LEI Nº 2.448, de 24 de janeiro de 2007.
“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; Um
:
Artigo 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado
a desafetar de sua destinação original, passando à categoria de bem
patrimonial disponível a seguinte área de terreno (área institucional):
- Área de 14.146,25m2, situada no Loteamento “RESIDENCIAL
LEBLON”, nesta cidade, entre as ruas Marianas, Avenida das Américas,
Rua Elizabete e Rua Ana Flávia até encontrar a Rua Mariana, onde teve
seu início.
Parágrafo Único – A área de terreno citada no “caput” deste
artigo será desmembrada em lotes que servirão para atender a política de
habitação do Município, ficando desde já, autorizado à alienação das referidas
unidades dos benefícios do Programa Habitacional do Município, mediante
regular avaliação.

Artigo 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 14 dias do mês de dezembro do ano de 2006.
(a)Deusmar Barbosa da Rocha
Presidente da Câmara Municipal de Catalão

“Sanciono a presente Lei .
Registre-se e publique-se.
Catalão, 24.01.2007.
(a) ADIB ELIAS JÚNIOR
Prefeito Municipal”

LEI Nº 2.449, de 24 de janeiro de 2007.
“Cria a Secretaria Municipal de Regulação dos
Serviços Públicos Delegados do Município de
Catalão - SMRC, e dá outras providências”

O Prefeito Municipal de Catalão, no uso de suas
atribuições, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a
seguinte Lei:
Art 1º - Fica criada a Secretaria Municipal de
Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Município de Catalão - SMRC,
vinculada ao Gabinete do Prefeito Municipal.
Art. 2º - Constituem objetivos da SMRC:
I - promover e zelar pela eficiência, economicidade e
técnica dos serviços públicos delegados, submetidos à sua competência
regulatória, propiciando condições de regularidade, continuidade, segurança,
atualidade, universalidade e modicidade das tarifas;
II - proteger os usuários contra o abuso de poder
econômico que vise à dominação dos mercados, à eliminação da concorrência
e ao aumento arbitrário das tarifas e de margens de lucro;
III - estabelecer regras que permitam a efetiva
participação do usuário nos procedimentos relativos às atividades e
competências da SMRC, notadamente em relação à fixação, revisão, reajuste
e aprovação de tarifas;
IV - estimular a expansão e a modernização dos
serviços públicos delegados, de modo a buscar a sua universalização e a
melhoria dos padrões de qualidade, ressalvada a competência do Município
quanto à definição das políticas de
investimento; e
V - estabelecer parcerias com a sociedade no sentido
de atuarem em apoio às atividades fins da SMRC.
Art 3º - Compete à SMRC a regulação de todos os
serviços públicos delegados pelo Município de Catalão, ou por ele diretamente
prestados, embora sujeitos à delegação, quer de sua competência ou a ele
delegados por outros entes federados, em decorrência de norma legal ou
regulamentar, disposição convenial ou contratual.
Parágrafo único. A atividade reguladora da SMRC
deverá ser exercida, em especial, nas seguintes áreas:

I -saneamento;
II - energia elétrica;
III - rodovias;
IV - telecomunicações;
V – transportes remunerados;
VI – serviços funerários;
VII - inspeção de segurança veicular;
VIII - coleta e tratamento de resíduos sólidos; e
IX - outras atividades, resultantes de delegação do
poder público.
Art. 4º Compete ainda à SMRC:
I - propor ao poder concedente, com base em estudos
técnicos, o valor das tarifas a ser fixado como remuneração dos serviços
públicos sujeitos à sua competência regulatória, inclusive na hipótese de
revisão;
II - cumprir e fazer cumprir, no Município de Catalão,
a legislação específica relacionada aos serviços públicos delegados;
III - emitir parecer prévio sobre editais, contratos e
demais instrumentos celebrados, bem como sobre seus aditamentos ou
extinções, relativos à delegação de serviços públicos inseridos no âmbito de
sua competência reguladora e fiscalizadora;
IV - propor novas delegações de serviços públicos no
Município de Catalão, bem como o aditamento, a extinção ou cancelamento
dos contratos em vigor;
V - requisitar à Administração, aos entes delegastes
ou aos prestadores de serviços públicos delegados as informações
necessárias ao exercício de sua função regulatória;
VI - moderar, dirimir e arbitrar conflitos de interesse,
no limite das atribuições previstas nesta Lei, relativos aos serviços sob sua
regulação;
VII - divulgar e permitir o amplo acesso dos
interessados às informações sobre a prestação dos serviços públicos
delegados e as suas próprias atividades, na forma do regulamento;

VIII - aplicar as sanções administrativas e pecuniárias
decorrentes da inobservância da legislação vigente ou do descumprimento dos
editais e contratos de concessão, termos de permissão e atos de autorização
de serviços públicos;
IX - recolher as multas aplicadas no exercício de sua
competência;
X - fiscalizar os aspectos técnico, econômico,
contábil, financeiro, operacional e jurídico dos serviços públicos delegados,
valendo-se, inclusive, de indicadores e procedimentos amostrais;
XI - prestar consultoria técnica relativamente aos
contratos de concessão, termos de permissão e atos de permissão, mediante
solicitação do poder concedente;
XII - estabelecer procedimentos para aferição da
qualidade dos serviços delegados, bem como a realização de audiências
públicas, encaminhamento de reclamações, emissão de decisões
administrativas e respectivos procedimentos recursais;

XIII realizar estudos econômicos, contábeis,
financeiros e técnicos de qualquer natureza, visando a consecução de seus
objetivos e o adequado exercício de suas competências;
XIV - elaborar a proposta orçamentária a ser incluída
na Lei Orçamentária Anual do Município;
XV - expedir resoluções e instruções nos limites de
sua competência, inclusive fixando prazos para cumprimento de obrigações e
metas por parte das entidades reguladas;
XVI - elaborar, no mínimo, um relatório anual de suas
atividades, nele destacando o cumprimento das diretrizes estabelecidas pelo
poder concedente e das políticas setoriais, enviando-o ao Prefeito Municipal e
à Câmara de Vereadores, bem como dando ampla divulgação à sociedade; e
XVII - atuar na defesa e proteção dos direitos dos
usuários, reprimindo infrações, compondo e arbitrando conflitos de interesses e
promovendo a coordenação dos serviços delegados com o Sistema Nacional
de Defesa do Consumidor.
Art.

5º

A

SMRC

tem

organizacional:
I - Secretário; e
II - Conselho Consultivo.

a

seguinte

estrutura

Art. 6º A Secretaria é o órgão deliberativo e executivo
da SMRC e será composta por 01 (um) Secretário e o Conselho Consultivo,
nomeados pelo Prefeito do Município.
Art.
7º
O
Secretário
simultaneamente, as seguintes condições:

deverá

satisfazer,

I - ser brasileiro e maior de idade;
II - ter reputação ilibada, formação universitária e
elevado conceito no campo de sua especialidade;
II - não ser acionista, quotista ou empregado de
qualquer entidade regulada; e
IV - não ser cônjuge, companheiro, ou ter qualquer
parentesco por consangüinidade ou afinidade, em linha reta ou colateral até o
terceiro grau, com dirigente, administrador ou conselheiro de qualquer entidade
regulada ou com pessoa que detenha mais de 1% (um por cento) do capital
social dessas entidades.
Art. 8º - Os membros do Conselho Consultivo
somente perderão o mandato em virtude de renúncia, de condenação judicial
transitada em julgado ou de processo administrativo disciplinar.
§ 1º. Sem prejuízo do que prevêem a lei penal e a lei
de improbidade administrativa, será causa de perda do mandato a
inobservância, pelos Conselheiros, dos deveres e proibições inerentes ao
cargo, inclusive no que se refere ao cumprimento das políticas estabelecidas
para o setor pelos Poderes Executivo e Legislativo.
§ 2º. O Regulamento disciplinará a substituição dos
Conselheiros em seus impedimentos, bem como durante a vacância.
Art. 9º - O Conselho Consultivo, órgão superior de
representação e participação da sociedade na SMRC, será integrado por nove
conselheiros e decidirá por maioria simples dos votos de seus membros.
Art. 10. - Os membros do Conselho Consultivo,
nomeados pelo Prefeito Municipal para mandato de dois anos, sem direito a
recondução, não serão remunerados pelo exercício desta função e serão
indicados pelos seguintes órgãos e entidades:
I - 01 (um), pela Câmara de Vereadores, dentre seus
membros;
II - 01 (um), pelo Ministério Público Estadual;
III - 02 (dois), pelo Prefeito Municipal;

IV - 01 (um), pelos concessionários e permissionários
de
serviço público delegado;
V - 01 (um), por entidades representativas dos
usuários;
Art. 11. - Compete ao Conselho Consultivo:

I - opinar sobre o plano geral de metas para
universalização dos serviços prestados pelas entidades reguladas, antes do
seu encaminhamento ao Prefeito Municipal, e sobre as políticas setoriais,
inerentes aos serviços regulados pela SMRC, definidos pelo Governo
Municipal;
II - opinar acerca das atividades de regulação
desenvolvidas pela SMRC;
III - apreciar os relatórios anuais da Secretaria;
IV - opinar quanto aos critérios para fixação, revisão e
reajuste de tarifas;
V - examinar críticas, denúncias e sugestões feitas
pelos usuários e, com base nestas informações, formular proposições à
Secretaria;
VI - requerer informações relativas às decisões da
Secretaria;
VII- produzir, na forma do regimento, apreciações
críticas sobre a atuação da SMRC, encaminhando-as ao Prefeito Municipal;
VIII - tornar acessível ao público em geral os atos
normativos e as decisões da Secretaria e o próprio Conselho Consultivo; e
IX - indicar, em lista tríplice, os nomes dos
representantes da sociedade, ao Prefeito Municipal, para escolha e nomeação
do dos mesmos.
Art. 12. - Durante o interregno de 02 (dois) anos,
contado a partir do término de seus mandatos, os Conselheiros não poderão, a
título nenhum, manter vínculo, contratual ou não, com empresas sujeitas à
competência reguladora da SMRC, incluídos em tais restrições o exercício de
cargo de direção e a prestação de serviços de assessoria ou consultoria de
qualquer espécie.
Art. 13. - Compete ainda à Secretaria receber e
processar as reclamações dos usuários relacionados com a prestação de

serviços públicos regulados, sem prejuízo de outras atribuições fixadas em
regulamento.
Art. 14. - A competência da SMRC, bem como as
atribuições de seus integrantes, serão objeto de regulamentação.
Art. 15. - A SMRC publicará, no mínimo com
periodicidade anual, relatório de suas atividades, que incluirá, dentre outros
temas:
I - avaliação dos indicadores de qualidade dos
serviços;
II - demonstrativo sobre a evolução do valor das
tarifas; e
III – demonstrativo de aplicações das sanções
porventura realizadas no exercício anterior.
Art. 16. As despesas da SMRC serão custeadas por
recursos próprios municipais.
Art. 17. – A SMRC poderá requisitar servidor
qualificado do quadro de Pessoal da Administração Pública Municipal direta ou
indireta, inclusive fundacional para exercer funções a ela atribuídas;
Art. 18. – A indicação e a nomeação dos membros do
Conselho Consultivo serão regulamentados por decreto.
Art. 19. - O Prefeito Municipal regulamentará esta Lei
no prazo de 90 (noventa) dias.
Art. 20. Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 21. Revogam-se as disposições em contrário.
SALA DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CATALÃO, aos 14 dias
do mês de dezembro do ano de 2006.
(a)Deusmar Barbosa da Rocha
Presidente da Câmara Municipal de Catalão

“Sanciono a presente Lei .
Registre-se e publique-se.
Catalão, 24.01.2007.
(a) ADIB ELIAS JÚNIOR
Prefeito Municipal”

LEI Nº 2.450, de 05 de fevereiro de 2007.
“Autoriza desafetar e permutar área de terreno e dá
outras providências”.

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás,
aprova, e eu, Prefeito Municipal, sanciono e promulgo a seguinte lei; Um
:
Artigo 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo
Municipal autorizado a desafetar de sua destinação original, passando à
categoria de bem patrimonial disponível a seguinte área de terreno:
- Área de 12.718,75 m2 situada na Fazenda
Mandaguari, distante 24,00 metros da sede da residência do DNER,
confrontando pela frente com a BR-050, atualmente com a Av. L-1 e aos
fundos com a margem da Ferrovia Centro Atlântica, atualmente Av. Jocelin
Gomes Pires, nesta cidade.
Artigo 2º - Fica ainda a Chefia do Poder Executivo
Municipal autorizada a permutar em nome do MUNICÍPIO DE CATALÃO, com
a empresa G & G PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA a área
citada no artigo anterior, de propriedade do Município de Catalão, pela seguinte
área: Uma área de terreno situada na antiga Fazenda Mandaguari, atualmente
no perímetro urbano desta cidade, descrita como 1ª área do Decreto de
desmembramento nº 1.392, de 22.01.2004, com 10.517,93 m2, de propriedade
da empresa G&G PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.
Parágrafo único – A permuta ora autorizada tem
por objetivo viabilizar o término da construção do novo Terminal Rodoviário de
Catalão já licitado.
Artigo 3º - 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 4º - As despesas com escrituração, custas,
emolumentos, registros e outras decorrentes das transferências dos imóveis,
correrão por conta exclusiva do Município, ficando dispensado o recolhimento
do ITBI aos cofres públicos municipais por parte dos Permutantes.
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, aos 02 dias do mês de fevereiro de 2007.

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

“Sanciono a presente Lei .
Registre-se e publique-se.
Catalão, 05.02.2007.
(a) ADIB ELIAS JÚNIOR
Prefeito Municipal”

LEI Nº 2.451, de 05 de fevereiro de 2007.
“Cria cargos de Diretor Municipal de Recursos Humanos (RH),
Finanças e de Contabilidade e Orçamento, na forma que especifica e
dá outras providências”

O povo do município de Catalão, Estado de Goiás, por
seus representantes legais, aprova e eu, na qualidade de Prefeito Municipal, em seu
nome, sanciono a seguinte Lei:
Artigo 1º - Fica criado na estrutura administrativa do
Município de Catalão, no ANEXO III – Dos Cargos Comissionados - constante da Lei
Municipal de n.º1.818, de 05 de abril de 2.000, os seguintes cargos:
Vaga
01
01
01

Cargo

Vencimento/mensal R$

DIRETOR MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS (RH)
DIRETOR MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETOR MUN. DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

2.500,00
2.500,00
2.500,00

§ 1º – O Cargo de Diretor Municipal de Recursos
Humanos (RH) é vinculado a Secretaria Municipal de Administração e os demais
citados neste artigo à Secretaria Municipal de Finanças.
§ 2º - Para os cargos de provimento em comissão
referenciados no “caput” deste artigo, poderá ainda ser concedida gratificação de
função de até 100% (cem por cento) sobre o valor do vencimento do cargo.
Artigo 2º - Todas as despesas com a execução desta lei,
correrão a contas exclusivas da dotação orçamentária vigente.
Artigo 3º - Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação, retroagindo seus efeitos a 1º (primeiro) de fevereiro do corrente ano,
revogando-se as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CATALÃO, aos 02
fevereiro de 2007.

dias do mês de

SALA DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE
CATALÃO, aos 02 dias do mês de fevereiro de 2007.
(a)César José Ferreira
Presidente da Câmara Municipal de Catalão

“Sanciono a presente Lei .
Registre-se e publique-se.
Catalão, 05.02.2007.
(a) ADIB ELIAS JÚNIOR
Prefeito Municipal”

LEI Nº 2.452, de 05 de fevereiro de 2007.
Institui o Fundo de Proteção Social do
Município
de
Catalão
–
CATALÃO
SOLIDÁRIO.
A CÂMARA MUNICIPAL DE CATALÃO, nos termos da
Lei Orgânica do Município, aprova e eu sanciono a seguinte Lei:
Art.1º - Fica instituído, na Secretaria de Finanças, o
Fundo de Proteção Social do Município de Catalão - CATALÃO SOLIDÁRIO,
de natureza orçamentária, destinado a provisionar recursos financeiros às
unidades orçamentárias executoras de programas sociais que compõem a
Rede de Proteção Social do Município de Catalão.
Parágrafo único. Os recursos do CATALÃO SOLIDÁRIO
são de exclusiva aplicação nos programas da Rede de Proteção Social do
Município, diretamente ou por meio de transferência a fundo especial que tenha
atribuição de execução de algum dos programas definidos nesta Lei, sendo
vedada sua utilização para pagamento de despesas com pessoal ou com
atividade meio do órgão público incumbido de operacionalizar o investimento
social.
Art. 2º - A Rede de Proteção Social do Município de
Catalão é composta pelos seguintes programas sociais:


Cartão Cidadão



Pão e Leite



Bolsa Universitária



Bolsa-Esporte



Banco do Cidadão



Construção de Moradias



Doação Materiais de Construção



Cessão Uso de Terrenos



Farmácia do Cidadão



Assistência Judiciária



Cestas Básicas



Assistência Médica e Odontológica



Medicamentos de Alto Custo



Ambulatório 24 horas



Kit’s Sanitários



Restaurante Cidadão



Transporte Cidadão



Transporte Escolar



Outros a serem instituídos

Art. 3º - Compete à Secretaria de Finanças a
implementação e respectivos suportes técnico e material do CATALÃO
SOLIDÁRIO.
Art. 4º - Compete à Secretaria de Finanças definir as
prioridades e prover os recursos orçamentários necessários à implementação
do CATALÃO SOLIDÁRIO.
Art. 5º - Fica autorizada a abertura de conta corrente
única e específica em instituição financeira para recebimento e movimentação
dos recursos do CATALÃO SOLIDÁRIO.
Art. 6º - Os recursos do CATALÃO SOLIDÁRIO devem
ser repassados aos órgãos ou entidades gestoras dos programas sociais por
meio de convênio específico.
Art. 7º - Os recursos do Fundo de Proteção Social deste
Município - CATALÃO SOLIDÁRIO são provenientes:


Participação de 5% sobre os Benefícios



Doações



Tesouro Municipal



Juros e Rendimentos de Aplicações



Transferências Federais e Estaduais



ONGs



Clubes de Serviços



Outros

Fiscais

Art. 8º - As contribuições ao CATALÃO SOLIDÁRIO
podem ser objeto de divulgação institucional pelos contribuintes, facultandolhes divulgar imagem empresarial associada às respectivas participações nos
programas sociais do Município de Catalão.
Art. 9o Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a:

I - conceder crédito outorgado do ISS e IPTU ao
contribuinte do imposto que apoiar financeiramente o CATALÃO SOLIDÁRIO;
II - condicionar a fruição de benefício ou incentivo fiscal,
concedido por meio de lei municipal, à contribuição para o Fundo de que trata
esta Lei correspondente ao percentual de 5% (cinco por cento) aplicado sobre
o montante da diferença entre o valor do imposto calculado com aplicação da
tributação integral e o calculado com utilização de benefício ou incentivo fiscal.
§ 1o O valor do crédito outorgado previsto no inciso I do
caput deste artigo fica limitado ao valor da contribuição efetuada pelo
contribuinte.
§ 2o O Chefe do Poder Executivo, atendido o interesse
da Administração Tributária, limitará, no conjunto ou por contribuinte, o
montante anual de contribuições para o Fundo oriundas de ISS e IPTU;
Art. 10. O Município de Catalão instituirá lei especifica
para cada incentivo fiscal e outras formas de arrecadação para o CATALÃO
SOLIDÁRIO.
Parágrafo único. Os valores de que trata o caput deste
artigo devem ser repassados até o quinto dia útil do mês subsequente ao do
recolhimento da referida contribuição.
Art. 11. O CATALÃO SOLIDÁRIO deve ser administrado
por um Conselho Diretor, constituído pelos seguintes membros:
- Secretário de Finanças
- Secretário da Administração
- Secretário de Ação Social
- Secretário de Educação
- Secretário de Esportes
- Sociedade civil
-Câmara Municipal e Outros
§ 1º Cada membro designará um suplente para substituilo no Conselho Diretor, nas suas faltas e impedimentos.
§ 2º O Conselho Diretor do CATALÃO SOLIDÁRIO conta
com uma Secretaria Executiva, no âmbito e sob orientação direta do Gabinete
do Prefeito, cujo titular deve ser indicado pelo Chefe do Poder Executivo.
§ 3º O Conselho Diretor reunir-se-á, ordinariamente, uma
vez por mês e, extraordinariamente, sempre que necessário, por convocação
do Presidente ou de sua Secretaria Executiva, com a presença da maioria
simples de seus membros.

Art. 12. Compete ao Conselho Diretor:
I - traçar a orientação geral das atividades e aplicações
do CATALÃO SOLIDÁRIO;
II - elaborar a proposta de orçamento anual dos recursos
do PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL;
III - avaliar os programas de investimentos sociais de
interesse público;
IV - supervisionar a aplicação dos recursos;
V - analisar e aprovar as prestações de contas dos
investimentos financiados com recursos do CATALÃO SOLIDÁRIO;
VI - deliberar sobre os demais assuntos submetidos à
sua apreciação pelo Presidente.
Art. 13. Compete ao Presidente do Conselho Diretor:
I - coordenar as reuniões do Conselho Diretor;
II - assinar os atos decorrentes das deliberações do
Conselho Diretor;
III - submeter à apreciação do Conselho as propostas de
aplicação dos recursos do CATALÃO SOLIDÁRIO;
IV - apresentar ao Conselho Diretor relatórios de gestão;
V - representar o Conselho Diretor em todos os seus
atos.
Art. 14. Compete à Secretaria Executiva do CATALÃO
SOLIDÁRIO:
I - implementar as decisões do Conselho Diretor do
PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL;
II - controlar os recursos do CATALÃO SOLIDÁRIO;
III - abrir e movimentar a conta corrente a que se refere o
art. 5º deste Decreto;
IV - elaborar os relatórios de gestão
apresentados ao Conselho Diretor do CATALÃO SOLIDÁRIO;

a

serem

V - consolidar os relatórios de prestação de contas dos
órgãos ou entidades destinatários dos recursos do CATALÃO SOLIDÁRIO para
serem submetidos à apreciação do Conselho Diretor do programa;
VI - prestar as informações necessárias sobre as
atividades do Programa aos órgãos oficiais quando solicitadas.
Art. 15. A prestação de contas dos gastos realizados em
decorrência de investimentos em programas sociais incumbe ao órgão ou
entidade que os realizar.
§ 1º As prestações de contas dos recursos do CATALÃO
SOLIDÁRIO devem ser encaminhadas, semestralmente, ao Conselho Diretor

para análise e aprovação, sem prejuízo daquelas exigidas pelas leis de
orçamento e de finanças públicas.
§ 2º A ausência ou irregularidade da prestação de
contas, nos termos deste artigo, implica imediata suspensão do repasse dos
recursos ao órgão ou entidade que lhe der causa, até o saneamento da
irregularidade perante o Conselho Diretor.
Art. 16. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir, no
corrente exercício, créditos especiais na forma como definir o Conselho e de
acordo com a Lei Orçamentária em vigor, destinados à implementação do
fundo previsto nesta Lei.

Parágrafo único. Dotação orçamentária (Os recursos
necessários à cobertura dos créditos autorizados são os especificados no art.
7º. desta Lei, e advirão do excesso de arrecadação previsto no inciso II do § 1o
do art. 43 da Lei Federal nº. 4.320, de 17 de março de 1964).
Art. 17. O Chefe do Poder Executivo regulamentará a
presente Lei no prazo máximo de 90 (noventa) dias após a publicação.
Art. 18. Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
SALA DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE
CATALÃO, aos 02 dias do mês de fevereiro de 2007.
(a)César José Ferreira
Presidente da Câmara Municipal de Catalão

“Sanciono a presente Lei .
Registre-se e publique-se.
Catalão, 05.02.2007.
(a) ADIB ELIAS JÚNIOR
Prefeito Municipal”

LEI Nº 2.453, de 15 de fevereiro de 2007.
“Autoriza realização de permuta 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 - Artigo 1.º - Fica a Chefia do Poder Executivo
Municipal autorizada a permutar, em nome do MUNICIPIO DE CATALÃO, com
o SR. JOSÉ CÂNDIDO DE OLIVEIRA, cinco (05) lotes de terreno localizados
no Loteamento Marcone, nesta cidade, caracterizados como Lote 12, 13, 14 e
15 da quadra 19 e lote único da quadra 24, lotes estes de propriedade do
Município de Catalão e avaliados em R$ 9.500,00 (nove mil e quinhentos
reais), por postes de energia Duplo “T” que serão usados em Ruas e Avenidas
desta cidade.
Parágrafo Único – para consecução desta lei, fica ainda
autorizado o Chefe do Poder Executivo a desafetar e desmembrar, caso
necessário, as áreas/lotes de sua propriedade e que passarão para o Sr. José
Cândido de Oliveira.
Artigo 2º - A presente permuta se dá em razão da
necessidade desta municipalidade em fazer extensão de rede de energia em
áreas públicas, sendo que os Postes serão entregues mediante a necessidade
e requisição do Município até o limite do valor da permuta, ou seja, R$ 9.500,00
(nove mil e quinhentos reais).
Artigo 3º - 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 4º - As despesas com escrituração, custas,
emolumentos, registro e outras decorrentes das transferências dos imóveis,
correrão por conta do município, ficando dispensado o recolhimento do
respectivo ITBI.
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 08 dias do mês de fevereiro de 2007.
(a)César José Ferreira
Presidente da Câmara Municipal de Catalão

“Sanciono a presente Lei .
Registre-se e publique-se.
Catalão, 15.02.2007.
(a) ADIB ELIAS JÚNIOR
Prefeito Municipal”

LEI Nº 2.454, de 15 de fevereiro de 2007.
“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.

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, através do FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE – FMS.
§ 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 - 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 08 dias do mês de fevereiro de 2007.
(a)César José Ferreira
Presidente da Câmara Municipal de Catalão

“Sanciono a presente Lei .
Registre-se e publique-se.
Catalão, 15.02.2007.
(a) ADIB ELIAS JÚNIOR
Prefeito Municipal”

LEI Nº 2.455, de 15 de fevereiro de 2007.
Cria o CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO DE
CATALÃO - COMIC, dispõe sobre a Política de
Assistência ao Idoso, e dá outras providências.

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º - Fica criado o CONSELHO MUNICIPAL DO
IDOSO DE CATALÃO – COMIC, como órgão colegiado, permanente, de
composição entre governo e sociedade civil, observando o disposto no artigo 6º
da Lei Federal nº. 8.842/94 e nos artigos 52 e 53, da Lei Federal nº.
10.741/2003, deliberativo, consultivo, controlador e fiscalizador das ações, em
todos os níveis, dirigidas à proteção e á defesa dos direitos do idoso.
§1º O Conselho Municipal do Idoso de Catalão –
COMIC, como órgão pertencente à estrutura organizacional do Poder
Executivo, fica vinculado à Secretaria Municipal de Promoção e Ação Social,
responsável pela coordenação e articulação da política municipal do idoso.
§ 2º O Conselho tem por finalidade assegurar os
direitos sociais do idoso, criando condições para promover sua autonomia,
integração e participação efetiva na sociedade.
§ 3º Considera-se idoso, para efeito desta lei, a
pessoa com mais de 60 (sessenta) anos.

CAPÍTULO II
DAS COMPETÊNCIAS

Art. 2º - Compete ao Conselho Municipal do Idoso
de Catalão – COMIC:
I – elaborar e aprovar seu regimento interno, com
base na Política Nacional do Idoso, na Legislação Federal, Lei Federal nº.
8.842 de 04/01/94, regulamentada pelo Decreto nº. 1.948, de 03/07/96, e a Lei
Federal nº. 10.741, de 01/10/2003;
II – participar da elaboração do diagnóstico social da
população idosa do Município;
III – coordenar, controlar e fiscalizar a política
municipal do idoso, a partir de estudos e pesquisas sob os aspectos bio-psicosociais, político, econômico e cultural, fornecendo subsídios ao poder público,

para incrementar a legislação municipal propondo medidas que assegurem o
exercício dos direitos do idoso;
IV – aprovar o Plano Integrado Municipal do Idoso,
garantindo o atendimento integral ao idoso e definindo ações, promovendo,
apoiando e incentivando a criação de organizações destinadas à assistência do
idoso de forma a assegurar-lhe todos os direitos sociais previstos nas
legislações federal, estadual e municipal;
V – propor e aprovar programas e projetos de
acordo com a Política Municipal do Idoso, em articulação com os Planos
Setoriais, dando parecer aos projetos ou programas de interesse do idoso que
sejam desenvolvidos com recursos públicos, bem como avaliar a prestação de
contas ao final do exercício;
VI – zelar pela efetiva descentralização político
administrativa incentivando a co-participação de idosos e organizações
representativas dos idosos na formulação de políticas, planos, programas e
projetos de atendimento ao idoso, incentivando assim a participação da
sociedade no processo;
VII – promover, em parceria com o governo
municipal, as articulações infra e inter-secretarias e conselhos, no âmbito
municipal, estadual e federal, necessárias à implementação da Política
Municipal do Idoso;
VIII – promover a articulação com os demais
Conselhos Municipais, e com os Conselhos Estadual e Nacional, bem como
órgãos não-governamentais que tenham atuação na área do idoso, visando à
defesa e a garantia dos direitos dos idosos;
IX – participar da elaboração das propostas
orçamentárias das secretarias do governo municipal, visando à destinação dos
recursos vinculados aos planos, programas e projetos da implementação da
Política Municipal do Idoso, bem como o destino de recursos para a
implementação de novos planos, programas e projetos, colaborando com
Organizações Governamentais – OG’s e Organizações Não-Governamentais –
ONG’s e com o governo municipal, para obtenção de recursos técnicos e/ou
financeiro, visando implementação de programas relacionados ao
envelhecimento e qualidade de vida do idoso;
X – acompanhar, avaliar e fiscalizar a aplicação dos
recursos financeiros, observando os ganhos sociais e o desempenho de
programas, projetos, serviços e ações nas diversas áreas, destinadas à
execução da Política Municipal do Idoso;
XI – acompanhar, controlar e avaliar as negociações
e execuções de convênio e contratos afetos à área do idoso das organizações
governamentais e não-governamentais e a efetiva aplicação dos recursos
públicos municipais e federais, controlando o desempenho das conveniadas;
XII – orientar, fiscalizar e avaliar a aplicação dos
recursos orçamentários do Fundo Municipal de Assistência Social, bem como
acompanhar a elaboração e execução financeira do Fundo Municipal de Idoso,
quando de sua Criação, conforme prevê o artigo 8º, V, da Lei Federal nº.
8.842/94;
XIII – atuar na definição de alternativas de atenção à
saúde do idoso nas redes pública e privada de serviços ambulatoriais e

hospitalares conveniadas, com atendimento integral e definição de programas
preventivos;
XIV – atuar na definição de alternativas para
adequação dos currículos escolares da rede pública e privada municipal aos
conteúdos do processo de envelhecimento social;
XV – oportunizar processos de conscientização da
sociedade em geral, com vistas à valorização do idoso;
XVI – apoiar e articular a integração de entidades
governamentais e não-governamentais que atuam na área do idoso, por meio
de ações como:
a) organização de palestras educativas que
propiciem integração do idoso às famílias e à sociedade;
b) promoção de campanhas de esclarecimento,
objetivando evitar que o idoso seja vítima de maus tratos;
c) acompanhamento, apoio e implementação de
programas de assistência social, de modo a garantir recursos financeiros ao
idoso que comprovadamente não possua meios de prover sua subsistência.
XVII – receber reivindicações de movimento ou
órgão ou ainda denúncias em questão voltadas ao interesse do idoso, bem
como atuar no sentido de informar, orientar, encaminhar e apoiar sua
resolução;
XVIII – requisitar, sempre que necessário, serviços
públicos nas áreas de saúde, educação, assistência social, previdência e
trabalho, planejamento, cultura, esporte e lazer, justiça e outras que possam
ser necessárias, bem como pessoal técnico das respectivas áreas;
XIX – requisitar aos órgãos de administração pública
municipal e às organizações não-governamentais documentos, informações,
estudos ou pareceres sobre matérias de interesse do Conselho;
XX – organizar, promover, acompanhar e avaliar a
implantação e execução dos trabalhos desenvolvidos pelo Fórum Permanente
do idoso no Município, a ser convocado bianualmente de modo a manter a
sociedade civil, Organizações Não-Governamentais – ONG’s e Organizações
Governamentais – OG’s envolvidas no assunto e participando das discussões
que ampliam o processo democrático;
XXI – convocar, a cada dois anos, o Fórum
Municipal do Idoso, no qual serão eleitos os representantes do idoso e dos
órgãos não-governamentais ligados à atividade de interesse dos idosos, para
compor o Conselho Municipal do Idoso de Catalão – COMIC;
XXII – fiscalizar as ações desenvolvidas por
entidades governamentais e não-governamentais no âmbito do atendimento ao
idoso colaborar na elaboração e desenvolvimento do calendário de atividades
das entidades de atendimento ao idoso, de modo a evitar justaposição e
facilitando as parcerias;
XXIII – registrar e fiscalizar entidades nãogovernamentais de atendimento ao idoso, tais como centros de convivência,
casas-lares, oficinas abrigadas de trabalho, casas geriátricas. Centro dia,
instituições asilares e similares, fazendo cumprir os preceitos da lei do idoso.
Parágrafo único – Em casos comprovados de
descumprimento das finalidades propostas por Organizações Não-

Governamentais – ONG’s de atendimento ao idoso no Município, será
solicitado aos órgãos competentes o descredenciamento da instituição.
XXIV – examinar e deliberar sobre outros assuntos
relativos à sua área de competência.
CAPÍTULO III
DA ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO

Art. 3º - O Conselho Municipal do Idoso de Catalão
– COMIC é composto de 15 (quinze) conselheiros titulares e seus respectivos
suplentes, os quais representam paritariamente instituições governamentais e
não-governamentais, sendo:
I – 02 (dois) representantes da Secretaria Municipal
de Promoção e Ação Social;
II – 01 (um) representante da Secretaria Municipal
de Saúde;
III – 01 (um) representante da Secretaria Municipal
de Educação;
IV – 01 (um) representante da Secretaria Municipal
de Cultura;
V – 01 (um) representante da Secretaria Municipal
de Esporte e Lazer;
VI – 01 (um) representante da área jurídica da
Prefeitura Municipal;
VII – 01 (um) representante do INSS;
VIII – 01 (um) representante do Ministério do
Trabalho;
IX – 01(um) representante da área de Segurança
Pública;
X – 05 (cinco) representantes de entidades nãogovernamentais, que comprovadamente executem ações em favor do idoso no
Município;
a) 02 (dois) representantes do Asilo São Vicente de
Paula;
b) 01 (um) representante de profissionais que
trabalham na execução da Política de Atenção ao Idoso;
c) 01 (um) representante dos usuários da Política de
Atenção ao Idoso;
d) 01 (um) representante dos segmentos
empresariais.
Art. 4º - Os representantes das Organizações
Governamentais – OG’s serão indicados, na condição de titular e suplente,
pelos seus órgãos de origem.
Art. 5º - As Organizações Não-Governamentais –
ONG’s serão eleitas bienalmente, titulares e suplentes, em Fórum
especialmente convocado pelo Prefeito Municipal para este fim, com 30 (trinta)

dias de antecedência, observando-se a representação dos diversos
segmentos, de acordo com os critérios citados no item X, do artigo 3º, sob
fiscalização do Ministério Público Estadual.
Parágrafo
único:
As
Organizações
NãoGovernamentais – ONG’s eleitas terão prazo de 10 (dez) dias para indicar seus
representantes titular e suplente, e não o fazendo serão substituídos por
organização suplente, pela ordem de votação.
Art. 6º - Os conselheiros titulares e respectivos
suplentes, indicados pelos órgãos governamentais e não-governamentais,
serão designados por ato do Prefeito Municipal, cabendo-lhe também, por ato
próprio, destituí-los, sempre que fatos relevantes de violação legal ocorrerem a
juízo do Plenário do Conselho.
Art. 7º - A função de conselheiro do Conselho
Municipal do Idoso de Catalão – COMIC é não remunerada, tem caráter
relevante e o seu exercício é considerado prioritário, justificando as ausências
a quaisquer outros serviços, quando determinadas pelo comparecimento às
suas Assembléias, reuniões ou outras participações de interesse do Conselho.
Parágrafo Único – O regimento Interno do Conselho
Municipal do Idoso de Catalão – COMIC estabelecerá a forma de distribuição
de verba destinada à manutenção do conselho, ressarcimento de despesas,
adiantamentos ou pagamentos de diárias aos seus membros e aos servidores
a seu serviço.
Art. 8º - O mandato dos conselheiros do Conselho
Municipal do Idoso de Catalão – COMIC é de 02 (dois) anos, facultada
recondução ou reeleição.
§ 1º Conselheiro representante de órgão
governamental poderá ser substituído a qualquer tempo, por nova indicação do
representado.
§ 2º Nas ausências ou impedimentos dos
Conselheiros titulares assumirão os seus respectivos suplentes.
Art. 9º - O Conselho reunir-se-á ordinariamente uma
vez por mês, ou extraordinariamente, convocado pelo presidente ou por 2/3
(dois terços) dos membros titulares para deliberações relevantes e pertinentes
à Política do Idoso.
Art. 10º - Perderá o mandato e será vedada a
recondução para o mesmo mandato o conselheiro que, no exercício da
titularidade, faltar 02 (duas) Assembléias Ordinárias consecutivas ou a 04
(quatro) alternadas, salvo justificativa aprovada em Assembléia Geral.
§ 1º Na perda do mandato de conselheiro titular, de
órgão governamental, assumirá o seu suplente, ou quem for indicado pelo
órgão representado para substituí-lo.
§ 2º Na perda de mandato de conselheiro titular, de
órgão não-governamental, assumirá o respectivo suplente e, na falta deste,
caberá à entidade suplente, pela ordem numérica da suplência um conselheiro
titular e respectivo suplente.
Art. 11 - Somente será admitida a participação no
Conselho Municipal do Idoso de Catalão – COMIC de entidades juridicamente
constituídas, sem fins lucrativos e em regular funcionamento, considerando os
seguintes critérios:

I – organização de usuários que, no âmbito
municipal, congregam, representam e defendem os critérios e interesses dos
idosos;
II – entidades prestadoras de serviços e
organizações de assistência social de âmbito municipal que prestam, sem fins
lucrativos, atendimento e assistência específica ou assessoramento aos
benefícios abrangidos por lei; órgão de capacitação profissional e as
universidades que promovem a formação de trabalhadores nas áreas de
Ciências Biológicas, Sociais, Humanas e Tecnológicas;
III – as entidades que representam as categorias
profissionais, de âmbito municipal, com área de atuação específica no campo
de assistência social ou defesa dos direitos da cidadania.
Art. 12 - O Conselho Municipal do Idoso de Catalão
– COMIC terá a seguinte estrutura:
Assembléia Geral;
Diretoria;
Comissões;
Secretaria Executiva.
§ 1º À Assembléia Geral, órgão soberano do
Conselho Municipal do Idoso de Catalão – COMIC compete deliberar e exercer
o controle de Política Municipal do Idoso.
§ 2º A Diretoria é composta de Presidente, VicePresidente, 1º e 2º Secretários, que serão escolhidos dentre os seus membros,
em quorum mínimo de 2/3 (dois terços) dos membros titulares do Conselho,
para cumprirem mandato de 02 (dois) anos, permitida uma recondução, e a ela
compete representar o Conselho, dar cumprimento às decisões plenárias e
praticar atos de gestão.
§ 3º Às Comissões, criadas pelo Conselho Municipal
do Idoso de Catalão – COMIC, atendendo às peculiaridades locais e as áreas
de interfaces da Política Municipal do Idoso, compete realizar estudos e
produzir indicativos para apreciação da Assembléia Geral.
§ 4º À Secretaria Executiva, composta por
profissionais técnicos cedidos pelos órgãos governamentais, compete
assegurar suporte técnico e administrativo das ações do Conselho.
§ 5º A representação do Conselho será efetivada
por seu Presidente em todos os atos inerentes a seu exercício ou por
conselheiros designados pelo Presidente para tal fim.
Art. 13 - À Secretaria Municipal à qual se vincula o
Conselho Municipal do Idoso de Catalão – COMIC compete coordenar e
executar a Política Municipal do Idoso, elaborando diagnóstico e o Plano
Integrado Municipal do Idoso em parceria com o Conselho, bem como
promover a capacitação dos conselhos e demais recursos humanos envolvidos
nos trabalhos de atendimento ao idoso no Município.
Art. 14 - As Organizações de Assistência Social,
responsáveis por execução de programas de atendimento aos idosos, devem
submeter os membros à apreciação do Conselho Municipal do Idoso de
Catalão – COMIC.

Parágrafo único – As Organizações de Assistência
Social com atuação na área do idoso deverão inscrever-se no Conselho
Municipal de Assistência Social.
Art. 15 - Cumpre à Secretaria Municipal de
Promoção e Ação Social providenciar a alocação de recursos humanos,
materiais e financeiros necessários à criação, instalação e funcionamento do
Conselho Municipal do Idoso de Catalão – COMIC e da Secretaria Executiva.
Art. 16 - Para entendimento das despesas de
instalação e manutenção do Conselho Municipal do Idoso de Catalão – COMIC
fica o chefe do Poder Executivo autorizado a abrir crédito especial, podendo,
para tanto, movimentar dentro do orçamento, no presente exercício.
Art. 17 - As despesas para a manutenção e
desenvolvimento das atividades do Conselho constarão do Plano Plurianual –
PPA, da Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO e da Lei Orçamentária Anual –
LOA, através do Projeto/ Atividade – Manutenção e Desenvolvimento das
Ações do Conselho Municipal do Idoso – COMIC.
Art. 18 - O Conselho Municipal do Idoso de Catalão
– COMIC terá 30 (trinta) dias para elaborar, discutir e aprovar, em Assembléia
Geral, o Regimento Interno que regulará o seu funcionamento.
§ 1º - O Regimento Interno, aprovado pelo Conselho
Municipal do Idoso de Catalão – COMIC será homologado por Decreto
Executivo Municipal.
§ 2º - Qualquer alteração ao regimento interno
dependerá da deliberação do Conselho Municipal do Idoso de Catalão –
COMIC e posterior aprovação, por Decreto, do Chefe do Poder Executivo.
Art. 19 - Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Catalão, 05 de março de 2007.

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

“Sanciono a presente Lei .
Registre-se e publique-se.
Catalão, 15.02.2007.
(a) ADIB ELIAS JÚNIOR
Prefeito Municipal”

LEI Nº 2.456, de 20 de março de 2007.
“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; Um
:
Artigo 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado
a desafetar de sua destinação original, passando à categoria de bem
patrimonial disponível a seguinte área de terreno (área institucional):
- Área de 258,50m2, denominada de Quadra “K”, situada no
Loteamento Margon II, nesta cidade, entre a Rua 01, Rua Alaor Barbosa da
Costa e os lotes 01 e 02 da quadra 38 do Loteamento Margon.
Parágrafo Único – A área de terreno citada no “caput” deste
artigo será destinada a regularizar situação de fato já existente e atender
projeto habitacional deste Município.

Artigo 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 12 dias do mês de março de 2007.

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

“Sanciono a presente Lei .
Registre-se e publique-se.
Catalão, 20.03.2007.
(a) ADIB ELIAS JÚNIOR
Prefeito Municipal”

LEI Nº 2.457, de 20 de março de 2007.
“Denomina
especifica”.

logradouro

municipal

que

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás,
aprova, e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei;
Art. 1º - Fica redenominada de ‘JOÃO FRANCISCO
MARTINS’, a Rua 39, localizada no Loteamento Margon, nesta cidade, em
toda sua extensão.
Parágrafo Único – A Rua 39-A no Loteamento
Margon II, que deu seqüência a Rua 39, localizada no Loteamento Margon já
foi denominada de ‘João Francisco Martins’.

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 12 dias do mês de março do ano de 2.007.
(a)César José Ferreira
Presidente da Câmara Municipal de Catalão

“Sanciono a presente Lei .
Registre-se e publique-se.
Catalão, 20.03.2007.
(a) ADIB ELIAS JÚNIOR
Prefeito Municipal”

LEI Nº 2.458, de 20 de março de 2007.

LEI Nº 2.459, de 20 de março de 2007.
“Denomina
especifica”.

logradouro

municipal

que

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás,
aprova, e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei;
Art. 1º - Fica redenominada de ‘Rua 27’, a Rua 27A, no Loteamento Margon II e III, nesta cidade, em toda sua extensão.
Parágrafo Único – A Rua 27 que ora se
redenomina constitui-se em um prolongamento da Rua 27 do no Loteamento
Margon 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,
aos 19 dias do mês de março do ano de 2.007.

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

“Sanciono a presente Lei .
Registre-se e publique-se.
Catalão, 20.03.2007.
(a) ADIB ELIAS JÚNIOR
Prefeito Municipal”

LEI Nº 2.460, de 20 de março de 2007.
“Cria
a
SECRETARIA
MUNICIPAL
DE
GOVERNO, dispõe sobre sua constituição e dá
outras providências”.

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás,
aprova, e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte lei:
Art. 1º - Fica criada e inserida no Sistema
Organizacional da Administração Direta e Indireta do Município de Catalão a
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO com o fim específico de coordenar
a ação política e articular as ações de governo, garantindo a harmonia entre os
poderes, incumbindo-lhe ainda prestar assistência direta e imediata ao Prefeito
do Município no desempenho de suas atribuições, além de coordenar as
atividades de cerimonial, protocolo, registro, publicação e expedição dos atos
do Executivo, além de propor e acompanhar a execução de convênios do
Município com os demais órgãos governamentais.
Art. 2º - A Secretaria Municipal de Governo, criada
por esta lei, compreende as seguintes unidades organizacionais:
I. ASSESSORIA EXECUTIVA DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE GOVERNO
- À Assessoria Executiva da Secretaria Municipal de
Governo compete assessorar o Secretário Municipal de Gestão Governamental
e Articulação Política em todos os assuntos de interesse da coletividade,
relacionados às áreas técnica, financeira e institucional; e será composta por
pessoas de alto nível, que desenvolverão projetos específicos, temporários ou
permanentes e/ou atividades de coordenação político - administrativa com os
munícipes.
II. ASSESSORIA EXECUTIVA DE ASSUNTOS
LEGISLATIVOS:
- A Assessoria Executiva de Assuntos Legislativos
compete manter relacionamento permanente com o Poder Legislativo
Municipal, coordenando e supervisionando o encaminhamento e tramitação de
proposições legislativas e mensagens à Câmara de Vereadores;

- Exercer o controle dos atos normativos municipais.
III. ASSESSORIA EXECUTIVA DE ASSUNTOS
INSTITUCIONAIS E SOCIAIS:
- A Assessoria Executiva de Assuntos Institucionais
e Sociais compete articular permanentemente com os mais diversos
segmentos da sociedade civil catalana, encaminhando as proposições e
reclamos junto aos diversos setores do governo, de forma a reduzir as
dificuldades dos munícipes frente às instituições do Município.
Art. 3º - Ficam criados e integrados ao Anexo III, da
Lei Municipal de nº 1.818/2000, com os mesmos direitos e obrigações dos
demais servidores municipais já definidas na legislação municipal, os seguintes
cargos de provimento em comissão:
Nº vagas
01
01
01
01

Cargo
Vencimento mensal
Secretário Municipal de Governo
R$ 5.895,00
Assessor Executivo de Governo
R$ 1.031,52
Assessor de Assuntos Legislativos
R$ 1.031,52
Assessor de Assuntos Institucionais e Sociais R$ 1.031,52

Art. 4º - Todas as despesas com a execução desta
lei correrão a conta exclusiva da dotação orçamentária vigente.

Art. 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 12 dias do mês de março de 2007.
(a)César José Ferreira
Presidente da Câmara Municipal de Catalão

“Sanciono a presente Lei .
Registre-se e publique-se.
Catalão, 20.03.2007.
(a) ADIB ELIAS JÚNIOR
Prefeito Municipal”

LEI Nº 2.461, de 29 de março de 2007.
“Autoriza o Município de Catalão a contratar
professores por tempo determinado para atender à
necessidade temporária de excepcional interesse
público, tudo nos termos do inciso IX, do artigo 37
da Constituição Federal e dá outras providências.”

O povo do município de Catalão, Estado de Goiás, por
seus representantes legais, aprova e eu, na qualidade de Prefeito Municipal,
em seu nome, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Para atender a necessidade temporária
de excepcional interesse público, caracterizada via do Decreto Municipal de nº.
1.399, de 08 de março de 2007, fica o Município de Catalão autorizado a
efetuar a contratação de 12 (doze) professores por tempo determinado nas
condições e prazos previstos nesta Lei:
I – a duração dos contratos será de 1º
(primeiro) de abril a 21 (vinte e um) de dezembro de 2007;
II – o recrutamento do pessoal será feito em
processo seletivo simplificado devendo ser amplamente divulgado no
Município;
III – o regime jurídico a ser adotado será o dos
servidores efetivos do Município, ou seja, o Estatutário, lei municipal nº.
1.142/92, inclusive no que se refere ao décimo terceiro salário e férias;
IV – O valor da remuneração será de R$
645,24 (Seiscentos e quarenta e cinco reais e vinte e quatro centavos)
mensais;

V – a carga horária diária será de 06 (seis)
horas e trinta semanais;
VI – a extinção do contrato poderá ocorrer pelo
exaurimento da sua vigência, pela rescisão administrativa, no caso de infração
disciplinar; pela conveniência da administração; pela assunção do contratado
de cargo público ou emprego incompatível, e por iniciativa do contratado.

Art. 2º - Considera-se necessidade temporária
de excepcional interesse público para efeitos do presente diploma legal, a
continuidade da prestação dos serviços de educação, especificamente o ensino
fundamental no Município, situação criada principalmente em decorrência do
aumento da demanda de alunos por vagas na rede municipal, pelo grande
número de licenças previstas em lei, inclusive para tratamento de saúde por
longos períodos, cumuladas com a falta de pessoal concursado para cobrir
estas necessidades.

Art. 3º - As despesas com a execução da
presente lei serão contabilizadas e pagas a custas de verbas do FUNDEF.

Art. 4º - Os contratos de que trata esta Lei
serão de natureza jurídica administrativa, não gerando qualquer vínculo
permanente, estabilidade ou efetividade.

Art. 5º - Os contratados nos termos deste
diploma legal estão sujeitos aos mesmos deveres e proibições, inclusive o
atinente à acumulação de cargos e funções públicas e ao regime de disciplina
e responsabilidade vigentes para os demais servidores públicos municipais, no
que couber.

Art. 6º - Somente poderão ser contratados os
interessados que comprovarem os seguintes requisitos:
I - ter completado 18 (dezoito) anos de idade;
II - ser brasileiro (a) nato ou naturalizado;

III - estar quites com as obrigações militares e
eleitorais;

IV - gozar de boa saúde física e mental, e não
ser portador de deficiência incompatível com o exercício da função;
V - possuir habilitação profissional exigida, ou
seja, magistério ou equivalente e/ou licenciatura plena na área da educação.
Art. – 7º - Esta Lei entrará em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
SALA DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE
CATALÃO, aos 26 dias do mês de março de 2007.
(a)César José Ferreira
Presidente da Câmara Municipal de Catalão

“Sanciono a presente Lei .
Registre-se e publique-se.
Catalão, 29.03.2007.
(a) ADIB ELIAS JÚNIOR
Prefeito Municipal”

LEI Nº 2.462, de 29 de março de 2007.
“Concede Gratificação Especial aos Servidores Municipais
que prestaram serviços imprescindíveis durante o carnaval/2007,
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 2.007, como especifica:

Quadro dos Funcionários
Matr

Funcionários

Cargo

Total Bruto

1.639

ALBERTO CARLOS HORACIO DOS SANTOS

AUX SERVICO, NIVEL 2

211,70

1.033

ANIVALDO JOAQUIM DE OLIVEIRA

CH DPTO ALMOX TRANSP - II

418,42

4108

ANTONIO GONCALVES NETO

ENC AREA, Nivel II

198,00

3660

ARNALDO TOME BARBOSA

CH SETOR, Nivel I

196,80

1.378

BRAZ HENRIQUE SUCENA

AUX SERVICO, NIVEL 2

211,70

613

CLAYTON CANDIDO

ELETRICISTA MANUT, NIVEL 1

282,80

1.448

DANIEL ALVES RIBEIRO

AUX SERVICO, NIVEL 2

211,70

4.232

DIEGO PINTO DA FONSECA

ASS COMUNIT, NIVEL III

94,25

DONIZETE DE FREITAS MARTINS

ESCRITURARIO, NIVEL 2

304,98

1736

ELSON DE ALMEIDA SILVA

AUX SERVICO, NIVEL 1

198,00

3674

FRANCISCO CAMARGO

CH SECAO, Nivel II

363,60

4304

FRANCISCO TEREZA DA SILVA

CH SETOR, Nivel I

196,80

4224

GIVANILDO CANDIDO LEONEL

CH SETOR, Nivel I

196,80

HELENO DE PAULA PONTES

ESCRITURARIO, NIVEL 3

192,29

4376

IDEBRANDO PEREIRA MARTINS

ENC AREA, Nivel II

198,00

499

IRIS JOSE MACHADO DOS REIS

CARPINTEIRO, NIVEL 1

282,80

1.446

IZAIAS APOLINARIO DANTAS

AUX SERVICO, NIVEL 2

211,70

JANIRO BORGES

AUX SERVICO, NIVEL 1

204,00

JEOVANINE LUIZ LOURENCO

GUARDA VIGILANTE, NIVEL 3

257,14

719

76

93
1.583

JESUS BERNARDO DE OLIVEIRA

AUX SERVICO, NIVEL 1

202,13

3677

JOAO BATISTA GONZAGA

CH SETOR, Nivel I

196,80

1.418

JOAO DE OLIVEIRA SILVA

AUX SERVICO, NIVEL 2

211,70

1.636

JOAO FERNANDES DA SILVA

AUX SERVICO, NIVEL 1

201,34

JOAQUIM FERREIRA DA FONSECA

PEDREIRO, NIVEL 1

140,55

3681

JOSE CANDIDO ROSA

CH SETOR, Nivel I

196,80

1.066

JOSE CARLOS RODOVALHO

AUX SERVICO, NIVEL 2

214,09

3684

JOSE GONCALVES NETO

CH SETOR, Nivel I

196,80

JOSE LOURENCO DE MORAIS

AUX SERVICO, NIVEL 1

204,00

2133

JOSE MACHADO DA SILVA

AUX SERVICO, NIVEL 1

196,80

3685

JOSE MIGUEL BORGES

CH SETOR, Nivel I

198,00

3.639

LINDALVA DE FATIMA M ABRAO

CH DPTO CERIMONIAL - III

517,78

3693

MANOEL CAMARGO

CH SETOR, Nivel I

196,80

162

OSARK VIEIRA TOMAZ

AUX SERVICO, NIVEL 1

204,00

4131

PAULO CAMARGO

VISTOR FISCAL, Nivel II

198,00

4.415

PAULO HENRIQUE INACIO SILVA

ENC AREA, NIVEL III

140,55

1410

RONIE VON PEREIRA DA SILVA

AUX SERVICO, NIVEL 1

231,00

1.467

SERGIO FERREIRA DA SILVA

AUX SERVICO, NIVEL 2

267,58

1.413

SIVALDO MENDES DE OLIVEIRA

AUX SERVICO, NIVEL 2

211,70

1.518

SOLIMAR RODRIGUES COELHO

AUX SERVICO, NIVEL 2

211,70

302

269

95

8.769,60

Total
Geral

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 26 dias do mês de março de 2007.
(a)César José Ferreira
Presidente da Câmara Municipal de Catalão

“Sanciono a presente Lei .
Registre-se e publique-se.
Catalão, 29.03.2007.
(a) ADIB ELIAS JÚNIOR
Prefeito Municipal”

LEI Nº 2.463, de 29 de março de 2007.
“Dispõe sobre desafetação de áreas 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; Um
:
Artigo 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado
a desafetar de sua destinação original passando à categoria de bem
patrimonial disponível as seguintes áreas de terreno:
- Área de terreno denominada de “Rua Jairo Neto Júnior”, situada
no Loteamento “Elias Farid Safatle”, no trecho compreendido entre os lotes “01”
e “02” da quadra “29” e o lote “04” da quadra “24” do mesmo loteamento.
- Área de terreno denominada de “Rua Constantino Tartuci”,
situada no Loteamento “Elias Farid Safatle”, no trecho compreendido entre o
lote “01” da quadra “24” e lote “04” da quadra “20” do mesmo loteamento.
- Área de terreno denominada de “Rua Júlio Paschoal”, situada no
Loteamento “Elias Farid Safatle”, no trecho compreendido entre o lote “01” da
quadra “20” e lote “09” da quadra “16” do mesmo loteamento.
- Área de terreno denominada de “Rua José Pedro”, situada no
Loteamento “Elias Farid Safatle”, no trecho compreendido entre o lote “01” da
quadra “16” e lote “16” da quadra “04” do mesmo loteamento.
Parágrafo Único – As áreas, medidas e confrontações serão
definidas por decreto do Poder Executivo.
Artigo 2º - A presente desafetação se dá para regularização de
moradias já existentes no local há mais de 10 (dez) anos, devendo o
interessado/beneficiário cumprir os requisitos de lei especifica.
Artigo 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 26 dias do mês de março de 2007.
(a)César José Ferreira
Presidente da Câmara Municipal de Catalão

“Sanciono a presente Lei .
Registre-se e publique-se.
Catalão, 29.03.2007.
(a) ADIB ELIAS JÚNIOR
Prefeito Municipal”

LEI Nº 2.464, de 03 de abril de 2007.
“Dispõe sobre desafetação e redimensionamento de
área de terreno que especifica e dá outras
providências”.

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, aprova, e eu, Prefeito
Municipal, sanciono a seguinte lei; Um
:
Artigo 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a dar
novas dimensões à Avenida Mato Grosso, no Loteamento Monsenhor Souza, nesta
cidade, em todo seu trajeto.
Artigo 2º - Fica ainda autorizado a desafetação do remanescente da
área que era destinada a Avenida Mato Grosso, ora não utilizada para esse fim,
passando a categoria de bem disponível.
Artigo 3º - Fica o Município autorizado a redescrever, por decreto, a
área remanescente e a própria Avenida Mato Grosso, para que possa o Município dar
a mesma a destinação legal.
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 29 dias do mês de março de 2007.
(a)César José Ferreira
Presidente da Câmara Municipal de Catalão

“Sanciono a presente Lei .
Registre-se e publique-se.
Catalão, 03.04.2007.
(a) ADIB ELIAS JÚNIOR
Prefeito Municipal”

LEI Nº 2.465, de 03 de abril de 2007.
“Denomina logradouro municipal que especifica”.

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, aprova e
eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte lei:
Art. 1º - Fica denominado de “PROFESSOR ANTÔNIO
MIGUEL JORGE CHAUD”, o Prédio onde funcionará a Biblioteca Virtual de
Catalão, localizada na Avenida Farid Miguel Safatle, esquina com Rua
Frederico Campos, centro, 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, aos 02 dias do mês de abril de 2007.
(a)César José Ferreira
Presidente da Câmara Municipal de Catalão

“Sanciono a presente Lei .
Registre-se e publique-se.
Catalão, 03.04.2007.
(a) ADIB ELIAS JÚNIOR
Prefeito Municipal”

LEI Nº 2.466, de 12 de abril de 2007.
Institui o Serviço Integrado de Atendimento ao
Cidadão – “POUPA PRAZO”.

A CÂMARA MUNICIPAL DE CATALÃO, nos termos da
Lei Orgânica do Município, aprova e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica instituído no Município de Catalão o Serviço
Integrado de Atendimento ao Cidadão – POUPA PRAZO, com o objetivo
principal de facilitar o acesso ao cidadão às informações e aos serviços
públicos de qualidade e rapidez.
Art. 2º - Todas as despesas com a execução desta lei,
correrão a conta exclusiva da dotação orçamentária vigente.
Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
SALA DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE
CATALÃO, aos 09 dias do mês de abril de 2007.

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

“Sanciono a presente Lei .
Registre-se e publique-se.
Catalão, 12.04.2007.
(a) ADIB ELIAS JÚNIOR
Prefeito Municipal”

LEI Nº 2.467, de 12 de abril de 2007.
“Autoriza a firmar Termo de Cooperação Mutua entre o Município de
Catalão e o IBAMA em Catalão na forma como especifica;

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás,
aprova, e eu, Prefeito Municipal, sanciono e promulgo a seguinte lei;
Artigo 1º - Fica o chefe do Poder Executivo Municipal
autorizado, em nome do Município de Catalão, a firmar Termo de Convênio
e/ou colaboração mútua com o IBAMA, posto avançado desta municipalidade,
com o fim especifico de ceder servidores públicos municipais para produção de
mudas de essências nativas para fins de Educação Ambiental, bem como a
produção de mudas de essências ornamentais para o Município de Catalão.
Parágrafo único – A equipe que desenvolverá os
trabalhos no viveiro do IBAMA será composta por servidores do Município de
Catalão, formada por técnicos e servidores habilitados para o desenvolvimento
da atividade proposta.
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 09 dias do mês de abril de 2007.
(a)César José Ferreira
Presidente da Câmara Municipal de Catalão

“Sanciono a presente Lei .
Registre-se e publique-se.
Catalão, 12.04.2007.
(a) ADIB ELIAS JÚNIOR
Prefeito Municipal”

LEI Nº 2.468, de 18 de abril de 2007.
“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$
44.000,00 (Quarenta e quatro mil reais), ao CLUBE RECREATIVO E
ATLÉTICO CATALANO – CRAC.
§ 1º - As despesas e a concessão da subvenção referidas
neste artigo serão repassadas em parcela única, visando à quitação de débitos
do CLUBE contraídos durante a realização do campeonato goiano de futebol
de 2007.
§ 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 à
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 16 dias do mês de abril de 2007.
(a)César José Ferreira
Presidente da Câmara Municipal de Catalão

“Sanciono a presente Lei .
Registre-se e publique-se.
Catalão, 18.04.2007.
(a) ADIB ELIAS JÚNIORrac

Prefeito Municipal”

LEI Nº 2.469, de 18 de abril de 2007.
“Dispõe
sobre
desafetação
e
redimensionamento 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; Um
:
Artigo 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado
a dar novas dimensões à Avenida Raulina Fonseca Paschoal, nesta cidade, no
trajeto compreendido entre a Rua João Rabelo de Mesquita e a Avenida João
Neves Vieira (represa clube do povo).
Artigo 2º - Fica ainda autorizado a desafetação do remanescente
da área que era destinada a Avenida Raulina F. Paschoal, ora não utilizada
para esse fim, passando a categoria de bem disponível.
Artigo 3º - Fica o Município autorizado a redescrever, por
decreto, a área remanescente e a própria Avenida Raulina Fonseca Paschoal,
para que possa o Município dar a mesma a destinação legal.
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 16 dias do mês de abril de 2007.
(a)César José Ferreira
Presidente da Câmara Municipal de Catalão

“Sanciono a presente Lei .
Registre-se e publique-se.
Catalão, 18.04.2007.
(a) ADIB ELIAS JÚNIOR
Prefeito Municipal”

LEI Nº 2.470, de 18 de abril de 2007.
“Autoriza o Município de Catalão a contratar professores
substitutos para o CAMPUS DA UFG desta cidade, por
tempo determinado para atender à necessidade temporária
de excepcional interesse público, tudo nos termos do
inciso IX, do artigo 37 da Constituição Federal e dá outras
providências.”
O povo do município de Catalão, Estado de Goiás, por
seus representantes legais, aprova e eu, na qualidade de Prefeito Municipal,
em seu nome, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Para atender a necessidade temporária
de excepcional interesse público, caracterizada via do Decreto Municipal de nº.
1.440, de 04 de abril de 2007, fica o Município de Catalão autorizado a efetuar
a contratação de 12 (doze) professores substitutos (para ensino superior –
CAMPUS da UFG desta cidade), por tempo determinado nas condições e
prazos previstos nesta Lei:
I – a duração dos contratos será da data de
contratação até o dia 31 (trinta e um) de dezembro de 2007;
II – o recrutamento do pessoal será feito em
processo seletivo simplificado, assegurado o rigor e qualidade, devendo ser
amplamente divulgado no Município;
III – o regime jurídico a ser adotado será o dos
servidores efetivos do Município, ou seja, o Estatutário, lei municipal nº.
1.142/92, inclusive no que se refere ao décimo terceiro salário e férias;
IV – O valor da remuneração será de R$
826,33 (Oitocentos e vinte e seis reais e trinta e três centavos) mensais;

V – a carga horária diária será de 08 (oito)
horas e quarenta semanais;
VI – a extinção do contrato poderá ocorrer pelo
exaurimento da sua vigência, pela rescisão administrativa, no caso de infração
disciplinar; pela conveniência da administração; pela assunção do contratado
de cargo público ou emprego incompatível, e por iniciativa do contratado.

Art. 2º - Considera-se necessidade temporária
de excepcional interesse público para efeitos do presente diploma legal, a
continuidade da prestação dos serviços de educação, especificamente o ensino
de terceiro grau, mantido através de convênio entre o Município e a UFG há
mais vinte anos, situação criada principalmente pelo grande número de
professores em gozo de licenças,

inclusive para tratamento de saúde por

longos períodos, licença maternidade, aperfeiçoamento profissional (mestrado
e doutorado) e para assumir cargos na direção.

Art. 3º - As despesas com a execução da
presente lei serão contabilizadas e pagas a custas de verbas do Orçamento
vigente (Manutenção da Extensão Universitária).

Art. 4º - Os contratos de que trata esta Lei
serão de natureza jurídica administrativa, não gerando qualquer vínculo
permanente, estabilidade ou efetividade.

Art. 5º - Os contratados nos termos deste
diploma legal estão sujeitos aos mesmos deveres e proibições, inclusive o
atinente à acumulação de cargos e funções públicas e ao regime de disciplina
e responsabilidade vigentes para os demais servidores públicos municipais, no
que couber.

Art. 6º - Somente poderão ser contratados os
interessados que comprovarem os seguintes requisitos:

I - ter completado 18 (dezoito) anos de idade;

II - ser brasileiro (a) nato ou naturalizado;

III - estar quites com as obrigações militares e
eleitorais;

IV - gozar de boa saúde física e mental, e não
ser portador de deficiência incompatível com o exercício da função;

V - possuir habilitação profissional exigida, ou
seja, Licenciatura Plena e/ou Bacharel nas áreas específicas.
Art. – 7º - 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 abril de 2007.

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

“Sanciono a presente Lei .
Registre-se e publique-se.
Catalão, 18.04.2007.
(a) ADIB ELIAS JÚNIOR
Prefeito Municipal”

LEI Nº 2.471, de 18 de abril de 2007.
“Autoriza a realização de despesas com campanhas
promocionais de vendas a serem implementadas pela
ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CATALÃO – ACIC
– E CÂMARA DOS DIRIGENTES LOJISTAS – CDL, por ocasião
do DIA DAS MÃES”.

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás,
aprova, e eu, Prefeito Municipal, sanciono e promulgo a seguinte lei; sanciono
a seguinte lei:
Artigo 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo
Municipal autorizado a realizar despesas em nome do MUNICÍPIO DE
CATALÃO, até o limite de R$ 10.000,00 (Dez mil reais), com campanhas
promocionais de venda no comércio de nossa cidade, referente ao dia das
mães de 2007, a serem promovidas pela ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E
INDUSTRIAL DE CATALÃO – ACIC – e CÂMARA DOS DIRIGENTES
LOJISTAS – CDL, desta cidade”.
Parágrafo único – O Chefe do Poder Executivo
Municipal poderá regulamentar, caso seja necessário, via de decreto, a presente
lei, podendo ainda firmar convênio com a ACID e CDL, para o mesmo fim.
Artigo 2º - As despesas decorrentes da aplicação
desta Lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias,
suplementadas, se necessário.

Artigo 3º - Revogadas as disposições em contrário,
esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
SALA DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE
CATALÃO, aos 16 dias do mês de abril de 2007.
(a)César José Ferreira
Presidente da Câmara Municipal de Catalão

“Sanciono a presente Lei .
Registre-se e publique-se.
Catalão, 18.04.2007.
(a) ADIB ELIAS JÚNIOR
Prefeito Municipal”

LEI Nº 2.472, de 18 de abril de 2007.
“Dispõe sobre desafetação de áreas 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; Um
:
Artigo 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado
a desafetar de sua destinação original passando à categoria de bem
patrimonial disponível as seguintes áreas de terreno:
- Área de 1.563,31 m2, situada entre a Rua José Clementino
Borges, Lote 10 da Quadra 12 e a Rua Aurora P. Santos, caracterizada como
Quadra “E” do Loteamento Margon III, nesta cidade (Área Verde).
- Área de 602,86m2, confrontando por um lado com área de
propriedade do Município de Catalão, por outro lado com os lotes 01 e 02 da
Quadra 12 e por último com os lotes 06, 07, 08, 09 e 10 da Quadra 12, área
esta caracterizada como Quadra “D” do Loteamento Margon III, nesta cidade
(Área Verde).
- Área de 1.326,50m2, confrontando por um lado com o Lote 01
da Quadra 01, por outro lado com propriedade de Genair Patrocínio da Silva e
por outro lado com sucessores de Mário Margon e Outros, área esta
caracterizada como Quadra “F” do Loteamento Margon III, nesta cidade (àrea
Verde).
Parágrafo único – As áreas de terreno citadas no “caput” deste
artigo serão desmembradas para indenização e/ou permuta de terrenos
atingidos pela inundação dos lagos do Monsenhor Souza e Parque das
Mangueiras, além de outras áreas na cidade que necessitarem de reparação
por parte do Município de Catalão, e ainda por alienação a terceiros que detém
posse nas referidas áreas, desde que únicos confinantes.
Artigo 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 abril de 2007.
(a)César José Ferreira
Presidente da Câmara Municipal de Catalão

“Sanciono a presente Lei .
Registre-se e publique-se.
Catalão, 18.04.2007.
(a) ADIB ELIAS JÚNIOR
Prefeito Municipal”

LEI Nº 2.473, de 18 de abril de 2007.
“Denomina logradouro municipal que especifica”.

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás,
aprova e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte lei:
Art. 1º - Fica denominado de “GUILHERME DAS
NEVES”, o Centro de Inclusão Digital, situado na Rua 93, s/nº,
esquina com Rua 106, Quadra 12 B, no Bairro Castelo Branco, nesta
cidade.
Art. 2º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as demais disposições em contrário.
SALA DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CATALÃO,
aos 16 dias do mês de abril de 2007.
(a)César José Ferreira
Presidente da Câmara Municipal de Catalão

“Sanciono a presente Lei .
Registre-se e publique-se.
Catalão, 18.04.2007.
(a) ADIB ELIAS JÚNIOR
Prefeito Municipal”

LEI Nº 2.474, de 07 de maio de 2007.
“Autoriza a realização de despesas com o funcionamento e
manutenção geral da ESCOLA CRECHE SÃO FRANCISCO DE
ASSIS e dá outras providências.”

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás,
aprova, e eu, Prefeito Municipal, sanciono e promulgo a seguinte lei;sanciono a
seguinte lei:
Artigo 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo
Municipal autorizado a realizar despesas mensais com o funcionamento e
manutenção em geral da ESCOLA CRECHE SÃO FRANCISCO DE ASSIS,
pessoa jurídica de direito privado, de fins não lucrativos e sede nesta cidade.
Parágrafo único – O Chefe do Poder Executivo
Municipal poderá regulamentar, via de decreto, a presente lei, podendo ainda,
caso seja necessário, firmar convênio com a referida CRECHE.

Artigo 2º - As despesas decorrentes da aplicação
desta Lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias,
suplementadas, se necessário.

Artigo 3º - Revogadas as disposições em contrário,
esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
SALA DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CATALÃO,
aos 26 dias do mês de abril de 2007.

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

“Sanciono a presente Lei .
Registre-se e publique-se.
Catalão, 07.05.2007.
(a) ADIB ELIAS JÚNIOR
Prefeito Municipal”

LEI Nº 2.475, de 15 de maio de 2007.
“Acresce-se inciso ao Artigo 17, da Lei
Municipal nº. 2.347, de 23 de dezembro de 2005 –
PLANO PLURIANUAL”

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás,
aprova, e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte lei:
Art. 1º - Acresce o inciso XXVI ao Artigo 17, da Lei
Municipal nº 2.347, de 23 de dezembro de 2005, com a seguinte redação:
“Lei 2.347, de 23 de dezembro de 2005.
Art. 17 – São diretrizes, objetivos e metas da
Administração Municipal, concernentes à Assistência Social.
XXVI - idem...
XXVII – Construção do Prédio do Restaurante
Popular;
XXVIII – Manutenção do Restaurante Popular.”

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 14 dias do mês de maio de 2007.
(a)César José Ferreira
Presidente da Câmara Municipal de Catalão

“Sanciono a presente Lei .
Registre-se e publique-se.
Catalão, 15.05.2007.
(a) ADIB ELIAS JÚNIOR
Prefeito Municipal”

LEI Nº 2.476, de 15 de maio de 2007.
“Acresce-se ao ANEXO I, da Lei Municipal
nº
2.432, de 06 de novembro de 2006, no tópico da
ASSISTÊNCIA SOCIAL, o item que especifica”

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás,
aprova, e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte lei:
Art. 1º - Acresce-se ao ANEXO I, da Lei Municipal nº
2.432, de 06 de novembro de 2006, no tópico da ASSISTÊNCIA SOCIAL, o
seguinte item:
“Lei nº 2.432, de 06 de novembro de 2006
ANEXO I
ASSISTÊNCIA SOCIAL
1026 – Construção do Prédio do Restaurante
Popular
1026 – Manutenção do Restaurante Popular”

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 14 dias do mês de maio de 2007.
(a)César José Ferreira
Presidente da Câmara Municipal de Catalão

“Sanciono a presente Lei .
Registre-se e publique-se.
Catalão, 15.05.2007.
(a) ADIB ELIAS JÚNIOR
Prefeito Municipal”

LEI Nº 2.477, de 15 de maio de 2007.
“Autoriza a abertura de crédito especial no
orçamento fiscal do Município no montante e
forma que especifica”

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de
Goiás, aprova, e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte lei:
Art.1º - Fica o Poder Executivo Municipal
autorizado, em conformidade com o disposto nos Artigos 42 e 43 da Lei
Federal nº 4.320/64, a abrir créditos especiais no valor total de
R$
1.420.000,00 (Um milhão, quatrocentos e vinte reais) no Orçamento do
Município de Catalão, exercício de 2007, com a seguinte classificação
orçamentária:
08.244.1026.2.068 – Manutenção do Restaurante Popular;
31.90.11 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – R$
50.000,00 (cinquenta mil reais);
33.90.30 – Material de Consumo – R$ 300.000,00 (trezentos mil
reais);
33.90.36 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física –
20.000,00 (vinte mil reais);

R$

33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica – R$
50.000,00 (cinqüenta mil reais);
44.90.52 – Equipamentos e Material Permanente –
200.000,00 (duzentos mil reais);

R$

08.244.1026.1099 – Construção do Prédio do Restaurante Popular;

44.90.51 – Obras e Instalações – R$ 800.000,00 (oitocentos mil
reais).
Total Geral R$ 1.420.000,00 (Um milhão quatrocentos e vinte mil
reais).

Art. 2º - Os créditos autorizados no Art.
1º desta
Lei, serão cobertos com recursos definidos nos termos do
Art. 43, § 1º,
Inciso III, da Lei Federal n.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 14 dias do mês de maio de 2007.
(a)César José Ferreira
Presidente da Câmara Municipal de Catalão

“Sanciono a presente Lei .
Registre-se e publique-se.
Catalão, 15.05.2007.
(a) ADIB ELIAS JÚNIOR
Prefeito Municipal”

LEI Nº 2.478, de 15 de maio de 2007.
“Autoriza o Município de Catalão a firmar convênio com a
Fundação OBRAS SOCIAIS ESPÍRITA “JORGE FAHIN FILHO” e a
conceder subvenção financeira (para pagamento de professores do
ensino fundamental), 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 30 (trinta) dias,
objetivando o pagamento da folha de pagamento dos professores durante o
mês de maio de 2007, da entidade de ensino fundamental referenciada,
mantida e administrada pela Fundação retro mencionada.
§ 1º - Fica o Município autorizado a conceder
subvenção financeira à entidade filantrópica OBRAS SOCIAIS ESPÍRITAS
“JORGE FAHIN FILHO”, objetivando o pagamento da folha de pagamento dos
professores da Escola ALLAN KARDEC do mês de maio de 2007, através do
convênio referenciado no caput, na importância de R$ 24.000,00 (Vinte e
quatro mil reais).
§ 2º - O repasse da subvenção financeira ocorrerá
em uma única parcela, após a publicação do Termo de 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 às subvenções recebidas.
Art. 3º - Para cobrir as despesas com a execução
desta Lei, fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a utilizar
recursos provenientes do orçamento vigente.
Art. 4º - Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário e retroagindo seus efeitos a
primeiro de maio de 2007.

SALA DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CATALÃO,
aos 14 dias do mês de maio de 2007.

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

“Sanciono a presente Lei .
Registre-se e publique-se.
Catalão, 15.05.2007.
(a) ADIB ELIAS JÚNIOR
Prefeito Municipal”

LEI Nº 2.479, de 15 de maio de 2007.
“Cria a SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO –
SECOM - dispõe sobre sua constituição 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 criada, na estrutura administrativa da
Prefeitura do Município de Catalão, a Secretaria Municipal de Comunicação –
SECOM, destinada a divulgar os atos oficiais do Governo Municipal e a criar,
produzir e veicular campanhas institucionais informativas, educativas e de
conscientização da população.
Artigo 2º - São atribuições específicas da Secretaria
Municipal de Comunicação:
- planejamento operacional e a execução da política de
comunicação;
- ampliar e aperfeiçoar o sistema de informação e
participação entre a administração municipal e a população;
- fortalecer as relações entre os veículos de comunicação e
seus profissionais com a Prefeitura Municipal de Catalão;
- promover a cobertura jornalística dos eventos que tenham
a participação do Prefeito e seu Secretariado, documentando e noticiando a sua
programação diária na mídia eletrônica e impressa;
- intensificar o assessoramento jornalístico dos órgãos da
administração municipal em assuntos de comunicação;
- conhecer a opinião pública e os anseios da população,
através do acompanhamento das matérias veiculadas diariamente pela imprensa
local;
- informatizar os serviços técnicos da área de comunicação
e administração, dotando a SECOM de recursos humanos, materiais e
equipamentos para esse fim;
- coordenar e controlar as publicações oficiais e
institucionais, preparando acervo com registros das realizações da administração
municipal;

- manter os serviços de fotografia para emissão de
documentos à população carente.
Artigo 3º - Ficam criados e integrados ao Anexo III, da Lei
Municipal de nº. 1.818/2000, com os mesmos direitos e obrigações dos demais
servidores municipais já definidas na legislação municipal, os seguintes cargos de
provimento em comissão:

SECRETARIA MUNICIPAL
DE COMUNICAÇÃO
Nº
ITEM
01

Nº
VAGAS
01

02

01

03

01

04

01

05

01

DENOMINAÇÃO DOS CARGOS
COMISSIONADOS DO MUNICÍPIO
- SECRETÁRIO MUNICIPAL
DE COMUNICAÇÃO
- ASSESSOR ESPECIAL DO SECRETÁRIO
DE COMUNICAÇÃO
- CHEFE DO DEPARTAMENTO DE
COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DA
SECOM
- CHEFE DO DEPARTAMENTO DE
CRIAÇÃO E PRODUÇÃO DA SECOM
- COORDENADOR DE INFORMÁTICA
DA SECOM

VENCIMENTO
MENSAL R$
5.895,00
2.947,50
1.031,52

1.031,52
750,00

Artigo 4º - Todas as despesas com a execução desta lei
ocorrerão à conta exclusiva da dotação orçamentária vigente.
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 14 dias do mês de maio de 2007.

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

“Sanciono a presente Lei .
Registre-se e publique-se.
Catalão, 15.05.2007.
(a) ADIB ELIAS JÚNIOR
Prefeito Municipal”

LEI Nº 2.480, de 15 de maio de 2007.
“Dispõe sobre a criação da Secretaria Municipal do
Trabalho e Renda 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 criada, na estrutura administrativa da
Prefeitura do Município de Catalão, a Secretaria Municipal do Trabalho e
Renda, órgão de administração específica, destinada a desenvolver as
relações de trabalho no Município de Catalão, de acordo com as políticas
públicas, visando a melhoria das oportunidades de trabalho e de renda e a
manutenção e ou ampliação dos postos de trabalho.
Artigo 2º - São atribuições específicas da Secretaria
Municipal do Trabalho e Renda:
I - apoiar o trabalhador em suas necessidades de qualificação
e re-qualificação profissional e inserção no mercado de trabalho;
II - executar ações conjuntas com outras esferas de governo,
visando incrementar políticas de emprego e renda;
III - estabelecer parcerias e empenhar esforços para a
realização de convênios com sindicatos, organizações não governamentais,
entidades representativas, Estado e União, para aperfeiçoamento da
qualificação do trabalhador e da ampliação do mercado de trabalho;
IV - elaborar e desenvolver projetos de apoio às iniciativas
voltadas ao trabalho alternativo, visando o aprimoramento das atividades e o
processo de formalização dos empreendimentos.
V - implementar um sistema de banco de dados e de
informações relativo à área do trabalho, emprego, desemprego e níveis de
renda, visando subsidiar as ações voltadas às políticas da referida Secretaria;
VI - monitorar, controlar e avaliar ações, programas e projetos
em parceria com outros organismos;
VII - desenvolver ações integradas com outras Secretarias
Municipais;

VIII - desempenhar outras atividades afins, sempre voltadas
para o cumprimento das finalidades da referida Secretaria.
Artigo 3º - Ficam criados e integrados ao Anexo III, da Lei
Municipal de nº. 1.818/2000, com os mesmos direitos e obrigações dos demais
servidores municipais já definidas na legislação municipal, os seguintes cargos
de provimento em comissão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA

Nº
ITEM
01

Nº
VAGAS
01

02

01

03

01

04

01

05

01

06

01

DENOMINAÇÃO DOS CARGOS
COMISSIONADOS DO MUNICÍPIO
- SECRETÁRIO MUNICIPAL DO
TRABALHO E RENDA
- ASSESSOR ESPECIAL DO
SECRETÁRIO DO TRABALHO E
RENDA
- CHEFE DO DEPARTAMENTO DO
TRABALHO E CIDADANIA
- CHEFE DO DEPARTAMENTO DE
QUALIFICAÇÃO E RE-QUALIFICAÇÃO
PROFISSIONAL
- CHEFE DO SIME – SISTEMA
MUNICIPAL DE EMPREGO
- COORDENADOR DE INFORMÁTICA
DA SECRETARIA MUNICIPAL DO
TRABALHO E RENDA

VENCIMENTO
MENSAL R$
5.895,00
2.947,50

1.031,52
1.031,52

750,00
750,00

Artigo 4º - Todas as despesas com a execução desta lei ocorrerão à conta
exclusiva da dotação orçamentária vigente.
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 14 dias do mês de maio de 2007.

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

“Sanciono a presente Lei .
Registre-se e publique-se.
Catalão, 15.05.2007.
(a) ADIB ELIAS JÚNIOR
Prefeito Municipal”

LEI Nº 2.481, de 15 de maio de 2007.

“Autoriza

o

MUNICÍPIO DE CATALÃO

a

realizar

despesas com o CLUBE RECREATIVO E ATLÉTICO
CATALANO – CRAC 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 em nome do Município de Catalão até o
limite de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), contraídas originalmente em nome do
CLUBE RECREATIVO E ATLÉTICO CATALANO – CRAC, durante a participação
do referido CLUBE no Campeonato Brasileiro Série “C”de Futebol de 2007.
Parágrafo único – O Chefe do Poder Executivo Municipal
poderá regulamentar, caso seja necessário, via de decreto, a presente lei,
podendo ainda firmar convênio com o CLUBE RECREATIVO E ATLÉTICO
CATALANO – CRAC, para o mesmo fim.
Artigo 2º - As despesas decorrentes da aplicação desta
Lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas, se
necessário.

Artigo 3º - Revogadas as disposições em contrário, esta
Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
SALA DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CATALÃO,
aos 14 dias do mês de maio de 2007.

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

“Sanciono a presente Lei .
Registre-se e publique-se.
Catalão, 15.05.2007.
(a) ADIB ELIAS JÚNIOR
Prefeito Municipal”

LEI Nº 2.482, de 22 de maio de 2007.
“Designa nome ao Centro de Inclusão Digital no Bairro
das Américas 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 de Inclusão Digital
MAURÍCIO ABRÃO, o Centro de Inclusão Digital situado no Bairro das
Américas.
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 21 dias do mês de maio de 2007.
(a)César José Ferreira
Presidente da Câmara Municipal de Catalão

“Sanciono a presente Lei .
Registre-se e publique-se.
Catalão, 22.05.2007.
(a) ADIB ELIAS JÚNIOR
Prefeito Municipal”

LEI Nº 2.483, de 22 de maio de 2007.
“Proíbe Benefício Público Municipal que especifica”

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, aprova e
eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte lei:
Art. 1º - Fica o Município impedido de : beneficiamento
urbano, inclusão em programa social de moradia popular, doação de material
de construção, conceder cessão de uso, outorga de título de alienação,
onerosa ou gratuita, ou qualquer outro benefício relacionado à moradia, de
terreno público invadido ou ocupado indevidamente nesta circunscrição.
Art. 2º - Não será objeto de desapropriação por parte do
Município, para fins de programa social de moradia popular imóveis de objeto
de invasão ou ocupação indevida.
Art. 3º - O Poder Executivo instituirá uma comissão
composta de três (03) funcionários públicos, que emitirão relatório de
constatação a que se refere os artigos anteriores.
Art. 4º - 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 21 dias do mês de maio de 2007.
(a)César José Ferreira
Presidente da Câmara Municipal de Catalão

“Sanciono a presente Lei .
Registre-se e publique-se.
Catalão, 22.05.2007.
(a) ADIB ELIAS JÚNIOR
Prefeito Municipal”

LEI Nº 2.484, de 29 de maio de 2007.
“Autoriza desafetar e permutar
terreno e dá outras providências”.

área

de

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás,
aprova, e eu, Prefeito Municipal, sanciono e promulgo a seguinte lei; Um
:
Artigo 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal
autorizado a desafetar de sua destinação original, passando à categoria de bem
patrimonial disponível a seguinte área de terreno:
- Área de 184.100,00 m2 situada no Distrito Minero
Industrial de Catalão – DIMIC, nesta cidade, caracterizada como área verde 2 daquele
loteamento industrial.
Artigo 2º - Fica ainda o Chefe do Poder Executivo
Municipal autorizado a permutar em nome do MUNICÍPIO DE CATALÃO, com o Sr.
ANTÔNIO SIMÃO ABDUL NOUR a área citada e descrita no artigo anterior, de
propriedade do Município de Catalão, pela seguinte área: Uma área de terreno com
20,9509ha ou 209.509 m2 situada na Fazenda Saudade, no perímetro urbano desta
cidade, descrita como 1ª área do desmembramento de uma área maior, de
propriedade do Sr. Antônio Simão Abdul Nour.
Parágrafo único – A permuta ora autorizada tem por
objetivo viabilizar projeto habitacional deste Município no terreno que passará ao seu
domínio.
Artigo 3º - 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 4º - As despesas com escrituração, custas,
emolumentos, registros e outras decorrentes das transferências dos imóveis, correrão
por conta exclusiva do Município, ficando dispensado o recolhimento do ITBI aos
cofres públicos municipais por parte dos Permutantes.
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, aos 28 dias do mês de maio de 2007.
(a)César José Ferreira
Presidente da Câmara Municipal de Catalão
“Sanciono a presente Lei .
Registre-se e publique-se.
Catalão, 29.05.2007.
(a) ADIB ELIAS JÚNIOR
Prefeito Municipal”

LEI Nº 2.485, de 06 de junho de 2007.
“Declara o Distrito de Pires Belo ponto turístico
do Município de Catalão da forma como
especifica”

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 ponto turístico do Município de
Catalão(GO) o distrito de Pires Belo, devendo por consequência, receber a
infra-estrutura necessária para a exploração do Turismo Ecológico.
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 31 dias do mês de maio de 2007.
(a)César José Ferreira
Presidente da Câmara Municipal de Catalão

“Sanciono a presente Lei .
Registre-se e publique-se.
Catalão, 06.06.2007.
(a) ADIB ELIAS JÚNIOR
Prefeito Municipal”

LEI Nº 2.486, de 06 de junho de 2007.
“Autoriza o Município a alienar
terreno
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 de Catalão, a proceder, mediante Leilão
Público, alienação do seguinte terreno de sua propriedade localizado nesta
cidade:
- Uma área de terreno com 3.074,70 m2 com as
seguintes medidas e confrontações: pela frente mede 111,00 metros e
confronta com a Avenida Farid Miguel Safatle; igual medida aos fundos
confrontando com a Avenida Nicolau Abrão; pelo lado direito mede 27,70
metros e confronta com a Avenida Cristiano Aires; e finalmente pelo lado
esquerdo mede 27,70 metros e confronta com propriedade de Dirceu
Alves (antigo Clube Treze de Maio).
Art. 2º - A alienação do terreno terá direcionamento
especifico de se constituir na área uma construção comercial que deverá ser
definida previamente.
Art. 3º - Fica ainda a exigência que para a alienação da
área descrita no Art. 1º desta lei deverão ser observados os critérios baixados
por decreto do executivo e que farão, obrigatoriamente, parte integrante do
processo de leilão público, atendendo sempre os requisitos de lei federal
pertinente.
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 04 dias do mês de junho de 2007.

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

“Sanciono a presente Lei .
Registre-se e publique-se.
Catalão, 06.06.2007.
(a) ADIB ELIAS JÚNIOR
Prefeito Municipal”

LEI Nº 2.487, de 06 de junho de 2007.
“Autoriza o Município de Catalão a desafetar e realizar
doação com encargos de área de terreno pertencente ao
Município à empresa NIZAPAR – NIZA PARTICIPAÇÕES
LTDA e dá outras providências.”
A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, aprova, e
eu, Prefeito Municipal, sanciono e promulgo a seguinte lei;
ARTIGO 1º – Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal
autorizado a desafetar de sua destinação original (Rua 01 – apenas projetada do Loteamento Santo Agostinho), passando a categoria de bem patrimonial
disponível a seguinte área de terreno:
- Área de 1.554,00m2, denominada de Rua 01, do
loteamento Santo Agostinho, nesta cidade, situada entre a Avenida
Raulina Fonseca Paschoal, Rua Corumbá, Quadra 01 do referido
loteamento e propriedade de Reuber Rodrigues (ou de novo proprietário).

ARTIGO 2º - Uma vez desafateda a área acima da condição
original, fica o Executivo Municipal autorizado a proceder à doação com
encargo, do imóvel caracterizado no artigo anterior, à empresa NIZAPAR –
NIZA-PARTICIPAÇÕES LTDA, sociedade empresária com sede em Santa
Maria de Itabira, Estado de Minas Gerais, na Avenida Israel Pinheiro, nº. 977,
Centro, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 01.808.425/0001-94.
ARTIGO 3º - A presente doação é feita de acordo com o
permissivo constante do artigo 65, incisos III, VII e VIII e 85 da Lei Orgânica do

Município e Art. 17, § 4º, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas posteriores
alterações e se destina à construção das instalações de uma unidade da
empresa (uma loja de supermercado) que será instalada em terreno de
propriedade da Empresa que será anexado à área objeto desta lei, a qual
gerará inúmeros empregos diretos e indiretos no Município e incrementará a
receita municipal através dos impostos e taxas referentes ao empreendimento.

ARTIGO 4º - Deverão ser estabelecidos à donatária, como
ônus da doação, para serem cumpridos fielmente, os seguintes encargos:

I

-

A

utilização

da

área

para

uso

exclusivo

do

empreendimento comercial, mantendo o mesmo em pleno funcionamento pelo
menos 05 (cinco) anos ininterruptos, contados a partir da expedição de
HABITE-SE do prédio do supermercado.

II - Apresentar projeto completo das benfeitorias que serão
construídas no local;

III - Término das obras em 36 (seis) meses, contados da
formalização do ato da doação;

IV - Caso a donatária necessite oferecer o imóvel em
garantia de financiamento, a cláusula de reversão e demais obrigações serão
garantidas por hipoteca em segundo grau em favor do doador.
V – A donatária deverá adquirir e doar ao Município de
Catalão um caminhão, zero Km., e um coletor compactador de lixo novo (com
as características definidas no anexo I, desta lei), para ser utilizado na coleta
de lixo urbano de Catalão.
VI – A donatária deverá adquirir e doar ao Município de
Catalão um automóvel de passeio, zero Km., (com as características definidas
no Anexo II, desta lei), para ser utilizado nas atividades da Secretaria de
Educação deste Município.

ARTIGO 5º - Em caso de descumprimento de qualquer
encargo, estabelecido no artigo anterior; de cessação das atividades da
donatária; de venda ou transferência do estabelecimento comercial, antes de
05

(cinco)

anos,

a

doação

tornar-se-á

sem

efeito,

revertendo-se

automaticamente a área ao patrimônio do Município, independente de qualquer
medida judicial, ficando incorporados ao imóvel às benfeitorias realizadas, sem
qualquer ônus à municipalidade.
Parágrafo Único - Durante o período de 05 (cinco) anos,
descrito no caput deste artigo, a donatária somente poderá transferir o imóvel e
as benfeitorias nele edificadas para outra empresa de seu mesmo grupo
empresarial ou efetuar a fusão com outro Grupo Empresarial, mediante
autorização, por escrito, do Poder Público Municipal, desde que a empresa do
mesmo grupo econômico assuma todas as obrigações delineadas nesta Lei,
principalmente mantendo o empreendimento comercial em atividade.
ARTIGO 6º - No caso de paralisação das atividades da
donatária ou suspensão por período superior a 06 (seis) meses, observado o
prazo delineado no parágrafo único do artigo 5º desta Lei, reverter-se-ão ao
Município o imóvel ora doado e todas as edificações nele erigidas, sem
quaisquer ônus para o Município, a título de indenização.
ARTIGO 7º – Caso seja decretada a dissolução ou extinção
da donatária, antes de cinco anos, por qualquer forma, o imóvel doado através
desta lei retornará imediatamente ao Patrimônio do Município.
ARTIGO 8º – As despesas cartoriais decorrentes da
execução desta lei serão custeadas pela empresa donatária.
ARTIGO 9º – Revogam-se as disposições em contrário.
ARTIGO 10 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação.
SALA DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE
CATALÃO, aos 04 dias do mês de junho de 2007.

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

“Sanciono a presente Lei .
Registre-se e publique-se.
Catalão, 06.06.2007.
(a) ADIB ELIAS JÚNIOR
Prefeito Municipal”

LEI Nº 2.488, de 13 de junho de 2007.
“Designa nome ao Centro de Inclusão digital na
Vila União 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 de Inclusão
Digital JOÃO SANTANA, o Centro de Inclusão Digital situado na Vila União.

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 junho de 2007.
(a)César José Ferreira
Presidente da Câmara Municipal de Catalão

“Sanciono a presente Lei .
Registre-se e publique-se.
Catalão, 13.06.2007.
(a) ADIB ELIAS JÚNIOR
Prefeito Municipal”

LEI Nº 2.489, de 13 de junho de 2007.
“Cria cargos de Chefe de Divisão junto a SECRETARIA
MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, RECURSOS HÍDRICOS
RENOVÁVEIS E NÃO RENOVÁVEIS, na forma que especifica e
dá outras providências”

O povo do município de Catalão, Estado de Goiás,
por seus representantes legais, aprova e eu, na qualidade de Prefeito
Municipal, em seu nome, sanciono a seguinte Lei:
Artigo 1º - Fica criado na estrutura administrativa do
Município de Catalão, no ANEXO III – Dos Cargos Comissionados - constante
da Lei Municipal de n.º 1.818, de 05 de abril de 2.000, os seguintes cargos:
Vaga
01
01
01

Cargo
Vencimento/mensal R$
Chefe da Divisão de Licenciamento
600,00
Chefe da Divisão de Fiscalização
600,00
Chefe da Divisão de Educação Ambiental
600,00

§ 1º – Os cargos criados acima são vinculados a
Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Recursos Hídricos Renováveis e não
Renováveis.
§ 2º - Para os cargos de provimento em comissão
referenciados no “caput” deste artigo, poderá ainda ser concedida gratificação
de função de até 100% (cem por cento) sobre o valor do vencimento do cargo.
Artigo 2º - Todas as despesas com a execução
desta lei, correrão a contas exclusivas da dotação orçamentária vigente.
Artigo 3º - Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação, retroagindo seus efeitos a 1º (primeiro) de junho do corrente ano,
revogando-se as disposições em contrário.
SALA DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE
CATALÃO, aos 11 dias do mês de junho de 2007.
(a)César José Ferreira
Presidente da Câmara Municipal de Catalão

“Sanciono a presente Lei .
Registre-se e publique-se.
Catalão, 13.06.2007.
(a) ADIB ELIAS JÚNIOR

Prefeito Municipal”

LEI Nº 2.490, de 20 de junho de 2007.
“Dispõe sobre desafetação, desmembramento e
alienação de áreas 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; Um
:
Artigo 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado
a desafetar de sua destinação original, passando à categoria de bem
patrimonial disponível as seguintes áreas de terreno de propriedade deste
município:
- Área de 4.920,00m2, situada no Loteamento Ipanema II,
nesta cidade, caracterizada como área institucional II e localizada entre as
Ruas José Coelho Borges, Vereador Wilson Naves, Ricardo Bueno e
Odete Lima Januário.
- Área de 3.936,00m2, situada no Loteamento Ipanema II,
nesta cidade, caracterizada como área institucional III e localizada entre
as Ruas Divano Elias da Silva, Vereador Wilson Naves, Antônio de Souza
e José Coelho Borges.
- Área de 4.920,00m2, situada no Loteamento Ipanema II,
nesta cidade, caracterizada como área institucional IV e localizada entre
as Ruas Antônio de Souza, Vereador Wilson Naves, Ladislau José
Alcântara e José Coelho Borges.
- Área de 2.840,00m2, situada no Loteamento Ipanema, nesta
cidade, caracterizada como área institucional localizada entre as quadras
55 e 56 do mesmo loteamento e ainda as Ruas Ana Rosa de Jesus e
Helena da Silva Ferreira.
Parágrafo Único – As áreas de terreno citadas no “caput” deste
artigo serão desmembradas em lotes que servirão para alienação na forma que
esta lei especificar.
Artigo 2º - Fica ainda o chefe do Poder Executivo Municipal
autorizado, em nome deste Município de Catalão, a proceder, mediante Leilão
Público, alienação dos terrenos a serem desafetados e desmembrados das
áreas descritas no artigo 1º desta lei, e a ainda de outros seguintes terrenos de
sua propriedade assim descritos:
- Dois (02) lotes de terreno localizados no Loteamento
Ipanema, nesta cidade, com a área de 300,00m2 (trezentos metros
quadrados) cada, caracterizados como lotes 03 e 14 da quadra 72.

- Um (01) lote de terreno localizado no Loteamento Novo
Horizonte, nesta cidade, com a área de 1.200,00m2 (hum mil e duzentos
metros quadrados), caracterizado como lotes 04, 05, 06 e 07 da quadra 02,
lotes estes já remembrados em uma única área.
- 16 (dezesseis) lotes de terreno localizados no Loteamento
Santa Cruz, nesta cidade, caracterizados como lotes 01, 04, 05, 07, 08, 09,
10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22, todos da quadra 19.
Artigo 3º - A alienação dos terrenos descritos nos artigos 1º e 2º
desta lei terá direcionamento especifico de construir a canalização do córrego
Pirapitinga entre a Rua Ricardo Paranhos e Avenida Margon, nesta cidade e
ainda para constituição e urbanização de loteamento ao lado do loteamento
Evelina Nour, também nesta cidade e que servirá pata atendimento de
programa municipal de habitação.
Artigo 4º - Fica ainda a exigência que para a alienação das áreas
descritas nos artigos 1º e 2º desta lei deverão ser observados os critérios
baixados por decreto do executivo e que farão, obrigatoriamente, parte
integrante do processo de leilão público, atendendo sempre os requisitos de lei
federal pertinente.
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, aos 18 dias do mês de junho de 2007.
(a)César José Ferreira
Presidente da Câmara Municipal de Catalão

“Sanciono a presente Lei .
Registre-se e publique-se.
Catalão, 20.06.2007.
(a) ADIB ELIAS JÚNIOR
Prefeito Municipal

LEI Nº 2.491, de 04 de julho de 2007.
“Autoriza a oferecer e dar bem imóvel através de
dação em pagamento de débitos deste Município e dá
outras providências”.

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, aprova,
e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º. Pela presente Lei, nos termos autorizadores do
artigo 17, inciso I, alínea “a” da Lei Federal nº 8.666/93, fica a chefia do Poder
Executivo Municipal autorizada a oferecer e dar o imóvel adiante descrito e
caracterizado, através de dação em pagamento total de débitos deste
Município para com José Cândido de Oliveira.
Art. 2º. Os débitos empenhados a serem totalmente
extintos por dação em pagamento são os seguintes:
01) – Nota de Empenho nº 36 com data de 07/03/2007 no
valor de R$ 5.471,24 (cinco mil, quatrocentos e setenta e um reais e vinte e
quatro centavos) referentes ao fornecimento de postes para uso do
Departamento de Iluminação Pública deste Município, conforme nota de
empenho em anexo; e
02) – Nota de Empenho nº 61 com data de 10/05/2007 no
valor de R$ 4.068,97 (quatro mil, sessenta e oito reais e noventa e sete
centavos) referentes ao fornecimento de postes para uso do Departamento de
Iluminação Pública deste Município, conforme nota de empenho em anexo;
- Valor total dos empenhos a serem pagos em dação: R$
9.540,21 ( nove mil, quinhentos e quarenta e um reais e vinte e um centavos);
Art. 3º. Os imóveis que serão dados em pagamento total
dos débitos acima relacionados são os seguintes:
“05 (cinco) Lotes de propriedade deste Município,
caracterizados como Lotes 12, 13, 14 e 15 da quadra 19, com 300,00 m2 cada
e o Lote Único da quadra 24, com 2.218,75 m2, todos no Loteamento Marcone,
nesta cidade.”
- Valor dos imóveis que serão dados em pagamento: R$
R$ 9.540,21 ( nove mil, quinhentos e quarenta e um reais e vinte e um
centavos);
Parágrafo único – A chefia do Poder Executivo Municipal
designará uma comissão composta de no mínimo 03 (três) pessoas com

conhecimento na matéria para proceder à avaliação dos imóveis a serem dada
em dação de pagamento.
Art. 4º. Os imóveis repassados na forma permitida nesta
Lei passarão a integrar o patrimônio do Sr. José Cândido de Oliveira sob o
regime de disponibilidade plena e absoluta, como bem particular.
Art. 5º. Da escritura pública de dação em pagamento dos
imóveis retro descritos e caracterizados, deverá constar, obrigatoriamente,
expressa renúncia do credor a quaisquer reclamações futuras quanto aos seus
créditos tributários relacionados no Art. 2º, desta Lei.
§ 1º. Referida escritura deverá ser celebrada no prazo de
até 120 (cento e vinte) dias, contado da publicação da presente Lei, sob pena
de caducidade desta autorização legislativa.
§ 2º. O Município arcará com todas as despesas cartoriais,
inclusive as de matrícula do título no Ofício de Registro de Imóveis da
Comarca, ficando dispensado o ITBI referentemente a área objeto da dação em
pagamento.
Art. 6º. Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
SALA DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE
CATALÃO, aos 28 dias do mês de junho de 2007.
(a)César José Ferreira
Presidente da Câmara Municipal de Catalão

“Sanciono a presente Lei .
Registre-se e publique-se.
Catalão, 04.07.2007.
(a) ADIB ELIAS JÚNIOR
Prefeito Municipal

LEI Nº 2.492, de 04 de julho de 2007.
“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; Um
:
Artigo 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo
Municipal autorizado a desafetar de sua destinação original passando à
categoria de bem patrimonial disponível a seguinte área de terreno:
- Área de 953,82 m2, caracterizada como área
verde nº 1 do Loteamento Geraldo Evangelista da Rocha, nesta cidade;
Parágrafo Único – A área de terreno citada no
“caput” deste artigo será desmembrada para atender situações de fato já
existentes no loteamento.
Artigo 2º - Como a área a ser desafetada se
constitui em área verde, visando não desproteger o meio ambiente, fica
autorizada a recomposição desta área por outra, qual seja, a área de 1.000,00
m2 a ser desmembrada da área institucional nº 2 do
mesmo loteamento.
Artigo 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 28 dias do mês de junho de 2007.
(a)César José Ferreira
Presidente da Câmara Municipal de Catalão

“Sanciono a presente Lei .
Registre-se e publique-se.
Catalão, 04.07.2007.
(a) ADIB ELIAS JÚNIOR
Prefeito Municipal”

LEI Nº 2.493, de 04 de julho de 2007.
“Cria e denomina Escola Municipal no Setor JARDIM
CATALÃO, nesta cidade”.

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, aprova e
eu, Prefeito Municipal, sanciono e promulgo a seguinte lei:
Art. 1º - Fica criada e denominada de “ESCOLA
MUNICIPAL LÁZARO PINTO MARRA”, a Escola construída à Rua 308, nº
395, no Setor Jardim Catalão, nesta cidade.
Parágrafo único – Fica a Secretaria Municipal de
Educação encarregada de tomar todas as providências necessárias para a
legalização e funcionamento da referida escola.

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 28 dias do mês de junho de 2007.
(a)César José Ferreira
Presidente da Câmara Municipal de Catalão

“Sanciono a presente Lei .
Registre-se e publique-se.
Catalão, 04.07.2007.
(a) ADIB ELIAS JÚNIOR
Prefeito Municipal”

LEI Nº 2.494, de 04 de julho de 2007.
“Autoriza a abertura de crédito especial no orçamento fiscal do
Município no montante e forma que especifica”

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de
Goiás, aprova, e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte lei:
Art.1º - Fica o Poder Executivo Municipal
autorizado, em conformidade com o disposto nos Artigos 42 e 43 da Lei
Federal nº 4.320/64, a abrir créditos especiais no valor total de R$ 35.000,00
(Trinta e cinco mil reais) no Orçamento do Município de Catalão, exercício de
2007, com a seguinte classificação orçamentária:
12.361.1035.1.100 – Construção do Prédio do Centro Digital de
Santo Antônio do Rio Verde.
44.90.51 – Obras e Instalações .................R$35.000,00
Total Geral ..............................R$35.000,00 (Trinta e cinco mil reais).
Art. 2º - Os créditos autorizados no Art. 1º desta Lei,
serão cobertos com recursos definidos nos termos do Art. 43, § 1º, Inciso III, da
Lei Federal n.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 28 dias do mês de junho de 2007.
(a)César José Ferreira
Presidente da Câmara Municipal de Catalão

“Sanciono a presente Lei .
Registre-se e publique-se.
Catalão, 04.07.2007.
(a) ADIB ELIAS JÚNIOR
Prefeito Municipal”

LEI Nº 2.495, de 04 de julho de 2007.
“Autoriza a SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ÁGUA E
ESGOTO DE CATALÃO – SAE – a firmar convênio e/ou contrato e
realizar comercial da forma que especifica e dá outras providências”

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

Art. 1º - Fica a SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL
DE ÁGUA E ESGOTO DE CATALÃO – SAE, autorizada a realizar despesas
até o limite de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), com a realização de
comercial nas dependências do Estádio Genervino da Fonseca, a ser realizado
no período de julho a dezembro de 2007.
§ 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 brasileiro da série
“C” deste ano de 2.007, utilizando-se de toda cobertura jornalística que advém
da participação do Clube na disputa do Campeonato e na presença do público
no Estádio.
§ II – A SAE fica ainda autorizada a firmar convênios
e/ou contrato, e a repassar recursos financeiros ao Clube Recreativo e Atlético
Catalano – CRAC, até o valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), visando à
consecução dos objetivos desta Lei.
Art.2º - As despesas decorrentes da presente Lei
correrão

por

conta

de

dotações

orçamentárias

próprias

da

SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE CATALÃO –
SAE – suplementadas, se necessário.

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

SALA DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE
CATALÃO, aos 28 dias do mês de junho de 2007.
(a)César José Ferreira
Presidente da Câmara Municipal de Catalão

“Sanciono a presente Lei .
Registre-se e publique-se.
Catalão, 04.07.2007.
(a) ADIB ELIAS JÚNIOR
Prefeito Municipal”

LEI Nº 2.496, de 04 de julho de 2007.
“Altera redação de artigos de lei municipal, que
menciona”

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás,
aprova, e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte lei:
Art. 1º - Os artigos 1º, 2º e 3º da Lei Municipal
2.464, de 03 de abril de 2.007, passam a vigorar com a seguinte redação:
“Lei municipal n.º 2.464, de 03 de abril

nº
de

2.007:
Artigo 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo
Municipal autorizado a dar novas dimensões à Avenida Mato Grosso e à
Rua Princesa Isabel, no Loteamento Monsenhor Souza, nesta cidade, em
todo seu trajeto.
Artigo 2º - Fica ainda autorizada a desafetação
do remanescente das áreas que era destinada a Avenida Mato Grosso e
Rua Princesa Isabel, ora não utilizadas para esse fim, passando a
categoria de bem disponível.
Artigo 3º - Fica o Município autorizado a
redescrever, por decreto, as áreas remanescentes e a própria Avenida
Mato Grosso e Rua Princesa Isabel, para que possa o Município dar a
mesma a destinação legal.
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 junho de 2007.
(a)César José Ferreira
Presidente da Câmara Municipal de Catalão
“Sanciono a presente Lei .
Registre-se e publique-se.
Catalão, 04.07.2007.
(a) ADIB ELIAS JÚNIOR
Prefeito Municipal”

LEI Nº 2.497, de 04 de julho de 2007.
“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 06 (seis) meses,
objetivando a manutenção geral e o funcionamento da entidade de ensino
referenciada, mantida e administrada pela Fundação retro mencionada.

§ 1º - Fica o Município autorizado a conceder subvenção
financeira à entidade filantrópica OBRAS SOCIAIS ESPÍRITAS “JORGE FAHIN
FILHO”, para manutenção e funcionamento da Escola Allan Kardec, através do
convênio referenciado no caput, até a importância de R$ 176.000,00 (Cento e
setenta e seis mil reais).
§ 2º - Os repasses ocorrerão mensalmente a partir de
julho/2007, sendo que o valor de cada parcela será de R$ 24.000,00 (Vinte e
quatro mil reais), exceto o mês de julho/2006, que será acrescido de 1/3 (um
terço), ou seja, mais R$ 8.000,00 (Oito mil reais) sobre a parcela mensal, que
serão utilizados para cobrir despesas de férias e no mês de dezembro o
repasse será de R$ 48.000,00 (Quarenta e oito mil reais), para cobrir as
despesas com o 13º (décimo terceiro) salário dos trabalhadores que prestam
serviços para a FUNDAÇÃO.

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 às subvenções recebidas.
Art. 3º - As despesas decorrentes da aplicação desta Lei
correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas, se
necessário.
Art. 4º - Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário e surtindo seus efeitos a
partir de primeiro de julho de 2007.
SALA DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE
CATALÃO, aos 28 dias do mês de junho de 2007.

(a)César José Ferreira
Presidente da Câmara Municipal de Catalão
“Sanciono a presente Lei .
Registre-se e publique-se.
Catalão, 04.07.2007.
(a) ADIB ELIAS JÚNIOR
Prefeito Municipal”

LEI Nº 2.504, de 03 de setembro de 2007.
“Acresce-se inciso ao Artigo 17, da Lei Municipal
nº. 2.347, de 23 de dezembro de 2005 – PLANO
PLURIANUAL”.

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás,
aprova, e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte lei:
Art. 1º - Acresce-se o inciso XXIX, ao Artigo 17, da
Lei Municipal nº 2.347, de 23 de dezembro de 2005, com a seguinte redação:
“Lei 2.347, de 23 de dezembro de 2005.
Art. 17 – São diretrizes, objetivos e metas da
Administração Municipal, concernentes à Assistência Social.
XXVIII – idem...
XXIX – Reforma e Ampliação do Prédio da Creche
Ana Maria Guimarães Macedo”.
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 agosto de 2007.

(a)César José Ferreira
Presidente da Câmara Municipal de Catalão
“Sanciono a presente Lei .
Registre-se e publique-se.
Catalão, 03.09.2007.
(a) ADIB ELIAS JÚNIOR
Prefeito Municipal”

LEI Nº 2.505, de 03 de setembro de 2007.
“Autoriza a abertura de crédito especial no
orçamento fiscal do Município no montante
e forma que especifica”
A Câmara Municipal de Catalão, Estado de
Goiás, aprova, e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte lei:
Art.1º - Fica o Poder Executivo Municipal
utorizado, em conformidade com o disposto nos Artigos 42 e 43 da Lei
Federal nº 4.320/64, a abrir créditos especiais no valor total de R$
300.000,00 (Trezentos mil reais) no Orçamento do Município de Catalão,
exercício de 2007, com a seguinte classificação orçamentária:
12.361.1035.1.100 – Reforma e Ampliação do Prédio da Creche Ana
Maria Guimarães Macedo.
44.90.51 – Obras e Instalações .................R$300.000,00
Total Geral ......................R$300.000,00 (Trezentos mil reais).
Art. 2º - Os créditos autorizados no Art. 1º desta
Lei, serão cobertos com recursos definidos nos termos do Art. 43, § 1º,
Inciso III, da Lei Federal n.º4.320/64, indicados por Decreto do Executivo.
Art.3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
SALA DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE
CATALÃO, aos 27 dias do mês de agosto de 2007.

(a)César José Ferreira
Presidente da Câmara Municipal de Catalão
“Sanciono a presente Lei .
Registre-se e publique-se.
Catalão, 03.09.2007.
(a) ADIB ELIAS JÚNIOR
Prefeito Municipal”

LEI Nº 2.506, de 03 de setembro de 2007.
“Faz
a readequação dos
vencimentos
e
nomenclaturas
dos
cargos
comissionados
constantes do Quadro Funcional da Fundação
Cultural “Maria das Dores Campos”, definidos na
Lei Municipal de n° 1.256, de 09 de junho de 1.993”
A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás,
aprova, e eu, Prefeito Municipal, sanciono e promulgo a seguinte lei;
Art. 1º - Ficam alterados da forma abaixo, a partir de
Agosto de 2007, os vencimentos e nomenclaturas dos cargos constantes
do Quadro Funcional da Fundação Cultural “Maria das Dores Campos”, a
seguir especificados:
Vagas:
- 01

Nomenclatura/cargo:
- Presidente da Fundação

- 01
- 01
- 01

- Diretor Artístico Cultural
- Diretor Geral da Biblioteca
- Diretor de Promoção Cultural

Vencimento mensal:
- R$ 2.000,00
- R$ 1.031,52
- R$ 1.031,52
- R$ 642,42

Art. 2º - Os cargos referenciados no artigo anterior
sujeitarão aos mesmos direitos e obrigações dos demais servidores
comissionados já definidos na legislação municipal, inclusive quanto à
gratificação e reajustes salariais.
Art. 3º - As despesas decorrentes da aplicação desta
Lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias,
suplementadas, se necessário.
Art. 4º - Revogadas as disposições em contrário, a
presente Lei entrará em vigor na data de sua publicação, surtindo seus
efeitos a partir de 1° (primeiro) de agosto de 2007.
SALA DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL
DE CATALÃO, aos 27 dias do mês de agosto de 2007.
(a)César José Ferreira
Presidente da Câmara Municipal de Catalão

“Sanciono a presente Lei .
Registre-se e publique-se.
Catalão, 03.09.2007.
(a) ADIB ELIAS JÚNIOR
Prefeito Municipal”

LEI Nº 2.507, de 03 de setembro de 2007.
“Autoriza a realização de despesas com o
evento EXPO-SUDESTE/2007 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 em nome do Município
de Catalão até o limite de R$ 50.000,00 (Cinqüenta mil reais), com a
realização da Feira da Indústria e Comércio de Catalão de 2007 (EXPOSUDESTE) 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 27 dias do mês de agosto de 2007.
(a)César José Ferreira
Presidente da Câmara Municipal de Catalão
“Sanciono a presente Lei .
Registre-se e publique-se.
Catalão, 03.09.2007.
(a) ADIB ELIAS JÚNIOR
Prefeito Municipal”

LEI Nº 2.508, de 03 de setembro de 2007.
“Cria cargo EFETIVO de AGENTE DE FISCALIZAÇÃO
AMBIENTAL
para
atender
a
necessidade
da
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,
RECURSOS
HÍDRICOS
RENOVÁVEIS
E
NÃO
RENOVÁVEIS, na forma que especifica e dá outras
providências”.

O povo do município de Catalão, Estado de
Goiás, por seus representantes legais, aprova, e eu, na qualidade de
Prefeito Municipal, em seu nome, sanciono a seguinte Lei:
Artigo 1º - Fica criado na estrutura
administrativa do Município de Catalão, especificamente no GRUPO “D”,
do ANEXO II, da Lei Municipal de N.º 1.818, de 05 de abril de 2.000, o
cargo de AGENTE DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL, de provimento

EFETIVO e regime ESTATUTÁRIO, na seguinte forma:
Grupo D
TEMPO DE SERVIÇO

04

16-20 21-25 26-30 31 em
CARGO
anos
anos
anos
diante
AGENTE DE
FISCALIZAÇÃO
AMBIENTAL
544,20 549,65 555,14 560,69 566,31 571,98 577,69

00

583,47 589,30 595,19 601,15 607,15 613,22 619,36

N.ºVAGAS

II

01-05
anos

06-10
anos

11-15
anos

2ºGr.

III
3ºGr.

§ 1º – Para preenchimento do cargo acima
referenciado o Município deverá exigir quando da realização do concurso
público que o candidato possua, no mínimo, o segundo grau completo.
§ 2° - O cargo criado acima é vinculado a
Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Recursos Hídricos Renováveis e
não Renováveis, não podendo os titulares ser desviados para outras
atividades.
Artigo 2º - O cargo referenciado no artigo anterior
sujeitará aos mesmos direitos e obrigações dos demais servidores
efetivos já definidos na legislação municipal, inclusive quanto à
progressão horizontal/vertical e reajustes salariais.
Artigo 3° - Todas as despesas com a execução
desta lei, correrão a contas exclusivas 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 24 dias do mês de agosto de 2007.
(a)César José Ferreira
Presidente da Câmara Municipal de Catalão
“Sanciono a presente Lei .
Registre-se e publique-se.
Catalão, 03.09.2007.
(a) ADIB ELIAS JÚNIOR
Prefeito Municipal”

LEI Nº 2.509, de 03 de setembro de 2007.
“Concede Gratificação Especial aos
públicos Municipais, como especifica.”

Servidores

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, aprova
e eu, Prefeito Municipal sanciono a seguinte lei:
Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a conceder
Gratificação Especial (conforme o número de horas trabalhadas) aos
servidores desta Prefeitura, que prestaram serviços suplementares
imprescindíveis no decorrer da Festa da Exposição Agropecuária de 2007,
como especifica:

MATR

NOME_FUNCIONÁRIO(A)

3.832
4.108
3.660
4.401
3.864
4.232
4.525
3.674
4.304
4.224
76
1.451
93
269
3.681
3.684
2.133
4.527
3.687
4.286
3.693
4.353
3.696
9.831,162
3.976
4.415
3.699
3.700
1.410
2.030
1.415
3.724
4.529
1.605

ALEXANDRA MOREIRA GOMES
ANTONIO GONCALVES NETO
ARNALDO TOME BARBOSA
BRUNO DAS NEVES REZENDE
DAIANE FERNANDES LEITE
DIEGO PINTO DA FONSECA
FLAVIO ANDRIELE SOBRINHO
FRANCISCO CAMARGO
FRANCISCO TEREZA DA SILVA
GIVANILDO CANDIDO LEONEL
HELENO DE PAULA PONTES
ILTON MARTINS COELHO
JANIRO BORGES
JOAQUIM FERREIRA DA FONSECA
JOSE CANDIDO ROSA
JOSE GONCALVES NETO
JOSE MACHADO DA SILVA
JOSE MIGUEL BORGES
JULIO FIDELIS DA SILVA
KLEBER GARCEZ LIMA
MANOEL CAMARGO
MAURO LUIS DA SILVA
NILSON JOSE LUIZ DA SILVA
OSARK VIEIRA TOMAZ
PAULO HENRIQUE CORREIA
PAULO HENRIQUE INACIO SILVA
ROBERTO CAMARGO
RONALDO LOURENCO DA SILVA
RONIE VON PEREIRA DA SILVA
SERGIO LUIZ DOS SANTOS
VALERIO GONCALVES DE NORONHA
VALMIR CANDIDO PIMENTA
VANILDO BORGES
WILLIAM GONCALVES

Valor a RECEBERR$
35,51
462,40
464,20
35,51
164,74
224,54
294,20
515,20
294,20
294,20
307,38
330,00
289,00
221,42
293,20
293,20
280,60
294,20
464,20
224,54
294,20
294,20
294,20
289,00
318,28
224,54
294,20
294,20
330,00
301,00
330,00
188,72
295,80
301,00

FUNCIONÁRIOS: 34

9.831,78

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 24 dias do mês de agosto de 2007.

(a)César José Ferreira
Presidente da Câmara Municipal de Catalão
“Sanciono a presente Lei .
Registre-se e publique-se.
Catalão, 03.09.2007.
(a) ADIB ELIAS JÚNIOR
Prefeito Municipal”

LEI Nº 2.510, de 03 de setembro de 2007.
DISPÕE SOBRE AS DIRETERIZES PARA A
ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE
2008, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
Adib Elias Júnior , Prefeito Municipal de Catlão Estado de
Goiás, faz saber a todos os habitantes do Município, que a Câmara
Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte :

Art. 1º - O Orçamento do Município de Catalão, Estado de
Goiás, para o exercício de 2008, será elaborada e executado observando
as diretrizes, objetivos, prioridades e metas estabelecidas nesta Lei,
compreendendo :
I – as Metas Fiscais;
II – as Prioridades da Administração Municipal;
III – a Estrutura Orçamentos;

IV – as Diretrizes para Elaboração do Orçamento do Município;
V – as Disposições sobre a Dívida Pública Municipal;
VI – as Disposições sobre Despesas com Pessoal;
VII – as Disposições sobre Alterações na Legislação Tributária e
VIII – as Disposições Gerais.
I – DAS METAS FISCAIS

Art. 2º - Em cumprimento ao estabelecido no artigo 4º
da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, as metas fiscais de
receitas, despesas, resultado primário, nominal e montante da dívida
pública para o exercício de 2008, estão identificados nos Demonstrativos
I a VIII desta Lei, EM CONFORMIDADE COM A Portaria nº 587, de 29
de agosto de 2005 – STN.
Parágrafo único – Os município com população inferior
a cinqüenta mil habitantes estão obrigados por força do Art. 63, inciso III,
da LRF, a partir do exercício de 2005, a elaborar o Anexo de Metas
Fiscais de que trata o Art. 4º, § 1º, na forma definida na Portaria nº
587/2005 – STN.
Art. 3º- A Lei Orçamentária Anual abrangerá as
Entidades da Administração Direta, Indireta constituídas pelas
Autarquias, Fundações, Fundos, Empresas Públicas e Sociedades de
Economia Mista que recebem recursos do Orçamento Fiscal e da
Seguridade Social.
Art. 4º - Os Anexos de Metas Fiscais referidos no Art.
2º desta Lei constituem-se dos seguintes :
Demonstrativo I – Metas Anuais;
Demonstrativo II – Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais do
Exercício Anterior;
Demonstrativo III – Metas Fiscais Atuais Comparadas com as Metas
Fiscais Fixadas nos Três Exercícios Anteriores;
Demonstrativo IV – Evolução do Patrimônio Líquido;
Demonstrativo V – Origem e Aplicação dos Recursos Obtidos com a
Alienação de Ativos;
Demonstrativo VI – Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS;
Demonstrativo VII – Estimativa e Compensação da Renúncia de
Receitas, e

Demonstrativo VIII – Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias
de Caráter Continuado.
Parágrafo único – Os Demonstrativos referidos neste
artigo, serão apurados em cada Unidade Gestora e a sua consolidação
constituirá nas Metas Fiscais do Município.
METAS ANUAIS
Art 5º - Em cumprimento ao § 1º, do art. 4º, da Lei de
Responsabilidade Fiscal – LRF, o Demonstrativo I - Metas Anuais, será
elaborado em valores Correntes e Constantes, relativos à Receitas,
Despesas, Resultado Primário e Nominal e Montante da Dívida Pública,
para o Exercício de Referência e para os dois seguintes.
§ 1º - Os valores correntes dos exercícios de 2008,
2009 e 2010 deverão levar em conta a previsão de aumento ou redução
das despesas de caráter continuado, resultantes da concessão de
aumento salarial, incremento de programas ou atividades incentivadas,
inclusão ou climinação de programas, projetos ou atividades. Os valores
constantes, utilizam o parâmetro índice Oficial de Inflação Anual, dentre
os sugeridos pela Portaria nº 587/2005 da STN.
§ 2º - Os valores da coluna % PIB, serão calculados
mediante a aplicação do cálculo dos valores correntes, divididos pelo PIB
Estadual, multiplicados por 100.
AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS
FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR
Art. 6º - Atendendo ao disposto no § 2º, inciso I, do Art.
4º da IRF, o Demonstrativo II – Avaliação do Cumprimento das Metas
Fiscais do Exercício Anterior, tem como finalidade estabelecer um
comparativo entre as metas fixadas e o resultado obtido no exercício
orçamentário anterior, de Receitas, Despesas, Resultados Primário e
Nominal, Dívida Pública Consolidada e Dívida Consolidada Líquida,
incluindo análise dos fatores determinantes do alcance ou não dos
valores estabelecidos como metas.

§ 1º - De acordo com o exemplo da 5ª Edição do
Manual de Elaboração, aprovado pela Portaria nº 587/2005 – STN, o
comparativo solicitado refere-se ao exercício de 2005.
§ 2º - A elaboração deste Demonstrativo pelos
Municípios com população inferior a cinquenta mil habitantes, se
restringe áqueles que tenham elaborado metas fiscais em exercício
anteriores a 2005.
METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS
FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES
Art. 7º - De acordo com o § 2º, item II, do Art. 4º da
LRF, os Demonstrativos III – Metas Fiscais Atuais Comparadas com as
Fixadas nos Três Exercícios Anteriores, de Receitas, Despesas,
Resultados Primário e Nominal, Dívida Pública Consolidada e Dívida
Consolidada Líquida, deverão estar instruídos com memória e
metodologia de cálculo que justifiquem os resultados pretendidos,
comparando-se com as fixadas nos três exercícios anteriores e
evidenciando a consciência delas com as premissas e os objetivos da
Polícia Econômica Nacional.
§ 1º - A elaboração deste Demonstrativo pelos
Municípios com população inferior a cinqüenta mil habitantes, se
restringe aqueles que tenham elaborado metas fiscais em exercício
anteriores a 2005.
§ 2º - Objetivando maior consistência e subsídio às
análises, os valores devem ser demonstrados em valores correntes e
constantes, utilizando-se os mesmos índices já comentados no
Demonstrativo I.

EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Art. 8º- Em obediência ao § 2º, inciso III, do Art. 4º da
LRF, o Demonstrativo IV – Evolução do Patrimônio Líquido, deve traduzir
as variações do Patrimônio de cada Ente do Município e sua
Consolidação.

Parágrafo único – O Demonstrativo apresentará em
separado a situação do Patrimônio Líquido do Regime Previdenciário.
ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS
COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS
Art. 9ª - O § 2º, inciso III, do Art. 4º da LRF, que trata
da evolução do patrimônio líquido estabelece também, que os recursos
obtidos com a alienação de ativos que integram o referido patrimônio,
devem ser reaplicados em despesas de capital, salvo se destinada por lei
aos regimes de previdência social, geral ou próprio dos servidores
públicos. O Demonstrativo V – Origem e Aplicação dos Recursos Obtidos
com a Alienação do Ativos, estabelece de onde foram obtidos os
recursos e onde foram aplicados.
Parágrafo único – O Demonstrativo apresentará em
separado a situação do Patrimônio Líquido do Regime Previdenciário.
AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA E
ATUARIAL DO REGIME PRÓRPIO DA PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES PÚBLICOS.
Art. 10º - Em razão do que está estabelecido no § 2º,
inciso IV, alínea “a” do Art. 4º, da LRF, o Anexo de Metas Fiscais
integrantes da Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, deverá conter a
avaliação da situação financeira a atuarial do regime próprio dos
servidores municipais nos três últimos exercícios O Demonstrativo VI –
Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS, seguindo o modelo da
Portaria nº 587/2005 – STN, estabelecendo um comparativo de Receitas
e Despesas Previdenciárias, terminando por apurar o Resultado
Previdenciário e a Disponibilidade Financeira do RPPS.
ESTIMATIVA E COMPREENÇÂO DA DENÚNCIA DE RECEITA
Art.11 – Conforme estabelecido no §2º, inciso V, do Art da LRF, o Anexo
de Metas Fiscal deverá conter um demonstrativo que indique a natureza
da renúmeracia fiscal e sua compensação, de maneira a não propiciar
desequilíbrio das contas públicas.

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

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

MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE
CARÁTER CONTINUADO I
ART. 12 – o ART. 17, da LRF, considera obrigatório de
caráter continuado a despesa corrente derivada de lei, medida provisória
ou ato administrativo normativo que fixem para o entre obrigatório legal
de sua execução por período superior a dois exercícios.
Parágrafo Único – o demonstrativo VIII – Margem de
Expansão das despesas de caráter continuando, destina-se a permitir
possível inclusão de eventuais programas,
Projetos ou atividade que venham caracterizar a criação de despesas de
caráter continuado.
MEMÓRIA E METODODOLOGIA DE CÁLCULO DE DAS METAS
ANUAIS
DE
RECEITAS,
DESPESAS,
RESULTADOS
PRIMÁRIOS,RESULTADO NOMINAL E MONTANTE DA DÍVIDA
PÚBLICA

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS
DAS RECEITAS E DESPESAS.
ART. 13 – O § 2º, inciso ii, do ART.4º,da LRF
determina que o demonstrativo de metas anuais seja com instruído com
memória e metodologia de calculo que justifiquem os resultados
pretendidos, compondo-as com as fixadas nos três exercícios anteriores,
e evidenciando a consistência delas com as premissas e os objetivos da
política econômica nacional.

Parágrafo Único – de conformidade com a portaria nº 587/2005-STN,a
base de dados da receita e da despesa constitui-se dos valores
arrecadados na receita realizada e na despesas executadas nos três
executada nos três exercícios anteriores e das previsões para 2007,2008
e 2009.

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS DO
RESULDATO PRIMÁRIO.
Art. 14 – A finalidade do conceito de Resultado Primário
é indicar se os níveis de gasto orçamentários, são compatíveis com sua
arrecadação,ou seja,se as receitas não financeiras são capas de
suportar as despesas não-financeiras.
Parágrafo Único – O cálculo da Meta de Resultado
primário devera obedecer à metodologia estabelecida pelo governo
Federal, através das portarias expedidas pela STN – Secretaria do
Tesouro Nacional, relativas às normas da contabilizas pública.

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS DO
RESULTADOS NOMINAL.
ART.15 – O calculo do Resultado Nominal, deverá
obedecer a metodologia determinada pelo Governo Federal, com
regulamentação pela STN.
Parágrafo Único – O cálculo das Metas Anuais do
Resultado Nominal, deverá levar em conta a Dívida consolidada da qual
deverá ser deduzida o Ativo Disponível, mais
Haveres Financeiros menos Resto a pagar Processados ,que resultará
na Divida Consolidada líquida,que somada às Receitas de Privatizações
e deduzidos os passivos Reconhecidos,resultará na Divida Fiscal.

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS DO
MONTANTE DA DÍVIDA PÚBLICA.

ART. 16 – Dívida pública é montante das obrigações
assumidas pelo ente da federação.Esta será representada pela emissão
de títulos,operações de créditos e precatórios judiciais.
Parágrafo Único – Utiliza a base de dados de balancetes para sua
elaboração, constituída dos valores apurados nos exercícios anteriores e
da projeção dos valores para 2007,2008 e 2009.

II - Das prioridades da administração municipal

ART.17- As prioridades e metas da Administração
Municipal para o exercício financeiro de 2007, serão definidas e
demonstrada no Plano Plurianual de 2006 a 2009, compatíveis com os
objetivos estabelecidas nesta lei.

§ 1º - Os recursos estimados na lei Orçamentária para
2008 serão destinados, não se constituindo todavia, em limite à
programação das despesas.

§ 2º - Na elaboração da proposta orçamentária para
2008, o Poder Executivo poderá aumentar ou diminuir as metas Lei, a
fim de compatibilizar a despesa orçada à receita estimada,de forma a
preservar o equilíbrio das contas públicas.
III – DA ESTRUTURA DOS ORÇAMENTOS
ART. 18 – O orçamento para o exercício financeiro de
2008 abrangerá os poderes Legislativo e Executivo, Fundaçôes, Fundos
Empresas públicas e outras que recebam recursos do Tesouro e da
Seguridade Social e será estruturado em conformidade com a Estrutura
Organizacional estabelecida em cada Entidade da Administração
Municipal.
Art. 19 – A Lei Orçamentária para 2008 evidenciará aos
Receitas e Despesas de cada uma das Unidades Gestoras,
especificando aqueles vínculos a Fundos, Autarquias e aos Orçamentos
Fiscais e da Seguridade Social, desdobradas as despesas por função,
sub-função, programa, projeto, atividade ou operações especiais e,
quanto a sua natureza, por categoria econômica grupo de natureza de

despesa e modalidade de aplicação, tudo em conformidade com as
Portarias SOF/STN 42/1999 E 163/2001 e alterações posteriores, a qual
deverão os Anexos exigidos nas Portarias da Secretaria do Tesouro
Nacional – STN.
Art. 20 – A Mensagem de encaminhamento da Proposta
Orçamentária de que trata o art. 22, Parágrafo único, inciso I da Lei
4.320/1964, conterá:
I - Quadro Demonstrativo da Despesa por Unidade Orçamentária e sua
Participação relativa (Princípio da Transparência, art. 48 da LRF)
II – Quadro Demonstrativo da Evolução das receitas correntes líquidas,
despesas com pessoal e seu comprometimento de 2006 a 2009 (art. 20,
71 e 48 da LRF)
III – Quadro Demonstrativo das Despesas com serviço de terceiros e seu
percentual de comprometimento das receitas correntes líquidas de 2006
a 2009 (art. 72 da LRF)
IV – Demonstrativo da Origem e Aplicação dos recursos vinculados a
manutenção e desenvolvimento do ensino (art. 212 da Constituição
Federal e 60 dos ADCT);
V – Demonstrativo dos recursos Vinculados e Ações Públicas de saúde
(art. 77 dos ADCT);
VI – Demonstrativo da Composição do aditivo e passivo financeiro,
posição semestre anterior ao encaminhamento da Proposta ao
Legislativo – (Princípio da Transparência, art. 48 LRF);
VII – Quadro Demonstrativo do Saldo da Dívida Fundada, com
identificação dos credores no encerramento do último semestre (Princípio
da Transparência, art. 48 da LRF).
IV– DAS DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DO
ORÇAMENTO DO MINICÍPIO.
Art. 21 – O Orçamento para exercício de
2008obedecerá entre outros, ao princípio da transparência e do equilíbrio
entre receitas e despesas, abrangendo os Poderes Legislativos e
Executivo, Fundações, Empresas Públicas e Outras (Arts. 1º § 1º “a” e 48
LRF)
Art. 22 – Os estudos para definição dos Orçamentos
da Receita para 2008 deverão observar os efeitos da alteração da
legislação tributária, incentivos fiscais autorizados, a inflação do período,
o crescimento econômico, a ampliação da base de cálculo dos tributos e
a sua evolução nos últimos três exercícios e a projeção para os dois
seguintes (art. 12 da LRF)

Parágrafo único – Até 30 dias antes do prazo para
encaminhamento da Proposta Orçamentária ao Poder Legislativo, o
Poder Executivo Municipal colocará a disposição da Câmara Municipal e
do Ministério Público, os estudos e as estimativas de receitas para
exercícios subseqüentes e as respectivas memórias de cálculo (art. 12 §
3º da LRF)
Art. 23 – Na execução do orçamento, verificado que o
comportamento da receita poderá afetar o cumprimento das metas de
resultado primário e nominal , os Poderes Legislativo e Executivo, de
forma proporcional as suas dotações e observadas a fonte de recursos,
adotarão o Mecanismos de limitação de empenhos e movimentação
financeira nos montantes necessários, para as dotações abaixo (art. 9º
da LRF):
I
- projetos ou atividades vinculadas a recursos oriundos de
transferências voluntárias;
II -obras em geral, desde que ainda não iniciadas;
III -dotação para material de consumo e outros serviços de terceiros das
diversas atividades.
Parágrafo Único – Na avaliação do cumprimento das
metas bimestrais de arrecadação para implementação ou não do
mecanismo da limitação de empenho e movimentação financeira, será
considerado ainda o resultado financeiro apurado no Balanço Patrimonial
do exercício anterior, em cada fonte de recursos.
Art. 24 – As Despesas Obrigatórias de Caráter
Continuado em relação à Receita Corrente Líquida, programadas para
2007, poderão ser expandidas em até 5%, tomando-se por base as
Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado fixadas na Lei
Orçamentária Anual para 2006 (art. 4º, § 2º da LRF), conforme
demonstrado em Anexo desta Lei.
Art.25 – Constituem Riscos Fiscais capazes de afetar
o equilíbrio das contas públicas do Município, aqueles constantes do
Anexo Próprio desta Lei (art. 4º, § 3º da LRF).
§1º - Os risco fiscais, caso se concretizem, serão
atendidos com recurso da Reserva de contingência e também, se
houver, do Excesso de Arrecadação e do Superávit Financeiro do
exercício de 2006.
§ 2º - Sendo este recurso insuficientes, o executivo
Municipal encaminhara Projeto de Lei à Câmara Municipal, propondo
anulação de recurso ordinários alocados para outras dotação não
comprometidas.

Art. 26 - O orçamento para o exercício de 2008
destinará recurso para a Reserva de contingência, não inferiores a 5%
das receitas Correntes Líquidas previstas e 15% do total do orçamento
de cada entidade para a abertura de créditos Adicionais Suplementares.
(art. 5º, III da LRF)
§1º - Os recursos da reserva de Contingência serão
destinados ao atendimento de passivos contingentes e outros riscos e
eventos ficais imprevistos, obtenção de resultado primário positivo se for
o caso, e também para abertura de créditos adicionais suplementares
conforme disposto na Portaria MPO nº 42/1999, art. 5º e Portaria STN nº
163/2001, art. 8º (art. 5º III, “b” da LRF).

§ 2º - Os recursos da Reserva de Contingência serão
destinados a riscos fiscais, caso estes não se concretizem até o dia 01
de dezembro de 2008, poderão ser utilizados por ato do Chefe do Poder
Executivo Municipal para abertura de créditos adicionais suplementares
de dotações que se tornaram insuficientes.

Art. 27 - Os investimentos com duração superior a 12
meses só constarão da Lei Orçamentária Anual se contemplados no
Plano Plurianual (art. 5º, § 5º da LRF).

Art. 28 - O Chefe do Poder Executivo
Municipal estabelecerá até 30 dias após a publicação da Lei
Orçamentária Anual, a programação financeira das receitas e despesas e
o cronograma de execução mensal para as Unidades Gestoras, se for o
caso (art. 8º da LRF).
Art. 29 - Os Projetos e atividades
priorizadas na Lei Orçamentária para 2008 com dotações vinculadas e
fontes de recurso oriundos de transferências voluntárias, operações de
crédito, alienação de bens e outras extraordinárias, só serão executados
e utilizados a qualquer título, se ocorrer ou estiver garantido o seu
ingresso no fluxo de caixa, respeitado ainda o montante ingressado ou
garantido (art. 8º, § parágrafo único e 50, I da LRF).
Art. 30 - A renúncia de receita estimada
para o exercício de 2008, constante do Anexo Próprio desta Lei, não será
considerada para efeito de cálculo do orçamento da receita (art. 4º, § 2º,
V e arte. 14, I da LRF).

Art. 31 - A transferência de recursos do
Tesouro Municipal a entidades privadas, beneficiará somente aquelas de
caráter educativo, assistencial, recreativo, cultural, esportivo, de
cooperação técnica e voltadas para o fortalecimento do associativismo
municipal e dependerá de autorização em lei específica (art. 4º, I, “f” e 26
da LRF).
Parágrafo
Único
As
entidades
beneficiadas com recursos do Tesouro Municipal deverão prestar contas
no prazo de 30 dias, contados do recebimento do recurso, na forma
estabelecida pelo serviço de contabilidade municipal (art. 70, parágrafo
único da Constituição Federal).
Art. 32 - Os procedimentos administrativos
de estimativa do impacto orçamentário-financeiro e declaração do
ordenador da despesa de que trata o art. 16, itens I e II da LRF deverão
ser inseridos no processo que abriga os autos da licitação ou sua
dispensa/inexigibilidade.
Parágrafo Único - Para efeito do disposto
no art. 16, § 3º da LRF, são consideradas despesas irrelevantes, aqueles
decorrentes da criação, expansão ou aperfeiçoamento da ação
governamental que acarrete aumento da despesa, cujo montante no
exercício financeiro de 2008, em cada evento, não exceda ao valor limite
para despensa de licitação, fixado no item I do art. 24 da Lei nº
8.666/1993, devidamente atualizado (art. 16, § 3º da LRF).
Art. 33 - As obras em andamento e a
conservação do patrimônio público terão prioridade sobre projetos novos
na alocação de recursos orçamentários, salvo projetos programados com
recursos de transferência voluntária e operação de crédito (art. 45 da
LRF).
Art. 34 - Despesas de competência de
outros entes da federação só serão assumidas pela Administração
Municipal quando firmados convênios, acordos ou ajustes e previstos
recursos na lei orçamentária (art. 62 da LRF).
Art. 35 - A previsão das receitas e a
fixação das despesas serão orçadas para 2008 a preços correntes.
Art. 36 - A execução do orçamento da
Despesa obedecerá, dentro de cada Projeto, Atividade ou Operações
Especiais, a dotação fixada para cada Grupo de Natureza de
Despesa/Modalidade de Aplicação, com apropriação dos gastos nos
respectivos elementos de que trata a Portaria STN nº 163/2001.

Recursos de um Grupo de Natureza de Despesa/Modalidade de
Aplicação par outro, dentro de cada Projeto, Atividade ou Operações
especiais, poderá ser feita por decreto do Prefeito Municipal no âmbito do
Poder Executivo e por Decreto Legislativo do Presidente da Câmara no
âmbito do Poder Legislativo (art. 167, VI da Constituição Federal).
Art. 37 – Durante a execução orçamentária de
2008, o Poder Executivo Municipal, autorizado por lei, poderá incluir
novos projetos, atividades ou operações especiais no orçamento das
Unidades Gestoras na forma de crédito especiais, desde que se
enquadre nas prioridades para o exercício de 2008 (art. 167, I da
constituição Federal).
Art. 38 – O controle de custos das ações
desenvolvidas pelo Poder Público Municipal no art. 50, § 3º da LRF.
Parágrafo Único - Os custos serão apurados através
de operações orçamentárias, tomando-se por base as metas fiscais
prevista nas planilhas nas planilhas das despesas e nas metas fiscais
realizadas e apuradas ao final do exercício (art. 4º “e” da LRF).
Art. 39 – Os programas priorizados por esta Lei e
contemplados no Plano Plurianual, que integrarem a Lei Orçamentária de
2008 serão objeto de avaliação permanente pelos responsáveis, de
modo a acompanhar o cumprimento dos seus objetivos, corrigir desvios e
avaliar seus custos e cumprimento das metas físicas estabelecidas (art.
4º ,I, “e” da LRF).
V – DAS DISPOSIÇÕES SOBRE A DÍVIDA PÚBLICA
Art. 40 – A Lei Orçamentária de 2008 poderá conter
autorização para contratação de Operações de Crédito para
atendimento à despesas de Capital, observando o limite de assinatura
do contrato, na forma estabelecida na LRF (art. 30, 31, e 32 da LRF).
Ar. 41 – A contratação de operações de crédito
dependerá de autorização em lei específica (art. 32, Parágrafo Único do
LRF).
Art. 42 – Ultrapassado o limite de endividamento
definido na legislação pertinente e enquanto perdurar o excesso, o Poder
Executivo obterá resultado primário necessário através da limitação de
empenho e movimentação financeira (art. 31, § 1º , II da LRF).

VI – DAS DISPOSIÇÕES SOBRE DESPESAS COM PESSOAL
Art. 43 – O Executivo e o Legislativo Municipal,
mediante lei autorizativa, poderão em 2008, criar cargos e funções,
alterar a estrutura de carreira,corrigir ou aumentar a remuneração de
servidores, conceder vantagens, admitir pessoal aprovado em concurso
público ou caráter temporário na forma de lei, observando os limites e as
regras da LRF (art. 169, § 1º II da Constituição Federal).
Parágrafo Único - Os recursos para as despesas
decorrentes destes atos deverão estar previstos na lei de orçamento para
2008.
Art. 44 - Ressalvada a hipótese do inciso X do artigo
37 da Constituição Federal, a despesa total com pessoal de cada um dos
Poderes em 2008, Executivo e Legislativo, não excederá em Percentual
da Receita Corrente Líquida, a despesa verificada no exercício de
2007,acrescida de 10% , obedecido o limites prudencial de 51,30% e
5,70% da Receita Corrente Líquida,respectivamente (art. 71 da LRF).
Art. 45 – Nos casos de necessidades temporária, de
excepcional interesse público, devidamente justificado pelo autoridade
competente, a Administração Municipal poderá autorizar a realização de
horas extras pelos servidores, quando as despesas com pessoal não
excederem a 95% do limite estabelecido no art. 20, III da LRF (art. 22,
parágrafo único, V da LRF).
Art. 46 - O Executivo Municipal adotará as seguintes
medidas para reduzir as despesas com pessoal casa elas ultrapassem
os limites estabelecidos na LRF (art. 19 e 20 da LRF):
I
- eliminação de vantagens concedidas a servidores;
II - eliminação das despesas com horas-extras;
III - exoneração de servidores ocupantes de cargo em comissão;
IV - demissão de servidores admitidos em caráter temporário;
Art. 47 – Para efeito desta Lei e registros contábeis,
entende-se como terceirização de mão de obra referente substituição de
servidores de que trata o art. 18, § 1º da LRF, a contratação de mão-deobra cujas atividades ou funções guardem relação com atividades ou
funções previstas no Plano de Cargos da Administração Municipal, ou
ainda, atividades próprias da Administração Pública Municipal, desde
que, em ambos os casos, não haja utilização de materiais ou
equipamentos de propriedade do contrato ou de terceiros.

Parágrafo Único – Quando a contratação de mão-deobra envolver também fornecimento de materiais ou utilização de
equipamentos de propriedade do contratado ou de terceiros, por não
caracterizar substituição de servidores, a despesa será classificada em
outros elementos de despesa que não o “34 – Outras Despesas de
Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização”
VII – DAS DISPOSIÇÕES SOBRE ALTERAÇÃO NA LEGISLAÇÃO
TRIBUTARIA
Art. 48 – O Executivo Municipal, quando autorizado em
lei, poderá conceder ou ampliar beneficio fiscal de natureza tributária
com vistas a estimular o crescimento econômico, a geração de empregos
e renda, ou beneficiar contribuintes integrantes de classes menos
favorecidas, devendo esses benefícios ser considerados no cálculo do
orçamento da receita e serem objeto de estudos do seu impacto
orçamentário e financeiro no exercício em que iniciar sua vigência e nos
dois subseqüentes (art. 14 da LRF).
Art. 49 – Os tributos lançados e não arrecadados,
inscritos em dívida ativa, cujos custos para cobrança sejam superiores
ao crédito tributário, poderão ser cancelados,mediante autorização em
lei, não se constituindo como renúncia de receita (art. 14 § 3º da LRF.
Art. 50 – O ato que conceder ou ampliar incentivo,
isenção ou beneficio de natureza tributária ou financeira constante do
Orçamento da Receita, somente entrará em vigor após adoção de
medidas de compensação (art. 14, §2º da LRF)
VIII - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 51 – O Executivo Municipal enviará a proposta
orçamentária à Câmara Municipal no prazo estabelecido na Lei Orgânica
do Município, que apreciará e a devolverá para sanção até o
encerramento do período legislativo anual.
§ 1º - A Câmara Municipal não entrará em recesso
enquanto não cumprir o disposto no “caput” deste artigo.
§ 2º - Se o projeto de lei orçamentária anual não for
encaminhada à sanção até o início do exercício financeiro de 2008, fica o

Executivo Municipal autorizado a executar a proposta orçamentária na
forma original, até a sanção da respectiva Lei orçamentária anual.
Art. 52 – Serão considerados legais as despesas com
multas e juros pelo eventual atraso no pagamento de compromissos
assumidos, motivados por insuficiência de tesouraria.
Art. 53 – Os créditos especiais e extraordinários,
abertos nos últimos quatro meses do exercício, poderão ser reabertos no
exercício subseqüente, pora to do chefe do Poder Executivo.
Art. 54 – O Executivo Municipal esta autorizado a
assinar convênios com o Governo Federal e Estadual através de seus
órgãos da Administração direta ou indireta, para realização de obras ou
serviços de competência ou não do Município.
Art. 55 – Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação.
SALA DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL
DE CATALÃO, aos 24 dias do mês de agosto de 2007.
(a)César José Ferreira
Presidente da Câmara Municipal de Catalão
“Sanciono a presente Lei .
Registre-se e publique-se.
Catalão, 03.09.2007.
(a) ADIB ELIAS JÚNIOR
Prefeito Municipal”

LEI Nº 2.511, de 03 de setembro de 2007.
“Autoriza realização de permuta de
imóveis na forma como especifica”.
A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás,
aprova, e eu, Prefeito Municipal, sanciono e promulgo a seguinte lei;
Artigo 1º - Artigo 1.º - Fica a Chefia do Poder
Executivo Municipal autorizada a permutar, em nome do MUNICIPIO DE
CATALÃO, com o NIVIO JOSÉ FILHO, uma (01) área de terreno no
Loteamento Setor Aeroporto, nesta cidade, designada como 3ª área do Decreto
de Desmembramento nº. 1.588, de 26 de julho de 2.007, com área total de
315,00 m2, área esta de propriedade do Município de Catalão, pelo terreno
designado como lote 04 da quadra 05 do loteamento Novo Horizonte, nesta
cidade, com a área de 300,00 m2, área esta de propriedade de Nivio José
Filho.
Parágrafo Único - A presente permuta se dá em
razão de aproveitamento da área a ser adquirida pelo Município para
composição de APP – Área de Preservação Permanente, que deverá ser
afetada por ato administrativo.
Artigo 2º - O Chefe do Poder Executivo nomeará
uma Comissão composta de no mínimo 03 (três) pessoas para proceder a
avaliação dos imóveis a serem permutados.
Artigo 3º - As despesas com escrituração, custas,
emolumentos, registro e outras decorrentes das transferências dos imóveis,
correrão a conta dos permutantes.
Artigo 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 30 dias do mês de agosto de 2007.
(a)César José Ferreira
Presidente da Câmara Municipal de Catalão
“Sanciono a presente Lei .
Registre-se e publique-se.
Catalão, 03.09.2007.
(a) ADIB ELIAS JÚNIOR

Prefeito Municipal”

LEI Nº 2.512, de 03 de setembro de 2007.
“Dispõe sobre redimensionamento e/ou
redefinição de via pública 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;
Um
:
Artigo 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal
autorizado a dar novas dimensões e definições à Rua Aurora
Porfírio dos Santos, no Loteamento Setor Margon III, nesta cidade,
em todo seu trajeto.
Artigo 2º - Para dar as novas dimensões e definições a
referida Rua, fica o Município autorizado a redescrever, por decreto,
toda a extensão da via pública.
Artigo 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 30 dias do mês de agosto de 2007.
(a)César José Ferreira
Presidente da Câmara Municipal de Catalão
“Sanciono a presente Lei .
Registre-se e publique-se.
Catalão, 03.09.2007.
(a) ADIB ELIAS JÚNIOR
Prefeito Municipal”

LEI Nº 2.513, de 11 de setembro de 2007.
“Autoriza o Município de Catalão a desafetar e realizar
doação com encargos de área de terreno pertencente ao
Município à UNIMED DE CATALÃO COOPERATIVA DE
TRABALHO MÉDICO e dá outras providências.”

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, aprova, e
eu, Prefeito Municipal, sanciono e promulgo a seguinte lei;
ARTIGO 1º – Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal
autorizado a desafetar de sua destinação original, passando a categoria de
bem patrimonial disponível a seguinte área de terreno:
- Um terreno situado no perímetro urbano desta cidade, na
fazenda Catalão, lugar denominado “Caçador”, com a área de 7.276,26 m2
(1ª área do Decreto Municipal de Desmembramento nº 998, de 21.06.2006)
e constante da matrícula 33.108, ficha 01, Livro 2 do Registro Geral do CRI
local.

ARTIGO 2º - Uma vez desafateda a área acima da condição
original, fica o Executivo Municipal autorizado a proceder à doação com
encargo, do imóvel caracterizado no artigo anterior, à UNIMED DE CATALÃO
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, sociedade civil sem fins lucrativos,
com sede na Rua Dr. Pedro Ludovico, nº 180, na cidade de Catalão, Estado de
Goiás, com inscrição no CNPJ/MF sob o nº. 01.193.663/0001-32.

ARTIGO 3º - A presente doação é feita de acordo com o
permissivo constante do artigo 65, incisos III, VII e IX e 84 da Lei Orgânica do
Município e Art. 17, § 4º, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas posteriores art. 97

alterações e se destina à construção de sua sede/clínica de
atendimento médico, a qual gerará inúmeros empregos diretos e indiretos no
Município e atenderá em torno de 30% da população de Catalão.
ARTIGO 4º - Deverão ser estabelecidos à donatária, como
ônus da doação, para serem cumpridos fielmente, os seguintes encargos:
I - A utilização da área para uso exclusivo do empreendimento
proposto e definido no artigo anterior, mantendo o mesmo em pleno
funcionamento pelo menos 05 (cinco) anos ininterruptos, contados a partir da
expedição de HABITE-SE do prédio.
II - Apresentar projeto completo das benfeitorias que serão
construídas no local;
III - Término das obras em 36 (seis) meses, contados da
formalização do ato da doação;
IV - Caso a donatária necessite oferecer o imóvel em garantia
de financiamento, a cláusula de reversão e demais obrigações serão
garantidas por hipoteca em segundo grau em favor do doador.
V – A donatária deverá adquirir e doar ao Município de Catalão
veículos leves e/ou pesados no valor de R$ 420.000,00 (quatrocentos e vinte
mil reais), que serão entregues na medida da necessidade municipal, desde
que anterior a doação formal, para serem utilizados pela municipalidade.
ARTIGO 5º - Em caso de descumprimento de qualquer
encargo, estabelecido no artigo anterior; de cessação das atividades da
donatária; de venda ou transferência do prédio construído antes de 05 (cinco)
anos, a doação tornar-se-á sem efeito, revertendo-se automaticamente a área
ao patrimônio do Município, independente de qualquer medida judicial, ficando
incorporados ao imóvel às benfeitorias realizadas, sem qualquer ônus à
municipalidade.
Parágrafo Único - Durante o período de 05 (cinco) anos,
descrito no caput deste artigo, a donatária somente poderá transferir o imóvel e
as benfeitorias nele edificadas para outra entidade do mesmo ramo mediante
autorização, por escrito, do Poder Público Municipal, desde que a outra

entidade assuma todas as obrigações delineadas nesta Lei, principalmente
mantendo o empreendimento aqui proposto.

ARTIGO 6º - No caso de paralisação das atividades da
donatária ou suspensão por período superior a 06 (seis) meses, observado o
prazo delineado no parágrafo único do artigo 5º desta Lei, reverter-se-ão ao
Município o imóvel ora doado e todas as edificações nele erigidas, sem
quaisquer ônus para o Município, a título de indenização.
ARTIGO 7º – Caso seja decretada a dissolução ou extinção da
donatária, antes de cinco anos, por qualquer forma, o imóvel doado através
desta lei retornará imediatamente ao Patrimônio do Município.
ARTIGO 8º – As despesas cartoriais decorrentes da execução
desta lei serão custeadas pela entidade donatária.
ARTIGO 9º – Revogam-se as disposições em contrário.

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

SALA DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE
CATALÃO, aos 10 dias do mês de setembro de 2007.
(a)César José Ferreira
Presidente da Câmara Municipal de Catalão
“Sanciono a presente Lei .
Registre-se e publique-se.
Catalão, 11.09.2007.
(a) ADIB ELIAS JÚNIOR
Prefeito Municipal”

LEI Nº 2.514, de 11 de setembro de 2007.
“Dispõe sobre alienação de áreas de
terreno que especifica e dá outras
providências”.
A Câmara Municipal de Catalão, Estado de
Goiás, aprova, e eu, Prefeito Municipal, sanciono e promulgo a seguinte
lei;
:
Artigo 1º - Fica o chefe do Poder Executivo Municipal
autorizado, em nome do Município de Catalão, a proceder, mediante
Concorrência Pública, alienação de terrenos de sua propriedade assim
descritos:
- Dois (02) lotes de terreno localizados no Loteamento
Ipanema, nesta cidade, com a área de 450,00m2 (quatrocentos e
cinquenta metros quadrados) cada, caracterizados como lotes 16 e
17 da quadra 21.
Artigo 2º - O produto arrecadado com a alienação dos
terrenos descritos no artigo 1º desta lei terá direcionamento especifico de
construir a canalização do córrego Pirapitinga entre a Rua Ricardo
Paranhos e Avenida Margon, nesta cidade e ainda para constituição e
urbanização de loteamento ao lado do loteamento Evelina Nour, também
nesta cidade e que servirá pata atendimento do programa municipal de
habitação.
Artigo 3º - Para avaliação prévia dos terrenos a serem
alienados será nomeada uma comissão de no mínimo três (03) pessoas,
que fornecerá laudo circunstanciado dos imóveis e seus valores.
Artigo 4º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
SALA DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE
CATALÃO, aos 10 dias do mês de setembro de 2007.
(a)César José Ferreira
Presidente da Câmara Municipal de Catalão
“Sanciono a presente Lei .
Registre-se e publique-se.

Catalão, 11.09.2007.
(a) ADIB ELIAS JÚNIOR
Prefeito Municipal”

LEI Nº 2.515, de 04 de outubro de 2007.
“Autoriza a realização de despesas com a construção de
uma casa residencial para o Sr. Paulo Hummel, ex-Prefeito
Municipal 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; sanciono a seguinte lei:
Artigo 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo
Municipal autorizado a realizar despesas em nome do MUNICÍPIO DE
CATALÃO, até o limite de R$ 68.803,79 (Sessenta e oito mil, oitocentos
e três reais e setenta e nove centavos), com a construção de uma casa
residencial 147,28m2 (Cento e quarenta e sete metros e vinte e oito
centímetros quadrados), a ser construída sobre uma área de terreno de

450,56m2, situada à Rua José Clementino Borges, esquina com a Rua
27-A, no Loteamento Margon III, nesta cidade.
Parágrafo único – Após a construção da
residência fica o Município de Catalão autorizado a proceder a Cessão
de Uso do imóvel referenciado no caput deste artigo e quando
preenchidas as condições exigidas por lei, autorizado ainda a proceder à
escrituração definitiva do imóvel em nome do Sr. Paulo Hummel ou
sucessores.

Artigo 2º - As despesas decorrentes da
aplicação desta Lei correrão por conta de dotações orçamentárias
próprias, suplementadas, se necessário.
Artigo 3º - Revogadas as disposições em
contrário, esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Sala das sessões da Câmara Municipal de Catalão, aos
10 dias do mês de setembro de 2007.
(a)César José Ferreira
Presidente da Câmara Municipal de Catalão
“Sanciono a presente Lei .
Registre-se e publique-se.
Catalão, 04.10.2007.
(a) ADIB ELIAS JÚNIOR
Prefeito Municipal”

LEI Nº 2.516, de 04 de outubro de 2007.
“Designa nome à Rua 99 do Bairro Nossa
Senhora Mãe de Deus 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 denominada de Rua ‘JOÃO SEBBA’,
a então Rua 99 localizada no Bairro Nossa Senhora Mãe de Deus, 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 02 dias do mês de outubro do ano de 2.007.
(a)César José Ferreira
Presidente da Câmara Municipal de Catalão

“Sanciono a presente Lei .
Registre-se e publique-se.
Catalão, 04.10.2007.
(a) ADIB ELIAS JÚNIOR
Prefeito Municipal”

LEI Nº 2.517, de 04 de outubro de 2007.
“Designa Logradouro Público como especifica”

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 LINDOLFA QUERINA
DE OLIVEIRA, a Rua 22 de Abril do 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 10 dias do mês de outubro do ano de 2.007.
(a)César José Ferreira
Presidente da Câmara Municipal de Catalão

“Sanciono a presente Lei .
Registre-se e publique-se.
Catalão, 04.10.2007.
(a) ADIB ELIAS JÚNIOR
Prefeito Municipal”

LEI Nº 2.518, de 04 de outubro de 2007.
“Autoriza doação de imóvel municipal ao
SESI,

com

destinação

específica

para

expansão de sua sede social na 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 ao SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI, uma
área de terreno situada nesta cidade, à Avenida Dr. Lamartine Pinto de
Avelar, nesta cidade, caracterizado como 2ª área do Decreto de
Desmembramento nº 172, de 29 de agosto de 1.989, com a área de
8.325,95 m2, registrado no CRI local sob nº Av.5-8.538.
Art. 2º - O donatário destinará o imóvel a que se
refere o artigo 1º desta Lei para especificamente expandir sua sede
social nesta 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 – Caso haja necessidade, o
Donatário fará as averbações e/ou retificações que por ventura sejam
exigidas.
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 02 dias do mês de outubro do ano de 2.007.

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

“Sanciono a presente Lei .
Registre-se e publique-se.

Catalão, 04.10.2007.
(a) ADIB ELIAS JÚNIOR
Prefeito Municipal”

LEI Nº 2.519, de 04 de outubro de 2007.
“Autoriza firmar convênios, realizar despesas 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 firmar convênio e a,
conceder subvenção financeira, na importância de até R$300.000,00(

trezentos mil reais), ao CLUBE RECREATIVO E ATLÉTICO CATALANO
– CRAC.
Parágrafo único - A concessão da subvenção referida
neste artigo será repassada em parcelas, visando cobrir partes de
despesas do CLUBE durante a sua participação na terceira fase(fase
final) do Campeonato Brasileiro de Futebol da série “C” de 2007.
Artigo 2º - Para fazer face aos recursos desta lei, o
CLUBE RECRETATIVO E ATLÉTICO CATALANO – CRAC, deverá
apresentar o plano de aplicação e , posteriormente , a devida prestação
de contas referentes à subvenção recebida.
Artigo 3.º - Todas as despesas com a execução desta leii
correrão a contas exclusivas da dotação orçamentária vigente.
Art. 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 02 dias do mês de outubro de 2007.
(a)César José Ferreira
Presidente da Câmara Municipal de Catalão
“Sanciono a presente Lei .
Registre-se e publique-se.
Catalão, 04.10.2007.
(a) ADIB ELIAS JÚNIOR
Prefeito Municipal”

LEI Nº 2.520, de 25 de outubro de 2007.
“Autoriza o Município de Catalão a firmar convênio com a
ACADEMIA CATALANA DE LETRAS e a conceder subvenção
financeira da forma que especifica e dá outras providências”.

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás,
aprova, e eu, Adib Elias Júnior, 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
ACADEMIA CATALANA DE LETRAS, com sede e foro nesta cidade, de fins
não econômicos, cujos estatutos estão devidamente registrados no Cartório de
Registro de Títulos e Documentos, Protestos e Tabelionato 2° de notas desta
cidade.

Parágrafo único - Fica ainda o Município de Catalão
autorizado a conceder subvenção financeira a ACADEMIA CATALANA DE
LETRAS para ser utilizada no desenvolvimento das finalidades da Academia,
até a importância de R$ 20.000,00 (Vinte mil reais), cujos repasses ocorrerão
na forma e datas a serem definidas no convênio.

Art. 2º - Para fazer face aos recursos desta lei, a
Academia deverá apresentar o plano de aplicação e, posteriormente, a devida
prestação de conta referente às subvenções recebidas.

Art. 3º - As despesas decorrentes da execução
desta Lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias,
suplementadas, se necessário.
Art. 4º - Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

SALA DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL
DE CATALÃO, aos 16 dias do mês de outubro de 2007.
(a)César José Ferreira
Presidente da Câmara Municipal de Catalão
“Sanciono a presente Lei .
Registre-se e publique-se.
Catalão, 25.10.2007.
(a) ADIB ELIAS JÚNIOR
Prefeito Municipal”

LEI Nº 2.521, de 25 de outubro de 2007.
“Autoriza reconhecimento e quitação de débitos
provenientes de serviços médicos e hospitalares
prestados ao MUNICÍPIO DE CATALÃO - INSTITUTO
DE
PREVIDÊNCIA
E
ASSISTÊNCIA
DOS
SERVIDORES DE CATALÃO – IPASC e dá outras
providências.”
A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, aprova, e
eu, ADIB ELIAS JÚNIOR, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte lei:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal, através do Instituto
de Previdência e Assistência dos Servidores de Catalão, autorizado a
reconhecer o débito oriundo da prestação de serviços médicos e hospitalares
no valor total de R$ 57.181,57 (Cinqüenta e sete mil cento e oitenta e um reais
e cinqüenta e sete centavos), montante este consolidado na data de 29 de
janeiro de 2007, através de TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, com
os credores abaixo discriminados:
a)

Dr. CLARIMUNDO MATIAS DA SILVEIRA, portador do CPF nº
255.318.596–00, no montante de R$ 9.488,42
(Nove mil quatrocentos e oitenta e oito reais e
quarenta e dois centavos);

b)

Dr. JOÃO FERREIRA, portador do CPF nº 196.498.431–91, no
montante de R$ 1.464,06 (Um mil quatrocentos e
sessenta e quatro reais e seis centavos);

c)

Dra. MARIA BEATRIZ DA FONSECA, portadora do CPF nº
828.444.296-53, no montante de R$ 3.861,20
(Três mil oitocentos e sessenta e um reais e vinte
centavos); e,
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CATALÃO, entidade
filantrópica sem fins lucrativos, inscrita no
CGC(MF) sob o nº 1323146/0001-30, no
montante de R$ 42.367,89 (Quarenta e dois mil
trezentos e sessenta e sete reais e oitenta e
nove centavos).

d)

Parágrafo único – Referido reconhecimento se faz em virtude de ter
havido a efetiva prestação dos serviços, e, posteriormente o cancelamento das
notas originais de empenho, conforme documentação acostada ao Termo de
Reconhecimento retro mencionado.
Art. 2º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado, outrossim, a quitar
os débitos ora reconhecidos, cada qual com o seu valor unitário, a cada credor
citado acima.
Art. 3º - Todas as despesas com a execução desta lei correrão a contas
exclusivas da dotação orçamentária vigente.
Art. 4.º - 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 outubro de 2007.
(a)César José Ferreira
Presidente da Câmara Municipal de Catalão
“Sanciono a presente Lei .
Registre-se e publique-se.
Catalão, 25.10.2007.
(a) ADIB ELIAS JÚNIOR
Prefeito Municipal”

LEI Nº 2.522, de 25 de outubro de 2007.
Cria os cargos públicos de Agente Comunitário de
Saúde e de Agente de Combate às Endemias para a
adequadação à EC n. 051/2006, estabelecendo normas
para a contratação de pessoal e dá outras
providências.

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, aprova,
e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte lei:
Art. 1° - As atividades de Agente Comunitário de Saúde e
de Agente de Combate às Endemias, passam a reger-se pelo disposto nesta
Lei.

Art. 2º - Ficam criados na estrutura do Fundo Municipal de
Saúde/Secretaria Municipal de Saúde do Município de Catalão – Estado de
Goiás, os cargos públicos efetivos de Agente Comunitário de Saúde - ACS e de
Agentes de Combate às Endemias- ACE, que comporão o Quadro Permanente
da Estratégia de Saúde da Família e serão regidos pelo Regime Estatutário
(Lei 1.142/1.992), com os vencimentos ou salários, quantitativos, requisitos,
atribuições e atividades definidas anexo I desta Lei.
Art. 3° - O Agente Comunitário de Saúde tem como
atribuição o exercício de atividades de prevenção de doenças e promoção da
saúde, mediante ações domiciliares ou comunitárias, individuais ou coletivas,
desenvolvidas em conformidade com as diretrizes do SUS e sob supervisão do
Fundo Municipal de Saúde/Secretaria Municipal de Saúde.
Art. 4º - O Fundo Municipal de Saúde/Secretaria Municipal
de Saúde disciplinará as atividades de prevenção de doenças, de promoção da
saúde, de controle e de vigilância a que se referem os arts. 2º e 3º desta Lei e
estabelecerá os parâmetros dos cursos previstos nos incisos II do art. 5º e I do
art. 6º desta Lei, observada as diretrizes curriculares nacionais definidas pelo
Conselho Nacional de Educação.
Art. 5º - O Agente Comunitário de Saúde deverá preencher
requisitos para o exercício da atividade:
I – residir na área da comunidade em que atuar, desde a
data da publicação do edital do processo seletivo público;
II – haver concluído, com aproveitamento, curso
introdutório de formação inicial e continuada; e
III – haver concluído o ensino fundamental.
 Parágrafo Único – Não se aplica a exigência a que
se refere o inciso III deste artigo aos que, em 12 de
junho de 2.006, data de publicação da Medida
Provisória nº 297, estavam exercendo atividades
próprias de Agente Comunitário de Saúde.
Art. 6º - O Agente de Combate às Endemias deverá
preencher os seguintes requisitos para o exercício da atividade:
I – haver concluído, com aproveitamento, curso introdutório
de formação inicial e continuada; e
II – haver concluído o ensino fundamental.
Parágrafo único – Não se aplica a exigência a que se
refere o inciso II do caput deste artigo aos que, em 12 de junho de 2.006, data
de publicação da Medida Provisória nº 297, estavam exercendo atividades
próprias de Agente de Combate às Endemias.
Art. 7º - Os Agentes Comunitários de Saúde e os Agentes
de Combate às Endemias sujeitar-se-ão ao regime jurídico estatutário e terão
jornada diária de trabalho de 8 (oito) e semanal de até 44 (quarenta e quatro)
horas.

Art. 8° - A investidura nos cargos de Agente Comunitário
de Saúde – ACS e Agente de Combate às Endemias – ACE, depende de
aprovação prévia em processo seletivo público, de provas e títulos, de acordo
com a natur eza e a complexidade de suas atribuições requisitos específicos
para o exercício de suas atividades.
§ 1° - O edital do processo seletivo público deverá ser
divulgado, pelo menos uma vez e com antecedência mínima de vinte dias da
realização das provas, em jornal de circulação local e regional, na imprensa
oficial do Município, bem como em outros meios que ampliem a publicidade do
certame.
§ 2° - O prazo de validade do processo seletivo será de no
máximo dois anos, prorrogável por igual período.
§ 3° - O edital do processo seletivo público para
provimento do cargo de ACS deverá estabelecer a inscrição por área
geográfica, previamente definida pelo Município, observando-se o seguinte:
I - A classificação dos aprovados no processo seletivo
público deverá ser feita pela área geográfica, conforme opção feita pelo
candidato no ato da inscrição, inclusive quanto a reserva técnica;
II – A admissão dos aprovados deverá obedecer
rigorosamente à ordem de classificação por área.
§ 4° - Se adotada no processo seletivo público a
modalidade de provas e títulos, esses títulos deverão guardar pertinência com
as atividades desempenhadas e terá caráter meramente classificatório.
Art. 9º - Ficam dispensados de se submeter ao processo
seletivo público aos ACS e ACE que, na data de 14.02.2006, estivessem sob
qualquer vínculo jurídico, desempenhando as respectivas funções, e serão
aproveitados nos cargos correspondentes, desde que tenham sido contratados
a partir de anterior processo de seleção pública, efetuados por órgãos ou entes
da administração direta do Estado de Goiás ou do Município, ou, ainda, por
outras instituições, com efetiva supervisão da administração direta dos entes
da federação.
§ 1° - O aproveitamento de que trata este artigo somente
será efetivado por decreto a ser baixado pelo Chefe do Poder Executivo, após
a certificação da existência do processo de seleção pública anterior, realizada
por comissão específica, designada pelo Chefe do Poder Público local, e
integrada por representantes do Fundo Municipal de Saúde/Secretaria
Municipal de Saúde, Conselho Municipal de Saúde, Sindicato dos
Trabalhadores na Saúde – SINDISAÚDE ou FEGACS – Federação Goiana dos
Agentes Comunitário, Regional da Saúde da Secretaria de Estado da Saúde da
circunscrição do Município de Catalão - Goiás e pelo responsável pelo sistema
de Controle Interno.

§ 2° - Os servidores aproveitados na forma de caput deste
artigo ficam, dispensados de atender ao requisito de haver concluído o ensino
fundamental.
§ 3° - Do quantitativo dos cargos criados e constante do
anexo I, 70 (setenta) de ACS e 46 (quarenta e seis) de ACE serão providos
mediante o aproveitamento dos profissionais, na forma prevista neste artigo,
cuja despesa decorrente, correrá por conta de dotação prevista no programa
estabelecido pelo Ministério da Saúde do Governo Federal, através da
transferência mensal pelo PAB variável.
§ 4º - Cada Agente Comunitário de Saúde perceberá a
remuneração de R$ 532,00 (quinhentos e trinta dois reais) por mês e cada
Agente de Combate às Endemias perceberá a remuneração de R$ 564,37
(quinhentos e sessenta e quatro reais e trinta e sete centavos).
§ 5º - A Diretoria de Recursos Humanos, em até 30 (trinta)
dias, promoverá o enquadramento do pessoal de que trata o parágrafo 1º deste
artigo.
§ 6º - Fica autorizado o Chefe do Poder Executivo, a
conceder gratificação de até 41,75 % (quarenta e um vírgula setenta e cinco
por cento), para os Agentes de Combate a Endemias, quando na função de
Supervisores de Área, ou em substituição do mesmo e aos demais, que
exercerem as funções administrativas de digitação do Programa SISFAD –
Sistema de Informação de Febre Amarela e Dengue, de Laboratorista
Entomológico e Educador em Saúde.
Art. 10 – Fica vedada a contratação temporária ou
terceirizada de Agentes Comunitários de Saúde e de Agente de Combate às
Endemias, salvo na hipótese de combate a surtos endêmicos, na forma da lei
aplicável.
Art. 11 – Os profissionais que até 12 (doze) de junho de
2.006, data da publicação da Medida Provisória nº. 297, exerciam atividades
próprias de Agente Comunitário de Saúde e Agente de Combate às Endemias,
não investidos em cargo ou emprego público e não alcançados pelo disposto
no parágrafo 1º do art. 9º desta Lei, poderão permanecer no exercício destas
atividades, até que seja concluída a realização de processo seletivo público
pelo Município, que deverá ocorrer até 31 de dezembro de 2.006.
Art. 12 – As despesas decorrentes da criação dos cargos a
que se refere esta Lei correrão por conta de dotação prevista no programa
estabelecido pelo Ministério da Saúde do Governo Federal, por meio de
transferência mensal pelo PAB variável.
Art. 13 – Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a
regulamentar por Decreto, a presente Lei.

Art. 14 - Aplicam-se aos ACS e ACE as demais
disposições da EC 51/2005 e da Lei Federal n. 11.350/2006, no que couber.
Art. 15 – 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 outubro de 2007.
(a)César José Ferreira
Presidente da Câmara Municipal de Catalão
“Sanciono a presente Lei .
Registre-se e publique-se.
Catalão, 25.10.2007.
(a) ADIB ELIAS JÚNIOR
Prefeito Municipal”

ANEXO I
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CATALÃO
ESTRUTURA DOS CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO
REF.: OUTUBRO/2.007
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – ACS
Quantitativo
70 (setenta)
(Salário ou Vencimento)
R$ 532,00
REQUISITOS
1 – Residir na área da comunidade em que atuar,
desde a data da publicação do edital do processo
seletivo público;
2 – Haver concluído, com aproveitamento, curso
introdutório de formação inicial e continuada; e
3 – Haver concluído o ensino fundamental (*)
(*) dispensado o requisito para os aproveitados
(par. Único, art. 7º, LF 11.350/2.006)
ATRIBUIÇÕES
Exercício de atividades de prevenção de doenças e

promoção da saúde, mediante ações domiciliares ou
comunitárias, individuais ou coletivas, desenvolvidas
em conformidade com as diretrizes do SUS e sob
supervisão do gestor municipal.
1 – utilização de instrumentos para diagnóstico
demográfico e sócio-cultural da comunidade;
2 – promoção de ações de educação para saúde
individual e coletiva;
3 – registro, pra fins exclusivos de controle e
planejamento das ações de saúde, de nascimentos,
óbitos, doenças e outros agravos à saúde;
5 – a realização de visitas domiciliares periódicas
para monitoramente de situações de risco à família;
6 – participação em ações que fortaleçam os elos
entre o setor saúde e outras políticas que promovam
a qualidade de vida.
AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS - ACE
Quantitativo
46 (quarenta e seis)
(Salário ou Vencimento)
R$ 564,37
REQUISITOS
1 – Haver concluído, com aproveitamento, curso
introdutório de formação inicial e continuada; e
2 – Haver concluído o ensino fundamental. (*)
(*) dispensado o requisito para os aproveitados
(par. Único, art. 7º, LF 11.350/2.006)
ATRIBUIÇÕES
1 – Exercício de Atividades de combate e prevenção
de endemias, mediante notificação de focos
endêmicos, vistoria e detecção de locais suspeitos,
eliminação de focos, orientação gerais de saúde;
2 – Prevenção de malária e da dengue, conforme
orientações do Ministério da Saúde;
3 – Acompanhar, por meio de visita domiciliar, todas
as famílias sob sua responsabilidade, de acordo com
as necessidades definidas pela equipe.

Lei Nº 2.523, de 25 de outubro de 2007.
“Dispõe sobre a legalização de empreendimentos em
desconformidade com a Lei de Parcelamento do Solo
e demais Leis Municipais pertinentes”.

O Povo do Município de Catalão, Estado de Goiás,
através de seus representantes legais, aprova, e eu, Prefeito Municipal, em seu
nome, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a legalizar os
empreendimentos imobiliários irregularmente implantados no Município, nos
termos desta Lei.

Art. 2º - Os empreendimentos imobiliários de que trata
esta lei, poderão ser regularizados, desde que cumpridas as seguintes
exigências:
I. Tenham pareceres favoráveis da Secretaria Municipal
de Obras e da Secretaria Municipal do Meio Ambiente;
II. Sejam observados os princípios atinentes a
loteamentos e desmembramentos constantes nas Leis Federais 6.766/79 e
9.785/99 - Lei do Parcelamento do Solo Urbano, no que couber;
III. Sejam cumpridas as exigências da Lei Orgânica
Municipal e do atual Plano Diretor do Município.
Art.
3º
Para fins de aprovação
destes
empreendimentos, os responsáveis pelos mesmos ou sócios interessados
deverão manifestar interesse junto a uma das Secretarias Municipais citadas
no inciso I, do artigo 2º, requerendo seja aplicado os benefícios da presente lei.
Art. 4º - Junto com o requerimento deverão ser
apresentados os seguintes documentos:
I- Escrituras e Certidões de registros extraídas de
matrículas atualizadas, dos imóveis que se pretendem regularizar;
II- 05 (cinco) cópias das plantas de levantamento
topográfico planeautimétrico, realizada e assinada por empresa ou profissional
habilitado, contendo a situação fática do empreendimento, demonstrando
inclusive a demarcação de cada uma das frações e seus respectivos posseiros;
III- Projeto de drenagem superficial e profunda, quando
for necessário;
IV - Estudo de viabilidade de implantação de Rede de
água,
esgoto e energia elétrica;
IV- Termo de compromisso de realização das obras de
urbanização, iluminação, instalação de água e coleta de esgoto, se for o caso,
solicitando o prazo para implantação, que não poderá ser superior a 24 meses.
Art. 5º - Recebido da documentação, uma das
Secretarias fará a autuação dos documentos, emitindo o seu parecer, dizendo
se o empreendimento preenche ou não os requisitos desta lei, encaminhando-o
em seguida para a outra Secretaria envolvida, que também se manifestará.
Art. 6º - Havendo parecer em contrário, será notificado o
interessado, para que no prazo de 10 (dez) dias apresente recurso.
Permanecendo a decisão, o processo deverá ser arquivado, com cópias e
encaminhamento para o Ministério Público, para que sejam tomadas as

medidas penais e civis cabíveis, inclusive com cópia da decisão que deverá ser
fundamentada.
Art. 7º - O Município poderá receber as ruas já abertas no
empreendimento a ser regularizado, com metragem inferior àquela exigida pela
Lei de Parcelamento do Solo, desde que a pista de rolamento tenha o mínimo
de 06 (seis) metros de largura.
Art. 8º - Para empreendimentos com lotes com área
acima de 500 m2 (quinhentos metros quadrados), fica desobrigado a rede de
esgoto, ficando exigido, entretanto, a obrigatoriedade de uso de fossa séptica,
sob pena de não aprovação da construção e habite-se.
Art. 9º - Não havendo nos empreendimentos a serem
regularizados área que possa ser destinada a "área institucional", que passará
para o domínio público municipal, e que satisfaça os percentuais exigidos na
Lei Federal nº. 6.766/79 e Plano Diretor deste Município, estas poderão ser
dadas em outros locais, prioritariamente no mesmo bairro, ou mantendo a
paridade no valor do metro quadrado da área a ser legalizada, desde que o
interessado demarque e cerque a área ou áreas, nos termos exigidos pela
Secretaria Municipal de Obras e arque com todos os ônus das escrituras e
registros.
§ 1º - Não optando o empreendedor pela
complementação de área institucional com a doação de área em outro local,
conforme disposto no "caput" deste artigo, cada metro faltante deverá ser
indenizado em dinheiro.
§ 2º - O valor da indenização a ser paga pelo
empreendimento será fixado por comissão a ser criada para os fins desta lei,
composta de 03 (três) membros do Poder Executivo Municipal, 01 (um) do
Poder Legislativo Municipal e um representante dos munícipes.
§ 3º - Os valores recebidos nos termos do § 1º, deste
artigo somente poderão ser utilizados em obras de infra-estrutura urbana ou
na construção de equipamentos urbanos: como creches, hospitais, escolas ou
praças.
Art. 10 - Não havendo áreas verdes nos
empreendimentos a serem regularizados em percentuais que atendam àqueles
exigidos na Lei Federal nº. 6.766/79 e Plano Diretor Municipal, estas poderão
ser dadas em outros locais, desde que o interessado demarque e cerque a
área ou áreas, nos termos exigidos pela Secretaria Municipal de Meio
Ambiente e arque com todos os ônus das escrituras e registros, passando a
área ou áreas para o domínio público municipal.
§ 1º - Para fins de se completar as áreas verdes, poderão
ser aceitas áreas de lagos, lagoas, alagadiços e dolinas, desde que em
condições razoáveis de manutenção, com ambiente que permita o
desenvolvimento de vida animal, devendo esta área ser conservada pelo
empreendedor, preservando pela sua qualidade.

§ 2º - Não optando o empreendedor pela
complementação de "área verde" com a doação de área em outro local,
conforme disposto no "caput" deste artigo, cada metro faltante deverá ser
indenizado em dinheiro, aplicando-se, para apuração do valor a indenizar, o
disposto no § 2º do artigo 9º desta Lei.
Art. 11 - Até que se proceda às obras de infra-estrutura
urbana, os empreendimentos beneficiados por esta Lei terão os lotes
caucionados até o valor correspondente, às obras de urbanização, pelo prazo
de até 24 (vinte e quatro) meses, ou até a entrega das obras.
§ 1º - Não havendo lotes ou áreas disponíveis no
empreendimento que se pretende regularizar, poderá ser oferecida, em
caução, área em outro local do próprio empreendedor ou de terceiros, com
anuência expressa destes.
§ 2º - O não cumprimento do prazo estabelecido de 24
(vinte e quatro) meses estabelecidos neste artigo implicará na reversão ao
Patrimônio Municipal dos lotes ou áreas caucionadas.
Art. 12 - A partir da aprovação desta Lei fica vedada a
abertura de novas vias, extensão ou prolongamento das vias existentes, com
infra-estrutura urbana, visando dar acesso a terreno rural ou urbano, salvo se
devidamente aprovado o Projeto de Loteamento, nos termos da legislação
vigente.
Art. 13 – A chefia do Poder Público Municipal fica
autorizada a proibir o licenciamento, fornecimento de certidões e a realização
de qualquer obra pública ou particular dentro dos empreendimentos não
aprovados ou regularizados nos termos desta Lei.
Art. 14 - Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Art. 15 – Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação, revogando-se as disposições em contrário.

SALA DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL
DE CATALÃO, aos 22 dias do mês de outubro de 2007.
(a)César José Ferreira
Presidente da Câmara Municipal de Catalão
“Sanciono a presente Lei .
Registre-se e publique-se.
Catalão, 25.10.2007.
(a) ADIB ELIAS JÚNIOR
Prefeito Municipal”

Lei Nº 2.524, de 05 de novembro de 2007.
“Autoriza o PODER EXECUTIVO MUNICIPAL a realizar
despesas com a contratação de prestadores de serviços
para execução de PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO
PROFISSIONAL e dá outras providências.”

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de
Goiás, aprova, e eu, Prefeito Municipal, sanciono e promulgo a seguinte
lei;n
Artigo 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo
Municipal autorizado a realizar despesas em nome do MUNICÍPIO DE
CATALÃO, até o limite de R$ 120.000,00 (Cento e vinte mil reais), com a
contratação de prestadores de serviços para execução de PROGRAMA
DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL, para a qualificação de nossa mãode-obra disponível, visando a ocupação dos postos de trabalho gerados
nas indústrias, no comércio e na rede de prestadores de serviços.
Artigo 2º - As despesas decorrentes da
aplicação desta Lei correrão por conta de dotações orçamentárias
próprias, suplementadas, se necessário.
Artigo 3º - Revogadas as disposições em
contrário, esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
SALA DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL
DE CATALÃO, aos 29 dias do mês de outubro de 2007.
(a)César José Ferreira
Presidente da Câmara Municipal de Catalão
“Sanciono a presente Lei .
Registre-se e publique-se.
Catalão, 05.11.2007.
(a) ADIB ELIAS JÚNIOR
Prefeito Municipal”

Lei Nº 2.525, de 08 de novembro de 2007.
“AUTORIZA

A

ALIENAÇÃO

DE

VEÍCULOS

DO

PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS”.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CATALÃO, Sr. Dr. Adib
Elias Junior, no uso de suas atribuições legais, faz saber a todos os
habitantes do Município, que a Câmara Municipal, aprova, e eu,
sanciono, a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica o Poder Executivo Municipal, autorizado a
alienar, através de leilão público comum, na forma da Lei 8.666/93, os
veículos objeto do anexo único desta Lei.
Parágrafo único - A autorização de que trata o caput deste
artigo, decorre do fato de que os veículos tornaram inservíveis ao serviço
público municipal.

Art. 2º. Cada veículo, para fins de leilão, será considerado
um lote, e, não poderá ser alienado por preço inferior ao definido por
regular comissão de avaliação.
Parágrafo único – O valor arrecado pelo Município com o
leilão dos veículos referenciados, deverão ser obrigatoriamente
depositados em conta específica do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
Art. 3°. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogando-se as disposições em contrário.
SALA DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL
DE CATALÃO, aos 05 dias do mês de novembro de 2007.
(a)César José Ferreira
Presidente da Câmara Municipal de Catalão
“Sanciono a presente Lei .
Registre-se e publique-se.
Catalão, 08.11.2007.
(a) ADIB ELIAS JÚNIOR

Prefeito Municipal”

Lei Nº 2.526, de 19 de novembro de 2007.
“Autoriza o PODER EXECUTIVO MUNICIPAL a realizar
despesas com a aquisição de eletrodomésticos para
premiação dos vencedores do VI CONCURSO DE
REDAÇÃO, promovido pelas Secretarias do Meio Ambiente
e de Educação.

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de
Goiás, aprova, e eu, Prefeito Municipal, sanciono e promulgo a seguinte
lei;n
Artigo 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo
Municipal autorizado a realizar despesas em nome do MUNICÍPIO DE
CATALÃO, até o limite de R$ 4.000,00 (Quatro mil reais) com a
aquisição de eletrodomésticos destinados a premiação dos vencedores
do VI CONCURSO DE REDAÇÃO (O lugar em que vivo), promovido
pelas Secretarias do Meio Ambiente e de Educação, tudo conforme
relatório final oferecido pela comissão julgadora, nomeada através da
Portaria de n° 3.181, de 22 de outubro de 2007.
Artigo 2º - As despesas decorrentes da
aplicação desta Lei correrão por conta de dotações orçamentárias
próprias de 2007.
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 12 dias do mês de novembro de 2007.
(a)César José Ferreira
Presidente da Câmara Municipal de Catalão
“Sanciono a presente Lei .
Registre-se e publique-se.
Catalão, 19.11.2007.
(a) ADIB ELIAS JÚNIOR
Prefeito Municipal”

Lei Nº 2.527, de 19 de novembro de 2007.
“Autoriza o PODER EXECUTIVO MUNICIPAL a realizar despesas
com a contratação de prestadores de serviços para a execução
do
PROJETO
EXECUTIVO
DE
ENGENHARIA
PARA
DUPLICAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA PISTA EXISTENTE E
ELIMINAÇÃO DOS PONTOS CRÍTICOS NA RODOVIA BR050/GO. e dá outras providências.”

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

Artigo 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo
Municipal autorizado a realizar despesas em nome do MUNICÍPIO DE
CATALÃO, até o limite de R$ 150.000,00 (Cento e cinqüenta mil reais),
com a contratação de prestadores de serviços para execução do
PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA DUPLICAÇÃO E
RESTAURAÇÃO DA PISTA EXISTENTE E ELIMINAÇÃO DOS
PONTOS

CRÍTICOS

NA

RODOVIA

BR-050/GO.,

conforme

características abaixo:

RODOVIA: BR-050/GO
Trecho: Div. DF/GO – Div. GO/MG
Subtrecho: Perímetro Urbano de Catalão-GO
Segmento: Km 277,00 ao Km 285,6
Extensão: 8.6Km
Código PNV: 050BGO152
Parágrafo único – Uma vez concluído o referido
projeto fica o Poder Executivo Municipal de Catalão, autorizado a

repassá-lo a União, via do DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE.

Artigo 2º - As despesas decorrentes da aplicação
desta Lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias,
suplementadas, se necessário.

Artigo 3º - Revogadas as disposições em contrário,
esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

SALA DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL
DE CATALÃO, aos 12 dias do mês de novembro de 2007.
(a)César José Ferreira
Presidente da Câmara Municipal de Catalão
“Sanciono a presente Lei .
Registre-se e publique-se.
Catalão, 19.11.2007.
(a) ADIB ELIAS JÚNIOR
Prefeito Municipal”

Lei Nº 2.528, de 19 de novembro de 2007.
“AUTORIZA A CRIAR O PROGRAMA DE
ENGENHARIA E ARQUITETURA PÚBLICAS
NESTE
MUNICÍPIO
E
DÁ
OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.”

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

Art. 1º - Fica o poder Executivo autorizado a criar o
Programa de Engenharia e Arquitetura Públicas neste município nos termos de
presente Lei, com os seguintes objetivos:

Parágrafo primeiro: Atender à população cuja renda
familiar seja de até 03 salários mínimos proporcionando-lhes serviços
especificados de engenharia e arquitetura com segurança, econômica e
qualidade:

Parágrafo segundo: Evitar a ocupação de áreas de
risco, de interesse público ou proteção ambiental;

Parágrafo terceiro: conscientizar a população de
necessidade de acompanhamento dos serviços de engenharia e arquitetura por
profissionais habilitados para a regularização de seu patrimônio e melhoria de
qualidade de vida dos habitantes do município.

Art. 2º - As famílias atendidas pelo o programa terão
a garantia da formalização legal do processo de construção e serão isentas do
pagamento de taxas de aprovação do projeto e da licença junto ao CREA –
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Goiás.

Art.

3º

-

Para

o

desenvolvimento

e

operacionalização do programa instituído por esta Lei, fica o Poder Executivo
autorizado celebrar convênios com entidades de classe, instituições de ensino,
empresas

ou

outros

órgãos

e

autarquias

públicas

e

organização

governamentais e organização não governamentais.

Art. 4º - O Poder Executivo designará o órgão
competente para a execução do disposto nesta Lei.

Art. 5º - Fica o Poder Executivo autorizado a expedir
os atos necessários à execução da presente Lei.

Art. 6º - Esta Lei encontrará em vigor na data de sua
publicação.
Sala das Sessões da Câmara Municipal de Catalão,
aos 12 dias do mês de novembro do ano de 2.007.

(a)César José Ferreira
Presidente da Câmara Municipal de Catalão
“Sanciono a presente Lei .
Registre-se e publique-se.
Catalão, 19.11.2007.
(a) ADIB ELIAS JÚNIOR
Prefeito Municipal”

Lei Nº 2.529, de 19 de novembro de 2007.
“Concede Gratificação Especial aos Servidores públicos
Municipais, como especifica.”

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de
Goiás, aprova e eu, Prefeito Municipal sanciono a seguinte lei:
Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a
conceder Gratificação Especial (conforme o número de horas
trabalhadas) aos servidores desta Prefeitura, que prestaram serviços
suplementares imprescindíveis no decorrer da Festa de Nossa
Senhora do Rosário e na Área de Construção Civil, neste ano de
2.007, como especifica:

Matr.
2.142
3.652
3.631
693
1.639
1.033
1.920
4.108
703
353
3.660
1.378
4.401
926
284
3.662
3.850
3.864
1.448
3.663
4.232
727
719
49
3.868
3.671
3.672
3.673
1.035
4.525

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO
Nome_servidor(a)
ADEBALDO DALBERTO FELIPE DA SILVA
ADRIANO CAMARGO
ADRIANO NAVES
ADRIANO PATRICIO R DE SOUZA
ALBERTO CARLOS HORACIO DOS SANTOS
ANIVALDO JOAQUIM DE OLIVEIRA
ANTONIA DE FATIMA NASCIMENTO
ANTONIO GONCALVES NETO
APARECIDA DE FATIMA HONORATO OLIVEIRA
ARMINDO SOARES DE OLIVEIRA
ARNALDO TOME BARBOSA
BRAZ HENRIQUE SUCENA
BRUNO DAS NEVES REZENDE
CACILDA APARECIDA ALVES
CESAR RODRIGUES BORGES
CLARO PEREIRA PINTO
CLEBER ROBERTO ALVES
DAIANE FERNANDES LEITE
DANIEL ALVES RIBEIRO
DEUSDETE FERREIRA DA SILVA
DIEGO PINTO DA FONSECA
DIVINA RIBEIRO ROSA PENA
DONIZETE DE FREITAS MARTINS
DORI SANTANA
DRAUZIO FERREIRA DE CAMPOS
ETELVINO RODRIGUES BARROS
EVANDRO PEREIRA DA SILVA
FABIO ROSARIO DO NASCIMENTO
FERNANDO JOSE DA SILVA
FLAVIO ANDRIELE SOBRINHO

RECEBER
69,00
500,00
1.200,00
1.200,00
600,00
1.200,00
500,00
500,00
96,60
210,00
500,00
600,00
600,00
600,00
300,00
450,00
600,00
600,00
600,00
550,00
600,00
500,00
1.200,00
400,00
327,24
450,00
450,00
600,00
500,00
500,00

62
3.674
4.304
4.114
442
76
4.376
1.450
723
1.446
443
93
1.583
302
286
3.676
3.677
1.442
1.418
2.018
1.636
676
4.349
269
3.682
1.066
3.684
95
2.133
253
4.527
1.117
1.131
4.286
3.690
3.691
1.919
3.693
3.934
74
1.120
4.302
685
3.644
3.696
659
162
4.131
320
1.403
3.976
3.977
4.380
4.415

FRANCELINO GREGORIO BORGES
FRANCISCO CAMARGO
FRANCISCO TEREZA DA SILVA
GILSON MAGALHAES DE LIMA
HELENA OVIDIO REIS DA COSTA
HELENO DE PAULA PONTES
IDEBRANDO PEREIRA MARTINS
INACIO DONIZETH RIBEIRO
INHORICO PEREIRA DA COSTA
IZAIAS APOLINARIO DANTAS
JAMIL ANTONIO DOS SANTOS
JANIRO BORGES
JEOVANINE LUIZ LOURENCO
JESUS BERNARDO DE OLIVEIRA
JOAO ALVES RODRIGUES
JOAO BATISTA DE ALMEIDA
JOAO BATISTA GONZAGA
JOAO BATISTA PIRES NETTO
JOAO DE OLIVEIRA SILVA
JOAO DE SOUZA FREITAS
JOAO FERNANDES DA SILVA
JOAO PEREIRA DE MELO
JOAO TIBURCIO DA SILVA
JOAQUIM FERREIRA DA FONSECA
JOSE CARLOS BITENCORTE
JOSE CARLOS RODOVALHO
JOSE GONCALVES NETO
JOSE LOURENCO DE MORAIS
JOSE MACHADO DA SILVA
JOSE MARIO RIBEIRO
JOSE MIGUEL BORGES
JUAREZ RODOVALHO DA SILVA
KATIA GONCALVES DE MESQUITA
KLEBER GARCEZ LIMA
LEONI RODRIGUES DE BARROS
LOURIVAL COSTA DOS SANTOS
LUCY GONCALVES C DE JESUS
MANOEL CAMARGO
MARCIA MARIA FERREIRA DE FREITAS
MARIA MARCIA FLOR MARCAL
MARIA PEREIRA ALVES
MAURICIO RABELO DE MESQUITA
NARCISA MARIA LIMIRIO
NILDO BENTO FLORENTINO
NILSON JOSE LUIZ DA SILVA
ODAIR PEREIRA DOS SANTOS
OSARK VIEIRA TOMAZ
PAULO CAMARGO
PAULO CESAR LUIZ
PAULO DOS ANJOS ROSA
PAULO HENRIQUE CORREIA
PAULO HENRIQUE DA SILVA FERNANDES
PAULO HENRIQUE FERREIRA
PAULO HENRIQUE INACIO SILVA

500,00
500,00
500,00
450,00
96,60
1.200,00
500,00
450,00
1.200,00
600,00
500,00
500,00
500,00
500,00
162,40
360,00
500,00
500,00
600,00
500,00
600,00
500,00
150,00
600,00
450,00
600,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
600,00
138,00
600,00
600,00
1.100,00
138,00
500,00
69,00
319,20
96,60
1.200,00
138,00
1.100,00
500,00
360,00
500,00
500,00
290,00
500,00
600,00
600,00
600,00
600,00

355
600
4.132
1.406
3.646
3.699
756
2.025
3.700
3.701
4.561
1.214
2.026
111
1.467
2.030
2.179
4.553
1.518
692
677
3.703
3.702
3.724
1.194
749
4.503
2.035
1.605

PEDRO MARTINS RIBEIRO
RAFI DO NASCIMENTO MORAIS
REGINALDO FERREIRA DE SOUZA
RENATO JOAO MARTINS
RIVALDI ALVES DA SILVA
ROBERTO CAMARGO
ROBERTO CANDIDO RIBEIRO
ROBERTO CARLOS FELIX
RONALDO LOURENCO DA SILVA
SALVADOR TOMAS DE AQUINO
SEBASTIAO ANTONIO DE SOUZA
SEBASTIAO COELHO DA SILVA
SEBASTIAO DIVINO BORGES
SEBASTIAO DOS ANJOS RODRIGUES
SERGIO FERREIRA DA SILVA
SERGIO LUIZ DOS SANTOS
SILVANO CARLOS NETO
SILVIO MARTINS ARRUDA
SOLIMAR RODRIGUES COELHO
VALDA MARIA FERREIRA
VALDEMES ROSA DA SILVA
VALDIRON PEREIRA DA SILVA
VALDO PIRES
VALMIR CANDIDO PIMENTA
VANDERLEY DE OLIVEIRA DA SILVA
VILMAR JOSE BORGES
WELCIO MESQUITA CARVALHO
WELITON JOSE DA SILVA
WILLIAM GONCALVES
Total de servidores: 113................................VR. BRUTO.......R$

500,00
270,00
96,60
600,00
600,00
500,00
138,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
1.100,00
1.200,00
1.100,00
500,00
500,00
600,00
138,00
1.200,00
270,00
290,00
600,00
600,00
500,00
600,00
600,00
500,00
60.673,24

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 12 dias do mês de novembro de 2007.
(a)César José Ferreira
Presidente da Câmara Municipal de Catalão
“Sanciono a presente Lei .
Registre-se e publique-se.
Catalão, 19.11.2007.
(a) ADIB ELIAS JÚNIOR
Prefeito Municipal”

Lei Nº 2.530, de 11 de dezembro de 2007.
“Autoriza o Município de Catalão a construir e
doar

um

prédio

destinado

a

abrigar

consultório odontológico e a abertura de
crédito especial no orçamento fiscal do
Município no montante e classificação que
especifica”

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

Art.1º - Fica o Poder Executivo Municipal
autorizado a

construir um prédio destinado a abrigar um Consultório

Odontológico em terreno pertencente a OBRAS SOCIAIS JORGE FAHIM
FILHO, entidade filantrópica mantenedora da Escola Alan Kardec, para
atendimento da comunidade circunvizinha da Escola retro mencionada.
Parágrafo único – O Município fica ainda
autorizado por esta lei a fazer a doação do referido prédio a entidade
filantrópica OBRAS SOCIAIS JORGE FAHIM FILHO, com o encargo a
entidade referenciada de sempre permitir o funcionamento do referido
CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO em suas dependências.

Artigo 2º - Para a construção do referido prédio
citado no artigo primeiro desta lei e de outros 02 (dois) em terrenos do
Município (ESCOLA PATOTINHA E CENTRO DE PEDIATRIA), fica o
Poder Executivo Municipal autorizado, em conformidade com o disposto
nos Artigos 42 e 43 da Lei Federal nº 4.320/64, a abrir créditos especiais
no valor total de R$ 75.000,00 (Setenta e cinco mil reais) no Orçamento

do Município de Catalão, exercício de 2007, com a seguinte classificação
orçamentária:

10.301.1031.1.102

–

Construção

dos

Prédios

dos

Consultórios Odontológicos da Patotinha, do Centro de
Pediatria e Obras Sociais Jorge Fahim Filho–Escola Alan
Kardec.
44.90.51 – Obras e Instalações..................R$ 75.000,00
(Setenta e cinco mil reais)

Total Geral ..............R$ 75.000,00 (Setenta e cinco mil reais).

Art. 3º - Os créditos autorizados no Art. 1º desta
Lei, serão cobertos com recursos definidos nos termos do Art. 43, § 1º,
Inciso III, da Lei Federal n.º4.320/64, indicados por Decreto do Executivo.

Art.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 04 dias do mês de dezembro de 2007.
(a)César José Ferreira
Presidente da Câmara Municipal de Catalão
“Sanciono a presente Lei .
Registre-se e publique-se.
Catalão, 11.12.2007.
(a) ADIB ELIAS JÚNIOR
Prefeito Municipal”

Lei Nº 2.531, de 11 de dezembro de 2007.
“Autoriza
conceder

firmar

convênios,

subvenção

realizar

financeira

da

despesas
forma

e

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 realizar despesas e a
conceder subvenção financeira, na importância de até R$ 500.000,00

(Quinhentos mil reais), ao CLUBE RECREATIVO E ATLÉTICO
CATALANO – CRAC, no decorrer do ano de 2008.

§ 1º - As despesas e a concessão da subvenção referidas
neste artigo serão repassadas durante o exercício do ano vindouro,
visando cobrir partes das despesas da equipe durante a preparação e
participação do referido Clube no campeonato Goiano de Futebol da
Divisão de Elite e/ou outros torneios oficiais que o Clube vier a participar.
§ 2° – O Município de Catalão fica ainda 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 à subvenção recebida.

Artigo 3º - Todas as despesas com a execução desta lei
correrão a contas exclusivas da dotação orçamentária vigente.

Artigo 4.º - Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrario.
SALA DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL
DE CATALÃO, aos 04 dias do mês de dezembro de 2007.
(a)César José Ferreira
Presidente da Câmara Municipal de Catalão
“Sanciono a presente Lei .
Registre-se e publique-se.
Catalão, 11.12.2007.
(a) ADIB ELIAS JÚNIOR
Prefeito Municipal”

Lei Nº 2.532, de 11 de dezembro de 2007.
“Altera artigo 6°, da Lei Municipal n° 2.333, de
02 de dezembro de 2005.”

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de
Goiás, aprova, e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte lei:
Art. 1º - O Artigo 6º, da Lei Municipal nº 2.333,
de 02 de dezembro de 2.005, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Lei municipal n.º 2.333, de 02 de dezembro
de 2.005:
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 e ainda com Associações, cooperativas
e/ou entidades sem fins lucrativas ou filantrópicas.”
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 04 dias do mês de dezembro de 2007.
(a)César José Ferreira
Presidente da Câmara Municipal de Catalão
“Sanciono a presente Lei .
Registre-se e publique-se.
Catalão, 11.12.2007.
(a) ADIB ELIAS JÚNIOR
Prefeito Municipal”

Lei Nº 2.533, de 11 de dezembro de 2007.
“DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE CESTA BÁSICA DE
ALIMENTOS (ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNETICO –
CARTÃO SOLIDÁRIO) AOS SERVIDORES MUNICIPAIS
QUE ESPECIFICA.”

A CÂMARA MUNICIPAL DE CATALÃO, nos termos da Lei
Orgânica do Município, aprova, e eu, Prefeito Municipal, sanciono e
promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado
a doar benefícios mensais (via de cartão magnético – CARTÃO
SOLIDÁRIO), dentro dos limites das respectivas verbas disponíveis, aos
servidores públicos municipais deste município, ativos, inativos e
pensionistas que percebam como total de seus proventos a importância
de até R$ 750,00 (Setecentos e cinqüenta reais).
§ 1º - O valor do teto salarial constante deste artigo e
definido como limite para receber o benefício poderá ser majorado via de
Decreto do Executivo sempre que este julgar necessário.

§ 2° - Não serão considerados para a concessão dos
benefícios desta lei e observância do limite salarial constante deste
artigo, os proventos percebidos a título de 1/3 (um terço) de férias,
décimo terceiro salário e horas extras.
§ 3° - O benefício previsto nesta Lei substitui e suprime a
Cesta Básica fornecida pelo Município.
§ 4° - Não terá direito ao benefício desta lei o servidor que
esteja em gozo de licença para tratar de interesses particulares e para
acompanhar cônjuge ou companheiro servidor público.
§ 5° - O valor recebido via do cartão ora criado não será
incorporado aos vencimentos para qualquer fim e sobre eles não
incidirão quaisquer encargos previdenciários.
§ 6° - Os recursos não poderão ser utilizados para a compra
de bebidas alcoólicas e cigarros.
Art. 2º O valor do benefício alimentar dos servidores
beneficiados será feita através do Cartão magnético, no valor de R$
60,00 (Sessenta reais) mensais.

Parágrafo único. O beneficio poderá ser reajustado, via de
decreto, sempre que o seu valor depreciar e de acordo com a
disponibilidade financeira do Município.
Art. 3º O cartão solidário é um cartão de compras, que dará
direito ao beneficiário a utilizá-lo na aquisição de gêneros alimentícios, de
higiene pessoal e materiais de limpeza que atendam a sua necessidade.
Art. 4º O valor do benefício será agregado ao cartão
exclusivamente pelo Secretário Municipal de Finanças do Município e
será cumulativo nos meses em que o beneficio valer, ou seja, caso não
seja exaurido o primeiro valor no mês, seu valor residual ficará
acumulado.
Art. 5º Os benefícios serão concedidos mediante relação
elaborada pela Diretoria de Recursos Humanos deste Município.
Parágrafo único. A fiscalização do programa se dará por
conta dos seguintes órgãos:
I – Secretaria Municipal de Administração;
II - Equipe Técnica da Diretoria de Recursos Humanos;
III – Controle Interno do Município; e
IV - pela própria população.
Art. 6º O benefício será mantido enquanto o servidor se
manter dentro da faixa de salário retro mencionada e desde que exista
disponibilidade técnico-financeira de recursos do Município.
Art. 7º As despesas decorrentes de execução desta Lei,
correrão por conta de dotações próprias, prevista no orçamento vigente à
época dos respectivos dispêndios, podendo, ainda, suplementar as
referidas dotações quando insuficientes.
Art. 8º O Poder Executivo poderá baixar quaisquer atos para
o fiel cumprimento desta Lei, podendo ainda firmar contratos, convênios,
acordos ou ajustes que sejam afins ao Programa.
Art. 9º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário, especialmente a lei 2.050, de 10
de outubro de 2002.

SALA DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL
DE CATALÃO, aos 04 dias do mês de dezembro de 2007.
(a)César José Ferreira
Presidente da Câmara Municipal de Catalão
“Sanciono a presente Lei .
Registre-se e publique-se.
Catalão, 11.12.2007.
(a) ADIB ELIAS JÚNIOR
Prefeito Municipal”

Lei Nº 2.534, de 11 de dezembro de 2007.
“DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE CARTÃO
MAGNETICO (CARTÃO CATALÃO SOLIDÁRIO) À
FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA NA FORMA COMO
ESPECIFICA”
A CÂMARA MUNICIPAL DE CATALÃO, nos termos da
Lei Orgânica do Município, aprova, e eu, Prefeito Municipal,
sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal
autorizado a doar benefícios mensais (via de cartão magnético –
CARTÃO CATALÃO SOLIDÁRIO), dentro dos limites das
respectivas verbas disponíveis, às famílias de baixa renda deste
município de Catalão, entendido como tais àquelas famílias que se
enquadrem no perfil definido em triagem feita por órgão municipal
competente.
Parágrafo Único - A triagem a ser feita pelo órgão
municipal levará em conta a renda per capta da família beneficiada,
as condições financeiras atuais vividas e ainda a demonstração de
necessidade urgente para suprir a sobrevivência familiar.
Art. 2º O valor do benefício alimentar das famílias a
serem beneficiadas será concedido através do Cartão magnético
CATALÃO SOLIDÁRIO, no valor de R$ 60,00 (Sessenta reais)
mensais.
Parágrafo único. O beneficio poderá ser reajustado, via
de decreto, sempre que o seu valor depreciar e de acordo com a
disponibilidade financeira do Município.
Art. 3º O cartão Catalão Solidário é um cartão de
compras, que dará direito a família beneficiada a utilizá-lo na
aquisição de gêneros alimentícios, de higiene pessoal e materiais
de limpeza que atendam a sua necessidade.
Parágrafo Único - Os recursos oriundos deste benefício
não poderão ser utilizados para a compra de bebidas alcoólicas e
cigarros.
Art. 4º O valor do benefício será agregado ao cartão
exclusivamente pelo Secretário Municipal de Finanças do Município

e será cumulativo nos meses em que o beneficio valer, ou seja,
caso não seja exaurido o primeiro valor no mês, seu valor residual
ficará acumulado.

Art. 5º Os benefícios serão concedidos mediante
relação elaborada pela Diretoria de Recursos Humanos deste
Município.
Parágrafo único. A fiscalização do programa se dará
por conta dos seguintes órgãos:
I – Secretaria Municipal de Administração;
II - Controle Interno do Município;
III - Secretaria Municipal de Ação e Promoção Social e;
IV - Pela própria população.
Art. 6º O benefício será mantido enquanto a família
beneficiada se manter dentro das condições mencionadas no § 1º
do Art. 1º desta Lei.
Art. 7º As despesas decorrentes de execução desta Lei,
correrão por conta de dotações próprias, prevista no orçamento
vigente à época dos respectivos dispêndios, podendo, ainda,
suplementar as referidas dotações quando insuficientes.
Art. 8º O Poder Executivo poderá baixar quaisquer atos
para o fiel cumprimento desta Lei, podendo ainda firmar contratos,
convênios, acordos ou ajustes que sejam afins ao Programa.
Art. 9º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
SALA DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL
DE CATALÃO, aos 10 dias do mês de dezembro de 2007.
(a)César José Ferreira
Presidente da Câmara Municipal de Catalão
“Sanciono a presente Lei .
Registre-se e publique-se.
Catalão, 11.12.2007.
(a) ADIB ELIAS JÚNIOR
Prefeito Municipal”

Lei Nº 2.535, de 18 de dezembro de 2007.

“Autoriza realização de permuta
imóveis na forma como especifica”.

de

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de
Goiás, aprova, e eu, Prefeito Municipal, sanciono e promulgo a seguinte
lei;
Artigo 1º - Fica a Chefia do Poder Executivo
Municipal autorizada a permutar, em nome do MUNICIPIO DE
CATALÃO, com o JOÃO CARLOS PIRO DOS REIS, uma (01) área de
terreno no Loteamento Residencial Vereda dos Buritis, nesta cidade,
designada como parte de uma área Institucional localizada entre as Ruas
VB-12 (atualmente Avenida Nicolau Abrão), VB-08 e Avenida Luiz
Alcântara de Oliveira, com uma área de 1.299,50 m2, área esta de
propriedade do Município de Catalão, pelos terrenos designados como
lotes 22 e 24 da
quadra 06, com 336,87 m2 e 985,93 m2,
respectivamente, todos do loteamento Residencial Vereda dos Buritis,
nesta cidade, lotes estes de propriedade de João Carlos Piro dos Reis.
Parágrafo Único - A presente permuta se dá em
razão de aproveitamento da área a ser adquirida pelo Município para
composição do Parque Municipal no mesmo Setor, que deverá ser
afetada por ato administrativo.
Artigo 2º - Para consecução desta lei, fica o
Chefe do Poder Executivo autorizado a desafetar e desmembrar a área
total que será dada em permuta para o Senhor João Carlos Piro dos
Reis.
Artigo 3º - 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 4º - As despesas com escrituração,
custas, emolumentos, registro e outras decorrentes das transferências
dos imóveis, correrão a conta do município, dispensando-se o
recolhimento do ITBI aos cofres municipais.
Artigo 5º - Esta Lei entra em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Sala das Sessões da Câmara Municipal de
Catalão, aos 10 dias do mês de dezembro do ano de 2.007.

(a)César José Ferreira
Presidente
“Sanciono a presente Lei .
Registre-se e publique-se.
Catalão, 18.12.2007.
(a) ADIB ELIAS JÚNIOR
Prefeito Municipal”

Lei Nº 2.536, de 18 de dezembro de 2007.

“Autoriza reposição salarial aos servidores públicos
municipais 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 Poder Executivo Municipal
autorizado a conceder reposição salarial de 03,00% (três por cento), a partir de
1º (primeiro) de janeiro de 2008, aos servidores públicos municipais efetivos,
inativos e pensionistas.
Parágrafo único – A reposição mencionada neste
artigo não alcançará os professores de ensino superior à disposição do
CAMPUS da UFG desta cidade, que possuem regra própria de reajustes
salariais, os comissionados de forma geral e também os agentes políticos
eletivos e nomeados, bem como os contratados por tempo determinado.
Artigo 2º - Revogam-se as disposições em
contrario.
Artigo 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação, surtindo seus efeitos a partir de 1° (primeiro) de janeiro de 2008.

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Catalão,
aos 10 dias do mês de dezembro do ano de 2.007.

(a)César José Ferreira
Presidente
“Sanciono a presente Lei .
Registre-se e publique-se.
Catalão, 18.12.2007.
(a) ADIB ELIAS JÚNIOR
Prefeito Municipal”

Lei Nº 2.537, de 18 de dezembro de 2007.

“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. 1º - 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 12 (doze) meses,
objetivando a manutenção geral e o funcionamento da entidade de ensino
referenciada, mantida e administrada pela Fundação retro mencionada.

§ 1º - Fica o Município autorizado a conceder
subvenção financeira à entidade filantrópica OBRAS SOCIAIS ESPÍRITAS
“JORGE FAHIN FILHO”, para manutenção e funcionamento da Escola Allan
Kardec, através do convênio referenciado no caput, até a importância de R$
400.000,00 (quatrocentos mil reais).
§ 2º - Os repasses ocorrerão mensalmente a partir
de Janeiro/2008, sendo que o valor de cada parcela será de R$ 30.000,00
(trinta mil reais) mensais, exceto no mês de julho/2.008, que será acrescida de
1/3 (um terço), para pagamento das férias e no mês de dezembro/2.008, que
será em dobro para pagamento do décimo terceiro dos funcionários.

Art. 2º - Para fazer face aos recursos desta lei, a
entidade filantrópica OBRAS SOCIAIS ESPÍRITA “JORGE FAHIN FILHO”,
deverá apresentar o plano de aplicação e, posteriormente, a devida prestação
de conta referente às subvenções recebidas.

Art. 3º - Para cobrir as despesas com a execução
desta Lei serão utilizadas verbas constantes do orçamento vigente no exercício
de 2.008.
Art. 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 20 dias do mês de dezembro do ano de 2.007.

(a)César José Ferreira
Presidente
“Sanciono a presente Lei .
Registre-se e publique-se.
Catalão, 18.12.2007.
(a) ADIB ELIAS JÚNIOR
Prefeito Municipal”

Lei Nº 2.538, de 18 de dezembro de 2007.
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Dispõe sobre a adequação do Regime Próprio
de Previdência Social de Catalão às Emendas
Constitucionais nºs 20/98, 41/03 e 47/05 dá
outras providências.

A CÂMARA MUNICIPAL DE CATALÃO, Estado de Goiás,
aprovou e eu PREFEITO MUNICIPAL, sanciono a seguinte Lei:

TÍTULO I
DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
Capítulo I
Das Disposições Preliminares e dos Objetivos
Art. 1º O Regime Próprio de Previdência Social do Município de
Catalão instituído pela Lei nº. 1.143, de 05 de maio de 1992, e regido pela Lei
nº. 1.232/93, com alterações dadas pela Lei nº. 1.497, de 12 de dezembro de
1995, passa a ser regulamentado pela presente Lei.
Art. 2º Este regime estabelece as normas aplicáveis ao sistema de
previdência social dos servidores públicos do Município de Catalão, incluídos
todos seus Poderes, bem como suas autarquias e fundações, assegurando
regime de previdência mediante contribuição patronal, dos servidores ativos e
inativos e dos pensionistas, observados entre outros direitos:
Imeios de subsistência nos eventos de invalidez, doença, acidente
em serviço, idade avançada, reclusão e morte; e
II proteção à maternidade e à família.
Art. 3º previdência são:
III III atuarial;
IV de Catalão;
V-

Os princípios e objetivos que nortearão o sistema de

cobertura exclusiva de servidores titulares de cargos efetivos;
caráter contributivo e solidário;
observância de critérios que preservem o equilíbrio financeiro e
unicidade de regime e de unidade gestora no âmbito do Município
administração democrática e descentralizada.

Capítulo II
Dos Beneficiários
Art. 4º São filiados do Regime Próprio de Previdência Social
de Catalão na qualidade de beneficiários, os segurados e seus
dependentes, nos termos das Seções I e II deste Capítulo.

Art. 5º Permanece filiado ao Regime Próprio de Previdência
Social de Catalão, na qualidade de segurado, o servidor ativo que estiver:
Icedido para outro órgão ou entidade da administração direta e
indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios; e
II afastado ou licenciado temporariamente do cargo efetivo sem
recebimento de remuneração do Município.
§1º - As contribuições previdenciárias referentes ao servidor
cedido, conforme disposto no inciso I, deverá ser recolhida pelo órgão ou
entidade cessionário e repassada, nos prazos aqui previstos, para o
Regime Próprio de Previdência Social de Catalão.
§2º - Ao ceder o servidor público titular de cargo efetivo a Diretoria
de Recursos Humanos do Município deverá informar o valor da
remuneração, as alíquotas e as datas de vencimento, para possibilitar a
realização do cálculo das contribuições mensais.
§3º - Ocorre à perda da condição de segurado nas seguintes
hipóteses:
I-

falecimento;

II -

exoneração ou demissão;

III -

cassação de aposentadoria ou de disponibilidade;

§4º - Fica obrigada a Diretoria de Recursos Humanos do
Município, bem como os órgãos equivalentes do Poder Legislativo, das
Autarquias Municipais e das Fundações Públicas Municipais, a prestar
mensalmente informações atualizadas sobre todos os segurados do
IPASC, incluindo as informações sobre:
I-

matrícula;

II -

nome;

III -

órgão de lotação;

IV -

cargo;

V-

remuneração mensal descriminada;

VI -

valor da contribuição previdenciária descontada;

§5° - É facultado ao segurado licenciado sem remuneração efetuar
o recolhimento das contribuições previdenciárias devidas por ele e a

respectiva parte patronal, sendo suas contribuição computadas para
efeitos de contagem de tempo para concessão de benefícios.
Art. 6º O servidor efetivo requisitado da União, de Estados, do
Distrito Federal ou de outros Municípios permanece filiado ao regime
previdenciário de origem, para onde deverão ser repassadas suas
contribuições previdenciárias.
Seção I
Dos Segurados
Art. 7º São segurados do Regime Próprio de Previdência
Social de Catalão:
ISegurados Ativos:
a)
os servidores públicos titulares de cargos efetivos dos
órgãos dos Poderes Executivo e Legislativo, suas autarquias, inclusive
as de regime especial e fundações públicas;
b)
os servidores estabilizados por força do artigo 19 dos Atos
das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT); e
c)
os servidores não estabilizados e não efetivos, que
ingressaram no serviço público entre 5 de outubro de 1983 e 5 de
outubro de 1988 sem concurso público e ocupam cargo efetivo.
II a)
benefícios
b)
c)

Segurados Inativos:
os servidores públicos do Município que estejam gozando de
assegurados por esta lei;
os segurados ativos que passarem à inatividade; e
os pensionistas.

Art. 8º Exclui-se
da
filiação
a
esse
sistema,
obrigatoriamente filiado ao Regime Geral de Previdência Social:

sendo

Ios titulares de cargo de provimento em comissão do quadro de
pessoal de quaisquer dos Poderes do Município de Catalão, os titulares de
contrato administrativo por tempo determinado, que serão obrigatoriamente
filiados ao Regime Geral de Previdência Social;
II os que tenham vínculo empregatício fora do quadro de pessoal do
Município e estejam legal e formalmente postos a sua disposição, sujeitar-seão ao sistema de previdência de seu órgão de origem; e,
III os agentes políticos, assim entendidos os servidores públicos
investidos de mandato e os secretários municipais.
Seção II
Dos Dependentes
Art. 9º do segurado:
I-

Consideram-se beneficiários, na condição de dependentes

o cônjuge, a companheira ou companheiro e o filho não

emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos, ou inválido;
II os pais; e
III os irmãos não emancipados, menores de 21 (vinte e um) anos ou
inválidos.
§ 1º - Cada inciso corresponde a uma classe de dependentes, a
existência de dependentes de uma classe, exclui os dependentes das classes
subseqüentes.
§ 2º - Os dependentes da mesma classe concorrem em igualdade de
condições e repartirão igualmente os proventos advindos de benefícios
previdenciários.
§3º - O cônjuge é a exceção ao disposto no parágrafo anterior, visto
que fará jus a 50% (cinqüenta por cento) dos proventos, deixando a outra
metade para ser dividida entre os demais dependentes.
§4º - Os filhos inválidos somente farão jus ao benefício após
completarem a idade limite, se forem solteiros e não possuírem outra fonte de
renda, desde que a invalidez seja anterior ao fato gerador do benefício e seja
confirmada anualmente pela Junta Médica do IPASC.
§5º - Equiparam-se aos filhos, nas condições do inciso I,
mediante declaração escrita do segurado e desde que comprovada a
dependência econômica o enteado e o menor que esteja sob sua tutela
e não possua bens suficientes para o próprio sustento e educação.
§6º - O menor sob tutela somente poderá ser equiparado aos filhos do
segurado mediante a apresentação do termo de tutela.
§7º - Considera-se companheira ou companheiro a pessoa que,
sem ser casada, mantenha união estável com o segurado ou segurada,
sendo necessária a comprovação judicial desta união.
§8º - A dependência econômica das pessoas indicadas no inciso I,
deste artigo é presumida e a das demais deve ser comprovada através de
documentos que demonstrem rendimentos inferiores ao valor equivalentes a
dois salários mínimos vigentes à época da concessão dos benefícios, bem
como que comprovem a inexistência de patrimônio bastante para o próprio
sustento.
Art. 10 Ia)

A perda da condição de dependente ocorre:

para o cônjuge:
pela separação judicial ou divórcio, enquanto não lhe for
assegurada a prestação de alimentos; ou
b)
pela anulação do casamento.
II para a companheira ou companheiro, pela cessação da união
estável, enquanto não lhe for assegurada à prestação de alimentos;
III para o filho, enteado, menor tutelado, ao completarem 21 (vinte e
um) anos de idade, salvo se inválidos, ou pela emancipação, ainda que

inválidos; e
IV a)
b)
c)

para os dependentes em geral e irmão:
pela cessação da invalidez ou da dependência econômica;
pelo falecimento;
ao completarem 21 (vinte e um) anos de idade, salvo se inválidos,
ou pela emancipação, ainda que inválidos.

Seção III
Das Inscrições
Art. 11 A inscrição do segurado é automática e ocorre quando
da investidura no cargo ou quando da concessão do benefício
previdenciário no caso dos segurados inativos.
§1º - Aquele que exerce mais de uma atividade abrangida por esta Lei,
está obrigado a contribuir em relação a todas elas, nos seus termos e
condições.
§2º - Na data da publicação desta Lei serão, automática e
obrigatoriamente, inscritos como segurados, os servidores públicos municipais
que se enquadrarem nos incisos do art. 7º, bem como os beneficiários de
aposentadoria e pensão.
Art. 12 Incumbe ao segurado a inscrição de seus
dependentes, mediante a apresentação dos seguintes documentos:
Ipara os dependentes preferenciais:
a)
cônjuge e filhos - certidões de casamento e de nascimento;
b)
companheira ou companheiro - documento de identidade e
certidão de casamento com averbação da separação judicial ou divórcio,
quando um dos companheiros ou ambos já tiverem sido casados, ou de
óbito, se for o caso; e
c)
equiparado a filho - certidão judicial de tutela e, em se
tratando de enteado, certidão de casamento do segurado e de
nascimento do dependente;
II pais - certidão de nascimento do segurado e documentos de
identidade dos mesmos;
III - irmão - certidão de nascimento.
§ 1º - A inscrição de dependente inválido requer sempre a
comprovação desta condição por inspeção da Perícia Médica do IPASC.
§ 2º - Para comprovação do vínculo e da dependência econômica,
conforme o caso, devem ser apresentados no mínimo três dos seguintes
documentos:
III -

certidão de nascimento de filho havido em comum;
certidão de casamento religioso;

IIIdeclaração do imposto de renda do segurado, em que conste o
interessado como seu dependente;
IV - disposições testamentárias;
Vdeclaração especial feita perante tabelião;
VI - prova de mesmo domicílio;
VII - prova de encargos domésticos evidentes e existência de
sociedade ou comunhão nos atos da vida civil;
VIII - procuração ou fiança reciprocamente outorgada;
IX - conta bancária conjunta;
Xregistro em associação de qualquer natureza, onde conste o
interessado como dependente do segurado;
XI - anotação constante de ficha ou livro de registro de empregados;
XII - apólice de seguro da qual conste o segurado como instituidor do
seguro e a pessoa interessada como sua beneficiária;
XIII- ficha de tratamento em instituição de assistência médica, da qual
conste o segurado como responsável;
XIV - escritura de compra e venda de imóvel pelo segurado em nome
de dependente;
XV - declaração de não emancipação do dependente menor de vinte e
um anos; ou
XVI - quaisquer outros que possam levar à convicção do fato a
comprovar.
§ 3º - A perda da condição de segurado implica o automático
cancelamento da inscrição de seus dependentes.
§ 4º - O segurado casado não poderá realizar a inscrição de
companheira.
§5º - Caso o segurado venha a falecer sem efetivar a inscrição
dos seus dependentes, estes poderão promovê-la, desde que cumpridas
as exigências legais.
TITULO II
DO PLANO DE BENEFÍCIOS
Art. 13 São benefícios geridos pelo IPASC e assegurados pelo
Fundo Especial da Previdência Social:
Ia)
b)
c)
d)
e)
f)
II a)
b)

quanto ao segurado:
aposentadoria por invalidez;
aposentadoria compulsória;
aposentadoria voluntária;
auxílio-doença;
salário-maternidade; e
salário-família;
quanto ao dependente:
pensão por morte; e
auxílio-reclusão.

CAPÍTULO I
Das Regras para Aposentadoria
Art. 14 A concessão de aposentadoria para os servidores efetivos
deverá obedecer a três regras distintas:
Ia geral ou permanente será concedida ao servidor efetivo, com
ingresso regular no serviço público a qualquer tempo, que implementar todos
os requisitos pessoais, temporais e funcionais aqui previstos;
II a de transição se divide em dois tipos:
a)
o primeiro tipo será concedido ao segurado que tenha ingressado
regularmente no serviço público, antes de 16 de dezembro de
1998 e implementar todas as condições pessoais, temporais e
funcionais previstas no art. 20 da presente Lei;
b)
o segundo tipo será concedido ao segurado que tenha ingressado
regularmente no serviço público, antes de 16 de dezembro de
1998 e implementar todas as condições pessoais, temporais e
funcionais previstas no art. 21 desta Lei;
c)
o terceiro tipo será concedido ao segurado que tenha ingressado
regularmente no serviço público, antes de 31 de dezembro de
2003e implementar todas as condições pessoais, temporais e
funcionais previstas no art. 22 desta Lei
III a de direito adquirido será assegurada ao servidor efetivo, a
qualquer tempo, para concessão de aposentadoria que, até a data de
publicação da Emenda Constitucional nº 41, de 31 de dezembro de 2003,
tenham cumprido todos os requisitos para obtenção de benefícios conforme os
critérios da legislação então vigente.
Parágrafo único - É assegurado ao servidor efetivo enquadrado na
regra do direito adquirido ou na regra de transição o direito de opção pelo
benefício concedido pela regra geral.
CAPÍTULO II
Da Aposentadoria por Invalidez
Art. 15 A aposentadoria por invalidez será devida ao segurado que
for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de
atividade pública municipal ou de readaptação de função, enquanto
permanecer nessa condição.
§1º - A aposentadoria por invalidez será precedida de auxílio-doença.
§2º - A aposentadoria por invalidez terá proventos proporcionais ao
tempo de contribuição, calculados conforme o disposto no art. 26 da presente
Lei, exceto se decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou
doença grave, contagiosa ou incurável, sendo estas definidas no §6º, deste
artigo, que será calculado de acordo com o disposto no art. 25 da presente Lei.
§3º - Considera-se acidente em serviço, para efeitos do parágrafo
anterior, aquele ocorrido no exercício do cargo, que se relacione, direta ou

indiretamente, com as atribuições deste, provocando lesão corporal ou
perturbação funcional que cause a perda permanente ou temporária da
capacidade para o trabalho.
§4º - Equiparam-se ao acidente em serviço, para os efeitos desta lei:
Io acidente ligado ao serviço que, embora não tenha sido a causa
única, haja contribuído diretamente para a redução ou perda da sua
capacidade para o trabalho, ou produzido lesão que exija atenção médica para
a sua recuperação;
II o acidente sofrido pelo segurado no local e no horário do
trabalho, em conseqüência de:
a)
ato de agressão, sabotagem ou terrorismo praticado por terceiro
ou companheiro de serviço;
b)
ofensa física intencional, inclusive de terceiro, por motivo de
disputa relacionada ao serviço;
c)
ato de imprudência, de negligência ou de imperícia de terceiro ou
de companheiro de serviço;
d)
ato de pessoa privada do uso da razão; e
e)
desabamento, inundação, incêndio e outros casos fortuitos ou
decorrentes de força maior.
III a doença proveniente de contaminação acidental do segurado no
exercício do cargo;
IV - o acidente sofrido pelo segurado ainda que fora do local e horário
de serviço:
a)
na execução de ordem ou na realização de serviço relacionado ao
cargo;
b)
na prestação espontânea de qualquer serviço ao Município para
lhe evitar prejuízo ou proporcionar proveito;
c)
em viagem a serviço, inclusive para estudo quando financiada
pelo Município dentro de seus planos para melhor capacitação da mão-deobra, independentemente do meio de locomoção utilizado, inclusive veículo de
propriedade do segurado; e
d)
no percurso da residência para o local de trabalho ou deste para
aquela, qualquer que seja o meio de locomoção, inclusive veículo de
propriedade do segurado.
§5º - Nos períodos destinados à refeição ou descanso, ou por ocasião
da satisfação de outras necessidades fisiológicas, no local do trabalho ou
durante este, o servidor é considerado no exercício do cargo.
§6º - Consideram-se doenças graves, contagiosas ou incuráveis, a que
se refere o §2º, deste artigo, tuberculose ativa; hanseníase; alienação mental;
neoplasia maligna; cegueira; paralisia irreversível e incapacitante; cardiopatia
grave; doença de Parkinson; espondiloartrose anquilosante; nefropatia grave;
estado avançado da doença de Paget (osteíte deformante); síndrome da
deficiência imunológica adquirida - AIDS; e contaminação por radiação, com
base em conclusão da medicina especializada.
§7º - A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da

verificação da condição de incapacidade, mediante exame médico-pericial, a
ser realizado pela Junta Médica Oficial.
§8º - Em caso de doença que impuser afastamento compulsório, com
base em laudo conclusivo da Junta Médica Oficial, a aposentadoria por
invalidez independerá de auxílio-doença e será devida a partir da publicação do
ato de sua concessão.
§9º - É vedada a concessão da aposentadoria por invalidez, quando a
incapacidade permanente for causada por doença pré-existente ao ingresso do
segurado no serviço público efetivo, exceto quando a incapacidade for oriunda
de agravamento das condições da doença durante o exercício das funções
pertinentes ao cargo.
§10 - Caso seja verificada a cessação da incapacidade pela Junta
Médica Oficial, o benefício será extinto ex-oficio, por ato administrativo do
Superintendente do IPASC.
§11 - O segurado aposentado por invalidez está obrigado, a qualquer
tempo, e independentemente de sua idade e sob pena de suspensão do
benefício, a submeter-se a exame médico a cargo da Junta Médica Oficial que
se realizarão anualmente, a fim de verificar as condições de incapacidade.
CAPÍTULO III
Da Aposentadoria Compulsória
Art. 16 O Segurado Ativo será automática e obrigatoriamente
aposentado ao completar setenta anos de idade, com proventos proporcionais
ao tempo de contribuição calculados segundo o disposto no art. 26 desta Lei.
§1° - A aposentadoria será declarada por ato administrativo próprio,
com vigência a partir do dia imediato àquele em que o servidor atingir a idade
limite de permanência no serviço.
§2º - A aposentadoria compulsória independe de
devendo ser declarada ex-ofício por ato administrativo próprio.

requerimento,

§3º - A contagem do tempo de contribuição do servidor para cálculo
dos proventos somente se dará até a data em que completar 70 (setenta) anos
de idade.
§4º - As vantagens pecuniárias somente serão computadas para efeito
de cálculo dos proventos se adquiridas antes da data em que completar 70
(setenta) anos de idade.
Art. 17 Aos servidores que após o implemento da idade limite para
permanência no serviço público, tenham sido mantidos em exercício de cargo
de provimento efetivo, deverá ser concedida a aposentadoria imediatamente.

CAPÍTULO IV
Da Aposentadoria Voluntária
Seção I
Da Aposentadoria Por Idade e Tempo De Contribuição
Art. 18 O Segurado Ativo fará jus à aposentadoria voluntária por
idade e tempo de contribuição com proventos calculados segundo o disposto
no art. 25, da presente Lei desde que preencha, cumulativamente, os seguintes
requisitos:
Itempo mínimo de dez anos de efetivo exercício no serviço público;
II tempo mínimo de cinco anos de efetivo exercício no cargo em que
se dará a aposentadoria; e
III sessenta anos de idade e trinta e cinco de contribuição, se
homem, e cinqüenta e cinco anos de idade e trinta de contribuição, se mulher.
§ 1º - Os requisitos de idade e tempo de contribuição previstos neste
artigo serão reduzidos em cinco anos, para o professor que comprove
exclusivamente tempo de efetivo exercício nas funções de magistério na
educação infantil e no ensino fundamental e médio.
§2º - São consideradas funções de magistério as exercidas por
professores e especialistas em educação no desempenho de atividades
educativas, quando exercidas em estabelecimento de educação básica em
seus diversos níveis e modalidades, incluídas, além do exercício da docência,
as de direção de unidade escolar e as de coordenação e assessoramento
pedagógico.
§3º - O servidor que tenha completado as exigências para
aposentadoria voluntária de que trata este artigo e que opte por permanecer
em atividade fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua
contribuição previdenciária até completar as exigências para aposentadoria
compulsória contidas no art. 16 desta Lei.
§4º - O abono de permanência será custeado pelo órgão de origem do
segurado.
Seção II
Da Aposentadoria por Idade
Art. 19 O segurado fará jus à aposentadoria por idade, com
proventos proporcionais ao tempo de contribuição, desde que preencha,
cumulativamente, os seguintes requisitos:
Itempo mínimo de dez anos de exercício no serviço público;
II tempo mínimo de cinco anos de efetivo exercício no cargo em que
se dará a aposentadoria; e
III sessenta e cinco anos de idade, se homem, e sessenta anos de
idade, se mulher.

Parágrafo único - Para o cálculo dos proventos proporcionais será
considerado um trinta e cinco avos por ano de contribuição, se homem, e um
trinta avos, se mulher e observado o que dispõem o art. 26.
Seção III
Das Aposentadorias Pela Regra de Transição
Art. 20 Ao Segurado Ativo que tiver ingressado em cargo público
efetivo na administração pública direta, autárquica e fundacional da União,
Estados, Distrito Federal e Municípios, até 16 de dezembro de 1998, será
facultada sua aposentadoria pelas regras estabelecidas neste artigo, quando
cumprir cumulativamente:
Icinqüenta e três anos de idade, se homem, e quarenta e oito anos
de idade, se mulher;
II tiver cinco anos de efetivo exercício no cargo em que se der a
aposentadoria;
III contar tempo de contribuição igual, no mínimo, à soma de:
a)
trinta e cinco anos, se homem, e trinta anos, se mulher; e
b)
um período adicional de contribuição equivalente a vinte por cento
do tempo que, na data de publicação da Emenda Constitucional n° 20, de 16
de dezembro de 1998, faltaria para o homem atingir trinta e cinco anos e trinta
a mulher.
§1º - O servidor que cumprir as exigências para aposentadoria na
forma do caput terá os seus proventos de inatividade calculados com base no
art. 25, da presente Lei, reduzido para cada ano antecipado, em relação aos
limites de idade estabelecidos pelo art. 18, inciso III, e seu §1º da presente Lei,
na seguinte proporção:
Itrês inteiros e cinco décimos por cento, para aquele que completar
todas as condições legais para aposentadoria, na forma do caput, até 31 de
dezembro de 2005;
II cinco por cento, para aquele que completar todas as condições
legais para aposentadoria, na forma do caput, a partir de 1º de janeiro de 2006.
§2º - O professor que até 16 de dezembro de 1998, tenha ingressado,
regularmente em cargo efetivo de magistério e que opte por aposentar-se na
forma do disposto no caput, terá o tempo de serviço exercido até a publicação
da Emenda Constitucional n° 20/98 contado com o acréscimo de dezessete por
cento, se homem, e de vinte por cento, se mulher, desde que se aposente,
exclusivamente, com tempo de efetivo exercício nas funções de magistério.
§3º - O servidor de que trata este artigo, que tenha completado as
exigências para aposentadoria voluntária estabelecidas no caput, e que opte
por permanecer em atividade, fará jus a um abono de permanência equivalente
ao valor da sua contribuição previdenciária até completar as exigências para
aposentadoria compulsória, sendo custeado pelo órgão de origem do
segurado.

§4º - Às aposentadorias concedidas de acordo com este artigo serão
reajustados para preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real, conforme
critérios estabelecidos nesta Lei.
Art. 21 Ressalvado o direito de opção pelas demais
aposentadorias voluntárias, o segurado, que tenha ingressado no serviço
público até 16 de dezembro de 1998, poderá aposentar-se com proventos
integrais, calculados com base na totalidade da última remuneração do cargo
efetivo, desde que preencha, cumulativamente, as seguintes condições:
I35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem, e 30 (trinta)
anos de contribuição, se mulher;
II 25 (vinte e cinco) anos de efetivo exercício no serviço público, 15
(quinze) anos de carreira e 5 (cinco) anos no cargo em que se der a
aposentadoria;
III idade mínima resultante da redução, relativamente aos limites do
art. 18, inciso III, desta Lei, de 1 (um) ano de idade para cada ano de
contribuição que exceder a condição prevista no inciso I do caput deste artigo.
§1° - Observado o disposto no art. 37, XI, da Constituição Federal, os
proventos de aposentadoria serão revistos na mesma proporção e na mesma
data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade,
sendo também estendidos aos aposentados quaisquer benefícios ou vantagens
posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando
decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se
deu a aposentadoria, na forma da lei, observando-se igual critério de revisão às
pensões derivadas dos proventos de servidores falecidos que tenham se
aposentado em conformidade com este artigo.
§2º - Entende-se por totalidade da remuneração do cargo efetivo o
vencimento, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes e das
gratificações incorporadas por força de lei.
§3º - Fica vedada à inclusão, para cálculo do provento, de qualquer
espécie remuneratória paga em decorrência de função de confiança, de cargo
em comissão ou do local de trabalho, assim como os adicionais de caráter
individual, ou quaisquer outras vantagens pagas sobre o mesmo fundamento,
ainda que sobre ela incida a contribuição previdenciária, exceto quando
incorporadas à remuneração do cargo efetivo por força de lei.
Art. 22 O Segurado Ativo que tenha ingressado no serviço
público até 31 de dezembro 2003, poderá aposentar-se com proventos
integrais, que corresponderão à totalidade da sua última remuneração
no cargo efetivo em que se der a aposentadoria, quando observadas as
reduções de idade e tempo de contribuição contidas no §1º do art. 18,
da presente lei, vier a preencher cumulativamente as seguintes
condições:

Isessenta anos de idade, se homem, e cinqüenta e cinco
anos de idade, se mulher;
II trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta anos
de contribuição, se mulher;
III - vinte anos de efetivo exercício no serviço público; e
IV - dez anos de carreira e cinco anos de efetivo exercício no
cargo em que se der a aposentadoria.
§1º - Observado o disposto no art. 37, XI, da Constituição Federal, os
proventos de aposentadoria serão revistos na mesma proporção e na mesma
data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade,
sendo também estendidos aos aposentados quaisquer benefícios ou vantagens
posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando
decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se
deu a aposentadoria, na forma da lei.
§2º - Entende-se por totalidade da remuneração do cargo efetivo o
vencimento, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes e das
gratificações incorporadas por força de lei.
§3º - Fica vedada à inclusão, para cálculo do provento, de qualquer
espécie remuneratória paga em decorrência de função de confiança, de cargo
em comissão ou do local de trabalho, assim como os adicionais de caráter
individual, ou quaisquer outras vantagens pagas sobre o mesmo fundamento,
ainda que sobre ela incida a contribuição previdenciária, exceto quando
incorporadas à remuneração do cargo efetivo por força de lei.
CAPÍTULO V
Do Direito Adquirido
Art. 23 É assegurada a concessão, a qualquer tempo, de
aposentadoria aos servidores públicos, bem como pensão aos seus
dependentes, que, até 31 de dezembro de 2003, tenham cumprido todos
os requisitos para obtenção desses benefícios, com base nos critérios
da legislação então vigente.
Parágrafo único Os proventos da aposentadoria a ser
concedida aos servidores públicos referidos no ca put, em termos
integrais ou proporcionais ao tempo de contribuição já exercido até a
data prevista no caput, bem como as pensões de seus dependentes,
serão calculados de acordo com a legislação em vigor à época em que
foram atendidos os requisitos nela estabelecidos para a concessão
desses benefícios ou nas condições da legislação vigente.
Art. 24 O servidor de que trata o artigo anterior, que opte por
permanecer em atividade tendo completado as exigências para
aposentadoria voluntária e que conte com, no mínimo, vinte e cinco anos
de contribuição, se mulher, ou trinta anos de contribuição, se homem,
fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua
contribuição previdenciária até completar as exigências para

aposentadoria compulsória, que será custeado pelo órgão de origem do
segurado.
CAPÍTULO VI
Das Disposições Gerais Da Aposentadoria
Art. 25 Com exceção dos benefícios de aposentadoria previstos
nos artigos 21, 22 e 23 desta Lei, o cálculo dos proventos de aposentadoria
aqui previstos considerará a média aritmética simples das maiores
remunerações, utilizadas como base para as contribuições do servidor aos
regimes de previdência a que esteve vinculado, correspondentes a 80%
(oitenta por cento) de todo o período contributivo desde a competência julho de
1994, até a última competência percebida antes do requerimento do benefício.
§1° - As remunerações consideradas no cálculo do valor inicial dos
proventos terão os seus valores atualizados, mês a mês, de acordo com a
variação integral do índice fixado para a atualização dos salários-decontribuição considerados no cálculo dos benefícios do regime geral de
previdência social.
§2° - Na hipótese da não instituição de contribuição para o regime
próprio durante o período referido no caput, considerar-se-á, como base de
cálculo dos proventos, a remuneração do servidor no cargo efetivo no mesmo
período.
§3° - Os valores das remunerações a serem utilizadas no cálculo de
que trata este artigo serão comprovados mediante documento fornecido pelo
IPASC, que contará com a informação obrigatória das remunerações-decontribuição, fornecida pelos departamentos responsáveis dos órgãos aos
quais os servidores estiverem vinculados.
§4° - Para os fins deste artigo, as remunerações consideradas no
cálculo da aposentadoria não poderão ser:
Iinferiores ao valor do salário mínimo;
II superiores aos valores dos limites máximos de remuneração no
serviço público do respectivo ente; ou
III superiores ao limite máximo do salário-de-contribuição, quanto
aos meses em que o servidor esteve vinculado ao regime geral de previdência
social.
§5° - Os proventos, calculados de acordo com o caput, por ocasião de
sua concessão, não poderão exceder a remuneração do respectivo servidor no
cargo efetivo em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para
a concessão da pensão.
§6º - Considera-se remuneração do cargo efetivo o vencimento,
acrescido das vantagens pecuniárias permanentes e das gratificações
incorporadas por força de lei.

§7º - Fica vedada à inclusão, para cálculo do provento, de qualquer
espécie remuneratória paga em decorrência de função de confiança, de cargo
em comissão ou do local de trabalho, assim como os adicionais de caráter
individual, ou quaisquer outras vantagens pagas sobre o mesmo fundamento,
ainda que sobre ela incida a contribuição previdenciária, exceto quando
incorporadas à remuneração do cargo efetivo por força de lei.
Art. 26 Para o cálculo dos proventos proporcionais será
considerado um trinta e cinco avos por ano de contribuição, se homem, e um
trinta avos, se mulher, da média das contribuições calculada conforme o
disposto no art. 25 da presente Lei.
Parágrafo único - É vedado o arredondamento dos anos de
contribuição utilizados para cálculo do benefício proporcional, devendo ser
considerada a fração centesimal dos anos incompletos na proporção prevista
no caput.
Art. 27 O tempo de serviço considerado pela legislação vigente até
15 de dezembro de 1998 para efeito de aposentadoria será contado como
tempo de contribuição, inclusive o fictício, sendo vedado o cômputo de
qualquer tempo fictício adquirido após aquela data.
Parágrafo único - Considera-se tempo de contribuição fictício todo
aquele expressamente considerado em Lei Municipal especifica ou no Estatuto
dos Servidores como tempo de serviço público para fins de concessão de
aposentadoria sem que haja, por parte do servidor, a prestação de serviço e a
correspondente contribuição social, cumulativamente, dentre outros, os
seguintes casos:
Itempo contado em dobro da licença-prêmio não gozada;
II tempo contado em dobro de férias não gozadas;
III tempo contado em dobro do serviço prestado às Forças Armadas
em operações de guerra;
IV - tempo em que o servidor esteve aposentado, sem contribuição
para nenhum regime de previdência.
Art. 28 O tempo de contribuição Federal, Distrital, Estadual ou
Municipal desde que não concomitante, em cumprimento ao que estabelece o
§ 9º do artigo 40 da Constituição Federal, será contado para efeito de
aposentadoria e disponibilidade, desde que devidamente comprovado através
de certidão de tempo de contribuição exarada pelo responsável dos recursos
humanos.
Art. 29 O tempo de contribuição será contado em dias e, após
deduzidas as faltas, interrupções, suspensões e licenças não remuneradas,
convertido em anos, considerando o ano com 365 (trezentos e sessenta e
cinco) dias e o mês com 30 (trinta) dias;
Art. 30 O tempo de contribuição prestado em atividade sujeita ao
Regime Geral de Previdência Social só deverá ser averbado e considerado
como tempo de contribuição para efeito da aposentadoria, se não for

concomitante e for comprovado mediante certidão expedida pelo Instituto
Nacional de Seguro Social;
Parágrafo único – Não é legítima a averbação de tempo de serviço
mediante justificação judicial que não venha acompanhada da competente
certidão expedida pelo órgão público onde o serviço tenha sido prestado ou do
Instituto Nacional de Seguro Social, no caso de tempo prestado em atividade
sujeita ao Regime Geral de Previdência Social.
Art. 31 Ressalvado o disposto no art. 16, a aposentadoria vigorará
a partir da data da publicação do respectivo ato de concessão.
Art. 32 Ressalvadas as aposentadorias decorrentes de cargos
acumuláveis na forma da Constituição Federal, será vedada a percepção de
mais de uma aposentadoria por conta do IPASC.
Art. 33 Com exceção dos casos de atividades exercidas
exclusivamente sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a
integridade física, definidos em lei complementar federal, é vedada a
concessão de aposentadoria com adoção de requisitos e critérios
diferenciados.
Art. 34 Os proventos de aposentadoria calculados pelas regras
gerais e de transição não poderão exceder a remuneração do servidor no cargo
efetivo em que se der a aposentadoria.
Art. 35 É vedada a percepção simultânea de proventos de
aposentadoria decorrente do Plano de Seguridade Social do Servidor, do
Regime Próprio de Previdência do Servidor Público, dos Militares das Forças
Armadas e dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, com a
remuneração de cargo, emprego ou função pública, ressalvados os cargos
acumuláveis previstos na Constituição Federal, os cargos eletivos e os cargos
em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração.
§ 1º - A vedação do caput não se aplica aos membros de Poder e aos
inativos, servidores e militares, que, até 16 de dezembro de 1998, tenham
ingressado novamente no serviço público por concurso público de provas ou de
provas e títulos, e pelas demais formas previstas na Constituição Federal,
sendo-lhes proibida a percepção de mais de uma aposentadoria pelo Regime
Próprio de Previdência do Servidor Público, exceto se decorrentes de cargos
acumuláveis previstos na Constituição Federal.
§ 2º - Na hipótese da proibição de percepção de mais de uma
aposentadoria prevista no parágrafo anterior, será facultado ao servidor inativo
a opção por um dos proventos de aposentadoria.
Art. 36 A remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos,
funções e empregos públicos da administração direta, autárquica e fundacional,
dos membros dos Poderes do Município, dos detentores de mandato eletivo e
dos demais agentes políticos e os proventos, pensões ou outra espécie

remuneratória, percebidos cumulativamente ou não, incluídas as vantagens
pessoais ou de qualquer outra natureza, não poderão exceder o subsídio
mensal, em espécie, do Prefeito Municipal.
§1º - Aplica-se o limite fixado no caput à soma total dos proventos de
aposentadoria, reserva remunerada ou reforma, inclusive quando decorrentes
da acumulação de cargos ou empregos públicos, bem como de outras
atividades sujeitas a contribuição para o regime geral de previdência social, e
ao montante resultante da adição de proventos de inatividade com
remuneração de cargo acumulável na forma prevista art. 37, XVI da
Constituição Federal e art. 17, §§ 1º e 2º dos Atos das Disposições
Constitucionais Transitórias.
§2º - As remunerações, os subsídios e os benefícios de que trata o
caput que estejam sendo percebidos em desacordo do disposto neste artigo
serão imediatamente reduzidos aos limites dele decorrentes, de forma
proporcional, mediante desconto do valor excedente.
Art. 37 Os benefícios de aposentadoria e as pensões por morte, de
que tratam esta Lei com exceção dos benefícios previstos nos artigos 21, 22 e
23, serão reajustados para preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real.
Art. 38 O servidor que completar as exigências para aposentadoria
estabelecidas no art. 18 e no art. 20, da presente Lei, que opte por permanecer
em atividade, fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua
contribuição previdenciária até completar as exigências para aposentadoria
compulsória.
§1º - Para fazer jus ao abono de permanência o servidor deverá
protocolar requerimento junto IPASC, que depois de verificar o cumprimento de
todos os requisitos, comunicará ao órgão ou entidade a que o servidor estiver
vinculado, para liberação do pagamento, a partir do mês subseqüente.
§2º - Os servidores que fizerem jus ao abono previsto no caput,
continuarão contribuindo para o IPASC, nas mesmas condições e alíquotas dos
demais servidores, sendo obrigatória à manutenção da contribuição
previdenciária patronal devida nos termos desta Lei.
§3º - O pagamento do abono de permanência é de responsabilidade do
órgão ou entidade do Município de Catalão em que o servidor estiver em
atividade e será devido a partir do deferimento do requerimento administrativo.
CAPÍTULO VII
Do Auxílio Doença
Art. 39 O auxílio-doença será devido ao segurado que ficar
incapacitado provisoriamente para o seu trabalho por mais de quinze dias
consecutivos, por motivo de doença ou tratamento de saúde.

§ 1º - Será concedido auxílio-doença ao Segurado Ativo incapacitado
temporariamente para o exercício de atividades laborais sem possibilidade de
readaptação de função, devendo ser assim considerado pela Perícia do IPASC.
§ 2º - O auxílio-doença deverá ser requerido obrigatoriamente na sede
do IPASC e deverá ser acompanhado de atestado médico recente;
§ 3º - O IPASC encaminhará o Segurado Ativo para a sua Perícia que
poderá confirmar ou recusar o atestado apresentado após o exame.
§ 4º - Se confirmada a incapacidade temporária sem possibilidade de
readaptação será concedido o auxílio-doença pelo período determinado pela
Perícia do IPASC.
§5º - Findo o prazo do benefício o Segurado Ativo deve apresentar-se
imediatamente, ou se permanecer a incapacidade provisória, o segurado será
submetido a nova inspeção que concluirá pela volta ao serviço, pela
prorrogação do auxílio-doença, pela readaptação de função ou pela
aposentadoria por invalidez.
§6º - No caso de incapacidade provisória por período inferior a quinze
dias não será devido auxílio-doença sendo de responsabilidade do município o
pagamento da remuneração.
§7º - Se concedido novo benefício decorrente da mesma doença dentro
dos quinze dias subseqüentes à cessação do benefício anterior, este será
prorrogado, ficando o Município desobrigado do pagamento relativo aos
primeiros quinze dias.
§8º - O auxílio-doença, inclusive o decorrente de acidente do trabalho,
consistirá numa renda mensal correspondente a 100% (cem por cento) da
remuneração de contribuição do servidor referente à competência
imediatamente anterior à concessão do benefício.
§9º - O segurado em gozo do benefício de auxílio-doença ficará sujeito
às inspeções médicas solicitadas pelo Superintendente do IPASC, sob pena de
suspensão do pagamento do benefício.
Art. 40 O segurado em gozo de auxílio-doença, insusceptível de
recuperação para exercício do seu cargo ou de readaptação de função deverá
ser aposentado por invalidez.
CAPÍTULO VIII
Do Salário-Maternidade
Art. 41 Será devido salário-maternidade à segurada gestante, por
cento e vinte dias consecutivos, com início entre vinte e oito dias antes do parto
e a data de ocorrência deste.

§1º - Em casos excepcionais, os períodos de repouso anterior e
posterior ao parto podem ser aumentados de mais duas semanas, mediante
inspeção da Perícia do IPASC.
§2º - O salário-maternidade consistirá numa renda mensal calculada na
forma disposta no art. 62, da presente lei.
§3º - Em caso de aborto não criminoso, comprovado mediante atestado
médico, a segurada terá direito ao salário-maternidade correspondente a duas
semanas.
§4º - Em caso de falecimento do bebê durante a vigência do saláriomaternidade, o mesmo continuara em manutenção até o prazo final estipulado.
§5º - O salário-maternidade não poderá ser acumulado com benefício
de auxílio-doença durante o período estabelecido no caput, observado a
extensão prevista no §1º.
Art. 42 O salário-maternidade é devido à segurada que adotar ou
obtiver guarda judicial para fins de adoção de criança com idade:
III -

até um ano completo, por cento e vinte dias;
a partir de um ano até quatro anos completos, por sessenta dias;

III -

a partir de quatro anos até completar oito anos, por trinta dias.

ou
§1º - O salário-maternidade é devido à segurada independentemente
de a mãe biológica ter recebido o mesmo benefício quando do nascimento da
criança.
§2º - O salário-maternidade não é devido quando o termo de guarda
não contiver a observação de que é para fins de adoção ou só contiver o nome
do cônjuge ou companheiro.
§3º - Para a concessão do salário-maternidade é indispensável que
conste da nova certidão de nascimento da criança, ou do termo de guarda, o
nome da segurada adotante ou guardiã, bem como, deste último, tratar-se de
guarda para fins de adoção.
§4º - Quando houver adoção ou guarda judicial para adoção de mais
de uma criança, é devido um único salário-maternidade relativo à criança de
menor idade.

CAPÍTULO IX
Do Salário-Família

Art. 43 Será devido o salário-família, mensalmente, ao segurado
ativo ou inativo de baixa renda na proporção do número de filhos ou
equiparados, de qualquer condição, de até quatorze anos ou inválidos.
§1º - São considerados segurados de baixa renda
apenas aqueles que tenham remuneração total igual ou inferior a R$
676,27 (seiscentos e setenta e seis reais e vinte e sete centavos).

§2º - O valor determinado no parágrafo anterior manterá sempre o
mesmo valor do benefício equivalente concedido pelo Regime Geral de
Previdência Social, devendo ser corrigido na mesma data de correção do
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS);

§3º - Verificado o descumprimento de qualquer dos requisitos
necessários o pagamento do benefício será cancelado ex-oficio pelo
responsável do Departamento de Recursos Humanos ao qual estiver o
segurado vinculado.
§4º - Caso não seja cancelado automaticamente o benefício quando da
verificação do descumprimento de um dos requisitos o IPASC não efetuará o
pagamento do benefício.
Art. 44 Quando o pai e mãe forem segurados do IPASC, ambos
terão direito ao salário-família.
Parágrafo único - Em caso de divórcio, separação judicial ou de fato
dos pais, ou em caso de abandono legalmente caracterizado ou perda do
pátrio-poder, o salário-família passará a ser pago diretamente àquele a cujo
cargo ficar o sustento do menor.
Art. 45 O pagamento do salário-família é condicionado à
apresentação da certidão de nascimento do filho ou da documentação relativa
ao equiparado ou ao inválido, e à apresentação anual de atestado de
vacinação obrigatória e de comprovação de freqüência à escola do filho ou
equiparado.
Art. 46 -

O salário-família não se incorporará ao subsídio, à

remuneração ou ao benefício, para qualquer efeito.
Art. 47 -

O valor do salário-família por filho ou equiparado de

qualquer condição, até quatorze anos de idade ou inválido de qualquer
idade, é de:

I-

R$ 23,08 (vinte e três reais e oito centavos), para o segurado

com remuneração mensal não superior a R$ 449,93 (quatrocentos e
quarenta e nove reais e noventa e três centavos);
II -

R$ 16,26 (dezesseis reais e vinte e seis centavos), para o

segurado com remuneração mensal superior a R$ 449,94 (quatrocentos e
quarenta e nove reais e noventa e quatro centavos) e igual ou inferior a
R$ 676,27 (seiscentos e setenta e seis reais e vinte e sete centavos).

Parágrafo único -

O benefício manterá um valor igual

ao benefício equivalente aplicado no Regime Geral de Previdência Social,
devendo ser corrigido na mesma data e índice do Instituto Nacional do
Seguro Social – INSS.

CAPÍTULO X
Da Pensão por Morte
Art. 48 A pensão por morte é devida ao conjunto dos dependentes
do segurado que falecer, aposentado ou não, a contar da data:
III inciso I;
III -

do óbito, quando requerido até trinta dias depois deste;
do requerimento, quando requerida após o prazo previsto no
da decisão judicial, no caso de morte presumida.

§1º - A concessão da pensão por morte não será protelada pela falta
de habilitação de outro possível dependente, e qualquer habilitação posterior
que importe em exclusão ou inclusão de dependente somente produzirá efeito
a contar da data da habilitação.
§2º - A pensão por morte somente será devida ao dependente inválido
se for comprovada pela Perícia do IPASC a existência de invalidez na data do
óbito do segurado.
§3º - O pensionista inválido está obrigado, independentemente de sua
idade e sob pena de suspensão do benefício, a submeter-se a exame médico a
cargo da Perícia do IPASC.
Art. 49 Será concedida pensão provisória por morte presumida do
segurado, nos seguintes casos:
Isentença declaratória de ausência, expedida por autoridade
judiciária competente; e
II desaparecimento em acidente, desastre ou catástrofe.

Parágrafo único - A pensão provisória será transformada em definitiva
com o óbito do segurado ausente ou deve ser cancelada com reaparecimento
do mesmo, ficando os dependentes desobrigados da reposição dos valores
recebidos, salvo má-fé.
Art. 50 -

O valor da pensão por morte equivalerá:

Ià totalidade dos proventos percebidos pelo aposentado na data
anterior à do óbito, até o limite máximo estabelecido para os benefícios do
IPASC, acrescido de setenta por cento da parcela excedente a este limite; ou
II à totalidade da remuneração de contribuição percebida pelo
servidor no cargo efetivo na data anterior à do óbito, até o limite máximo
estabelecido para os benefícios do IPASC, acrescido de setenta por cento da
parcela excedente a este limite.
Art. 51 A pensão será rateada entre todos os dependentes em
partes iguais e não será protelada pela falta de habilitação de outro possível
dependente.
§1º - O cônjuge é a exceção ao disposto no caput, visto que fará jus a
50% (cinqüenta por cento) dos proventos, deixando a outra metade para ser
dividida entre os demais dependentes.
§2º - O cônjuge ausente não exclui do direito à pensão por morte o
companheiro ou a companheira, que somente fará jus ao benefício mediante
prova de dependência econômica.
§3º - A habilitação posterior que importe inclusão ou exclusão de
dependente só produzirá efeitos a contar da data da inscrição ou habilitação.
§4º - Serão revertidos em favor dos dependentes e rateados entre eles
a parte do benefício daqueles cujo direito à pensão se extinguir.
§5º - O pensionista de que trata o § 1º do art. 37 deverá anualmente
declarar que o segurado permanece desaparecido, ficando obrigado a
comunicar imediatamente ao IPASC o reaparecimento deste, sob pena de ser
responsabilizado civil e penalmente pelo ilícito.
Art. 52 -

A cota da pensão será extinta:

Ipela morte;
II para o pensionista menor de idade, ao completar 21 (vinte e um)
anos, salvo, se inválido, ou pela emancipação, ainda que inválido, exceto,
neste caso, se a emancipação for decorrente de colação de grau científico em
curso de ensino superior.
III pela cessação da invalidez comprovada pela Junta Médica Oficial
do IPASC.
Parágrafo único - Com a extinção do direito do último pensionista
extinguir-se-á a pensão.

Art. 53 A pensão poderá ser requerida a qualquer tempo,
observado o artigo 58.
Art. 54 Não faz jus à pensão o dependente condenado pela prática
de crime doloso de que tenha resultado a morte do segurado.
Art. 55 -

Será admitido o recebimento, pelo dependente, de até

duas pensões no âmbito do IPASC, exceto a pensão deixada por cônjuge,
companheiro ou companheira que só será permitida a percepção de uma,
ressalvado o direito de opção pela mais vantajosa.

Art. 56 -

A condição legal de dependente, para fins desta lei, é

aquela verificada na data do óbito do segurado, observados os critérios
de comprovação de dependência.

Parágrafo único -

A

invalidez

ou

a

alteração

de

condições quanto ao dependente, supervenientes à morte do segurado,
não darão origem a qualquer direito à pensão.

CAPÍTULO XI
Do Auxílio-Reclusão
Art. 57 O auxílio-reclusão consistirá numa importância mensal
concedida aos dependentes do segurado de baixa renda recolhido à prisão que
não perceber remuneração dos cofres públicos.
§1º - O auxílio-reclusão será rateado em cotas partes iguais entre os
dependentes do segurado.
§2º - O auxílio-reclusão será devido a contar da data em que o
segurado preso deixar de perceber dos cofres públicos.
§3º - Na hipótese de fuga do segurado, o benefício será restabelecido a
partir da data da recaptura ou da reapresentação à prisão, nada sendo devido
aos seus dependentes enquanto estiver o segurado evadido e pelo período da
fuga.
§4º - Para a instrução do processo de concessão deste benefício, além
da documentação que comprovar a condição de segurado e de dependentes,
serão exigidos:

Idocumento que certifique o não pagamento do subsídio ou da
remuneração ao segurado pelos cofres públicos, em razão da prisão; e
II certidão emitida pela autoridade competente sobre o efetivo
recolhimento do segurado à prisão e o respectivo regime de cumprimento da
pena, sendo tal documento renovado trimestralmente.
§5º - Caso o segurado venha a ser ressarcido com o pagamento da
remuneração correspondente ao período em que esteve preso, e seus
dependentes tenham recebido auxílio-reclusão, o valor correspondente ao
período de gozo do benefício deverá ser restituído ao IPASC pelo segurado ou
por seus dependentes, aplicando-se os juros e índices de correção incidentes
no ressarcimento da remuneração.
§6º - Aplicar-se-ão ao auxílio-reclusão,
disposições atinentes à pensão por morte.

no

que

couberem,

as

§7º - Se o segurado preso vier a falecer na prisão, o benefício será
transformado em pensão por morte.
CAPÍTULO XII
Das Disposições Gerais Sobre Os Benefícios
Art. 58 Prescreve em cinco anos, a contar da data em que
deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação do beneficiário para haver
prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pelo
IPASC, salvo o direito dos menores, incapazes e ausentes, na forma do Código
Civil.
Art. 59 O segurado aposentado por invalidez permanente e o
dependente inválido, independentemente da sua idade deverão, sob pena de
suspensão do benefício, submeter-se anualmente a exame médico a cargo da
Junta Médica Oficial.
Art. 60 Qualquer dos benefícios previstos nesta Lei será pago
diretamente ao beneficiário.
§1º - O disposto no caput não se aplica na ocorrência das seguintes
hipóteses, devidamente comprovadas:
III III -

ausência, na forma do Código Civil vigente;
moléstia contagiosa; ou
impossibilidade de locomoção.

§2º - Nas hipóteses previstas no parágrafo anterior, o benefício poderá
ser pago a procurador legalmente constituído, cujo mandato específico não
exceda de seis meses, renovável.
§3º - O valor não recebido em vida pelo segurado será pago somente
aos seus dependentes habilitados à pensão por morte, ou, na falta deles, aos

seus sucessores, independentemente de inventário ou arrolamento, na forma
da Lei.
Art. 61 Serão descontados dos benefícios pagos aos segurados e
aos dependentes:
Io valor da restituição do que tiver sido pago indevidamente pelo
IPASC;
II o imposto de renda retido na fonte;
III a pensão de alimentos prevista em decisão judicial;
IV - contribuição de inativos e pensionistas previstas nesta Lei;
Vcontribuição à Associação dos Funcionários Públicos;
VI - contribuições sindicais;
VII - plano de saúde;
VIII - empréstimos bancários consignados em folha;
IX - contribuição previdenciária incidente sobre auxílio-doença e
salário-maternidade.
Art. 62 A remuneração dos benefícios de auxílio-doença, saláriomaternidade e auxílio-reclusão serão calculados pela totalidade da última
remuneração de contribuição do servidor efetivo.
§1º - É vedada à inclusão nos benefícios, para efeito de cálculo e
percepção destes, de parcelas remuneratórias pagas em decorrência de local
de trabalho, do abono de permanência de que tratam o §19 do art. 40 da
Constituição, o §5° do art. 2° e o §1° do art. 3° da Emenda Constitucional n° 41,
de 19 de dezembro de 2003 e de demais vantagens pecuniárias previstas em
Lei Municipal de caráter provisório.
§2º - Considera-se remuneração de contribuição o vencimento do
cargo acrescido do adicional por tempo de contribuição e das vantagens
incorporadas conforme estabelecido em Lei, ficando excluídas as vantagens
pecuniárias temporárias e aquelas que não incidirem contribuição
previdenciária.
Art. 63 Salvo em caso de divisão do provento entre dependentes e
na hipótese de salário-família, nenhum benefício previsto nesta Lei terá valor
inferior a um salário-mínimo vigente em âmbito nacional.
Art. 64 lhes o valor real.

As pensões por morte serão reajustadas para preservar-

Art. 65 Concedida a aposentadoria ou pensão, através de ato
próprio do Superintendente do IPASC, será o ato publicado e encaminhado à
apreciação do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás
(TCM/GO).
§1º - Caso o ato de concessão não seja aprovado pelo TCM/GO, o
processo do benefício será imediatamente revisto e promovidas às medidas
jurídicas pertinentes.

§2º - O benefício será pago a partir da entrada em vigor do seu ato
concessório.
§3º - Caso não seja homologado definitivamente a concessão do
benefício, por parte do TCM/GO, deverá ser feita a reversão do segurado ao
seu cargo de origem e descontado da sua remuneração o equivalente ao valor
dos proventos percebidos indevidamente, de acordo com o determinado pelo
gestor do Regime Próprio de Previdência Social de Catalão.
§4º - Solicitando o TCM/GO a revisão do valor dos proventos, o
responsável do Regime Próprio de Previdência Social de Catalão descontará,
de forma parcelada, os valores percebidos indevidamente.
Art. 66 Fica vedada à celebração de convênio, consórcio ou outra
forma de associação para a concessão dos benefícios previdenciários de que
trata esta Lei com a União, Estado, Distrito Federal ou outros Municípios.
CAPÍTULO XIII
Do Décimo Terceiro Salário
Art. 67 Será devido o décimo terceiro salário aos beneficiários do
Regime Próprio de Previdência Social de Catalão que, durante o ano,
receberam benefícios aqui regulamentados.
§1º - O décimo terceiro salário tem por base de cálculo o valor
remuneração de contribuição do mês de pagamento, sendo pago
proporcionalmente ao período em que o segurado percebeu proventos relativos
aos benefícios previstos no caput.
§2º - O pagamento do décimo terceiro salário para os benefícios
temporários será realizado proporcionalmente ao tempo em que o segurado
percebeu o benefício pago pelo RPPS durante o ano, ficando a cargo da
entidade de origem o pagamento do restante.
Art. 68 O pagamento em parcela única
integralmente até o dia 20 de dezembro de cada ano.

deverá

ser

pago

TITULO III
DO CUSTEIO
CAPÍTULO I
Da Entidade Gestora
Art. 69 Fica mantido o Instituto de Previdência e Assistência dos
Servidores do Município de Catalão – IPASC, autarquia municipal regida pelos
dispositivos da presente Lei, com personalidade jurídica própria, como a
entidade responsável pela gestão do Sistema de Previdência dos Servidores
Públicos do Município de Catalão.

Art. 70 O IPASC será a pessoa jurídica de direito público interno
responsável pela gestão administrativa, jurídica e financeira do Regime Próprio
de Previdência Social de Catalão e terá a seguinte composição:
Ia)
b)
c)
d)
II -

Diretoria:
Superintendência;
Diretoria de Benefícios;
Diretoria Financeira;
Assessoria Jurídica;
Conselho Municipal de Previdência.

§1º - Compete ao IPASC:
Igerir seus recursos;
II arrecadar a contribuição previdenciária do ente e dos servidores
junto ao órgão de lotação do segurado, além de calcular, conferir seu
recolhimento e cobrar;
III pagar os benefícios previdenciários previstos na presente Lei;
IV - a sua gestão administrativa e financeira;
Va administração da compensação financeira entre regimes
previdenciários;
VI - operacionalização dos processos administrativos de concessão
de benefícios previdenciários;
VII - representação jurídica e administrativa;
VIII - tramitar os processos de concessão de benefício;
IX - prestar contas perante os órgãos competentes e seus segurados.
§2º - A gestão dos recursos inclui aplicações financeiras desde que
observadas as normas da Comissão Monetária Nacional (CMN).
§3º - O órgão municipal responsável pela gestão do Recursos
Humanos de cada entidade contribuinte de Catalão deverá fornecer ao IPASC
mensalmente relatório completo da folha de pagamento dos seus segurados
ativos, em até 5 (cinco) dias após o seu pagamento, devendo ser o
responsável pelo órgão de lotação ser punido de acordo com o Estatuto dos
Servidores Municipais no caso de descumprimento do aqui estabelecido.
Art. 71 À Superintendência cabe a gestão e representação,
inclusive jurídica, do Regime Próprio de Previdência Social de Catalão e do
IPASC.
§1º - O cargo em comissão de Superintendente será de livre nomeação
e exoneração do Chefe do Poder Executivo Municipal, ao qual será delegada a
representação legal da autarquia municipal.
§2º - Além da representação legal o Superintendente será responsável:
III -

ordenação das despesas em conjunto com o Diretor Financeiro;
regulamentação administrativa do IPASC;

III contratação dos serviços indispensáveis ao funcionamento do
IPASC;
IV - orientação, controle e supervisão dos serviços prestados no
IPASC;
Vconcessão dos benefícios previdenciários aqui previstos;
VI - decidir em primeira instância nos processos administrativos que
tramitarem junto ao IPASC.

Art. 72 -

À Diretoria de Benefícios compete:

Icontrole do cadastro;
II operacionalização e tramitação dos processos de concessão de
benefícios;
III orientação dos segurados;
IV - pagamento dos benefícios;
Vemissão de certidão de tempo de contribuição para seus
segurados;
VI - controle, gestão e regulamentação, com apoio da Assessoria
Jurídica, do serviço de Perícia do IPASC;
VII - operacionalização da compensação financeira entre regimes
previdenciários;
VIII - assessorar o Superintendente no que for necessário para o fiel
cumprimento das finalidades do IPASC;
§1º - O cargo em comissão de Diretor de Benefícios será de livre
nomeação e exoneração do Prefeito Municipal.
§2º - Os órgãos responsáveis pela gestão dos Recursos Humanos de
cada entidade do Município de Catalão deverá fornecer cadastro completo de
todos servidores segurados do IPASC, bem como manter tais informações
devidamente atualizadas, contando para isso com o apoio obrigatório das
empresas de dados.
§3º - O serviço de Perícia do IPASC será responsável pela análise de
invalidez para concessão de benefício de auxílio-doença e para inscrição ou
habilitação de dependentes, bem como pela análise de concessão de saláriomaternidade e das revisões previstas para estes benefícios.
§4º - A Junta Médica Oficial será responsável pela análise das
aposentadorias por invalidez e de suas revisões e será composta por dois
médicos cedidos sem ônus pela Prefeitura Municipal e pelo responsável pela
Perícia do IPASC.
Art. 73 À Diretoria Financeira compete:
Iarrecadação das contribuições previdenciárias;
II ordenamento das despesas em conjunto com o Superintendente;
III cotação e aquisição de produtos e serviços;
IV - movimentação financeira;

Vaplicação dos recursos em conjunto com o Superintendente, de
acordo com as normas estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional (CMN)
e com a política de investimentos estabelecida anualmente;
VI - contabilidade e prestação de contas relativas ao IPASC;
Parágrafo único - O cargo em comissão de Diretor Financeiro será de
livre nomeação e exoneração do Prefeito Municipal.
Art. 74 -

Compete à Assessoria Jurídica:

IOrientação, elaboração de regulamentos, portarias, pareceres
jurídicos, resoluções, regimentos e orientações normativas para os demais
órgãos do IPASC;
II Acompanhamento e orientação, bem como manifestação jurídica
nos processos de concessão de benefícios previdenciários de responsabilidade
do IPASC;
III Acompanhamento e orientação, bem como manifestação jurídica
nos demais procedimentos administrativos em tramitação no IPASC;
IVRepresentação administrativa e judicial do IPASC;
Parágrafo único - O cargo em comissão de Assessor Jurídico será de
livre nomeação e exoneração do Prefeito Municipal.
Art. 75 As atividades de suporte aos órgãos do IPASC serão
exercidas por servidores solicitados junto à Prefeitura com ou sem ônus ou por
profissionais contratados de acordo com a conveniência da Administração
Pública.
Parágrafo único - Ficam os Diretores e o Assessor Jurídico obrigados
a realizar o necessário para auxiliar o Superintendente no desempenho de
suas tarefas.

Art. 76 A remuneração dos servidores do IPASC será determinada
pelo quadro que segue:
CARGO

VAGAS

PROVIMENTO

LOTAÇÃO

REMUNERAÇÃO

GRATIFICAÇÃO

SUPERINTENDEN
TE

01

COMISSÃO

IPASC

R$ 2.947,50

ATÉ 100%

DIRETOR DE
BENEFÍCIOS

01

COMISSÃO

IPASC

R$ 1.031,52

ATÉ 100%

DIRETOR
FINANCEIRO

01

COMISSÃO

IPASC

R$ 1.031,52

ATÉ 100%

ASSESSOR
JURÍDICO

01

COMISSÃO

IPASC

R$ 1.500,00

ATÉ 100%

PERITO MÉDICO

01

COMISSÃO

IPASC

R$ 1.031,52

ATÉ 100%

PERITO SOCIAL

01

COMISSÃO

IPASC

R$ 1.031,52

ATÉ 100%

§1º - O cargo em comissão de Perito Médico é de livre nomeação e
exoneração do Chefe do Poder Executivo Municipal que deverá ser preenchido
por Médico Perito com especialização comprovada ou com experiência
profissional na área, na impossibilidade de contratação de profissional com
este perfil, poderá ser nomeado profissional com especialização em clínica
geral ou medicina do trabalho.
§2º - O cargo de Assessor Jurídico somente poderá ser ocupado por
advogado devidamente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, seccional
Goiás, que conte com especialização em direito previdenciário, constitucional,
administrativo ou do trabalho.
§3º - O cargo em comissão de Perito Social é de livre nomeação e
exoneração do Chefe do Poder Executivo Municipal que deverá ser preenchido
por profissional formado em serviço social.
Seção I
Do Fundo Especial da Previdência Social
Art. 77 O Fundo Especial da Previdência Social – FEPS previsto
no art. 1° desta Lei, será constituído nos termos da Lei nº 4.320, de 17 de
março de 1964 e terá como finalidade prover recursos para o pagamento dos
benefícios do IPASC.
Parágrafo único - O FEPS integrará o IPASC que passará a ser
responsável por sua gestão administrativa e financeira, assim como sua
representação jurídica.
Seção II
Das Fontes de Receita
Art. 78 São fontes de receita do FEPS com destinação exclusiva
para acumulação de reserva financeira com finalidade de prover o pagamento
dos benefícios de responsabilidade do IPASC:
Icontribuição previdenciária do Município ou patronal;
II contribuição previdenciária dos Segurados Ativos, Inativos e
Pensionistas;
III aportes, doações, subvenções e legados;

IV - receitas
decorrentes
de
aplicações
financeiras
e
investimentos patrimoniais;
Vvalores recebidos a título de compensação financeira, em
razão do §9º do art. 201 da Constituição Federal; e
VI - demais dotações previstas na Lei Orçamentária Municipal.
§1º - Constituem também fonte do plano de custeio do IPASC as
contribuições previdenciárias previstas nos incisos I e II incidentes sobre
o décimo terceiro salário, o auxílio-doença, o salário-maternidade e os
valores pagos ao segurado pelo seu vínculo funcional com o Município, em
razão de decisão judicial ou administrativa.
§2º - O Fundo terá caráter contributivo e regime de capitalização, pelo
menos para os benefícios de aposentadoria e será organizado com base em
normas de contabilidade e atuária que preservem seu equilíbrio financeiro e
atuarial.
§3º - Nenhuma prestação do Regime Próprio de Previdência Social de
Catalão será criada, majorada ou estendida sem a correspondente fonte de
custeio total.
Art. 79 O IPASC terá seus gastos administrativos mantidos pelos
recursos do FEPS, no valor de dois por cento do total gasto das remunerações,
proventos e pensões dos segurados vinculados ao regime próprio de
previdência social do Município de Catalão, inclusive os cedidos com ou sem
ônus, relativo ao exercício financeiro anterior, observando-se que:
Iserá destinada exclusivamente ao custeio das despesas correntes
e de capital necessárias à organização e ao funcionamento do órgão gestor do
regime próprio;
II na verificação do limite definido no caput deste parágrafo, não
serão computadas as despesas decorrentes das aplicações de recursos em
ativos financeiros;
III o IPASC manterá conta separada para os recursos destinados às
despesas administrativas e constituirá reservas com as sobras do custeio das
despesas de um exercício para o outro e assim subseqüentemente, sendo os
valores utilizados para os fins a que se destina a taxa de administração;
§1º - A extinção, mediante autorização prévia da Câmara Municipal e
Conselho Municipal de Previdência, somente dar-se-á no caso de inequívoca
comprovação da absoluta impossibilidade de sua manutenção.
§2º - No caso de extinção do regime previdenciário do município, será
o seu patrimônio destinado exclusivamente para assumir integralmente a
responsabilidade pelo pagamento dos benefícios concedidos durante a sua
vigência, bem como daqueles benefícios cujos requisitos necessários a sua
concessão foram implementados anteriormente à sua extinção, ficando o
Município responsável pela eventual insuficiente dos recursos para fazer frente
aos compromissos aqui citados.

§3º - Em nenhuma hipótese poderá haver transferência de recursos do
IPASC para outras finalidades que não seja o pagamento dos benefícios
previdenciários aqui previstos, com exceção das despesas previstas no caput.
§4º - É vedada a utilização dos recursos do FEPS para pagamento de
assistência médica e financeira aos beneficiários do IPASC. A assistência
médica deverá ser concedida nos moldes da Lei nº. 1.899, de 15 de abril
de 2001, e deverá ser custeada, contabilizada e realizada através de
recursos próprios ficando vedada a utilização dos recursos do FEPS
para este fim, mesmo que indiretamente.
§5º - A extinção do IPASC, que se trata da unidade gestora do regime
próprio de previdência social do Município, não acarretará na extinção do FEPS
e do próprio sistema previdenciário de Catalão, ficando seus recursos
destinados a constituir o patrimônio da futura unidade gestora e para os fins
dispostos no §1º deste artigo.
Seção III
Da Contribuição Previdenciária
Art. 80 O percentual da remuneração do servidor segurado ativo e
inativo ou pensionista, bem como, o percentual do montante da folha mensal
dos servidores segurados ativos a ser repassado como contribuição para o
IPASC, será o determinado por esta Lei e poderão ser alteradas segundo a
necessidade verificada através de estudos atuariais.
§1º - O Poder Executivo deverá, mediante Lei alterar os percentuais de
contribuições previstos no §2º deste artigo, desde que o custo total dos
benefícios previdenciários assim o exija, com base em estudo atuarial,
observado como limite o estabelecido na Lei Federal nº. 9.717, de 27 de
novembro de 1998.
§2º - Decorridos 90 (noventa) dias da data de publicação desta Lei, a
contribuição previdenciária para o IPASC será de:
I11,00% (onze por cento) do que percebe como remuneração de
contribuição mensal, para os servidores segurados ativos;
II 11,00% (onze por cento) do que ultrapassar o teto estabelecido
para o IPASC, como remuneração de contribuição mensal, para os servidores
segurados inativos e os pensionistas;
III 11,36% (onze inteiros e trinta e seis décimos por cento) sobre
remuneração de contribuição mensal dos servidores segurados ativos, como
contribuição do Município, denominada de contribuição patronal.
§3° - A contribuição prevista no inciso II, deste artigo incidirá apenas
sobre as parcelas de proventos de aposentadoria e de pensão que superem o
dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do IPASC, quando o
beneficiário, na forma da lei, for portador de doença incapacitante.

§4º - Entende-se como remuneração de contribuição, o vencimento
do cargo acrescido do adicional por tempo de contribuição e das vantagens
incorporadas conforme estabelecido em Lei, ficando excluídas as vantagens
pecuniárias temporárias e aquelas que não incidirem contribuição
previdenciária.
§5º - Através de manifestação por escrito o segurado, pode excluir
as verbas remuneratórias oriundas de função de confiança ou cargo em
comissão, não sendo essas computados no cálculo da média
remuneratória.
§6º - As gratificações incorporadas por força de lei somente será
consideradas para cálculo da média remuneratória e para estabelecer a
última remuneração do cargo efetivo se houver contribuição
previdenciária incidente sobre seus valores durante todo o período de
percepção das mesmas.
§7º - O décimo terceiro salário será considerado, para fins
contributivos, separadamente da remuneração de contribuição relativa
ao mês em que for pago.
§8º - A responsabilidade pelo recolhimento e repasse das contribuições
previstas no §2º deste artigo será do dirigente máximo do órgão ou entidade
em que o segurado estiver vinculado e ocorrerá em até 5 (cinco) dias úteis
contados da data de emissão do documento de cobrança confeccionado pelo
Superintendente do IPASC.
§9º - Do valor da contribuição previdenciária corrente poderão ser
descontados os débitos do IPASC junto ao Município referentes:
Iaos recolhimentos indevidos da parte patronal;
II aos benefícios previdenciários de responsabilidade do IPASC
pagas diretamente pelo Município.
§10º - A contribuição previdenciária repassada em atraso fica sujeita a
juros de 1% (um por cento) ao mês de atraso, sendo este computado a partir
do mês subseqüente ao do dia de vencimento da contribuição, além de multa
de 2% (dois por cento) e da devida correção monetária pelo INPC, aferido pelo
IBGE mensalmente.
Art. 81 Os déficits do sistema apurados nas avaliações atuariais
anuais denominados de custo especial, serão devidamente aportados pelo
Município de Catalão no prazo previsto pela Portaria MPS nº. 4.992/99.
Art. 82 Ficam os devedores do IPASC autorizados a parcelar as
contribuições previdenciárias referentes à parte patronal em atraso, com
atualização monetária pelo INPC e juros reais de seis por cento ao ano.

§1º - O parcelamento previsto no caput será estendido às
autarquias e às fundações instituídas e mantidas pelo Município de Catalão,
bem como ao Poder Legislativo.
§2º - O prazo de parcelamento será de até 60 (sessenta) meses e o
valor do parcelamento será firmado através de termo de confissão de dívida
que indicará também o valor de cada parcela e sua devida atualização na
forma do caput.
§3º - Fica autorizada pelo Município de Catalão a retenção do FPM, na
parcela do dia 30 de cada mês, das parcelas do termo de confissão de dívida
celebrado na forma deste artigo.
CAPÍTULO II
Da Fiscalização
Art. 83 Fica instituído o Conselho Municipal de Previdência – CMP,
órgão superior de deliberação colegiada, com a seguinte composição:
I1 (um) conselheiro representante do Poder Executivo e seu
respectivo suplente, indicado pelo Prefeito Municipal;
II 1 (um) representante do Poder Legislativo e seu respectivo
suplente, indicado pelos Vereadores;
III 1 (um) conselheiro representante dos segurados e seu respectivo
suplente, pela Associação dos Servidores;
§1º - Caberá ao Prefeito Municipal a escolha e nomeação dos
membros do CMP, para um mandato de 2 (dois) anos, admitida uma
recondução.
§2º - A função de conselheiro não será remunerada, sendo o seu
serviço considerado de alta relevância para o Município de Catalão.
§3º - Dentre os membros do CMP será escolhido um Presidente, que
exercerá esta função pelo período de 2 (dois) anos, podendo ser reconduzido
ao cargo uma vez por igual período.
§4º - O Presidente do CMP será escolhido por seus pares, na primeira
reunião ordinária e será responsável por:
Icumprir e fazer cumprir a presente lei e as deliberações do CMP;
II presidir as reuniões do CMP seguindo a pauta do dia e se
responsabilizando pela votação dos assuntos necessários;
III solicitar junto ao Superintendente do IPASC os atos necessários
ao bom funcionamento do CMP no desempenho de suas funções legais;
IV - escolher a cada reunião do CMP um dos membros para
secretariar a reunião, ficando este responsável em auxiliar o Presidente
durante os trabalhos, além de efetuar a leitura dos documentos e confecção da
ata;
Vrepresentar o CMP ativa e passivamente, em juízo ou fora dele,
podendo para tanto, constituir mandatários com poderes especiais;

VI - executar outras atividades que sejam de interesse do CMP;
VII - efetuar em conjunto com o Superintendente do IPASC as
despesas administrativas e de benefícios.
§5º - O CMP reunir-se-á, ordinariamente, na primeira segunda-feira de
cada mês ou no primeiro dia útil subseqüente, não podendo ser adiada a
reunião por mais de quinze dias, se houver requerimento nesse sentido do
Presidente ou da maioria dos conselheiros.
§6º - Poderá ser convocada com antecedência mínima de 5 (cinco)
dias reunião extraordinária por seu Presidente, ou a requerimento de no
mínimo 2 (dois) dos seus membros.
§7º - Os membros do CMP não serão destituíveis ad nutum, somente
podendo ser afastados de suas funções depois de julgados, em processo
administrativo, culpados por falta grave ou infração punível com demissão ou
em caso de vacância, assim entendida a ausência não justificada em três
reuniões consecutivas ou em quatro intercaladas no mesmo ano.
Art. 84 As decisões proferidas pelo CMP deverão ser publicadas
no placar do Município de Catalão.
Art. 85 Quando não puder comparecer a reunião ordinária do CMP
o Conselheiro deverá comunicar por escrito ao Presidente determinando os
motivos da ausência no prazo de 24h antes da reunião.
Parágrafo único - O Presidente convocará o suplente do Conselheiro
ausente para comparecer e participar da reunião ordinária.
Art. 86 -

Compete ao CMP:

Iestabelecer e normatizar as diretrizes gerais do IPASC;
II apreciar e aprovar a proposta orçamentária do IPASC;
III decidir em segunda instância administrativa os recursos
impetrados junto ao IPASC relativos às decisões proferidas na sua primeira
instância pelo Superintendente;
IV - examinar e emitir parecer conclusivo sobre propostas de alteração
da política previdenciária do Município;
Vdeliberar sobre a alienação ou gravame de bens integrantes do
patrimônio imobiliário do IPASC, sem prejuízo da satisfação das exigências
legais pertinentes;
VI - definir e regulamentar a política de investimentos dos recursos
destinados ao pagamento dos benefícios previdenciários, bem como,
observando a legislação de regência, acompanhar a aplicação desses
recursos;
VII - apreciar e aprovar, anualmente, os planos e programas de
benefícios e custeio do regime de previdência;
VIII - deliberar sobre a aceitação de doações, cessões de direitos e
legados, quando onerados por encargos;

IX adotar as providências cabíveis para
a correção de atos e fatos, decorrentes de gestão,
que prejudiquem o desempenho e o cumprimento
das finalidades do IPASC;
acompanhar e fiscalizar a aplicação da legislação pertinente ao

XIPASC;
XI - apreciar a prestação de contas quadrimestrais e anuais a serem
remetidas ao Tribunal de Contas dos Municípios (TCM-GO), emitindo parecer
sobre sua regularidade de acordo com as normas gerais de contabilidade
pública, devendo, se necessário for, contratar auditoria externa, a custo do
IPASC;
XII - solicitar a elaboração de estudos e pareceres técnicos relativos a
aspectos atuariais, jurídicos, financeiros e organizacionais relativos a assuntos
de sua competência, utilizando para tanto os prestadores de serviços do IPASC
e na ausência destes indicando profissional capacitado com ônus para o
IPASC;
XIII - dirimir dúvidas quanto à aplicação das normas regulamentares,
relativas ao IPASC, nas matérias de sua competência; e
XIV - acompanhar e apreciar, mediante relatórios gerenciais por ele
definidos, a execução dos planos, programas e orçamentos do regime de
previdência;
XV - deliberar sobre os casos omissos no âmbito das regras aplicáveis
ao IPASC.

TÍTULO IV
DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 87 As importâncias destinadas ao FEPS são de
exclusividade do IPASC e, em caso algum, terão aplicação diversa do que
tiver sido estabelecido nos termos desta lei, pelo que serão nulos de
pleno direito, os atos praticados em dissonância com o nela disposto,
ficando seus autores sujeitos às penalidades cabíveis, sem prejuízo da
responsabilidade civil ou criminal em que venham a incorrer.
Art. 88 Incorpora-se ao vencimento a diferença apurada
durante o processo de concessão de aposentadoria o valor da diferença
da média remuneratória, calculada conforme o art. 25, desta lei, e o valor
da remuneração do cargo efetivo do segurado.
§1º - A incorporação de que trata o caput, deverá ser solicitada no ato
do requerimento de concessão do benefício de aposentadoria.
§2º - Somente será considerada para efeitos do cálculo da media
remuneratória prevista no caput as remunerações sobre as quais incidirem o
recolhimento da contribuição previdenciária.
§3º - Fica vedada a acumulação de outras gratificações sobre as quais
não incidiram contribuição previdenciária e que não foram consideradas para
efeitos do cálculo da média remuneratória.

§4º - Uma vez realizada a incorporação passará a integrar a
remuneração do cargo efetivo inclusive durante a atividade, devendo ser
registrada tal incorporação na folha de pagamento, enquanto o segurado não
for aposentado.
Art. 89 Fica estabelecido como teto para cálculo das contribuições
previdenciárias do IPASC previstos no art. 80 desta lei, o montante equivalente
a 10 (dez) vezes o valor do menor vencimento estabelecido para os servidores
de cargo efetivo do Município.
Parágrafo único - O teto previsto no caput se aplica também aos
benefícios pagos pelo IPASC, não podendo haver benefícios em montante
mensal superior ao valor ali previsto.
Art. 90 Prescreve em 5 (cinco) anos o direito de cobrar dívidas do
IPASC e em 10 (dez) anos o direito de exigir seus créditos.
Art. 91 O benefício concedido ao segurado ou seus dependentes
não poderá, salvo quanto às importâncias devidas ao próprio Município e aos
descontos autorizados por lei ou derivados da obrigação de prestar alimentos,
reconhecida em sentença judicial, ser objeto de penhora, arresto ou seqüestro,
sendo nula de pleno direito sua venda ou cessão, ou a constituição, sobre ele,
de quaisquer ônus, bem como a outorga de poderes irrevogáveis ou em causa
própria para seu recebimento.
Art. 92 O IPASC poderá recusar a entrada de requerimento de
benefício previdenciário que estiver desacompanhado da documentação
necessária, sendo obrigatório, nesse caso, o fornecimento de comprovante de
recusa, para ressalva de direitos.
Art. 93 O benefício devido ao segurado ou dependente incapaz
será pago a título precário durante 3 (três) meses consecutivos, mediante
termo de compromisso lavrado no ato do recebimento, a herdeiro necessário,
obedecida a ordem vocacional da Lei Civil, só se realizando os pagamentos
subseqüentes a curador judicialmente designado.
Art. 94 Não haverá restituição de contribuições, salvo na hipótese
de recolhimento indevido, nem se permitirá ao beneficiário à antecipação do
pagamento de contribuições para fim de percepção de benefício.
Art. 95 A infração de qualquer dispositivo desta lei, para a qual não
haja penalidade expressamente cominada, sujeitará o responsável, sem
prejuízo do disposto no artigo 73 da Lei Complementar nº. 101 de 04 de Maio
de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), conforme a gravidade da infração, à
multa de 1 (uma) a 10 (dez) vezes o valor do menor vencimento pago pelo
Município.
Parágrafo único - O Superintendente é competente para aplicar a
multa imposta por infração de dispositivos da presente lei, sendo obrigatório o

desconto em folha de pagamento.
Art. 96 Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação,
produzindo efeitos, em relação ao art. 80, a partir do primeiro dia do mês de
fevereiro do ano de 2008, sendo mantida, até essa data, a obrigatoriedade dos
recolhimentos praticados na forma da legislação anterior.
Art. 97 Revogam-se as disposições em contrário e em especial as
disposições contrárias previstas na lei nº. 1.143, de 05 de maio de 1992, na Lei
nº. 1.232/93, e Lei nº. 1.497, de 12 de dezembro de 1995.
Parágrafo único – Fica revogado por força desta lei o art. 6º, da Lei
Municipal nº. 2.258, de 10 de maio de 2005, bem como as disposições do
Decreto nº. 971, de 08 de julho de 1992.

SALA DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL
DE CATALÃO, aos 10 dias do mês de dezembro de 2007.
(a)César José Ferreira
Presidente da Câmara Municipal de Catalão
“Sanciono a presente Lei .
Registre-se e publique-se.
Catalão, 18.12.2007.
(a) ADIB ELIAS JÚNIOR
Prefeito Municipal”

LEI Nº 2.539, de 21 de dezembro de 2007.
“Autoriza realização de permuta de imóveis na
forma como especifica”.
A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás,
aprova, e eu, Prefeito Municipal, sanciono e promulgo a seguinte lei;
Artigo 1º - Fica a Chefia do Poder Executivo
Municipal autorizada a permutar, em nome do MUNICIPIO DE CATALÃO, com
GREGÓRIO FERNANDES NETO, uma (01) área de terreno caracterizada
como lote 10 da quadra 19 do Setor Santa Cruz, nesta cidade, terreno este de
propriedade do Município de Catalão, por uma área de 645,00 m2 a ser
desmembrada de uma área maior constante do lote 02 e parte do lote 04 da
quadra 12 do loteamento Monsenhor Souza, nesta cidade, de propriedade de
Gregório Fernandes Neto.
Parágrafo Único – A permuta supra mencionada se
dá em decorrência de inundação do imóvel de Gregório Fernandes Neto pelo
lago do Setor Monsenhor Souza.
Artigo 2º - A área onde localiza-se o terreno a ser
permutada por esta lei, será destinada a composição de área atingida pelo lago
do Setor 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 dos imóveis a serem permutados.
Artigo 4º - As despesas com escrituração, custas,
emolumentos, registro e outras decorrentes das transferências dos imóveis,
correrão por conta exclusiva do Município, ficando dispensado o recolhimento
do ITBI aos cofres públicos municipais referentes aos imóveis a serem
transacionados.
Artigo 5º - Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
Sala das Sessões da Câmara Municipal de Catalão, aos 20 dias do mês de
dezembro do ano de 2.007.

(a)César José Ferreira
Presidente
“Sanciono a presente Lei .
Registre-se e publique-se.
Catalão, 21.12.2007.
(a) ADIB ELIAS JÚNIOR
Prefeito Municipal”

LEI Nº 2.540, de 21 de dezembro de 2007.
“Autoriza realização de permuta de imóveis na
forma como especifica”.

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás,
aprova, e eu, Prefeito Municipal, sanciono e promulgo a seguinte lei;
Artigo 1º - Fica a Chefia do Poder Executivo
Municipal autorizada a permutar, em nome do MUNICIPIO DE CATALÃO, com
ANDERSON FRANCISCO DE LIMA, duas (02) áreas de terreno caracterizados
como lotes 03 e 14 da quadra 72 do Loteamento Setor Ipanema, nesta cidade,
terrenos estes de propriedade do Município de Catalão, por três (03) áreas de
terreno caracterizadas como 1ª, 2ª e 3ª área constante do Decreto de
Desmembramento nº 650, de 27 de setembro de 2.005, oriundos dos lotes 01 e
02 da quadra 34 do loteamento Monsenhor Souza, nesta cidade, de
propriedade de Anderson Francisco de Lima.
Parágrafo Único – A permuta supra mencionada se
dá em decorrência de inundação do imóvel de Anderson Francisco de Lima
pelo lago do Setor Monsenhor Souza.
Artigo 2º - A área onde localiza-se o terreno a ser
permutada por esta lei, será destinada a composição de área atingida pelo lago
do Setor 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 dos imóveis a serem permutados.
Artigo 4º - As despesas com escrituração, custas,
emolumentos, registro e outras decorrentes das transferências dos imóveis,
correrão por conta exclusiva do Município, ficando dispensado o recolhimento
do ITBI aos cofres públicos municipais referentes aos imóveis a serem
transacionados.
Artigo 5º - Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
Sala das Sessões da Câmara Municipal de Catalão,
aos 20 dias do mês de dezembro do ano de 2.007.

(a)César José Ferreira
Presidente

“Sanciono a presente Lei .
Registre-se e publique-se.
Catalão, 21.12.2007.
(a) ADIB ELIAS JÚNIOR
Prefeito Municipal”

LEI Nº 2.541, de 21 de dezembro de 2007.
“Autoriza realização de permuta na forma como
especifica”.
A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás,
aprova, e eu, Prefeito Municipal, sanciono e promulgo a seguinte lei;
Artigo 1º - Artigo 1.º - Fica a Chefia do Poder
Executivo Municipal autorizada a permutar, em nome do MUNICIPIO DE
CATALÃO, com a empresa BOA VISTA CONSTRUÇÕES ELETRICAS LTDA,
inscrita no CNPJ sob nº 02.230.490/0001-48, os seguintes materiais: 100 (cem)
perfis metálicos e 600 (seiscentos) metros de telha de alumínio, bens estes de
propriedade do Município de Catalão e avaliados no valor de R$ 7.323,50 (sete
mil, trezentos e vinte e três reais e cinqüenta centavos), por 15 (quinze) postes
de energia no modelo 7/150, 10 (dez) postes de energia no modelo 9/150 e 04
(quatro) postes de energia no modelo 9/300 que serão usados em Ruas e
Avenidas desta cidade.
Parágrafo Único – Os referidos materiais de
propriedade municipal são provenientes da demolição do antigo terminal de
transporte coletivo
desta cidade.
Artigo 2º - A presente permuta se dá em razão da
necessidade desta municipalidade em fazer extensão de rede de energia em
áreas públicas, sendo que os Postes serão entregues mediante a necessidade
e requisição do Município até o limite do valor da permuta, ou seja, no valor de
R$ 7.323,50 (sete mil, trezentos e vinte e três reais e cinqüenta centavos).
Artigo 3º - O Chefe do Poder Executivo nomeará
uma Comissão composta de no mínimo 03 (três) pessoas para proceder a
avaliação dos bens a serem permutados, devendo serem observados os
preços de mercado.
Artigo 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 20 dias do mês de dezembro do ano de 2.007.

(a)César José Ferreira
Presidente
“Sanciono a presente Lei .
Registre-se e publique-se.
Catalão, 21.12.2007.
(a) ADIB ELIAS JÚNIOR
Prefeito Municipal”

LEI Nº 2.542, de 21 de dezembro de 2007.
“Autoriza realização de permuta de imóveis na
forma como especifica”.

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás,
aprova, e eu, Prefeito Municipal, sanciono e promulgo a seguinte lei;
Artigo 1º - Fica a Chefia do Poder Executivo
Municipal autorizada a permutar, em nome do MUNICIPIO DE CATALÃO, com
FERNANDO RODRIGUES VIEIRA, duas (02) áreas de terreno caracterizados
como lote 07 e 08 da quadra 19 do Loteamento Setor Santa Cruz, nesta
cidade, terrenos estes de propriedade do Município de Catalão, por duas (02)
áreas de terreno caracterizadas como 4ª e 5ª área constante do Decreto de
Desmembramento nº 650, de 27 de setembro de 2.005, oriundos dos lotes 01 e
02 da quadra 34 do loteamento Monsenhor Souza, nesta cidade, de
propriedade de Fernando Rodrigues Vieira.
Parágrafo Único – A permuta supra mencionada se
dá em decorrência de inundação do imóvel de Fernando Rodrigues Vieira pelo
lago do Setor Monsenhor Souza.
Artigo 2º - A área onde localiza-se o terreno a ser
permutada por esta lei, será destinada a composição de área atingida pelo lago
do Setor 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 dos imóveis a serem permutados.
Artigo 4º - As despesas com escrituração, custas,
emolumentos, registro e outras decorrentes das transferências dos imóveis,
correrão por conta exclusiva do Município, ficando dispensado o recolhimento
do ITBI aos cofres públicos municipais referentes aos imóveis a serem
transacionados.
Artigo 5º - Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
Sala das Sessões da Câmara Municipal de Catalão,
aos 20 dias do mês de dezembro do ano de 2.007.

(a)César José Ferreira
Presidente
“Sanciono a presente Lei .
Registre-se e publique-se.
Catalão, 21.12.2007.
(a) ADIB ELIAS JÚNIOR
Prefeito Municipal”

LEI Nº 2.543, de 21 de dezembro de 2007.
“Autoriza realização de permuta de imóveis
na forma como especifica”.

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de
Goiás, aprova, e eu, Prefeito Municipal, sanciono e promulgo a seguinte
lei;
Artigo 1º - Fica a Chefia do Poder Executivo
Municipal autorizada a permutar, em nome do MUNICIPIO DE
CATALÃO, com KELLY CRISTINA SOUSA REZENDE, THIAGO DE
SOUSA REZENDE e KARLLA SOUSA REZENDE, duas (02) áreas de
terreno caracterizados como lote 20 E 21 da quadra 19 do loteamento
Setor Santa Cruz, nesta cidade, terrenos estes de propriedade do
Município de Catalão, por uma área de 953,00 m2 a ser desmembrada
de uma área maior constante dos lotes 01 e 02 da quadra 15 do
loteamento Monsenhor Souza, nesta cidade, de propriedade de Kelly
Cristina Sousa Rezende, Thiago de Ousa Rezende e Karlla Sousa
Rezende.
Parágrafo Único – A permuta supra mencionada
se dá em decorrência de inundação do imóvel de Kelly Cristina Sousa
Rezende, Thiago de Ousa Rezende e Karlla Sousa Rezende pelo lago
do Setor Monsenhor Souza.
Artigo 2º - A área onde localiza-se o terreno a
ser permutada por esta lei, será destinada a composição de área atingida
pelo lago do Setor 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 dos imóveis a serem permutados.
Artigo 4º - As despesas com escrituração,
custas, emolumentos, registro e outras decorrentes das transferências
dos imóveis, correrão por conta exclusiva do Município, ficando
dispensado o recolhimento do ITBI aos cofres públicos municipais
referentes aos imóveis a serem transacionados.
Artigo 5º - Esta Lei entra em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Sala das Sessões da Câmara Municipal de
Catalão, aos 20 dias do mês de dezembro do ano de 2.007.
(a) César José Ferreira
Presidente
“Sanciono a presente Lei .
Registre-se e publique-se.
Catalão, 21.12.2007.
(a) ADIB ELIAS JÚNIOR
Prefeito Municipal”

LEI Nº 2.544, de 21 de dezembro de 2007.
“Autoriza realização de permuta de imóveis
na forma como especifica”.
A Câmara Municipal de Catalão, Estado de
Goiás, aprova, e eu, Prefeito Municipal, sanciono e promulgo a
seguinte lei;
Artigo 1º - Fica a Chefia do Poder Executivo
Municipal autorizada a permutar, em nome do MUNICIPIO DE
CATALÃO, com CAROLINA CALAÇA DE REZENDE e DANIEL
CALAÇA DE REZENDE, duas (02) áreas de terreno caracterizados
como lote 01 e 22 da quadra 19 do loteamento Setor Santa Cruz,
nesta cidade, terrenos estes de propriedade do Município de
Catalão, por uma área de 885,00 m2 a ser desmembrada de uma
área maior constante da chácara nº 04 da quadra 12 do
loteamento Monsenhor Souza, nesta cidade, de propriedade de
Carolina Calaça de Rezende e Daniel Calaça de Rezende.
Parágrafo Único – A permuta supra
mencionada se dá em decorrência de inundação do imóvel de
Carolina Calaça de Rezende e Daniel Calaça de Rezende pelo
lago do Setor Monsenhor Souza.
Artigo 2º - A área onde localiza-se o terreno
a ser permutada por esta lei, será destinada a composição de
área atingida pelo lago do Setor 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 dos imóveis a serem permutados.
Artigo 4º - As despesas com escrituração,
custas, emolumentos, registro e outras decorrentes das
transferências dos imóveis, correrão por conta exclusiva do
Município, ficando dispensado o recolhimento do ITBI aos cofres
públicos
municipais
referentes
aos
imóveis
a
serem
transacionados.
Artigo 5º - Esta Lei entra em vigor na data
de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Catalão, aos 20 dias do
mês de dezembro do ano de 2.007.
(a) César José Ferreira
Presidente
“Sanciono a presente Lei .
Registre-se e publique-se.
Catalão, 21.12.2007.
(a) ADIB ELIAS JÚNIOR
Prefeito Municipal”

LEI Nº 2.545, de 21 de dezembro de 2007.
“Dispõe sobre ruídos urbanos, proteção do bem
estar e do sossego público, e dá outras
providências.”
A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás,
aprova e eu, Prefeito Municipal sanciono a seguinte lei:
Art. 1º - É proibido perturbar o sossego e o bem
estar público com sons, ruídos e vibrações que causem incômodo de qualquer
natureza ou que ultrapassem os limites fixados nesta lei.
Parágrafo único - As vibrações serão consideradas
prejudiciais quando ocasionarem ou puderem ocasionar danos materiais, à
saúde e ao bem estar público.
Art. 2º - Para os efeitos desta Lei, aplicam-se as
seguintes definições:
I. SOM: vibração acústica capaz de provocar
sensações auditivas.
II. RUÍDO: som capaz de causar perturbação ao
sossego público ou efeitos psicológicos e fisiológicos negativos em seres
humanos e animais.
III. VIBRAÇÃO: movimento oscilatório transmitido
pelo solo ou por uma estrutura qualquer.
IV. POLUIÇÃO SONORA: emissão de som ou ruído
que seja, direta ou indiretamente, ofensivo ou nocivo à saúde, à segurança e
ao bem estar da coletividade ou transgrida as disposições fixadas nesta lei.
V. RUÍDO IMPULSIVO: som de curta duração, com
início abrupto e parada rápida, caracterizado por um pico de pressão de
duração menor que um segundo.
VI. RUÍDO CONTÍNUO: som com flutuação de nível
de pressão sonora tão pequena, que pode ser desprezada dentro do período
de observação.
VII. RUÍDO INTERMITENTE: som cujo nível de
pressão sonora cai abruptamente ao nível sonoro do ambiente, várias vezes
durante o período de observação, desde que o tempo em que o nível sonoro se
mantém constante e diferente daquele do ambiente seja de ordem de grandeza
de um segundo ou mais.

VIII. RUÍDO DE FUNDO: sons emitidos durante o
período de observação, que não aquele objeto da medição.
IX. NÍVEL EQUIVALENTE (Leq): nível médio de
energia do som, obtido integrando-se os níveis individuais de energia em um
período de tempo e dividindo-se pelo período.
X. dB (Decibel): unidade de medida do nível de
ruído.
XI. dB(A): curva de avaliação normalizada e
adaptada à capacidade de recepção da audição humana.
XII. ZONA SENSÍVEL À RUÍDO OU ZONA DE
SILÊNCIO: é aquela que, para atingir seus propósitos, necessita que lhe seja
assegurado um silêncio excepcional. Define-se como zona de silêncio a faixa
determinada pelo raio de 50,00m (cinquenta metros) de distância de hospitais,
escolas, bibliotecas públicas, hotéis, postos de saúde ou similares.
XIII. LIMITE REAL DA PROPRIEDADE: aquele
representado por um plano imaginário que separa a propriedade real de uma
pessoa física ou jurídica de outra.
XIV. SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO CIVIL: qualquer
operação de escavação, construção, demolição, remoção, reforma ou alteração
substancial de uma edificação, estrutura ou obras e as relacionadas a serviços
públicos tais como energia elétrica, gás, telefone, água, esgoto e sistema
viário.
Art. 3º - Para fins de aplicação desta Lei, ficam
definidos os seguintes períodos:
I. 1º período: das 07h01min às 19h00min;
II. 2º período: das 19h01min às 22h00min;
III. 3º período: das 22h01min às 07h00min.
Art. 4º - Para os efeitos desta Lei, a medição do
nível de pressão sonora deverá ser efetuada de acordo com as normas da
Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT.
Parágrafo único - A medição pode ser realizada a
5,00m (cinco metros) de qualquer uma das divisas do imóvel gerador do
incômodo, ou em qualquer ponto dentro do limite real do imóvel que sofre o
incômodo.
Art. 5º - A emissão de sons e ruídos por quaisquer
atividades industriais, comerciais, prestação de serviços, religiosas, sociais,

recreativas e de carga e descarga não podem exceder os níveis de pressão
sonora contidos na Anexo I, que é parte integrante desta Lei.
§ 1º - Quando a fonte poluidora e o imóvel que sofre
o incômodo estiverem localizados em diferentes zonas de uso e ocupação do
solo, serão considerados os limites estabelecidos para a zona em que se
localiza a propriedade que sofre o incomodo.
§ 2º - Quando a propriedade que sofre o incômodo
tratar-se de escola, creche, biblioteca pública, hospital, ambulatório, casa de
saúde ou similar com leitos para internamento, hotel ou similar, devem ser
atendidos os limites estabelecidos para ZONA SENSÍVEL À RUÍDO OU ZONA
DE SILÊNCIO, independentemente da zona de uso e deve ser observado o
raio de 50m (cinqüenta metros) de distância, definida como zona de silêncio.
Art. 6º – Os sons e ruídos produzidos pelos serviços
de construção civil devem respeitar os limites máximos estabelecidos na Anexo
II, que é parte integrante desta Lei.
Parágrafo único - Excetuam-se destas restrições
as obras e os serviços urgentes e inadiáveis decorrentes de casos fortuitos ou
de força maior, acidentes graves ou perigo iminente à segurança e ao bem
estar da comunidade, bem como o restabelecimento de serviços públicos
essenciais, tais como energia elétrica, gás, telefone, água, esgoto e sistema
viário.
Art. 7º - A emissão de som ou ruídos produzidos por
veículos automotores, aeroplanos e aeródromos e os produzidos no interior dos
ambientes de trabalho, devem obedecer as normas expedidas respectivamente
pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente e pelos órgãos competentes do
Ministério da Aeronáutica e Ministério do Trabalho.
Parágrafo Único – No tocante à emissão de ruído
por veículos automotores, o Município pode estabelecer, por meio de
regulamentação específica, critérios de controle considerando o interesse local.
Art. 8º – A realização de shows, concertos e
apresentações musicais de caráter cultural e artísticos, em áreas públicas ou
particulares, dependem de prévio licenciamento ambiental da Secretaria
Municipal do Meio Ambiente, independente de outras licenças exigíveis.
Parágrafo único - Cabe a Secretaria Municipal do
Meio Ambiente estabelecer em regulamentação própria, as condições para
realização dos eventos musicais mencionados no caput deste artigo.
Art. 9º - A utilização das áreas dos parques e
praças municipais com uso de equipamentos sonoros, alto falantes, fogos de
artifício ou outros meios que possam causar poluição sonora dependem de
prévio licenciamento ambiental da Secretaria Municipal do Meio Ambiente,
independente de outras licenças exigíveis.

Art. 10 - Fica proibida a utilização de equipamentos
sonoros fixos ou móveis, como meio de propaganda ou publicidade, nos
logradouros públicos, sem a devida autorização nos termos desta Lei.
§ 1º - Quando não se tratar de logradouros públicos,
a utilização de equipamentos sonoros como meio de propaganda e publicidade
deve respeitar os limites estabelecidos no anexo I desta lei.
§ 2º - Não será concedida autorização para uso de
equipamentos sonoros em veículos de empresas de distribuição e
comercialização de gás, ficando vedado o uso de alto-falantes e outras fontes
de emissão sonora nos veículos destinados ao transporte do produto.
§ 3º - Casos especiais poderão ser analisados e
eventualmente autorizados pela Secretaria Municipal do meio Ambiente.
Art. 11 - Não se compreende nas proibições dos
artigos anteriores ruídos e sons produzidos:
I - pelas manifestações tradicionais do carnaval e
Ano Novo;
II - por vozes ou aparelhos usados na propaganda
eleitoral ou manifestações trabalhistas, para os quais será estabelecido
regulamento próprio pelos órgãos competentes, considerando as legislações
específicas;
III - por sinos de igrejas ou templos religiosos, desde
que sirvam exclusivamente para indicar as horas ou anunciar a realização de
atos ou cultos religiosos;
IV - por fanfarras ou bandas de músicas em
procissão, cortejos ou desfiles cívicos;
V - por sirenes ou aparelhos de sinalização sonora
utilizados por ambulâncias, carros de bombeiros ou viaturas policiais;
VI - por explosivos utilizados no arrebentamento de
pedreiras, rochas ou nas demolições, desde que detonadas no período 1º
período e previamente licenciados pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente;
VII - por alarme sonoro de segurança, residencial ou
veicular, desde que o sinal sonoro não se prolongue por tempo superior à 15
minutos;
VIII - por culto religioso, realizado no período 1º
período e 2º período, desde que não ultrapasse o limite de 65 dB(A).

IX - por shows, concertos e apresentações musicais
de caráter cultural e artístico, desde que realizados dentro das condições
autorizadas pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente.
Art. 12 – As atividades potencialmente causadoras
de poluição sonora, definidas em regulamento próprio, dependem de prévio
licenciamento ambiental da Secretaria Municipal do Meio Ambiente para
obtenção dos alvarás de construção e funcionamento.
Art. 13 - A queima de fogos de artifício fica sujeita
ao controle da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, que aplicará as sanções
previstas na presente Lei, quando constatado incômodo à vizinhança.
Art. 14 - Para a execução de testes de fabricação
ou instalação de alarmes sonoros, devem ser utilizados dispositivos de
controle, de forma que não seja necessária a emissão sonora acima dos limites
estabelecidos na Tabela I desta Lei.
Parágrafo único – Em caso de acionamento
periódico ou constante de alarmes sonoros serão aplicadas as sanções
previstas nesta Lei, independente da obrigação de cessar a transgressão.
Art. 15 – Os fiscais da Secretaria Municipal do Meio
Ambiente, no exercício da ação fiscalizadora, tem a entrada franqueada nas
dependências da fonte poluidora, onde podem permanecer pelo tempo que se
fizer necessário, obedecida a Constituição Federal.
Parágrafo Único – Os fiscais da Secretaria
Municipal do Meio Ambiente podem solicitar o auxílio das autoridades policiais
no desempenho da ação fiscalizadora.
Art. 16 – As pessoas físicas e jurídicas, de direito
público ou privado, que infringirem qualquer dispositivo desta Lei, seus
regulamentos e demais normas dela decorrentes, ficam sujeitas às seguintes
sanções, independente da obrigação de cessar a transgressão:
I. Notificação por escrito;
II. Multa simples ou diária;
III. Cassação da Licença Ambiental;
IV. Embargo;
V. Interdição parcial ou total;
VI. Perda ou restrição de incentivos e benefícios
fiscais concedidos pelo Município.

Art. 17 – Para imposição da sanção e graduação da
multa a autoridade ambiental deve observar:
I. As circunstâncias atenuantes e agravantes;
II. A gravidade do fato, tendo em vista as
conseqüências para a saúde e o meio ambiente;
III. A natureza da infração e suas conseqüências;
IV. O porte do empreendimento;
V. Os antecedentes do infrator quanto às normas
ambientais;
VI. A capacidade econômica do infrator.
Art. 18 – Para efeito de aplicação das sanções, as
infrações são classificadas como leves, graves ou gravíssimas, de acordo com
a Anexo III, parte integrante desta Lei e com os critérios abaixo:
I - LEVES - aquelas em que o infrator seja
beneficiado por circunstâncias atenuantes;
II. GRAVES - aquelas em que for verificada
circunstância agravante;
III. GRAVÍSSIMAS - aquelas em que seja verificada
a persistência da reincidência.
Art. 19 – Os valores das multas serão expressos em
UFM, e para cada tipo de infração, corresponderá:
I. Nas infrações leves - até R$ 1.000,00 (um mil
reais).
II. Nas infrações graves – de R$ 2.000,00 (dois mil
reais) à R$ 4.000,00 (quatro mil reais).
III. Nas infrações gravíssimas - de R$ 4.000,00
(quatro mil reais) à R$ 6.000,00 (seis mil reais).
Parágrafo único: A atualização monetária das
multas dar-se-á com base na variação do Índice de Preços ao Consumidor
Amplo – IPCA, medido pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística – IBGE, ou outro que venha ser instituído pelo Governo Federal.
Art. 20 – São circunstâncias atenuantes:

I. Menor grau de compreensão e escolaridade do
infrator;
II. Arrependimento eficaz do infrator, manifestada
pela espontânea reparação do dano, ou limitação significativa do ruído emitido;
III. Ser o infrator primário e a falta cometida de
natureza leve.
Art. 21 – São circunstâncias agravantes:
I. Ser o infrator reincidente ou cometer a infração de
forma continuada;
II. Ter o infrator agido com dolo direto ou eventual.
§ 1º - A reincidência verifica-se quando o agente
comete nova infração do mesmo tipo.
§ 2º - No caso de infração continuada caracterizada
pela repetição da ação ou omissão inicialmente punida, a penalidade de multa
pode ser aplicada diariamente até cessar a infração.
Art. 22 - O autuado terá direito a ampla defesa, em
processo administrativo, conforme regulamentações específicas, num prazo
máximo de trinta dias a partir do recebimento do auto de infração, endereçado
ao Secretário Municipal do Meio Ambiente.
Art. 23 - No caso de decisão condenatória, o
autuado terá direito a recorrer da decisão, em forma de processo
administrativo, num prazo máximo de trinta dias, contados a partir da ciência da
condenação, encaminhado ao Conselho Municipal do Meio Ambiente – CMMA.
Art. 24 - Os recursos interpostos das decisões não
definitivas terão efeito suspensivo relativo ao pagamento da penalidade, sem
prejuízo da aplicação de novas autuações por reincidência ou continuidade do
dano.
Art. 25 - Exauridos os recursos administrativos, o
infrator terá prazo de dez dias para efetuar o recolhimento do valor da multa,
sob pena da inscrição em dívida ativa.
Art. 26 - As multas previstas nesta Lei podem ter
sua exigibilidade suspensa quando o infrator, por termo de compromisso
aprovado pela autoridade ambiental competente, obrigar-se à adoção imediata
de medidas específicas para cessar ou corrigir a poluição sonora.
Parágrafo único - Cumpridas integralmente as
obrigações assumidas pelo infrator, a multa pode ter uma redução de até 90%
(noventa por cento) do valor original.

Art. 27 – Na aplicação das normas estabelecidas
por esta Lei, compete à Secretaria Municipal do Meio Ambiente:
I - Estabelecer o programa de controle dos ruídos
urbanos e exercer o poder de controle e fiscalização das fontes de poluição
sonora;
II - Aplicar as sanções previstas na legislação
vigente;
III

-

Organizar

programas

de

educação

e

conscientização.
Art. 28 – O Executivo Municipal regulamentará em
até 90 (noventa) dias da publicação desta lei, as questões específicas à
poluição sonora produzida pelo apito do trem.
Art. 29 – Ficam expressamente revogadas as
disposições em contrário.
Art. 30 – Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Sala das Sessões da Câmara Municipal de Catalão,
aos 20 dias do mês de dezembro do ano de 2.007.

(a) César José Ferreira
Presidente
“Sanciono a presente Lei .
Registre-se e publique-se.
Catalão, 21.12.2007.
(a) ADIB ELIAS JÚNIOR
Prefeito Municipal”

ANEXO I
Níveis de Pressão Sonora Máximos
ZONAS DE USO
ZONA
RESIDENCIAL
SERVIÇO DE
CONSTRUÇÃO
CIVIL
ZONA SENSÍVEL
À RUÍDO OU ZONA
DE SILÊNCIO

1º período
65 dB (A)

2º Período
60 dB (A)

3º Período
50 dB (A)

70 dB (A)

60 dB (A)

50 dB (A)

50 dB (A)

45 dB (A)

40 dB (A)

ZONA COMERCIAL

65 dB (A)

60 dB (A)

50 dB (A)

Os casos não contemplados nesta tabela, serão objeto de análise específica por parte
da Secretaria Municipal do Meio Ambiente

ANEXO II
Níveis de Pressão Sonora Máximos para Serviços de Construção Civil
Atividades não confináveis

Limite de 90 dB(A), permitido somente de
segunda-feira a sexta-feira, no período 1º
período.
Atividades passíveis de confinamento
De segunda-feira a sexta-feira, no
período 1º período: limites constantes na
Tabela I acrescidos de 5 dB(A).
De segunda-feira a sexta-feira, nos
períodos 2º período e 3º Período: limites
constantes na Tabela I,
Sábados, Domingos e Feriados, qualquer período: Devem ser respeitados os limites
constantes na Tabela I, tanto para as atividades passíveis de confinamento como
para as não confináveis.

ANEXO III
Classificação das Infrações
ARTIGOS
5º e 6º

CLASSIFICAÇÃO
Leve

5º e 6º

Grave

5º e 6º

Gravíssima

8º, 9º 10º, 12º e 13º

Leve

OBSERVAÇÕES
Até 10(A) dB (dez
decibéis) acima do limite
De 10(A) dB (dez decibéis)
a 30 dB (trinta decibéis)
acima do limite
Mais de 30(A) dB (trinta
decibéis) acima do limite
Atividade desenvolvida
sem licença

LEI Nº 2.546, de 21 de dezembro de 2007.
“Cria e denomina
especifica”.

via

pública

que

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: Um
:
Artigo 1º - Fica denominada de Rua ARMINDA
QUIRINO, a atual Rua Nova, do Bairro Santo Antônio, desta cidade,
que liga a Rua Professor Francisco Victor Rodrigues até a divisa de
terrenos de propriedade de Rubens Ferreira de Oliveira, numa
extensão aproximada e 118,50m (cento e dezoito metros e
cinquenta centímetros) por cerca de 10, 15m ( dez metros e quinze
centímetros).
Artigo 2º - Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado
a mandar fazer o emplacamento da nova denominação da via
pública.
Artigo 3º - Revogadas as disposições em contrário, esta
lei entra em vigor na data da sua publicação.
SALA DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL
DE CATALÃO, aos 20 dias do mês de dezembro de 2007.
(a)César José Ferreira
Presidente da Câmara Municipal de Catalão
“Sanciono a presente Lei .
Registre-se e publique-se.
Catalão, 21.12.2007.
(a) ADIB ELIAS JÚNIOR
Prefeito Municipal”

LEI Nº 2.547, de 26 de dezembro de 2007.
Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de
Catalão Goiás, para o exercício financeiro de 2008.

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 2008, 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$ 105.239.500,00 (Cento e cinco milhões,
duzentos e trinta e nove mil e quinhentos reais).
Art. 2° - A Receita será realizada mediante arrecadação dos
tributos, suprimentos de fundos e demais rendas na forma da Legislação em
vigor e das demais especificações constantes das tabelas explicativas e de
acordo com o seguinte desdobramento:
I – RECEITAS
CORRENTES.................................................
Receita
Tributária.....................................................................
Receita
de
Contribuições..........................................................
Receita
Patrimonial...................................................................
Receita
de
Serviços...................................................................
Transferências
Correntes..........................................................
II
–
RECEITAS
CORRENTES
INTRAORÇAMENTARIA
Outras
receitas
Correntes..........................................................
III
–
RECEITAS
DE
CAPITAL...............................................
Alienação
de
Bens....................................................................
Transferências
de
Capital..........................................................
Deduções
da
Receita
Corrente...............................................
TOTAL.............................................................................
.......

R$

106.680.109,40

R$

13.232.600,00

R$

5.482.700,00

R$

904.700,00

R$

8.240.400,00

R$

73.189.859,40

R$

1.090.000,00

R$

5.629.850,00

R$

6.332.900,00

R$

610.400,00

R$

5.722.500,00

R$

8.863.509,40

R$

105.239.500,00

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............................................................
02- Poder
Judiciário..............................................................
03- Poder
Executivo.............................................................
TOTAL...........................................................................
.......
II
DESPESAS
ORÇAMENTARIAS:

DISCRIMINADAS

POR

R$

6.300.000,00

R$

114.450,00

R$

98.825.050,00

R$

105.239.500,00

UNIDADES

01- Gabinete
do
Prefeito.......................................................
02- Secretaria
de
Administração...........................................
03- Secretaria
de
Planejamento............................................
04- Departamento
Jurídico...................................................
05- Departamento
Pessoal....................................................
06- Gabinete
do
Secretário
de
Finanças...............................
07- Departamento de Fiscalização e Arrecadação
...............
08- Departamento
de
Tesouraria
.........................................
09- Departamento
de
Contabilidade
....................................
10- Setor
de
Segurança
Pública............................................
11- Gabinete
do
Secretário
de
Assistência
Social................
12- Departamento
de
Assistência
ao
Idoso...........................
13- Creches..................................................................
.........
14- Departamento
de
Ação
Comunitária..............................
15- Departamento
de
Alimentação
ao
Funcionário..............
16- Gabinete
do
Secretário
de
Saúde
e
Saneamento............

R$

1.515.100,00

R$

4.583.820,00

R$

178.760,00

R$

373.870,00

R$

187.480,00

R$

386.950,00

R$

470.880,00

R$

390.220,00

R$

299.750,00

R$

119.900,00

R$

371.690,00

R$

120.990,00

R$

1.632.620,00

R$

1.840.500,00

R$

967.110,00

R$

132.980,00

17- Departamento de Controle Básico de Saúde......
...........
18- Departamento
de
Assist.
Hospitalar
e
Ambulatorial......
19- Departamento
de
Saneamento........................................
20- Gabinete do Secret. da Educ. Cultura, Esporte e
Lazer.
21- Departamento
de
Ensino
Fundamental..........................
22- CAIC......................................................................
........
23- Departamento
Universitário...........................................
24- Departamento
de
Ensino
PréEscolar.............................
25- Departamento
de
Ensino
Especial..................................
26- Departamento
de
Esportes
e
Lazer.................................
27- Gabinete do Secretário de Obras e Serviços
Urbanos....
28- Departamento
de
Edificações
Públicas..........................
29- Departamento
de
Infra
Estrutura....................................
30- Departamento
de
Limpeza
Pública................................
31- Departamento
do
Cemitério...........................................
32- Departamento
de
Iluminação
Pública............................
33- Departamento
de
Parques
e
Jardins................................
34- Gabinete do Secret. de Agricultura e Meio
Ambiente...
35- Departamento
de
Meio
Ambiente..................................
36- Departamento de Produção Vegetal............
..................
37- Departamento de Promoção da Produção
Animal.........
38- Gabinete do Secret. de Industria Comercio e
Turismo..
39- Departamento
de
Promoção
Industrial...........................
40- Departamento
de
Promoção
Comercial..........................
41- Departamento
de
Turismo.............................................

R$

699.930,00

R$

1.376.740,00

R$

218.000,00

R$

640.920,00

R$

8.007,580,00

R$

982.090,00

R$

2.887.050,00

R$

897.740,00

R$

288.850,00

R$

1.744.620,00

R$

921.050,00

R$

1.098.720,00

R$

1.898.000,00

R$

3.519.920,00

R$

33.790,00

R$

3.219.080,00

R$

1.451.320,00

R$

969.010,00

R$

880.490,00

R$

1.319.990,00

R$

61.040,00

R$

5.640.920,00

R$

172.220,00

R$

66.490,00

R$

66.490,00

42- Departamento
de
Comunicações
Postais........................
43- Departamento
de
Telecomunicações..............................
44- Gabinete
do
Secretário
de
Transportes..........................
45- Departamento
de
Terminais
Rodoviarios.......................
46- D.M.E.R.................................................................
........
47- Judiciário................................................................
........
48- Departamento
de
Previdência
Social..............................
49- Setor
da
Alimentação
Escolar........................................
50- Departamento de Recup. de Depend. de
Alcool............
51- Clube
do
Povo................................................................
52- Departamento
Cultural...................................................
53- Departamento
de
Assistência
ao
Menor.........................
54- CIDE......................................................................
.........
55- Complexo da Usina de Reciclagem de
Lixo..................
56- Reserva
de
Contingência................................................
57- Câmara
Municipal
de
Catalão........................................
58- FUNDEF................................................................
........
59- FMS.......................................................................
.........
60- SMTC.....................................................................
........
61- FEMBOM...............................................................
........
62- FLBES....................................................................
........
63- IPASC....................................................................
.........
64- SAE........................................................................
........
65- FCMDC..................................................................
........
66- CCPA.....................................................................
........

R$

52.320,00

R$

113.360,00

R$

509.030,00

R$

127.530,00

R$

3.779.650,00

R$

114.450,00

R$

1.090.000,00

R$

239.800,00

R$

158.050,00

R$

280.130,00

R$

805.180,00

R$

196.200,00

R$

294.300,00

R$

599.500,00

R$

545.000,00

R$

6.300.000,00

R$

4.698.990,00

R$

16.651.750,00

R$

1.549.980,00

R$

175.490,00

R$

2.371.840,00

R$

1.500.400,00

R$

8.730.440,00

R$

560.590,00

R$

1.024.600,00

67- PROCOM............................................................... R$
........
TOTAL.......................................................... R$
III
DESPESAS
GOVERNAMENTAIS:
01
020306081012
13
15
17
18
20
22
23
24
26
27
99

DISCRIMINADAS

POR

Legislativa..............................................................
........
Judiciário................................................................
........
Administração
e
Planejamento.......................................
Segurança
Pública
.........................................................
Assistência
Social
..........................................................
Saúde...................................
..........................................
Educação
.......................................................................
Cultura...................................................................
.........
Urbanismo
.....................................................................
Saneamento...........................................................
.........
Gestão
Ambiental...........................................................
Agricultura..............................................................
.......
Industria.................................................................
.........
Comercio
e
Serviços.......................................................
Comunicações.......................................................
.........
Transportes
....................................................................
Desporto
e
Lazer............................................................
Reserva
Contingência.....................................................
TOTAL.............................................................

136.250,00
105.239.500,00

FUNÇÕES

R$

6.300.000,00

R$

114.450,00

R$

8.523.080,00

R$

1.845.370,00

R$

11.115.950,00

R$

21.618.950,00

R$

16.643.020,00

R$

1.365.770,00

R$

12.141.880,00

R$

8.948.440,00

R$

1.849.500,00

R$

1.381.030,00

R$

5.879.630,00

R$

66.490,00

R$

165.680,00

R$

4.710.510,00

R$

2.024.750,00

R$

545.000,00

R$

105.239.500,00

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 2008.

SALA DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL
DE CATALÃO, aos 21 dias do mês de dezembro de 2007.
(a)César José Ferreira
Presidente da Câmara Municipal de Catalão
“Sanciono a presente Lei .
Registre-se e publique-se.
Catalão, 26.12.2007.
(a) ADIB ELIAS JÚNIOR
Prefeito Municipal”

