
C  Ó  P  I A 
 

LEI Nº  2.349, de 31 de janeiro de 2006. 
 

“Autoriza a abertura de crédito especial no 
orçamento fiscal do Município no montante e 

forma que especifica” 

 
 

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, 

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

 

 

Art. 1º Fica o chefe do Poder Executivo Municipal 

autorizado a abrir Crédito Especial no orçamento fiscal do município, até o montante 

de R$ 550.000,00 (Quinhentos e cinqüenta mil reais), com a seguinte classificação 

orçamentária: 

 

 

10.302.1050.2.067 – Manutenção do Complexo de 

Reciclagem de Lixo e Aterro Sanitário. 

 

33.90.30 – Material de Consumo 

R$ 200.000,00 (Duzentos mil reais). 

 

33.90.36 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa 

Física. 

R$ 50.000,00 (Cinqüenta mil reais) 

 

33.90.36 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa 

Jurídica. 

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

 

44.90.52 – Equipamentos e Material Permanente. 

R$ 150.000,00 (Cento e Cinqüenta mil reais) 

 

Total Geral R$ 550.000,00 (Quinhentos e cinqüenta 

mil reais) 

Art. 2º - O crédito autorizado no Art. 1º desta Lei, será 

coberto 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. 

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

 



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

de janeiro ano de 2006. 

 

(a)DEUSMAR BARBOSA DA ROCHA 

               Presidente da Câmara Municipal de Catalão 

 

 

“Sanciono a presente Lei . 
Registre-se e publique-se.  
Catalão, 31.01.2006. 
(a)ADIB ELIAS JÚNIOR 
  Prefeito Municipal” 

 
 

                              

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 



C  Ó  P  I A 
 

LEI Nº  2.350, de 31 de janeiro de 2006. 
 

 
“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 as seguintes áreas de terreno: 

 

- Área de 6.000,00 m2, situada entre a Avenida Niterói, com Rua 118, 

com Rua 119 e com a Avenida Espírito Santo, Loteamento Setor Aeroporto, nesta 

cidade (Área Institucional denominada de Praça São Jorge); 

 

- Área de 4.860,00 m2 situada entre a Avenida Espírito Santo, com Rua 

124, com Rua 125 e com a Rua 126, no Loteamento Setor Aeroporto, nesta cidade 

(Área Institucional denominada de Praça Maria Salomão); 

 

- Área de 3.131,00 m2 situada entre a Avenida Estrela, com Rua 117, 

com Rua 118 e com Avenida Guanabara, no Loteamento Setor Aeroporto, nesta cidade 

(Área Institucional denominada de Praça da Esperança); 

 

- Área de 2.348,25 m2 situada entre a Avenida Estrela, com Rua 118, 

com Rua 119 e com Avenida Guanabara, no Loteamento Setor Aeroporto, nesta cidade 

(Área Institucional);   

 

 

 

 

Parágrafo Único – As áreas de terreno citadas no “caput” deste artigo 

serão desmembradas para construção de casas populares em atendimento da população 

de baixa renda.  

 

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

composta de no mínimo 03 (três) pessoas para proceder a avaliação dos imóveis que 

serão usados para composição das unidades residenciais.  

 

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 janeiro ano de 2006. 

 

(a)DEUSMAR BARBOSA DA ROCHA 

               Presidente da Câmara Municipal de Catalão 

 

 

“Sanciono a presente Lei . 
Registre-se e publique-se.  
Catalão, 31.01.2006. 
(a)ADIB ELIAS JÚNIOR 

  Prefeito Municipal” 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 



C  Ó  P  I A 
 
 
 

LEI Nº  2.351, de 22 de fevereiro de 2006. 
 
 

“Atribui nome a Rua A do Setor Santa Helena II 

e dá outras providências.” 

 

 

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, no 

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

sanciono a seguinte Lei: 

 

Art. 1º - Fica denominado de Rua Professor 

Lázaro Duarte Mesquita, a Rua ‘A’ do Setor Santa Helena II, nesta 

cidade de Catalão, Estado de Goiás. 

 

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

publicação, revogando as disposições em contrário.   

 

SALA DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CATALÃO, aos 20 dias do 

mês de fevereiro 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, 22.02.2006. 
(a)ADIB ELIAS JÚNIOR 

  Prefeito Municipal” 

 

 



C  Ó  P  I A 
 
 
 

LEI Nº  2.352, de 22 de fevereiro de 2006. 
 
 

“Atribui nome à Praça e dá outras providências”. 

 

 

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, no 

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

sanciono a seguinte Lei: 

 

Art. 1º - Fica denominado de Praça João Batista Rita, a 

área destinada a Praça, situada na Rua Ouvidor esquina com a Rua Luzia 

Leão no Bairro Castelo Branco II, nesta cidade de Catalão, Estado de Goiás. 

 

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

publicação, revogando as disposições em contrário.   

 

 

SALA DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CATALÃO, aos 20 dias do mês 

de fevereiro do ano de 2006. 

 

“Sanciono a presente Lei . 
Registre-se e publique-se.  
Catalão, 22.02.2006. 
(a)ADIB ELIAS JÚNIOR 
  Prefeito Municipal” 
 

 

 
 
 
 



LEI Nº  2.353, de 22 de fevereiro de 2006. 
 

 

“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. 801, de 09 

de fevereiro de 2006, 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 lº (primeiro) de 

março a 30 (trinta) de junho de 2006; 

 

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$ 586,59 

(Quinhentos e oitenta e seis reais e cinqüenta e nove 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 20  dias do mês 

de fevereiro ano de 2006. 

 

(a)DEUSMAR BARBOSA DA ROCHA 

               Presidente da Câmara Municipal de Catalão 

 

 

“Sanciono a presente Lei . 
Registre-se e publique-se.  
Catalão, 22.02.2006. 
(a)ADIB ELIAS JÚNIOR 

  Prefeito Municipal” 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 



LEI Nº  2.354, de 22 de fevereiro de 2006. 
 

 
“Altera redação de artigo de lei municipal e 

acresce parágrafo, que menciona” 

 
 

    A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, 

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

Art. 1º - O Artigo 1º da Lei Municipal nº 2.341, de 09 

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

 
“Lei municipal n.º 2.341,  de 09 de dezembro    de 

2.005: 

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

doar ao Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – SENAC, uma área de 

terreno com 2.851,06 m2 de propriedade deste município, situada nesta cidade 

na Rua Wagner Estelita Campos esquina com a Avenida Raulina Fonseca 
Paschoal. 

  

Parágrafo Único – O terreno a ser doado ao SENAC 
será desmembrado de uma área maior de 3.306,00 m2, registrada no CRI local 

sob o nº R-1-5.054, no Livro 2L-1, datado de 27/03/1980, advindo de permuta 

com a CELG. 

 
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 20  dias do 

mês de fevereiro ano de 2006. 

 

(a)DEUSMAR BARBOSA DA ROCHA 

               Presidente da Câmara Municipal de Catalão 

 

 

“Sanciono a presente Lei . 
Registre-se e publique-se.  
Catalão, 22.02.2006. 
(a)ADIB ELIAS JÚNIOR 

  Prefeito Municipal” 
 

 

 
 

 



LEI Nº  2.355, de 22 de fevereiro de 2006. 
 

 

 “Altera redação de artigo de lei municipal, que 

menciona” 

 

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

 

Art. 1º - O inciso II do Artigo 5º da Lei Municipall     nº 
2.212, de 05 de agosto de 2.004, passa a vigorar com a seguinte redação: 

 

“Lei municipal n.º 2.212,  de 05 de agosto    de 

2.004: 
 

Art. 5º -… 

 
II – ter os lotes com área mínima de 360,00 m2 

(trezentos e sessenta metros quadrados), com exceção dos loteamentos 

populares e/ou de interesse social, que poderão ter uma área mínima de 
200,00 m2 para os loteamentos populares e de 180,00 m2 para os de 

interesse social; 

 

Art. 2º - Fica acrescido o parágrafo sexto ao artigo 22 
da Lei Municipal nº 2.212, de 05 de agosto de 2.004, na forma seguinte: 

 

Art. 22 - ... 

 
Parágrafo sexto – É vedado qualquer tipo de 

edificação numa extensão de no mínimo 500 (quinhentos) metros das 

Estações de Tratamento de Esgoto, resguardando-se aquelas já 
existentes e devidamente cadastradas. 

 

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 20  dias do 

mês de fevereiro ano de 2006. 

 

(a)DEUSMAR BARBOSA DA ROCHA 

               Presidente da Câmara Municipal de Catalão 

 

“Sanciono a presente Lei . 
Registre-se e publique-se.  
Catalão, 22.02.2006. 
(a)ADIB ELIAS JÚNIOR 

  Prefeito Municipal” 



LEI Nº  2.356, de 07 de março de 2006. 
 
 
 
 

“Atribui nome a Rua G do Loteamento Alto da Boa 

Vista II e dá outras providências.” 

 

 

 

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

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

a seguinte Lei: 

 

Art. 1º - Fica denominado de Rua Jesualdo Xavier 

Gonçalves, a Rua ‘G’ do Loteamento Alto da Boa Vista II, nesta cidade de 

Catalão, Estado de Goiás. 

 

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

publicação, revogando as disposições em contrário.   

 

 

SALA DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CATALÃO, aos 01 dias do mês 

de março 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, 07.03.2006. 
(a)ADIB ELIAS JÚNIOR 
  Prefeito Municipal” 
 

 



LEI Nº  2.357, de 09 de março de 2006. 
 
 

“Atribui nome a Rua K do Loteamento Alto da 

Boa Vista II e dá outras providências.” 

 

 

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

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

a seguinte Lei: 

 

Art. 1º - Fica denominado de Rua Francisco Coelho da 

Silva, a Rua ‘K’ do Loteamento Alto da Boa Vista II, nesta cidade de Catalão, 

Estado de Goiás. 

 

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

publicação, revogando as disposições em contrário.   

 

 

SALA DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CATALÃO, aos 06 dias do mês 

de março 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, 09.03.2006. 
(a)ADIB ELIAS JÚNIOR 

  Prefeito Municipal” 
 

 

 

 
 

 

 
 



LEI Nº  2.358, de 09 de março de 2006. 
 

 

“Atribui nome a Rua e dá outras providências.” 

 

 

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

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

 

Art. 1º - Fica denominado de Rua Professor Paulo de Lima, a Rua 

‘Eslovênia”  situada no Setor Dona Matilde, 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 06 dias do mês 

de março 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, 09.03.2006. 
(a)ADIB ELIAS JÚNIOR 
  Prefeito Municipal” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LEI Nº  2.359, de 09 de março de 2006. 
 
 

“Atribui nome a Rua paralela com a Rua Rui 

Barbosa do seu lado direito no Loteamento 

Theotônio Vilela 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 sequinte Lei: 

 Art. 1º -  Fica denominado de Rua Rodolfo Lucas , em toda a sua 

extensão, a Rua paralela com a Rua Rui Barbosa do seu lado direito situado no Loteamento 

Theotônio  Vilela, nesta cidade de Catalão, Estado de Goiás. 

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

revogando as disposições em contrário.  

SALA DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CATALÃO, aos 06 dias do mês 

de março 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, 09.03.2006. 
(a)ADIB ELIAS JÚNIOR 

  Prefeito Municipal” 
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LEI Nº  2.360, de 15 de março de 2006. 
 

“Altera redação de artigo de lei municipal, 

que menciona” 
 

 

    A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, 

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

Art. 1º - O Artigo 1º da Lei Municipal nº 2.199, de 

22 de junho de 2.004, passa a vigorar com a seguinte redação: 

 

                           
                             “Lei municipal n.º 2.199, de 22 de junho de 

2.004: 

 

Art. 1º - Fica criado na estrutura 
administrativa do Município de Catalão, no Anexo III – Dos cargos 

Comissionados – constante da Lei Municipal de nº 1.818, de 05 de 

abril de 2.000, o cargo de DIRETOR DO COMPLEXO INDUSTRIAL DE 

TRATAMENTO DE LIXO, vinculado a Secretaria Municipal de Saúde, 
com 01 (uma) vaga e vencimento mensal de R$ 2.500,00 (dois mil 

e quinhentos reais).” 

 

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

publicação, revogando as demais  disposições em contrário. 

 
SALA DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CATALÃO, aos 13 dias do mês 

de março 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, 15.03.2006. 
(a)ADIB ELIAS JÚNIOR 

 Prefeito Municipal” 
 

 
 

C  Ó  P  I A 

 



LEI Nº  2.361, de 20 de março de 2006. 
 

“Atribui nome a Rua “L” do Loteamento Alto da Boa 

Vista II e dá outras providências.” 

 

 

 

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

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

a seguinte Lei: 

 

Art. 1º - Fica denominado de Rua João Alves Silva, a 

Rua ‘L’ do Loteamento Alto da Boa Vista II, nesta cidade de Catalão, Estado de 

Goiás. 

 

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

publicação, revogando as disposições em contrário.   

 

 

SALA DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CATALÃO, aos 27 dias do mês 

de março 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, 20.03.2006. 
(a)ADIB ELIAS JÚNIOR 

  Prefeito Municipal” 
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LEI Nº  2.362, de 20 de março de 2006. 
 
 

“Declara de Utilidade Pública a Associação e Oficinas 

de Caridades  Santa Rita de Cássia 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 de declarado de utilidade pública a  

Associação e Oficinas de Caridade Santa Rita de Cássia, sociedade civil de 

fins assistenciais  e não lucrativos, fundada em 04 de fevereiro de 1934. com 

sede 0nesta 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 13 dias do mês 

de março 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, 20.03.2006. 
(a)ADIB ELIAS JÚNIOR 
  Prefeito Municipal” 
 

 
 



C  Ó  P  I A 

LEI Nº  2.363, de 20 de março de 2006. 
 

“Altera o Art. 1º da Lei 2.339, de 09 de dezembro de 

2.005 da forma como especifica.”  

 

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

e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte lei: 

 

Art. 1.º - O Art.1º da Lei Municipal de nº 2.339, de 09 de 

dezembro de 2.005, passa, a partir desta data a vigorar com a seguinte redação: 

 

“Lei Municipal nº 2.339, de 09 DE DEZEMBRO DE 

2.005:  

 

                                      Artigo 1º - Fica o chefe do Poder Executivo Municipal 

autorizado a contratar e garantir financiamento com a Caixa Econômica 

Federal – CAIXA, até o valor de R$ 8.550.000,00 (oito milhões e quinhentos e 

cinqüenta mil reais), observadas as disposições legais em vigor para a 

contratação de operações de crédito, as normas da Caixa Econômica Federal – 

CAIXA e as condições específicas.”  

 

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 20 dias do mês 

de março 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, 20.03.2006. 
(a)ADIB ELIAS JÚNIOR 
  Prefeito Municipal” 
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LEI Nº  2.364, de 20 de março de 2006. 
 

“CRIA CARGOS DE DIRETOR DE ENGENHARIA E DE 
DIRETOR DE PLANEJAMENTO NA FORMA QUE 

ESPECIFICA”  

 

 

 
O povo do município de Catalão, Estado de Goiás, por 

seus representantes legais, aprova e eu, na qualidade de Prefeito Municipal, 
em seu nome, sanciono a seguinte Lei: 

 
                                              Artigo 1º - Fica criado na estrutura administrativa 
do Município de Catalão, no ANEXO III – Dos Cargos Comissionados - 
constante da Lei Municipal  de n.º 1.818, de 05 de abril de 2.000, os cargos 
de: DIRETOR DE ENGENHARIA, vinculado a Secretaria Municipal de Obras 
e Serviços Urbanos, privativo de portador de título de engenharia e DIRETOR 
DE PLANEJAMENTO, vinculado a Secretaria Municipal de Planejamento, 

ambos com 01 (uma) vaga e vencimento mensal de R$ 2.500,00 (dois mil e 
quinhentos) 
 

Parágrafo único - 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 à conta exclusiva da dotação orçamentária vigente. 
 

Artigo 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 20 dias do mês 

de março 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, 20.03.2006. 
(a)ADIB ELIAS JÚNIOR 

 Prefeito Municipal” 
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LEI Nº  2.365, de 20 de março de 2006. 
 

“Dispõe sobre os estabelecimentos comerciais 
que alugam computadores e máquinas para 
acesso à internet 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 - São regidos por esta lei os estabelecimentos 

comerciais instalados no Município de Catalão e Distritos, que ofertam a locação de 

computadores e máquinas para acesso à internet, utilização de programas e de 

jogos eletrônicos, abrangendo os designados como “lan houses”, cibercafés e “cyber 

offices”, entre outros do gênero.  

 

Art. 2º - Os estabelecimentos de que trata esta lei ficam 

obrigados a criar e manter cadastro atualizado de seus usuários, contendo: 

 

I - nome completo; 

II - data de nascimento; 

III - endereço completo; 

IV - telefone; 

V - número de documento de identidade. 

 

§ 1º - O responsável pelo estabelecimento deverá exigir 

dos interessados a exibição de documento de identidade, no ato de seu 

cadastramento e sempre que forem fazer uso de computador ou máquina. 

 

§ 2º - O estabelecimento deverá registrar a hora inicial e 

final de cada acesso, com a identificação do usuário e do equipamento por ele 

utilizado. 



§ 3º - As informações e o registro previstos neste artigo 

deverão ser mantidos por, no mínimo, 60 (sessenta) meses. 

 

§ 4º - Os dados poderão ser armazenados em meio 

eletrônico. 

 

§ 5º - Os dados cadastrais e demais informações de que 

trata este artigo só poderão ser fornecidos à terceiros, por autorização expressa do 

próprio usuário ou por ordem judicial. 

 

Art. 3º - É vedado aos estabelecimentos de que trata esta 

lei: 

 

I - permitir o ingresso de pessoas menores de 12 (doze) 

anos sem o acompanhamento do pai ou mãe, ou de responsável legal devidamente 

identificado; 

 

II - permitir a entrada de adolescentes de 12 (doze) a 16 

(dezesseis) anos sem autorização por escrito de, pelo menos, um de seus pais ou de 

responsável legal; 

 

III - permitir a permanência de menores de 18 (dezoito) 

anos após a meia-noite, salvo se com autorização por escrito de, pelo menos, um de 

seus pais ou de responsável legal. 

 

Art. 4º - Os estabelecimentos de que trata esta lei deverão: 

 

I - expor em local visível lista de todos os serviços e jogos 

disponíveis, com um breve resumo sobre os mesmos e a respectiva classificação 

etária, observada a disciplina do Ministério da Justiça sobre a matéria; 

II - ter ambiente saudável e iluminação adequada; 

III - ser dotados de móveis e equipamentos ergonômicos e 

adaptáveis a todos os tipos físicos; 



IV - ser adaptados para possibilitar acesso a portadores de 

deficiência física; 

V - tomar as medidas necessárias a fim de impedir que 

menores de idade utilizem contínua e ininterruptamente os equipamentos por 

período superior a 3 (três) horas, devendo haver um intervalo mínimo de 30 (trinta) 

minutos entre os períodos de uso; 

VI - regular o volume dos equipamentos de forma a se 

adequar às características peculiares e em desenvolvimento dos menores de idade. 

 

Art. 5º - São proibidos aos menores de 18 anos a venda ou 

consumo de bebidas alcoólicas bem como a utilização de jogos ou a promoção de 

campeonatos que envolvam prêmios em dinheiro. 

 

 Art. 6º - A inobservância do disposto nesta lei sujeitará o 

infrator às seguintes penalidades: 

 

I - multa, no valor de 2.000 UFM (dois mil) a 6.800(seis mil 

e oitocentos), de acordo com a gravidade da infração, conforme critérios a serem 

definidos em regulamento;  

II - em caso de reincidência, cumulativamente com a multa, 

suspensão das atividades ou fechamento definitivo do estabelecimento, conforme a 

gravidade da infração. 

 

§ 1º - Na reincidência, a multa será aplicada em dobro. 

 

§ 2º - Os valores previstos no inciso I serão atualizados 

anualmente, pelos índices oficiais. 

 

Art. 7º - O Poder Executivo regulamentará esta lei, 

especialmente quanto à atribuição para fiscalizar seu cumprimento e impor as 

penalidades a que se refere o artigo 6º. 

 

Art. 8º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, 

revogando as disposições em contrário. 



 

SALA DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CATALÃO, aos 20 dias do mês 

de março 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, 20.03.2006. 
(a)ADIB ELIAS JÚNIOR 

 Prefeito Municipal” 
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LEI Nº  2.366, de 20 de março de 2006. 
 

“Atribui nome a Praça da Vila Chaud e dá 

outras providências.” 

 

 

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, no 

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

sanciono a seguinte Lei: 

 

Art. 1º - Fica denominado de Praça Maria Cornélio 

de Melo  a Praça da Vila Chaud, situada entre as Ruas Franças , Rua 

Espanha e Avenida Vera Cruz, nesta cidade de Catalão, Estado de Goiás. 

 

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

publicação, revogando as disposições em contrário.   

 

SALA DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CATALÃO, aos 20 dias do 

mês de março 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, 20.03.2006. 
(a)ADIB ELIAS JÚNIOR 

  Prefeito Municipal” 
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LEI Nº  2.367, de 31 de março de 2006. 
 

 

“Autoriza o Município de Catalão a firmar convênio com a 

FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DR. WILLIAN FAIAD e a conceder 

subvenção financeira da forma que especifica e dá outras 

providências”. 

 

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás,  

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

 

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

autorizado, em nome do Município de Catalão, a firmar convênio com a FUNDAÇÃO 

ASSISTENCIAL DR. WILLIAN FAIAD , com sede nesta cidade, instituída por 

escritura pública, de caráter filantrópico, mantenedora do Hospital Materno Infantil e 

Centro Integrado da Mulher, desta cidade.  

 

Parágrafo único - Fica ainda o Município de Catalão 

autorizado a conceder subvenção financeira a FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DR. 

WILLIAN FAIAD para manutenção e funcionamento do Hospital Materno Infantil e 

Centro Integrado da Mulher, desta cidade, através do convênio referenciado no 

caput, até a importância de R$ 300.000,00 (Trezentos mil reais) mensais, cujos 

repasses ocorrerão na forma e datas a ser definidas no convênio.  

 

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

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

prestação de conta referente às subvenções recebidas. 

 

              Art. 3º - Para cobrir as despesas serão utilizadas as 

despesas discriminadas no orçamento 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 27 dias do 

mês de março 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, 31.03.2006. 
(a)ADIB ELIAS JÚNIOR 
  Prefeito Municipal” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



C  Ó  P  I A 
 

LEI Nº  2.368, de 07 de abril de 2006. 
 

“Concede Gratificação Especial aos Servidores Municipais 

que prestaram serviços imprescindíveis durante o 
carnaval/2006, 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 
2.006, como especifica: 

 

FUNCIONÁRIOS 
Vr.  R$ a  
Receber 

ADRIANO CAMARGO 32,80 

ALEXANDRE CASCIO DE OLIVEIRA 135,78 

ANIVALDO JOAQUIM DE OLIVEIRA 340,20 

ANTONIO GONCALVES NETO 164,00 

ARNALDO TOME BARBOSA 164,00 

BARTO ROBERTO DA SILVA 164,00 

BRAZ HENRIQUE SUCENA 144,90 

CACILDA APARECIDA ALVES 153,00 

CICERO GALDINO DE SOUSA 164,00 

CLAYTON CANDIDO 256,20 

DANIEL ALVES RIBEIRO 144,90 

FRANCISCO CAMARGO 227,00 

GABRIEL AIRES MARTINS 164,00 

GIVANILDO CANDIDO LEONEL 164,00 

HELENO DE PAULA PONTES 117,69 

HELIO SANTANA BOMFIM 63,24 

IRIS JOSE MACHADO DOS REIS 256,20 

IZAIAS APOLINARIO DANTAS 144,90 

JASON ROSA DE MESQUITA NETO 422,10 



JESUS BERNARDO DE OLIVEIRA 137,70 

JOAO BATISTA GONZAGA 164,00 

JOAO DE OLIVEIRA SILVA 144,90 

JOAO FERNANDES DA SILVA 135,00 

JOAO PEREIRA DOS SANTOS 164,00 

JOAQUIM FERREIRA DA FONSECA 84,22 

JOELSON MARTINS CARDOSO 164,00 

JORGE MIGUEL LAQUIS SOBRINHO 164,00 

JOSE FRANCISCO C JUNIOR 422,10 

JOSE GONCALVES NETO 164,00 

JOSE LOURENCO DE MORAIS 164,00 

JOSE MIGUEL BORGES 164,00 

LINDALVA DE FATIMA M ABRAO 422,10 

MANOEL CAMARGO 164,00 

PAULO CAMARGO 164,00 

SEBASTIAO PIRES DA SILVA 108,72 

SERGIO FERREIRA DA SILVA 144,90 

SIVALDO MENDES DE OLIVEIRA 144,90 

SOLIMAR RODRIGUES COELHO 144,90 

WEDSON VALERIO DA SILVA 164,00 

TOTAL 6.952,35 

 
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 30 dias do 

mês de março 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, 07.04.2006. 
(a)ADIB ELIAS JÚNIOR 
  Prefeito Municipal” 
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LEI Nº  2.369, de 07 de abril de 2006. 
 

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

e a conceder subvenção financeira da forma que especifica e 

dá outras providências”. 
 

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

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

autorizado, em nome do Município de Catalão, a firmar convênio com a Fundação 
OBRAS SOCIAIS ESPÍRITA JORGE FAHIN FILHO, mantenedora da Escola ALLAN 
KARDEC, com sede nesta cidade,  por até 30 (trinta) dias, objetivando a manutenção 

geral e o funcionamento da entidade de ensino referenciada, mantida e administrada 
pela Fundação retro mencionada. 

 
§ 1º - Fica ainda 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$ 18.000,00 (Dezoito mil reais), 
cujo repasse ocorrerá em única parcela.  

 
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 o 

município utilizará verbas próprias do orçamento vigente da seguinte dotação: 
 

12.361.1035.2.029 – Manutenção da Rede Escolar Fundamental. 
335043 – Subvenções Sociais 
R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) 

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

revogadas as disposições em contrário e retroagindo seus efeitos a primeiro de março 
de 2005.  

SALA DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CATALÃO, aos 03 dias do 
mês de abril 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, 07.04.2006. 
(a)ADIB ELIAS JÚNIOR 

  Prefeito Municipal” 
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LEI Nº  2.370, de 18 de abril de 2006. 
 

“Autoriza realização de permuta de 

imóveis na forma como especifica”. 

 
 
 

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

 Artigo 1.º - Fica a Chefia do Poder Executivo Municipal 
autorizada a permutar, em nome do MUNICIPIO DE CATALÃO, com o Sr. 
VENIUSSO JOSÉ PAIM DA SILVA, por meio de seu bastante procurador, Sr. 
FERNANDO RODRIGUES VIEIRA, uma área de terreno de 360,00 m2, designada 
como  “11ª” área, objeto do Decreto de Desmembramento de nº 1.706, de 15 de 
setembro de 2004, alterado pelo Decreto nº 773, de 18 de janeiro de 2.006, situada 
no loteamento Setor Margon II,  nesta cidade, área esta de propriedade do 
Município de Catalão, por um lote de terreno localizado na Avenida 111 e designado 
como lote 19 da quadra 58 do Loteamento Castelo Branco, nesta cidade, com a 
área de 300,00 m2, de propriedade do Sr. Veniusso José Paim da Silva. 
 

Artigo 2º - A presente permuta de dá em decorrência de abertura, 
pela Prefeitura Municipal de Catalão, do prolongamento da Avenida 111, no 
Loteamento Castelo Branco, 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 dos 
permutantes, cada um com o respectivo terreno a ser adquirido.  
 

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 abril 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, 18.04.2006. 
(a)ADIB ELIAS JÚNIOR 
  Prefeito Municipal” 
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LEI Nº  2.371, de 25 de abril de 2006. 
 

                    

 “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. 
 
XXV – idem... 
XXVI – Construção do Prédio da sede do Conselho 

Tutelar.” 
 
 
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 10 dias do 
mês de abril 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, 25.04.2006. 
(a)ADIB ELIAS JÚNIOR 

  Prefeito Municipal” 
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LEI Nº  2.372, de 25 de abril de 2006. 
 

Altera lei municipal 1.818/2000 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 alterado de 107 (cento e sete) para 

147 (cento e quarenta e sete) o número de vagas para o cargo de Professor PD-5 e 

de 100 (cem) para 122 (cento e vinte e duas) o número de vagas para o cargo de 

Professor PD-4, ambos constantes do Anexo V, da Lei Municipal de n.º 1.818, de 05 

de abril de 2.000. 

 

Parágrafo Único – Quanto aos direitos e 

obrigações, carga horária e remuneração, os cargos constantes do Anexo não 

sofrerão nenhuma alteração. 

 

Artigo 2º - Fica criado ainda no mesmo anexo e lei 

citados no artigo 1º desta lei, o cargo de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA PD-

5, (privativo de pós-graduado na área da educação), com uma vaga e remuneração 

mensal de: 

R$    724,30 (20 horas);  

                     R$ 1.086,39 (30 horas); 

                     R$ 1.448,52 (40 horas). 

 

Artigo 3º - Fica alterado de 08 (oito) para 10 (dez) o 

número de vagas para o cargo de Professor Educação Artística III e de 02 (duas) 

para 04 (quatro) o número de vagas para o cargo de Professor Educação Artística 

IV, ambos constantes do Anexo IV, da Lei Municipal de n.º 1.818, de 05 de abril de 

2.000. 



Artigo 4º - As despesas com a execução desta lei 

correrão a contas da dotação orçamentária própria.  

 

Artigo 5º - 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 10 dias do 
mês de abril 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, 25.04.2006. 
(a)ADIB ELIAS JÚNIOR 
  Prefeito Municipal” 
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LEI Nº  2.373, de 25 de abril de 2006. 
 

“Acresce-se ao ANEXO I, da Lei Municipal nº 
2.338, de 02 de dezembro de 2005, 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 
2.338, de 02 de dezembro de 2005, no tópico da ASSISTÊNCIA SOCIAL – Programa 
de Assistência ao Menor, o seguinte item: 

 
“Lei  nº 2.338/de 02 de dezembro de 2005 
 
           ANEXO I 
 
ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 
                                        1025 - Programa de Assistência ao Menor 
 
           1025 – Construção do Prédio da sede do Conselho 
Tutelar” 
 

 
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 10 dias do 
mês de abril 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, 25.04.2006. 
(a)ADIB ELIAS JÚNIOR 
  Prefeito Municipal” 
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LEI Nº  2.374, de 25 de abril de 2006. 
 

“Autoriza a abertura de crédito especial no 
orçamento fiscal do Município no montante 
e forma que especifica” 

 
 

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

 
 
Art. 1º Fica o chefe do Poder Executivo Municipal 

autorizado a abrir Crédito Especial no orçamento fiscal do município, até o montante 
de R$ 130.000,00 (Cento e trinta mil reais), com a seguinte classificação 
orçamentária: 

 
08.244.1026.1.093 – Construção do Prédio da Sede 
do Conselho Tutelar. 
 
44.90.51 – Obras e Instalações 
                  R$ 130.000,00 
 
 
Art. 2º - O crédito autorizado no Art. 1º desta Lei, 

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

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

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

 

SALA DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CATALÃO, aos 10 dias do 

mês de abril 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, 25.04.2006. 
(a)ADIB ELIAS JÚNIOR 
  Prefeito Municipal” 



           C  Ó  P  I A 
 

LEI Nº  2.375, de 27 de abril de 2006. 
 

“Altera a Ementa e o Art. 1º da Lei Municipal nº 

2.320/2005 da forma que especifica”. 

 

 A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, aprova 

e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1º. Fica alterada a Ementa da Lei Municipal nº 2.320, 

de 19 de Outubro de 2005, que passará a reger-se com a seguinte redação: 

“Dispõe sobre a entrada gratuita em estabelecimentos 

que propiciem lazer e entretenimento às pessoas 

carentes com deficiência física, mental, visual ou 

auditiva, e dá outras providências”. 

Art. 2º. Fica alterado o Art. 1º da Lei Municipal nº 2.320, de 

19 de Outubro de 2005, que passará a reger-se com a seguinte redação: 

“Lei Municipal nº 2.320, de 19 de Outubro de 2005: 

 

Art.1º. Fica assegurado às pessoas carentes com 

deficiência física, mental, visual ou auditiva a entrada gratuita para o ingresso 

em casas de diversões, praças esportivas e similares”. 

 

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

revogando as demais disposições em contrário.   

                                SALA DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CATALÃO, 

aos 10 dias do mês de abril 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, 27.04.2006. 
(a)ADIB ELIAS JÚNIOR 
  Prefeito Municipal” 

 



           C  Ó  P  I A 
 

LEI Nº  2.376, de 27 de abril de 2006. 
 

“Atribui nome a Rodovia Vicinal que se Inicia 

sob o Viaduto da BR - 050 (final da Avenida 

João Netto de Campos) e se finda na divisa 

entre os Municípios de Catalão e Ouvidor 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 Rodovia Vicinal Sebastião 

de Pádua, o atual prolongamento da Avenida João Netto de Campos, sob o Viaduto 

da BR - 050 (Próximo do Loteamento Vila Maria) findando-se na divisa dos 

Municípios de Catalão / Ouvidor . 

 

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 24 

dias do mês de abril 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, 27.04.2006. 
(a)ADIB ELIAS JÚNIOR 

  Prefeito Municipal” 
 



           C  Ó  P  I A 
 

LEI Nº  2.377, de 27 de abril de 2006. 
 

“Autoriza a realização de permuta dos imóveis 
que especifica e dá outras providências”. 

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

e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte lei; 
 Municipal, anciono a e lei: 

 
Artigo 1º - Fica a Chefia do Poder Executivo Municipal 

autorizada a permutar, em nome do MUNICIPIO DE CATALÃO, com o Sr. JEOVÁ 
MACHADO DA SILVA, um lote de terreno caracterizado como lote 08 da quadra 12, 
Loteamento Três Cruzes, nesta cidade, lote este de propriedade do Município de 
Catalão, pelo lote de terreno denominado de lote 09 da quadra 12 do Loteamento 
Três Cruzes, nesta cidade, de propriedade do Sr. JEOVÁ MACHADO DA SILVA. 

 
Artigo 2º - A presente permuta de dá exclusivamente para 

efeito de regularização, já que o Senhor Jeová construiu no terreno do Município.  
 

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 de Catalão, ficando dispensado o recolhimento do 
ITBI aos cofres públicos 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 24 dias do mês 
de abril 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, 27.04.2006. 
(a)ADIB ELIAS JÚNIOR 

  Prefeito Municipal” 



           C  Ó  P  I A 
 

LEI Nº  2.378, de 27 de abril de 2006. 
 
 

“Altera parágrafo único do Art. 1º da Lei 2.236, 

de 05 de novembro de 2.004 na forma como 

especifica.”  

 

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

e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte lei: 

Art. 1.º - O parágrafo único do Art.1º da Lei Municipal de 

nº 2.236, de 05 de novembro de 2.004, passa, a partir desta data a vigorar com a 

seguinte redação: 

“Lei Municipal nº 2.236, de 05 de novembro de 2.004:  

                                            Artigo 1º - ..... 

Parágrafo Único – Para indenizar a referida casa, 

muros, benfeitorias e terreno descrito no “caput” deste artigo, o Município 

destinará, à titulo de indenização, a 2ª, 3ª e 7ª áreas localizadas no Setor 

Margon II, nesta cidade, sendo a 2ª e 3ª áreas com 360,00 m2 cada e a 7ª área 

com 484,00 m2, todas constantes do Decreto de Desmembramento nº 1.706, de 

15 de setembro de 2.004, que passará ao patrimônio do Sr. Cornélio José da 

Silva.”  

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 24 dias do 
mês de abril 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, 27.04.2006. 
(a)ADIB ELIAS JÚNIOR 

  Prefeito Municipal” 



 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

           C  Ó  P  I A 
 

LEI Nº  2.379, de 04 de maio de 2006. 
 

“Autoriza a realização de despesas com o evento EXPO-

SUDESTE/2006 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$ 35.000,00 (Trinta e cinco mil reais), com a realização da Feira da 

Indústria e Comércio de Catalão de 2006 (EXPO-SUDESTE) que se realizará nesta 

cidade. 

 

Parágrafo único – O Chefe do Poder Executivo Municipal 

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

 

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

correrão a conta exclusiva da dotação orçamentária vigente. 

 

Artigo 3º - Revogadas as disposições em contrário, esta Lei 

entrará em vigor na data de sua publicação. 
 



SALA DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CATALÃO, aos 27 dias do 
mês de abril 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, 04.05.2006. 
(a)ADIB ELIAS JÚNIOR 
  Prefeito Municipal” 

LEI Nº  2.380, de 04 de maio de 2006. 
 
 

“Autoriza a abertura de crédito especial no 
orçamento fiscal do Município no montante 
e forma que especifica” 

 
 

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

 
 
Art. 1º Fica o chefe do Poder Executivo Municipal 

autorizado a abrir Crédito Especial no orçamento fiscal do município, até o montante 
de R$ 90.000,00 (Noventa mil reais), com a seguinte classificação orçamentária: 

 
12.361.1036.1.094 – Ampliação do prédio do CAIC 
 
44.90.51 – Obras e Instalações 
                  R$ 90.000,00 
 
 
Art. 2º - O crédito autorizado no Art. 1º desta Lei, 

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

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

publicação. 
 

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

 



SALA DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CATALÃO, aos 27 dias do 
mês de abril 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, 04.05.2006. 
(a)ADIB ELIAS JÚNIOR 
  Prefeito Municipal” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 LEI Nº  2.381, de 04 de maio de 2006. 
 
 



“Atribui nome a Rua ‘J’ do Loteamento Alto da 

Boa Vista II e dá outras providências.” 

 

 

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

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

seguinte Lei: 

 

Art. 1º - Fica denominado de Rua Joaquim José da Silva, 

a Rua ‘J’  do Loteamento Alto da Boa Vista II, nesta cidade de Catalão, Estado de 

Goiás. 

 

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

revogando as disposições em contrário.   

 

SALA DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CATALÃO, aos 27 dias do mês 

de abril 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, 04.05.2006. 
(a)ADIB ELIAS JÚNIOR 

  Prefeito Municipal” 

 

 
 

 
 

LEI Nº  2.382, de 12 de maio de 2006. 
 



“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 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$ 320.000,00 (Trezentos e 
vinte mil reais). 

 
§ 2º - Os repasses ocorrerão mensalmente a partir de 

maio/2006, 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), 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 - Para cobrir as despesas com a execução desta Lei fica o 
chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir Crédito Especial no orçamento 
fiscal do município, até o montante de R$ 320.000,00 (Trezentos e vinte mil reais), 
com a seguinte classificação orçamentária: 

 
 

12.361.1035.2.031 – Manutenção do Fundo Gestor do FUNDEF 
335043 – Subvenções Sociais 
R$ 320.000,00 (trezentos e vinte mil reais). 
 
 

                               Parágrafo único - O crédito autorizado no caput deste artigo, será 
coberto com recursos definidos nos termos do Art. 43, § 1º, Incisos I, II, III e IV da Lei 
Federal n.º 4.320/64, indicados por Decreto do Executivo. 

 
 



           Art. 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 2006.  

 

SALA DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CATALÃO, aos 08 dias do 
mês de maio 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, 12.05.2006. 
(a)ADIB ELIAS JÚNIOR 
  Prefeito Municipal” 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEI Nº  2.383, de 12 de maio de 2006. 
 



“Autoriza a abertura de crédito especial no 
orçamento fiscal do Município no montante e 
forma que especifica” 

 
 

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

 
 
Art. 1º Fica o chefe do Poder Executivo Municipal 

autorizado a abrir Crédito Especial no orçamento fiscal do município, até o montante 
de R$ 100.000,00 (Cem mil reais), com a seguinte classificação orçamentária: 

 
12.361.1036.2.031 – Manutenção do Fundo Gestor 
do FUNDEF. 
 
31.90.13 – Obrigações Patronais 
                  R$ 100.000,00 
 
 
Art. 2º - O crédito autorizado no Art. 1º desta Lei, 

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

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

publicação. 
 

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

 

SALA DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CATALÃO, aos 08 dias do 
mês de maio 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, 12.05.2006. 
(a)ADIB ELIAS JÚNIOR 

  Prefeito Municipal” 

 
 

LEI Nº  2.384, de 12 de maio de 2006. 
 



 
“Declara de Utilidade Pública o Grupo dos 

Foliões Três Reis Magos Estrela do Oriente e 

dá outras Providências”. 

 

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

e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1º. Fica declarado de utilidade pública o GRUPO 

DOS FOLIÕES TRÊS REIS MAGOS ESTRELA DO ORIENTE, entidade civil, sem 

fins lucrativos, de naturezas culturais, filantrópicas e religiosas,  fundada em 25 de 

abril de 2.005, com CNPJ 07893007/0001-29, situada na Rua 802, nº 21, Setor 

Universitário, CEP: 75706 - 210, nesta cidade de Catalão, Estado de Goiás. 

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

revogando as demais disposições em contrário. 

SALA DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CATALÃO, aos 08 dias do mês 

de maio 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, 12.05.2006. 
(a)ADIB ELIAS JÚNIOR 

  Prefeito Municipal” 

 

 
 

LEI Nº  2.385, de 17 de maio de 2006. 
 

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



PROVIDÊNCIAS.” 
 

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

Municipal, sanciono e promulgo a seguinte lei: 
 

Artigo 1.º - Fica a Chefia do Poder Executivo Municipal autorizada 
a permutar, em nome do MUNICIPIO DE CATALÃO, com INÁCIO NETO 
LEÃO, uma (01) área de terreno, designada como Praça Santo Inácio, 
localizada no Loteamento Jardim Catalão, entre a Avenida Prudêncio Alves 
Leão, Rua 310, Rua Liovaldo Alves Leão e Rua 311, com 6.000,00 m2, nesta 
cidade, de propriedade do Município de Catalão, por sete (07) áreas de 
terreno caracterizadas como segue: 1º) um lote de terreno designado como 
lote 01 (único) da quadra 31, com 572,00 m2; 2º) um lote designado como lote 
06 da quadra 28, com 300,00 m2; 3º) quatro (04) lotes de terreno designados 
como lotes 03, 04, 14 e 15 da quadra 19, com 300,00 m2 cada; e 4º) um (01) 
lote de terreno designado como lote 03 da quadra 24, com 300,00 m2, todos 
no Loteamento Jardim Catalão, nesta cidade, de propriedade de Inácio Neto 
Leão. 

 

Parágrafo Único – A permuta supra mencionada se dará para 
construção de uma Praça, um Posto de Saúde, uma Creche e uma Quadra de 
Esportes, tudo mais centralizado no loteamento Jardim Catalão, nesta cidade.   

 

Artigo 2.º - Fica ainda autorizado o Chefe do Poder Executivo  a 
desafetar o imóvel público acima descrito (Praça Santo Inácio), para a 
realização da permuta a ser feita com a consecução desta lei autorizativa. 

 

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

 

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

 



SALA DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CATALÃO, aos 15 dias do 
mês de maio 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, 17.05.2006. 
(a)ADIB ELIAS JÚNIOR 
  Prefeito Municipal” 

 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEI Nº  2.386, de 17 de maio de 2006. 
 



“Altera redação do Artigo 1º, e acrescenta 

inciso VII ao Artigo 4º da Lei Municipal nº 2.365 

de 20 de março de 2.006, 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 - O artigo 1º da Lei Municipal nº 2.365, de 20 de 

março de 2006, passa a reger-se com a seguinte redação: 

 

“Lei Municipal nº 2.365 de 20 de março de 2.006: 

 

Art. 1º - São regidos por esta lei os estabelecimentos 

comerciais instalados no Município de Catalão e Distritos, que ofertam a 

locação de computadores e máquinas para acesso à internet, utilização de 

programas e de jogos eletrônicos, abrangendo os designados como “lan 

houses”, cibercafés e “cyber offices”, entre outros do gênero; bem como 

Escolas Públicas, particulares, escolas de de informática, e todos os 

estabelecimentos de ensino deste Município que disponibilizam computadores 

para seus alunos acessarem a Internet.” 

 

Art. 2º - Acresce o inciso VII ao Artigo 4º, da Lei Municipal 

nº 2.365, de 20 de dezembro de 2006, com a seguinte redação: 

 

“Lei Municipal nº 2.365 de 20 de março de 2.006: 

 

Art. 4º - Os estabelecimentos de que trata esta lei 

deverão: 

 

VI - idem … 

VII - afixar esta Lei em local visível.” 

 



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 15 dias do mês 

de maio 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, 17.05.2006. 
(a)ADIB ELIAS JÚNIOR 

  Prefeito Municipal” 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEI Nº  2.387, de 24 de maio de 2006. 
 



“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 10.200 m2, situada entre a Rua 2005, com Rua 2007, 
com Rua 2008 e com a Rua 2010, Loteamento Paineiras, nesta cidade (Área 

Institucional (Praça) denominada de Quadra “D”); 

 
Parágrafo Único – A área de terreno citada no “caput” deste artigo 

será desmembrada para construção de casas populares em atendimento da 

população de baixa renda.  
 

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

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

que serão usados para composição das unidades residenciais.  

 
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 22 dias do 

mês de maio 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, 24.05.2006. 
(a)ADIB ELIAS JÚNIOR 
  Prefeito Municipal” 

 
 

 
 

 

LEI Nº  2.388, de 24 de maio de 2006. 
 



“Autoriza realização de indenização de uma casa 
residencial e respectivo terreno na forma como 
especifica”. 
 

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

Artigo 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a 
indenizar, em nome do Município de Catalão, uma casa residencial com seis (06) cômodos, 
com aproximadamente 90,00 m2 (noventa metros quadrados), muros que a circundam e 
outras benfeitorias, com o respectivo terreno de 372,00 m2 (trezentos e setenta e dois 
metros quadrados), situado nesta cidade, à Rua 1º de maio, lado par, esquina com a Rua 
Porto Nacional, designado como lote 01 da quadra 13 do Loteamento Parque das 
Mangueiras, Registrado no Livro 2-BN do Registro Geral às fls. 272, sob o nº R.1-19.288, 
com data de 26 de fevereiro de 1.993, do CRI local, de propriedade do Sr. MÁRIO 
MENDES DA SILVA e sua esposa MARIA DO ROSÁRIO E SILVA.  
 

Parágrafo Único – Para indenizar a referida casa e terreno descrito no 
“caput” deste artigo, o Município destinará, à título de indenização, a importância de R$ 
55.000,00 (cinqüenta e cinco mil reais), a serem pagos até o dia 03 (três) de julho do 
corrente ano, para a consecução desta lei. 
 

Artigo 2º - O terreno onde localizam-se as construções indenizadas por 
esta lei, foi destinada a composição de área atingida pelo lago do Bairro Monsenhor Souza, 
nesta cidade.  
 

Artigo 3º - O Chefe do Poder Executivo nomeará uma Comissão 
composta de no mínimo 03 (três) pessoas para proceder a avaliação do imóvel a ser 
indenizado. 
 

Artigo 4º - As despesas com escrituração, custas, emolumentos, 
registro e outras decorrentes da transferência do imóvel para o domínio público, correrão 
por conta exclusiva do Município.  
 

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 22 dias do mês 

de maio 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, 24.05.2006. 
(a)ADIB ELIAS JÚNIOR 

  Prefeito Municipal” 

LEI Nº  2.389, de 24 de maio de 2006. 
 



“Autoriza indenizar a perfuração de poços artesianos, com 
sua exploração, servidão de passagem de aqueduto e rede de 
energia para os mesmos, em propriedade de Lúcia Toledo 
Ribeiro, com execução dos serviços das redes de água e 

esgoto no Loteamento Leblon, que especifica.” 
 
 

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

 
 
Art. 1º - Fica por esta Lei, a Chefia do Poder Executivo, 

em nome do Município, autorizada a indenizar a Srª Lúcia Toledo Ribeiro, pela 
implantação de quatro (04) poços artesianos, identificados em planta e memoriais 
descritivos, que integram a presente Lei, como P.11, P.12, P.13, P.14; 

 
Parágrafo único – Compreende a indenização a 

exploração plena dos poços, pelo prazo que interessar o Município pelos mesmos, 
de toda água produzida bem como pelas servidões de rede adutora e de energia 
elétrica necessárias aos seus funcionamentos. 

             
              Art. 2º - A indenização a que se refere o artigo 1º e 

Parágrafo único desta Lei, será efetivada pelo Município, através da SAE – 
Superintendência Municipal de Água e Esgoto, com a mão-de-obra e equipamentos 
próprios, em valor correspondente a até R$ 40.000,00 (Quarenta mil reais), com a 
execução das Redes de água e esgoto do Loteamento Leblon, de Paulo Ribeiro 
Netto e Cia Ltda, cujos projetos acompanham a presente lei.  

 
  Parágrafo único – Todo material a ser utilizado na 

execução das redes de água e esgoto, previsto para o Loteamento Leblon é de 
inteira responsabilidade da Loteadora Paulo Ribeiro Netto e Cia Ltda, que deverá ser 
depositado onde indicar a SAE, quando da execução das aqui mencionadas redes. 

 
  Art. 3º - O Termo ou Escritura de indenização será levado 

a registro junto à matrícula nº 11.165, às fls. 254, do Livro 2-AH, do CRI do imóvel, 
onde se os poços artesianos e as servidões de passagem. 

 
  Art.4º - Para atribuir valores à mão-de-obra e utilização de 

equipamentos por parte da SAE na execução das redes de água e esgoto e às 
servidões de exploração permanente dos poços artesianos e de passagem de 
adutoras e rede de energia de que trata esta Lei, o chefe do Executivo nomeará uma 
comissão de três pessoas para proceder a indispensável avaliação.  

 
  Art.5º - As despesas decorrentes com a execução da 

presente lei serão suportadas pelo orçamento em vigor.  
  Art.6º - Esta lei entrará em vigor na data de sua 

publicação, revogadas as disposições em contrário. 
 



SALA DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CATALÃO, aos 22 dias do 

mês de maio 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, 24.05.2006. 
(a)ADIB ELIAS JÚNIOR 

  Prefeito Municipal” 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEI Nº  2.390, de 24 de maio de 2006. 



 
“Atribui nome a Rua ‘16’, localizada no Setor 

Universitário, Município de Catalão e dá outras 

providências.” 

 

 

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

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

seguinte Lei: 

 

Art. 1º - Fica denominado de Rua Thiago Silvério Martins, 

a Rua ‘16’  localizada no Setor Universitário neste Município. 

 

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 22 

dias do mês de maio 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, 24.05.2006. 
(a)ADIB ELIAS JÚNIOR 

  Prefeito Municipal” 

 
 



 

LEI Nº  2.391, de 02 de junho de 2006. 
 

 

“Autoriza a abertura de crédito especial no 
orçamento fiscal do Município no montante 
e forma que especifica” 

 
 

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

 
 
Art. 1º Fica o chefe do Poder Executivo Municipal 

autorizado a abrir Crédito Especial no orçamento fiscal do município, até o montante 
de R$ 350.000,00 (Trezentos e cinqüenta mil reais), com a seguinte classificação 
orçamentária: 

 
13.392.1041.1.095 – Construção do Prédio da 
Biblioteca Pública Municipal 
 
44.90.51 – Obras e Instalações 
                  Total R$ 350.000,00 
 
 
Art. 2º - O crédito autorizado no Art. 1º desta Lei, 

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

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

publicação. 
 

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

 

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

mês de maio 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, 02.06.2006. 
(a)ADIB ELIAS JÚNIOR 
  Prefeito Municipal” 



 

LEI Nº  2.392, de 02 de junho de 2006. 
 
 

“Atribui nome a Rua e dá outras providências.” 

 

 

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

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

seguinte Lei: 

 

Art. 1º - Fica denominado de Rua João Moisés Filho, a 

Rua ‘G’,  situada no Setor Margon, 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 29 dias do mês 

de maio 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, 02.06.2006. 
(a)ADIB ELIAS JÚNIOR 

  Prefeito Municipal” 

 

 

 

 



 
 

LEI Nº  2.393, de 02 de junho de 2006. 
 

 

“Declara de Utilidade Pública a Associação 

Casa de Acolha ‘Padre Antônio Palladino’ e dá 

outras Providências”. 

 

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

e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1º. Fica declarada de utilidade pública a 

ASSOCIAÇÃO CASA DE ACOLHIDA ‘PADRE ANTÔNIO PALLADINO’, pessoa 

jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, com autonomia administrativa e 

financeira, inscrita no CNPJ sob o nº 5776120000107, regendo-se pela legislação 

que lhe for aplicável, sediada na Rua Dona Josefina, nº 310, Bairro Nossa Senhora 

de Fátima, nesta cidade de Catalão, Estado de Goiás. 

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

revogando as demais disposições em contrário. 

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

de maio 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, 02.06.2006. 
(a)ADIB ELIAS JÚNIOR 

  Prefeito Municipal” 

 



C  Ó  P  I A 

 

LEI Nº  2.394, de 27 de junho de 2006. 
 

“Autoriza o Município de Catalão a firmar convênio e transferir 
recursos financeiros de forma mensal a AGÊNCIA GOIANA DE 
DESENVOLVIMENTO RURAL E FUNDIÁRIO 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 firmar termo de convênio com a AGÊNCIA GOIANA DE 
DESENVOLVIMENTO RURAL E FUNDIÁRIO, objetivando a implementação no 
Município dos serviços de assistência técnica, extensão rural, pesquisas 
agropecuárias e desenvolvimento fundiário. 

 
 
 Parágrafo único – Para a efetivação do convênio citado neste 

artigo, fica o Chefe do Poder Executivo Municipal  autorizado a efetuar a 
transferência mensal de recursos financeiros no valor de R$ 2.000,00 (Dois mil 
reais).  

 
 
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 26 dias do mês 

de junho 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, 27.06.2006. 
(a)ADIB ELIAS JÚNIOR 
 Prefeito Municipal” 



C  Ó  P  I A 

 

LEI Nº  2.395, de 28 de junho de 2006. 
 

“Altera parágrafo único do Art. 1º da Lei 2.341, 

de 09 de dezembro de 2.005 na forma como 

especifica.”  

 

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

e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte lei: 

 

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

2.341, de 09 de dezembro de 2.005, passa, a partir desta data a vigorar com a 

seguinte redação: 

 

“Lei Municipal nº 2.341, de 09 de dezembro de 2.005:  

                                      Artigo 1º - ..... 

Parágrafo Único – O terreno a ser doado ao SENAC 

será desmembrado de uma área maior de 3.786,85 m², registrada no CRI Local 

sob o nº R-1-5.054, no Livro 2L-1, datado de 27/03/1.980, advindo de permuta 

com a CELG.”  

 

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 26 dias do mês 

de junho 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, 28.06.2006. 
(a)ADIB ELIAS JÚNIOR 
 Prefeito Municipal” 



C  Ó  P  I A 

 

LEI Nº  2.396, de 28 de junho de 2006. 
 

“Autoriza concessão de uso de  bem público do patrimônio 
municipal, a título gratuito,  à Cooperativa de Transporte 
Autônomo de Catalão - COTRAC, para construção de sua sede, e 
dá outras providências.” 

 

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

 
 

Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal, por esta Lei autorizado a 

desafetar da condição de bem público e promover a cessão do imóvel pertencente 

ao patrimônio municipal, a título de comodato, à Cooperativa de Transporte 

Autônomo de Catalão – COTRAC, sociedade cooperativa, sem fins lucrativos, 

objetivando a edificação, instalação e funcionamento da sede social da Cooperativa, 

conforme projeto arquitetônico que deverá ser aprovado pela Seção de Obras deste 

Município.  

 

Parágrafo único – A área se destinará exclusivamente à consecução 

dos fins e objetivos constantes de seu estatuto social, cessão essa a título gratuito e 

que recairá sobre a área de terra seguinte: 

 

- “Parte de uma área institucional localizada entre as Ruas 106, 107, 92 

e 93, medindo 60,00ms pela Rua 92; igual medida pela confrontação com a Rua 93; 

47,40ms pela Rua 107 e finalmente pelo lado que confronta com a área 

remanescente mede também 47,40m2, perfazendo uma área total de 2.844m2”.  

 

Art. 2º A cessão em comodato do imóvel descrito no artigo 1º desta 

Lei será  regulada por instrumento próprio e terá prazo de vigência de 10 (dez) anos, 

podendo ser prorrogado por períodos idênticos ou a critério do Poder Executivo 

Municipal. 

 

Art. 3º A alteração da destinação, fim ou objetivo indicados nesta Lei 

ou o não início da obra no prazo de 03 (três) meses, contado da efetiva cessão, ou a 

não conclusão no prazo de até 01 (um) ano, acarretará na revogação do comodato, 

com a reversão da área ao Município, com todas as benfeitorias que porventura 

existirem e sem qualquer direito à indenização, reposição ou retenção. 

 

Art. 4º Expirado o prazo de vigência, toda e qualquer benfeitoria 

e/ou edificação realizada reverterá automaticamente ao patrimônio do Município, 



sem que caiba qualquer ressarcimento ou indenização. 

 

Art. 5º É expressamente vedado à Comodatária, sob pena de 

revogação imediata do comodato, ceder, emprestar, locar ou transferir o imóvel 

referido, seja a que título for. 

 

Art. 6º A Comodatária será a única responsável civil e criminalmente 

perante terceiros por eventuais danos que venha a causar no exercício do uso 

conferido pela presente Lei. 

 

Art. 7º Correrão por conta da Comodatária todos os encargos que 

incidirem ou venham a incidir sobre o objeto da presente Lei, compreendendo os 

impostos, inclusive Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU, taxas de água, luz e 

manutenção, e quaisquer contribuições federais, estaduais ou municipais. 

 

Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

SALA DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CATALÃO, aos 26 dias do mês 

de junho 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, 28.06.2006. 
(a)ADIB ELIAS JÚNIOR 

 Prefeito Municipal” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



C  Ó  P  I A 
 

LEI Nº  2.397, de 28 de junho de 2006. 
 
 

“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 21.513,00 m2, situada entre a Rua 2002, com Rua 

denominada “Estrada Pé do Morro” e com propriedade de Fernando Rodrigues 
Pimentel, no Loteamento Paineiras, nesta cidade (Área Institucional; 

 
Parágrafo Único – A área de terreno citada no “caput” deste artigo 

será desmembrada para construção de casas populares em atendimento da 
população de baixa renda.  

 

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

composta de no mínimo 03 (três) pessoas para proceder a avaliação dos imóveis 
que serão usados para composição das unidades residenciais.  

 
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 junho 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, 28.06.2006. 
(a)ADIB ELIAS JÚNIOR 
 Prefeito Municipal” 

 
 
 

 
 
 



 
 
 

 
C  Ó  P  I A 

 

LEI Nº  2.398, de 30 de junho de 2006. 
 

“Atribui nome a Praça  na Vila Erondina e dá  

outras providências” 

 

 

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, no 

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

sanciono a seguinte Lei: 

 

Art. 1º - Fica denominado de Praça Deny Vitorina 

da Silva, a Praça da Vila Erondina, situada entre a Avenida Belo 

Horizonte, a Rua São Luiz e a Rua 24 de Outubro, nesta cidade de  

Catalão-GO. 

 

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

publicação, revogando as disposições em contrário.   

 

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

de junho 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, 30.06.2006. 
(a)ADIB ELIAS JÚNIOR 

 Prefeito Municipal” 

 

 

 



 
 
 
 

C  Ó  P  I A 
 

LEI Nº  2.399, de 30 de junho de 2006. 
 
 

 

“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 10% (dez por cento), a partir de 1º (primeiro) de agosto do 
corrente ano, 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. 

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

de junho 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, 30.06.2006. 
(a)ADIB ELIAS JÚNIOR 
 Prefeito Municipal” 

 
 

 
 

 

 



 
C  Ó  P  I A 

 

LEI Nº  2.400, de 30 de junho de 2006. 
 
 

“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 3.351,00 m2, situada entre a Rua Sebastião Alves da 
Costa, com Rua 27-A, com Rua Jacob Ramos Coelho e com propriedade 

particular, no Loteamento Margon II, nesta cidade (Área Institucional); 

 
Parágrafo Único – A área de terreno citada no “caput” deste artigo 

será desmembrada 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.  

 

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

composta de no mínimo 03 (três) pessoas para proceder a avaliação dos imóveis 
que serão usados para composição das unidades residenciais.  

 

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 29 dias do mês 

de junho 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, 30.06.2006. 
(a)ADIB ELIAS JÚNIOR 
 Prefeito Municipal” 

 

 
 

 



 
C  Ó  P  I A 

 

LEI Nº  2.401, de 27 de julho de 2006. 
 
 

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

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

 

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

autorizado, em nome deste Município, a firmar convênio com o SINDICATO 
RURAL DE CATALÃO, visando a cooperação na realização da Exposição 

Agropecuária de 2006. 

 
Parágrafo único - Fica ainda o Município de Catalão 

autorizado a conceder subvenção financeira ao SINDICATO através do 

convênio referenciado no caput, até a importância de R$ 100.000,00 (Cem 
mil reais), para a consecução dos objetivos desta lei, cujo repasse ocorrerá 

conforme o estabelecido no futuro convênio.  

 

Art. 2º - Para fazer face aos recursos desta lei, o 
SINDICATO deverá apresentar o plano de aplicação e, posteriormente, a 

devida prestação de conta referente às subvenções recebidas. 

 

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

correrão à conta exclusiva da dotação orçamentária vigente. 
 

Art. 4º - Revogadas as disposições em contrário, 

esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
 

SALA DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CATALÃO, aos 05 dias do mês 

de julho 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, 27.07.2006. 
(a)ADIB ELIAS JÚNIOR 

 Prefeito Municipal” 



 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

C  Ó  P  I A 
 

LEI Nº  2.402, de 27 de julho de 2006. 
 

“Autoriza realização de permuta de 

imóveis na forma como especifica”. 
 
    A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, 
aprova, e eu, Prefeito Municipal, sanciono e promulgo a seguinte lei; 
 Municipal, anciono a e lei: 

 Artigo 1.º - Fica a Chefia do Poder Executivo Municipal 
autorizada a permutar, em nome do MUNICIPIO DE CATALÃO, com a 
IMOBILIÁRIA CAMPO VERDE LTDA, por seu representante legal, uma área de 
terreno de 2.844,00 m2, localizada entre as Ruas 106, 107, 92 e 93 do loteamento 
Castelo Branco, nesta cidade, objeto da Desafetação Autorizada pela Lei Municipal 
nº 2.396, de 28 de junho de 2.006, área esta de propriedade do Município de 



Catalão, pelos lotes de terreno designados como lotes 01 à 10 do Loteamento 
denominado de “Residencial Eldorado”, nesta cidade, sendo o lote 01 à 08 com 
250,00 m2, o lote 09 com 274,10 m2 e o lote 10 com 260,89 m2, de propriedade da 
Imobiliária Campo Verde. 
 

Artigo 2º - Fica ainda autorizado a fazer a concessão dos 
terrenos que passarão ao domínio municipal para a Cooperativa de Transporte 
Autônomo de Catalão – COTRAC, para edificação, instalação e funcionamento da 
sede social de seus cooperados.  
 

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 05 dias do mês 

de julho 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, 27.07.2006. 
(a)ADIB ELIAS JÚNIOR 

 Prefeito Municipal” 
 

C  Ó  P  I A 
 

LEI Nº  2.403, de 27 de julho de 2006. 
 

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

 

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

Art. 1º - O Parágrafo Único do Artigo 1º da Lei Municipal 
nº 2.396, de 28 de junho de 2.006, passa a vigorar com a seguinte redação: 

 
“Lei municipal n.º 2.396,  de 28 de junho    de 2.006: 
 



Art. 5º -… 
 
Parágrafo Único – A área se destinará exclusivamente 

à consecução dos fins e objetivos constantes de seu estatuto social, 
concessão essa à título gratuito e que recairá sobre a área de terra seguinte: 

 
- “Parte de uma área institucional localizada no 

Loteamento Residencial Eldorado, medindo pela frente 20,00 mts e 
confrontando com a Rua 99A; igual medida aos fundos confrontando com 
terras de Onofre Evangelista da Rocha (sucessores); pelo lado direito medindo 
25,00 mts e confrontando com o lote 01 de propriedade de Imobiliária Campo 
Verde Ltda e; pelo lado esquerdo medindo 25,00 mts e confrontando com 
restante de área Institucional, perfazendo uma área total de 500,00 m2.”  

 
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 05 dias do mês 

de julho 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, 27.07.2006. 
(a)ADIB ELIAS JÚNIOR 
 Prefeito Municipal” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



C  Ó  P  I A 
 

LEI Nº  2.404, de 07 de agosto de 2006. 
 

“Fica assegurado o direito à gratuidade no 

transporte coletivo convencional de 

Catalão/GO aos passageiros especificados” 

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, no 

uso de suas atribuições legais, az saber que aprovou a seguinte  Lei: 

 

Art. 1º - Fica assegurado o direito à gratuidade no 

transporte coletivo convencional de Catalão, aos passageiros que sejam: 

I – Integrantes da Polícia Militar e do Corpo de 

Bombeiro Militar/GO; 

II – Integrantes da Polícia Civil/GO; 

III – Agentes Prisionais/GO 

 

Art. 2º - Os passageiros  especificados terão acesso 

ao transporte coletivo convencional gratuito, mesmo sem estarem 

trajando o Uniforme da Corporação ou Órgão (fardados), cabendo-lhe a 

apresentação da carteira de identidade funcional ao condutor do ônibus. 

 

Art. 3º - 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 26 dias do mês 

de junho 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, 07.08.2006. 
(a)ADIB ELIAS JÚNIOR 

 Prefeito Municipal” 

 

 



 
República Federativa do Brasil 

Estado de Goiás 
Prefeitura Municipal de Catalão 

 
                         C  Ó  P I A    

 

LEI Nº  2.405, de 07 de agosto de 2006. 
 
 
”DISPÕE SOBRE O TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS NO MUNICÍPIO DE 
CATALÃO, ESTADO DE GOIÁS, ESTABELECE DIREITOS, GARANTIAS E OBRIGAÇÕES 
DOS USUÁRIOS, APONTA NORMAS PARA A REALIZAÇÃO DO CÁLCULO DAS TARIFAS, 
FIXA CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS A SEREM OBSERVADOS PARA A SUA 
ADEQUADA PRESTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO, DEFINE PADRÕES DE VEÍCULOS E 
CONDUTAS A SEREM UTILIZADOS, INCLUSIVE PARA ATENDER PESSOAS COM 
DIFICULDADE DE LOCOMOÇÃO, GESTANTES E DEFICIENTES FÍSICOS, 
REGULAMENTA OS ARTIGOS 85 a 92, DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS.” 

 
CAPÍTULO I 

Das Disposições Preliminares 

 

Art. 1º - O serviço de transporte coletivo de passageiros do Município de 

Catalão reger-se-á pelas disposições da Lei Orgânica, por esta Lei, pelas 
normas legais pertinentes e por demais normas expedidas pelo Poder 

Executivo, observando-se, no que couber, a legislação federal e estadual 

aplicável à espécie. 

 

Art. 2º - A operacionalização do serviço de transporte coletivo de passageiros 

será executada diretamente pela administração municipal, ou por terceiros, 
mediante a outorga de autorização, permissão ou concessão. 

§ 1º – Fica o Município de Catalão autorizado a efetuar a outorga da 
concessão, nos termos da Lei Federal nº. 8.987/95, dos serviços públicos de 

transporte coletivo urbano da cidade de Catalão e da construção, 

administração e manutenção de Terminal Rodoviário Urbano a ser 
construído pela Empresa vencedora do certame licitatório e dos demais 

terminais de transporte coletivo que vierem a ser implantados na cidade de 

Catalão. 

§ 2º - Os serviços públicos de que trata esta Lei serão concedidos, mediante 

concorrência pública, a uma empresa, por um período de 10 (dez) anos, 

podendo haver até duas prorrogações de 05 (cinco) anos cada, no interesse 



do Município e após deliberação sobre a qualidade da prestação dos serviços 

concedidos.  

§ 3º - Será permitida à Concessionária dos serviços de que trata esta Lei, nos 

termos do artigo 11 da Lei nº. 8.987/95, a exploração dos pontos de 

comércio do Terminal de Transporte Coletivo que será construído em nossa 
cidade, através de iniciativa própria ou de cessão para terceiros, bem como a 

veiculação de publicidade nos veículos utilizados para a prestação do serviço 

de transporte coletivo urbano, na forma e nos limites a ser definido em 
regulamento. 

 Art. 3º - Compete ao Município, a operação, o gerenciamento, o 

planejamento operacional e a fiscalização do serviço de transporte coletivo de 
passageiros de que trata esta Lei. 

 
Parágrafo único - A fiscalização dos serviços poderá ser descentralizada 

mediante delegação e/ou convênio a ser celebrado com órgãos ou entidades 

da Administração Pública. 

Art. 4º - O serviço público de transporte coletivo de passageiros será 

remunerado pelos usuários mediante o pagamento de tarifa fixada por 
Decreto do Poder Executivo. 

 

Art. 5º - Para fins desta Lei, considera-se: 

 

I - sistema de transporte coletivo de passageiros: o conjunto de serviços 
de transporte coletivo de passageiros, quer realizados diretamente pela 

administração municipal, quer por pessoas jurídicas de direito privado ou 

pessoas físicas, nas formas e condições previstas em lei, incluindo-se suas 
instalações; 

Parágrafo único - os serviços integrantes do sistema classificam-se em: 
 

1. Regulares: que são os serviços executados de forma contínua e 

permanente obedecendo a horários, itinerários e intervalos de tempo 

preestabelecidos, podendo ser: 

a) convencionais: categoria em que os serviços são executados com ônibus 

ou micro-ônibus, do tipo urbano; 

b) seletivos ou diferenciados: categoria executada com veículos de qualidade 

e conforto superiores, a exemplo de todos os passageiros sentados, poltronas 
reclináveis, ar condicionado, e outros. 

2. Especiais: realizado em condições específicas, a exemplo de transporte 
escolar, regime de fretamento por empresas privadas ou por entidades 

públicas; 

3. Experimentais: são aqueles executados para verificação de viabilidade de 



alterações e expansões dos serviços existentes em face de novas exigências 

do crescimento urbano; 

4. Extraordinários: destinados a atender as necessidades adicionais e 

ocasionais de transporte, determinadas por eventos excepcionais e de curta 

duração, tais como festas, festivais, encontros, seminários, comemorações, 
traslados e outros.  

5. Emergenciais: será utilizado, em especial, quando ocorrer quaisquer dos 
casos previstos nos incisos I, II, IV e VI, do artigo 52 desta Lei, pelo prazo de 

até cento e oitenta dias, para que o serviço não sofra com solução de 

continuidade, observando-se, no que couber o previsto no inciso I, do artigo 

7º, da presente; 

II - Poder Concedente: o Município de Catalão, órgão gerencial; 

 
III - autorização: outorga ocasional, por prazo limitado ou viagem certa, em 

especial para prestação de serviços de transporte em caráter emergencial, 

especial e extraordinários; 

IV - permissão: a delegação, a título precário, mediante licitação, feita pelo 

Poder Concedente, à pessoa física ou jurídica que demonstre capacidade 
para seu desempenho, por sua conta e risco, em especial para atender 

serviços de transporte em natureza experimental e/ou extraordinária; 

V - concessão: a delegação de sua prestação, feita pelo Poder Concedente, 
mediante licitação, na modalidade de concorrência à pessoa jurídica ou 

consórcio de empresas que demonstre capacidade para seu desempenho, por 

sua conta e risco e por prazo determinado, em especial para o serviço de 
transporte em caráter regular; 

 
VI - linha: serviço de transporte coletivo de passageiros, em uma ligação de 

dois pontos de partida e chegada, aberto ao público em geral, de natureza 

regular e permanente, secionado por locais de parada para embarque e 
desembarque de passageiros, com itinerário definido no ato de sua outorga, 

podendo ser alterado em função da demanda; 

VII - itinerário: percurso a ser utilizado na execução do serviço, podendo ser 
definido por nomes de ruas, localidades ou pontos geográficos conhecidos; 

VIII - distância de percurso: extensão do itinerário fixado para a linha; 
 

IX - freqüência: número de viagens em cada sentido, numa linha, em um 

período de tempo definido; 

X - ponto de parada: local de parada destinado a embarque e desembarque, 

na realização do percurso. 

§ 1º - O planejamento do sistema de transporte coletivo de passageiros 

considerará as alternativas tecnológicas disponíveis, visando atender ao 

interesse público, obedecendo às diretrizes gerais de planejamento global da 



cidade, notadamente no que diz respeito ao uso e ocupação do solo e ao 

sistema viário. 

§ 2º - O transporte coletivo terá prioridade sobre o individual e o comercial, 

condição que se estende também às vias de acesso e manutenção das pistas 

de rolamento. 

CAPÍTULO II 

Dos princípios Gerais 

 
 

Art. 6º - Toda concessão ou permissão pressupõe a prestação de serviço 

adequado ao pleno atendimento dos usuários, conforme estabelecido nesta 

Lei, nas normas pertinentes e no respectivo contrato. 

 

§ 1º - Serviço adequado é o que satisfaz as condições de regularidade, 
continuidade, segurança, eficiência, atualidade, generalidade, cortesia na 

sua prestação e modicidade das tarifas. 

§ 2º - A atualidade compreende a modernidade das técnicas, do equipamento 
e das instalações e a sua conservação, bem como a melhoria e expansão do 

serviço. 

§ 3º - Não se caracteriza como descontinuidade do serviço a sua interrupção 

em situação de emergência ou após prévio aviso, quando: 

I - motivada por razões de ordem técnica ou de segurança das instalações, e 

II - por inadimplemento do usuário, considerado o interesse da coletividade. 

 

Art. 7º - Na aplicação desta Lei e na prestação dos correspondentes serviços 
observar-se-ão, especialmente: 

I - o estatuto jurídico das licitações, conforme expresso na Lei Nº 8.666, de 
21 de junho de 1993, e respectivas alterações através da Lei Nº 8.883, de 06 

de julho de 1994, e artigo 4º, da LEI N º 9.032, de 28 de abril de 1995, que 

dispõem sobre Licitações e Contratos Administrativos, no que for aplicável; 

II - as normas de defesa do consumidor; 

III - as normas sobre outorga de concessão e permissão de serviços públicos, 
e sobre as suas prorrogações, em especial nas disposições constantes nas 

Leis Federais nºs 8.987, de 13 de fevereiro de 1995 e Lei nº 9.074, de 07 de 

julho de 1995.  

IV - as Leis Municipais sobre o assunto. 

V - princípios gerais de direito, normas constitucionais, regime e os 
princípios por ela adotados. 



CAPÍTULO III 

Da Tarifa 

Art. 8º - O cálculo da tarifa será efetuado com base em planilha de custos, 
elaborada pelo Poder Concedente, que levará em conta o custo por 

quilômetro rodado e o índice de passageiros por quilômetro, atualizados. 

Art. 9º - A tarifa do serviço público permitido ou concedido será fixada pelo 
preço da proposta vencedora da licitação e preservada pelas regras de revisão 

e reajustes previstas nesta Lei, no edital e no contrato, e o disposto no artigo 

acima. 

§ 1º - Os contratos poderão prever mecanismos de revisão das tarifas, a fim 

de manter-se o equilíbrio econômico-financeiro, para cuja revisão o Poder 
Concedente poderá valer-se de comissão especialmente nomeada e formada 

com membros da sociedade civil e do Poder Público Municipal. 

§ 2º - É vedado estabelecer privilégios tarifários que beneficiem segmentos 
específicos de usuários, a não ser no cumprimento de lei que indique a 

origem dos respectivos recursos, excetuado o direito de estudantes à meia-

passagem e de deficientes físicos e mentais, e idosos a partir de 65 (sessenta 
e cinco) anos de idade ao transporte gratuito, devidamente identificados e 

cadastrados pela concessionária. 

 
                                               CAPÍTULO IV 

                          Dos Direitos e Obrigações dos Usuários 

 
Art. 10 - Sem prejuízo do disposto em legislações específicas, são direitos e 

obrigações dos usuários: 

I - receber serviço adequado; 

II - receber do Poder Concedente e da concessionária informações para a 

defesa de seus interesses individuais e coletivos; 

III - obter e utilizar o serviço com liberdade de escolha; 

IV - levar ao conhecimento do Poder Concedente e da concessionária as 

irregularidades de que tenham conhecimento, referentes ao serviço prestado; 

V - zelar pela conservação dos bens e equipamentos por meio dos quais lhes 
são prestados os serviços; 

VI - ser transportado com pontualidade, segurança e higiene, do início ao fim 
do seu percurso; 

VII - ser atendido com urbanidade pelos prepostos da concessionária e pelos 
agentes do órgão fiscalizador; 



VIII - em se tratando de crianças, gestantes, pessoas idosas e/ou portadoras 

de deficiência com dificuldades de locomoção, de preferência ser auxiliado no 
embarque e desembarque; 

IX - receber da concessionária informações acerca das características dos 

serviços, tais como horários, tempo de percurso, localidades atendidas, preço 
da tarifa e outras relacionadas com os serviços; 

X - receber da concessionária, em caso de acidente, imediata e adequada 
assistência; 

XI - transportar, sem pagamento, crianças de até seis anos, observadas as 
disposições legais e regulamentos aplicáveis ao transporte de menor; 

XII - comunicar às autoridades competentes os atos ilícitos praticados pela 
concessionária na prestação do serviço. 

Art. 11 - O usuário dos serviços de que trata esta Lei deverá ter recusado o 
embarque ou determinado seu desembarque, quando: 

I - em estado de embriaguez ou sob efeito de substância tóxica; 

 
II - portar armas, quando não autorizado pela autoridade competente; 

 

III - transportar ou pretender embarcar produtos considerados perigosos na 
legislação específica; 

IV - transportar ou pretender embarcar consigo animais domésticos ou 
silvestres, quando não devidamente acondicionados ou em desacordo com 

disposições legais ou regulamentos; 

V - pretender embarcar objeto de dimensão e acondicionamento 
incompatíveis com as condições do veículo pelo qual lhe está sendo prestado 

o serviço; 

VI - comprometer a segurança, o conforto ou a tranqüilidade dos demais 

passageiros; 

VII - fizer uso de aparelho sonoro, depois de advertido pela tripulação; 

 

VIII - recusar o pagamento da tarifa, exceto pelo previsto nas leis concessivas 
de direito ao meio passe ou a gratuidade total da tarifa. 

Art. 12 - A permissionária e concessionária afixarão, em lugar visível e de 
fácil acesso aos usuários, no local de venda de passes e/ou similares e no 

Terminal Rodoviário Urbano, transcrição das disposições dos artigos 10 e 11, 

desta Lei. 

CAPÍTULO V 

Da Outorga do Serviço 

Seção I 



Das Disposições Gerais 

 
Art. 13 - Os serviços de que trata esta Lei, seguindo critérios de 

conveniência e oportunidade, tendo por base o interesse público direcionado 

à economicidade, à contenção e à redução das despesas públicas, e à 
eficiência da gestão orçamentária, financeira e patrimonial do Município de 

Catalão, poderão ser outorgados mediante: 

 
I - autorização: deferida individualmente para cada caso, independe de 

licitação, terá caráter precário, sua duração será definida no ato que 

autorizar, podendo ser revogada a qualquer tempo pelo Poder Concedente; 
 

II - permissão: precedida de licitação, formalizará mediante contrato de 

adesão, que observará os termos desta Lei, e do edital de licitação, inclusive 
quanto à precariedade e a revogabilidade unilateral do contrato pelo Poder 

Concedente; 

III - concessão: precedida de licitação, na modalidade de concorrência 
pública, será formalizada mediante contrato com cláusulas expressas de 

direitos e obrigações, nos termos desta Lei, e do edital de licitação, sendo, 

ainda, precedida de autorização legislativa; 

Parágrafo único - As autorizações, permissões e concessões, quando 

utilizadas, sujeitar-se-ão, sempre, à fiscalização pelo Poder Concedente, com 
cooperação dos usuários. 

Art. 14 - É assegurado a qualquer pessoa o acesso a informações e a 
obtenção de certidões e fotocópias de quaisquer atos, contratos, decisões, 

despachos ou pareceres relativos à licitação ou às próprias concessões e 

permissões de que trata esta Lei, inclusive o direito de vista no Processo 
pertinente, no âmbito da repartição e instalações do Poder Concedente. 

Seção II 

Da Licitação para Outorga dos Serviços 

 
Art. 15 - Toda concessão de serviço público de que trata esta Lei, será 

objeto, de prévia licitação, nos termos da legislação própria e com 

observância dos princípios da legalidade, moralidade, publicidade, igualdade 
do julgamento por critérios objetivos e da vinculação ao instrumento 

convocatório. 

§ 1º - O Poder Concedente, antes da realização de qualquer processo 
licitatório para outorga dos serviços de que trata esta Lei, deverá, com auxílio 

dos órgãos municipais responsáveis pelos serviços de transporte coletivo 
urbano, elaborar Estudo específico, realizando os levantamentos e avaliações 

indispensáveis à organização da licitação. 

§ 2º - Na elaboração do Estudo previsto no parágrafo anterior, dentre outros 



critérios, observar-se-á: 

I - a viabilidade do empreendimento, sua conveniência e oportunidade para o 
interesse comum; 

II - os pormenores para a execução; 

III - indicação das linhas, percurso e o respeito estudo de mercado; 

IV - as características do serviço; 

V - os itinerários das linhas; 

VI - utilização de mecanismos que propiciem a manutenção de meio 

ambiente ecologicamente equilibrado, de acordo com o previsto na Lei 

Orgânica Municipal; 

VII - criação de mecanismos que propiciem livre acesso às pessoas 

portadoras de deficiência física; 

VIII - avaliação do interesse público, na outorga dos serviços a uma ou mais 

concessionárias; e,  

IX - avaliação do interesse público na prorrogação do contrato existente, 

considerando-se a qualidade e eficiência dos serviços até então prestados. 

§ 3º - As minutas de editais de licitação, bem como as dos contratos, 

acordos, convênios, termos, aditivos ou ajustes realizados em decorrência 
desta lei, deverão ser previamente examinados e aprovados pela Procuradoria 

Geral do Poder Concedente. 

Art. 16 - O tipo de licitação para os serviços concedidos ou permitidos pelo 
Poder Concedente será, de preferência, o tipo "técnica e preço". 

Parágrafo único - O Poder Concedente desclassificará as propostas que: 
 

I - não atendem às exigências do ato convocatório; 

II - apresentarem preços excessivos ou manifestamente inexeqüíveis.  
 

Art. 17 - Considerar-se-á desclassificada a proposta que: 

I - para sua viabilidade, necessite de vantagens ou subsídios que não 

estejam previamente autorizados em lei e à disposição de todos os 

concorrentes; 

II - de entidade estatal alheia à esfera político-administrativa do Poder 

Concedente que, para sua viabilização, necessite de vantagens ou subsídios 
do poder público controlador da referida entidade. 

Art. 18 - São vedados aos agentes públicos do Poder Concedente admitir, 
prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, cláusulas ou condições 

que: 



I - comprometam, restrinjam ou frustrem o caráter competitivo do 

procedimento licitatório e a livre concorrência na execução do serviço; 

II - estabeleçam preferências ou distinções entre os licitantes, e que possam 

ferir esta lei. 

 

Seção III 

Do Edital 

 

 

Art. 19 - O edital de licitação, observando o disposto no artigo 7º, incisos I e 
III, desta lei, conterá, especialmente: 

I - objeto, metas e prazo de concessão; 

II - a linha e seu itinerário; 

III - prazo, local e horário em que serão fornecidos, aos interessados, os 
dados, estudos e projetos necessários à elaboração dos orçamentos e das 

propostas; 

IV - descrição das condições e parâmetros mínimos de qualidade e 

produtividade aceitáveis e necessárias à prestação adequada do serviço;  

 
V - os critérios e a relação dos documentos exigidos para aferição da 

capacidade técnica, da idoneidade financeira e da regularidade jurídica e 

fiscal; 

VI - os direitos e obrigações do Poder Concedente e da concessionária em 

relação à alteração e expansões a serem realizadas no futuro, para garantir a 
continuidade da prestação do serviço; 

VII - as condições de liderança da empresa responsável, na hipótese em que 

for permitida a participação de empresas em consórcio; 
 

VIII - os prazos para recebimento das propostas, julgamento da licitação e 

assinatura do contrato; 

IX - os critérios de reajustes e revisão da tarifa; 

X - os critérios indicadores, fórmulas e parâmetros a serem utilizados no 
julgamento técnico econômico-financeiro da proposta; 

XI - minuta do respectivo contrato. 

Art. 20 - Os estudos, investigações, levantamentos, projetos, e despesas ou 

investimentos já efetuados, vinculados à concessão, de utilidade para a 
licitação, realizados pelo Poder Concedente ou com a sua autorização, na 

forma do artigo 15 desta Lei, serão colocados à disposição dos interessados, 



devendo o vencedor da licitação ressarcir os dispêndios correspondentes, 

desde que especificados no edital. 

 

Seção IV 

Dos contratos 

Art. 21 - Os contratos administrativos de que trata esta Lei regulam-se pelas 
suas cláusulas e pelos preceitos de direito público, aplicando-lhes, 

supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições 

de direito privado. 

Parágrafo único - O regime jurídico dos contratos administrativos 

instituídos por esta Lei confere ao Poder Concedente, em relação a eles, a 

prerrogativa de: 

I - modificá-los, unilateralmente, para melhor adequação às finalidades de 

interesse público, respeitados os direitos do contratado; 

II - rescindi-los, unilateralmente, na forma da legislação em vigor; 

III - fiscalizar-lhes a execução; 

IV - aplicar-lhe sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do 
ajustado no contrato, aplicando-se-lhes as disposições previstas no edital e 

minuta de contrato; 

V - ocupar provisoriamente bens móveis, imóveis, pessoal e serviços 
vinculados ao objeto do contrato, na hipótese da necessidade de acautelar 

apuração administrativa de faltas contratuais pelo contratado, paralisações 

dos serviços, bem como da hipótese de rescisão do contrato administrativo. 

Art. 22 - O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo 

com as cláusulas avençadas e as normas desta Lei, observando as demais 
legislações aplicáveis, respondendo cada uma pelas conseqüências de sua 

inexecução total ou parcial. 

 
Art. 23 - Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as 

devidas justificativas, aplicando-se-lhes as disposições do artigo 65 e 124, da 

LEI Nº 8.666/93. 

 

Art. 24 - São cláusulas essenciais do contrato de concessão as relativas: 

I - ao objeto, à área e ao prazo da concessão, inclusive a data de início da 

prestação do serviço; 

II - ao modo, forma e condições de prestação do serviço, inclusive tipos e 

quantidades mínimas de veículos; 

III - aos critérios, indicadores, fórmulas e parâmetros definidores da 



qualidade e produtividade na prestação do serviço; 

IV - ao itinerário; 

V - aos horários de partida e as freqüências mínimas; 

VI - à tarifa contratual e aos critérios e procedimentos para o reajuste e a 

revisão das mesmas; 

VII - aos direitos, garantias e obrigações do Poder Concedente e da 
concessionária, inclusive da obrigatoriedade de instalação de equipamentos 

ou outros instrumentos que ofereçam melhorias e segurança para o serviço, 
incluindo-se os relacionados às previsíveis necessidades de futura alteração 

e expansão do serviço e conseqüente modernização, aperfeiçoamento e 

ampliação dos equipamentos e das instalações; 

VIII - aos direitos e deveres dos usuários para obtenção e utilização do 

serviço; 

IX - aos casos de extinção da concessão; 

X - às condições para prorrogação do contrato, subordinadas à boa 
qualidade e prestação adequada dos serviços; 

XI - à forma de fiscalização das instalações, dos equipamentos, dos métodos 
e práticas de execução do serviço, bem como à indicação dos órgãos 

competentes para exercê-la; 

XII - às penalidades contratuais e administrativas a que se sujeita a 
concessionária e sua forma de aplicação; 

XIII - à obrigatoriedade, forma e periodicidade da prestação de contas das 
concessionárias ao Poder Concedente; 

XIV - à exigência da publicação de demonstrações financeiras periódicas da 
concessionária; 

XV - ao foro e ao modo amigável de solução das divergências contratuais; 
 

XVI - à convocação do interessado para assinatura do contrato; 

 
XVII - a legislação aplicável à execução do contrato e especialmente aos 

casos omissos; 

XVIII - hipóteses de aumento, diminuição ou modificação do número de 
linhas, itinerários, freqüência de viagens de cada linha e pontos de parada; e,  

XIX - a obrigação da concessionária de manter, durante toda a execução do 
contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as 

condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

Parágrafo único - Aplicar-se-á aos termos de autorização e aos contratos de 
adesão das permissões de que trata esta lei, as disposições previstas nos 

incisos acima, no que for possível, sem prejuízo da observância de outras 



disposições específicas previstas em lei ou regulamentos, em especial na 

legislação federal. 

Art. 25 - Os contratos e seus aditamentos serão lavrados pelo Poder 

Concedente, que os manterá em arquivo. 

Art. 26 - Todo contrato deverá mencionar os nomes das partes e os seus 
representantes, a finalidade, o ato que autorizou a sua lavratura, o número 

do processo da licitação, a sujeição dos contratantes às normas desta Lei e 
às cláusulas contratuais. 

 

 
CAPÍTULO VI 

Dos Encargos da Concessão 

Seção I 

Dos Encargos do Poder Concedente 

 
 

Art. 27 - Incumbe ao Poder Concedente: 

 
I – regulamentar, sempre que necessário, o serviço concedido e fiscalizar 

permanentemente a sua prestação; 

 

II - aplicar as penalidades regulamentares e contratuais; 

III - revogar a autorização e extinguir a concessão ou permissão, de acordo 

com esta Lei; 

IV - homologar reajustes e proceder à revisão e reajuste das tarifas na forma 

desta Lei, nas normas pertinentes e no contrato; 

V- fazer cumprir as disposições regulamentares do serviço e as cláusulas do 
contrato ou termo de autorização; 

VI - zelar pela boa qualidade do serviço, receber, apurar e solucionar queixas 
e reclamações dos usuários, que serão cientificados, em até trinta dias, das 

providências tomadas; 

VII - estimular o aumento da qualidade, produtividade, preservação do meio 

ambiente e conservação; 

VIII - incentivar a competitividade; e 

IX - estimular a formação de associações de usuários para defesa de 
interesses relativos ao serviço. 

Seção II 



Dos Encargos da Concessionária 

 
Art. 28 - Incumbe à concessionária: 

I - prestar serviço adequado, na forma prevista nesta Lei, nas normas 
técnicas aplicáveis e no contrato, executando-o com rigoroso cumprimento 

de horário, freqüência, frota, tarifa, itinerário, terminais e pontos de parada 

com os respectivos abrigos de passageiros; 

II - manter em dia o inventário e o registro dos bens vinculados à concessão; 

III - prestar contas da gestão do serviço ao Poder Concedente e aos usuários, 

nos termos definidos nesta Lei e contrato; 

IV - permitir aos encarregados da fiscalização, livre acesso, em qualquer 
época, às obras, aos equipamentos e às instalações integrantes do serviço, 

bem como a seus registros contábeis; 

V - zelar pela integridade e manutenção dos bens vinculados à prestação do 

serviço, bem como segurá-los adequadamente; 

VI - captar, aplicar e gerir os recursos vinculados à prestação do serviço; 

VII - reparar, corrigir, remover, reconstituir ou substituir, às suas expensas, 
no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verifiquem vícios, 

defeitos ou incorreções resultantes da execução ou equipamentos utilizados; 

 
VIII - responder pelos danos causados diretamente ao Poder Concedente ou a 

terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não 

excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o 
acompanhamento pelo Poder Concedente; 

IX - responder pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e 

comerciais resultantes da execução do contrato; 

X - emitir, comercializar e controlar passes e vale transporte, e fornecer ao 

Poder Concedente, mensalmente, relatórios e informações a respeito; 

XI - adotar uniformes e identificação, através de crachá, para o pessoal de 

operação; 
 

XII - proporcionar, periodicamente, treinamento e reciclagem do pessoal de 

operação, principalmente nas áreas de relações humanas, segurança do 
tráfego e primeiros socorros. 

Parágrafo único - Aplicar-se-á aos termos de autorização e aos contratos de 

adesão das permissões de que trata esta lei, as disposições previstas nos 
incisos acima, concorde o já disposto no parágrafo único do artigo 24 desta 

Lei. 

 



CAPÍTULO VII 

Da Forma de Execução dos Serviços 

Seção I 

Das Disposições Gerais 

 
Art. 29 - O embarque e desembarque de usuários serão realizados nos 

pontos de parada determinados pelo Poder Concedente. 

Art. 30 - Quando ocorrer impraticabilidade temporária do itinerário, o 
serviço será executado pela via disponível mais direta, com imediata 

comunicação ao Poder Concedente. 

Art. 31 - Nos casos de interrupção ou retardamento do percurso, a 

concessionária diligenciará, para a conclusão do itinerário, a obtenção de 

outro veículo. 

Art. 32 - Quando caso fortuito ou de força maior ocasionar a interrupção do 

serviço, a concessionária deverá comunicar imediatamente a ocorrência ao 
Poder Concedente. 

Parágrafo único - Não se caracteriza como descontinuidade do serviço a sua 
interrupção por motivo de caso fortuito ou de força maior, devidamente 

justificados e comprovados, e assim entendidos e aceitos pelo Poder 

Concedente. 

Art. 33 - No caso de acidente, em que ocorram lesões corporais graves ou 

gravíssimas, a concessionária deverá comunicar o fato ao Poder Concedente, 

no prazo de até quarenta e oito (48) horas do acontecido, fazendo 
acompanhar, sempre que possível, de boletins de ocorrência, laudos, exames 

e outros. 

Parágrafo único - Se o acidente ocasionar morte, a comunicação deverá ser 
imediata, devendo a concessionária encaminhar o boletim de ocorrência e 

outros documentos complementares no prazo de até quarenta e oito (48) 
horas, salvo motivo justificado e aceito pelo Poder Concedente. 

 

Art. 34 - O serviço de transporte coletivo de passageiros em caráter regular 

poderá ter seus itinerários adaptados às necessidades de atendimento da 
demanda dos usuários e à expansão dos serviços concedidos, mediante 

prévio requerimento ao Poder Concedente, que após ouvir os seus órgãos 

competentes para dispor sobre o assunto,  deliberará sobre o requerimento. 

Parágrafo único - As modificações efetuadas constarão de aditivos aos 

respectivos contratos. 

Seção II 

Dos Veículos 



Art. 35 - Na execução dos serviços serão utilizados ônibus que atendam as 

especificações constantes do contrato. 

§ 1º - Para viabilizar o livre acesso às pessoas com deficiência física e com 

dificuldade de locomoção, a concessionária deverá dispor de veículo 

especiais, e ainda, adequando aos veículos normais, sempre que possível, 
mecanismos e equipamentos para que, no mesmo sentido, atendam cada vez 

mais e melhor as necessidades das referidas pessoas. 

 
§ 2º - Todos os veículos deverão estar devidamente registrados no Poder 

Concedente. 

 
§ 3º - Do registro constarão os seguintes dados: 

I - número da placa; 

II - número de ordem; 

III - marca e categoria; 

IV - características do motor; 

V - modelo, número e ano de fabricação e chassis e carroceria. 

 
Art. 36 - A concessionária é responsável pela segurança da operação e pela 

adequada manutenção, conservação e preservação das características 

técnicas dos veículos. 

Art. 37 - Fica facultado ao Poder Concedente, sempre que julgar 

conveniente, efetuar vistorias nos veículos, podendo, neste caso, determinar 
a suspensão de tráfego dos que não estiverem em condições de segurança e 

aplicar as penalidades previstas nos respectivos contratos, observando a 

legislação aplicável. 

 

Seção III 

Do Pessoal da Concessionária 

Art. 38 - A concessionária deverá adotar processos adequados de seleção e 

aperfeiçoamento do seu pessoal, especialmente daqueles que desempenhem 

atividades relacionadas com a segurança do transporte e dos que 
mantenham contato com o público. 

Art. 39 - O pessoal da concessionária, quando em serviço, e cuja atividade 
se exerça em contato permanente com o público, em especial motoristas, 

cobradores, despachantes e fiscais, quando houver, é obrigado a: 

I - apresentar-se, quando em serviço, corretamente uniformizado e 
identificado; 

 



II - conduzir-se com atenção e urbanidade; 

III - dispor, conforme a atividade que desempenhe, de conhecimento sobre a 
linha, de modo que possa prestar informações sobre horários, itinerários, 

tempos de percurso, distância e preços da tarifa. 

IV - não portar arma, de qualquer espécie. 

Art. 40 - Sem prejuízo do cumprimento dos demais deveres previstos na 
legislação de trânsito e nesta Lei, os motoristas, cobradores, fiscais e 

despachantes, quando houver, deverão: 

I - dirigir o veículo de modo que não prejudiquem a segurança e o conforto 
dos usuários; 

II - não movimentar o veículo sem que estejam fechadas as portas e as 
saídas de emergência; 

III - sempre que possível auxiliar o embarque e o desembarque, de pessoas 
idosas ou com dificuldade de locomoção, e na obtenção de assentos para as 

referidas pessoas, bem como para os usuários portadores de deficiência 

física e para as gestantes; 

VI - não ingerir bebida alcóolica ou fazer uso de substância tóxica em 

serviço; 

V - respeitar os horários, itinerários e pontos de parada; 

VI - diligenciar a obtenção de transporte para os usuários, no caso de 
interrupção do percurso; 

VII - prestar à fiscalização, os esclarecimentos que lhe forem solicitados; 

VIII - exibir à fiscalização, quando solicitado, ou entregá-los, contra-recibo, 

os documentos que forem exigíveis; 

IX - somente abastecer o veículo quando sem passageiros; 

Parágrafo único - O Poder Concedente poderá solicitar exames periódicos ou 
de sanidade física, mental e psicotécnico dos operadores, bem como exigir o 

afastamento de qualquer pessoa, em especial as especificadas no "caput", 
culpada de infração de natureza grave, assegurando-lhe amplo direito de 

defesa. 

Art. 41 - São requisitos para o exercício da função de motorista: 

I - ser maior de 21 (vinte e um) anos; 

II - não ter defeito físico incompatível com a função; 

III - ser alfabetizado; 

IV - ser habilitado de acordo com o Código Nacional de Trânsito; 

V - ter mais de 02 (dois) anos de habilitação profissional e de experiência 



com veículos pesados; 

VI - não sofrer de enfermidades infecto-contagiosas ou outras que possam 
acarretar privação de reflexos, atenção ou sentidos, mesmo que 

momentaneamente. 

Art. 42 - Os cobradores são obrigados a: 

I - cobrar a tarifa autorizada, restituindo, quando for o caso, a correta 
importância do troco; 

II - diligenciar junto à empresa no sentido de evitar insuficiência de moeda 
divisionária e/ou fração de passagem; 

Art. 43 - São requisitos para o exercício da função de cobrador: 

I - ser maior de 14 (quatorze) anos; 

II - não ter defeito físico incompatível com a função; 

III - ser alfabetizado; 

IV - não portador de doença infecto-contagiosa. 

 

Seção IV 

Da Qualidade dos Serviços 

 
Art. 44 - Considerar-se-ão como indicadores de boa qualidade dos serviços 

prestados: 

 
I - as condições de segurança, conforto e higiene dos veículos, Terminal 

Rodoviário Urbano e pontos de parada; 

II - o cumprimento das condições de regularidade, continuidade, atualidade, 

pontualidade, eficiência, segurança e cortesia na prestação; 

 
III - o desempenho profissional do pessoal da concessionária; 

IV - o índice de acidentes em relação aos itinerários realizados; 

Parágrafo único - O Poder Concedente procederá ao controle permanente da 

qualidade dos serviços, inclusive valendo-se da realização de auditorias, 

especialmente para avaliação da capacidade técnico-operacional da 
concessionária. 

 
CAPÍTULO VIII 

Do Controle dos Serviços Outorgados 



Seção I 

Da Fiscalização 

 
 

Art. 45 - A fiscalização dos serviços de que trata esta Lei será exercida pelo 

Poder Concedente, por si, ou por intermédio de órgãos ou entidades por ele 

indicados, com cooperação dos usuários. 

Art. 46 - No exercício da fiscalização, o Poder Concedente terá acesso aos 

dados relativos à administração, contabilidade, recursos técnicos, 
econômicos e financeiros da concessionária, observando, no que couber, o 

disposto no inciso IV, do artigo 28, desta Lei. 

 

Seção II 

Das Sanções Administrativas e da Tutela Judicial 

 
Art. 47 - Na aplicação desta Lei, serão observadas, quanto à aplicação de 

sanções administrativas e à apuração de infrações penais, o que dispõem os 

artigos 81 a 108, da LEI Nº 8.666/93, no que puder ser aplicado. 

Art. 48 - Pela inexecução total ou parcial do contrato o Poder Concedente 

poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao permissionário e 
concessionário, sem prejuízo de outras sanções e penalidades previstas em 

legislações correlatas ou no próprio edital e no contrato, as seguintes 

sanções: 
 

I - advertência; 

II - multa, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato; 

III - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 

contratar com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 

IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 

Administração Pública. 

Art. 49 - A prática dos crimes definidos na Lei 8.666/93, em especial nos 

artigos 89 a 108, e subsidiariamente aplicáveis à presente Lei, por força do 
que dispõe o seu artigo 124, ainda que simplesmente tentados, sujeitam 

seus autores à apuração das responsabilidades civil e criminal, sem prejuízo 

de outras sanções cabíveis. 

Seção III 

Dos Atos do Poder Concedente, 

dos Recursos Administrativos e dos Prazos 



 

Art. 50 - Dos atos do Poder Concedente decorrentes da aplicação desta Lei, 
caberá observar o disposto no artigo 7º, em especial no inciso I. 

 
Art. 51 – Na contagem dos prazos estabelecidos nesta Lei, excluir-se-á o dia 

do início e incluir-se-á o do vencimento, e considerar-se-ão os dias 

consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto em contrário. 

        Parágrafo único.  Só se iniciam e vencem os prazos referidos neste 

artigo em dia de expediente no órgão ou na entidade. 

 

Seção IV 

Da Extinção da Concessão 

 

 

Art. 52 - Extingue-se a concessão, nos termos desta Lei, e tendo em vista, no 
que for aplicável, o disposto nos artigos 35 a 38, da Lei 8.987/95, e nos 

artigos 77 a 88 e 124, da LEI Nº 8.666/93 por: 

I - advento do termo contratual; 

II - caducidade; 

III - rescisão contratual; 

IV - anulação, observando, no que couber, o artigo 59, da LEI Nº 8.666/93; 
 

V - encampação; e 

VI - falência ou extinção da empresa concessionária e falecimento ou 

incapacidade do titular, no caso de empresa individual. 

§ 1º - Extinta a concessão, retornam ao Poder Concedente todos os direitos e 
privilégios transferidos ao concessionário conforme previsto no edital e 

estabelecido no contrato. 

§ 2º - Extinta a concessão haverá a imediata assunção do serviço pelo Poder 

Concedente, procedendo-se aos levantamentos e avaliações necessárias, 

aplicando-se, quando for o caso, o previsto no inciso V, do parágrafo único, 
do artigo 21 desta Lei, e demais normas pertinentes. 

 

§ 3º - Para os efeitos desta Lei, considera-se encampação a retomada do 
serviço pelo Poder Concedente durante o prazo de concessão, por motivos de 

interesse público, mediante lei autorizativa. 

CAPÍTULO IX 



Das Disposições Finais e Transitórias 

 

Art. 53 - Os casos omissos serão resolvidos pelo órgão Poder Concedente, 
valendo-se da legislação vigente que rege o assunto. 

Art. 54 - O Poder Executivo poderá baixar quaisquer atos para o fiel 

cumprimento desta lei, incluindo regulamentações que se fizerem 
necessárias, sendo ainda autorizado a praticar os demais atos que julgar 

necessários para a concretização dos objetivos previstos na presente Lei, 

autorizado a firmar convênios, contratos, acordos, ajustes, aditivos e outros 
instrumentos similares. 

Art. 55 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

 

SALA DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CATALÃO, aos 05 dias do 

mês de julho 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, 07.08.2006. 
(a)ADIB ELIAS JÚNIOR 

 Prefeito Municipal” 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Confere com o original arquivado em livro próprio desta Prefeitura. 

Secretaria Municipal de Administração, aos 03 dias do mês de março  2007. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 



LEI Nº  2.406, de 11 de agosto de 2006. 
 

“Declara de Utilidade Pública o Núcleo de Assistência 

Social da Igreja Missionária e dá outras  

providências.” 

 

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

e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei: 

 

Art. 1º - Fica de declarado de utilidade pública o  

NÚCLEO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA IGREJA MISSIONÁRIA, sem  fins 

lucrativos, com personalidade  jurídica própria, fundada em 31 de dezembro de 

2.003, com sede provisória nas dependências da igreja Missionária Jesus de 

Nazaré, situada na Avenida  Maria Marcelina, nº 1551, Bairro Ipanema, 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 05 dias do mês 

de junho 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, 11.08.2006. 
(a)ADIB ELIAS JÚNIOR 

  Prefeito Municipal” 
 
 

 

 



LEI Nº  2.407, de 11 de agosto de 2006. 
 
Obs. Esta lei foi numerada e não sancionada.  
 
 

 

LEI Nº  2.408, de 11 de agosto de 2006. 
 

“Atribui nome a Rua A do Loteamento Alto da 

Boa Vista I, e dá outras  providências.” 

 

 

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, no 

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

sanciono a seguinte Lei: 

 

Art. 1º - Fica denominado de Rua Maria Natália 

Alves, a Rua ‘A’ do Loteamento Alto da Boa Vista I, nesta cidade de 

Catalão, Estado de Goiás. 

 

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

publicação, revogando as disposições em contrário.   

 

SALA DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CATALÃO, aos 19 dias do 

mês de junho 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, 11.08.2006. 
(a)ADIB ELIAS JÚNIOR 
  Prefeito Municipal” 

 
 
 
 
LEI Nº  2.409, de 11 de agosto de 2006. 
 

“Atribui nome a Rua 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 Alameda Vanessa 

Ribeiro Silva , a Avenida Belo Horizonte situada na Vila Erondina, 

paralela à GO-210, 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 26 dias do 

mês de junho 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, 11.08.2006. 
(a)ADIB ELIAS JÚNIOR 
  Prefeito Municipal” 

 
 
 
 

 

LEI Nº  2.410, de 18 de agosto de 2006. 
 

“Dispõe sobre regularização de área pública 

municipal 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 

regularizar área de terreno constituída e denominada de “Distrito de Santo 

Antônio do Rio Verde”, neste município, com área urbana total de 1.026.750,00 
m2.. 

 

Parágrafo Único – A área de terreno citada no “caput” deste artigo 
será desmembrada para a regularização, com entrega das escrituras ou títulos 

equivalentes a quem de direito.  

 

Artigo 2º - O Chefe do Poder Executivo nomeará uma Comissão 
composta de no mínimo 03 (três) pessoas para procederem o cadastramento das 

pessoas que já detém a posse dos lotes e casas na área.  

 

Artigo 3º - Como na área já existem todas as infra-estruturas 
necessárias, o município poderá fazer apenas o desmembramento para registro 

no CRI local. 

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

revogadas as disposições em contrário. 

 

SALA DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CATALÃO, aos 14 dias do 

mês de agosto 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, 18.08.2006. 
(a)ADIB ELIAS JÚNIOR 
  Prefeito Municipal” 

 

 

LEI Nº  2.411, de 18 de agosto de 2006. 
 
 

“Autoriza o Município de Catalão a firmar convênio com o NÚCLEO 
DE APOIO AO TOXICOMANO E ALCOOLATRA – NATA, desta 

cidade e a conceder subvenção financeira da forma que especifica 
e dá outras providências”. 
 
 

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

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

autorizado, em nome do Município de Catalão, a firmar convênio com o NÚCLEO DE 
APOIO AO TOXICOMANO E ALCOOLATRA – NATA, com sede nesta cidade, visando 
auxiliar a associação na construção de sua sede própria. 

 
Parágrafo único - Fica ainda o Município de Catalão 

autorizado a conceder subvenção financeira ao NÚCLEO DE APOIO AO 
TOXICOMANO E ALCOOLATRA – NATA, para ser utilizada na construção de sua 
sede, até a importância de R$ 7.000,00 (Sete mil reais), cujo repasse ocorrerá na forma 
e data a ser definida no convênio.  

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

deverá apresentar o plano de aplicação, e, posteriormente a devida prestação de conta 
referente à subvenção recebida. 

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

a conta exclusiva da dotação orçamentária vigente. 
 
             Art. 4.º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, 

revogadas as disposições  em contrario. 
 

SALA DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CATALÃO, aos 14 dias do 

mês de agosto 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, 18.08.2006. 
(a)ADIB ELIAS JÚNIOR 

  Prefeito Municipal” 
 

LEI Nº  2.412, de 18 de agosto de 2006. 
 

“Define o território do Distrito Turístico 

de Pedra Branca e dá outras 

providências” 
 
 

   Faço saber que a Câmara Municipal de Catalão, Estado 

de Goiás, decreta e eu, Prefeito Municipal, sanciono e promulgo a seguinte 

lei: 

 

   Art. 1º - Fica por esta Lei definida como sede 

administrativa do Distrito Turístico de Pedra Branca o existente povoado 

de Pedra Branca. 

 

   Art. 2º - O Distrito terá uma área administrativa que 

abrangerá o território encravado dentro dos seguintes limites :  

 

“Começa na confluência do Ribeirão Ouvidor com o Rio Paranaíba; a 

partir  daí, sobre pelo Ribeirão Ouvidor, até a barra do Córrego do Sapé, 

até aqui confrontando com o Município de Cumarí; deste ponto segue 

pelo Córrego do Sapé até a sua cabeceira, até atingir a divisa com o 

Município de Três Ranchos, confrontando até aqui com o Município de 

Catalão; daí segue já dividindo com o Município de Três Ranchos à 

direita, atravessa o Córrego dos Baianos e continua até a cabeceira do 

Córrego Grande, e, daí pelo Córrego Grande abaixo, dividindo com o 

Município de Três Ranchos até a sua foz no Rio Paranaíba; daí, pelo Rio 

Paranaíba abaixo até a foz do Ribeirão Ouvidor onde se iniciou esta 

descrição”.   



 

  Art. 3º - Á área administrativa, abrange e compreende 

também as áreas ocupadas pelas represas do Rio Paranaíba, de 

Emborcação e de Itumbiara, dentro do perímetro descrito no artigo 

anterior. 

  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 14 dias do mês de  

junho de 2006. 

 

(a)DEUSMAR BARBOSA DA ROCHA 

               Presidente da Câmara Municipal de Catalão 

 

“Sanciono a presente Lei . 
Registre-se e publique-se.  
Catalão, 18.08.2006. 
(a)ADIB ELIAS JÚNIOR 

  Prefeito Municipal” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

LEI Nº  2.413, de 18 de agosto de 2006. 
 

“Cria e denomina Escola Municipal de Santo 

Antônio do rio Verde, neste município” 

 

 

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, 

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

 

Art. 1º - Fica criada  e denominada de ”ESCOLA 

MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO RIO VERDE” , a Escola 

construída na sede do distrito de Santo Antônio do Rio Verde, neste 

Município. 

 

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 14 dias do 

mês de agosto 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, 18.08.2006. 
(a)ADIB ELIAS JÚNIOR 
  Prefeito Municipal” 

LEI Nº  2.414, de 18 de agosto de 2006. 
 

“Atribui nome a Rua ”H” do Loteamento Alto 

da Boa Vista II  e dá outras  providências.” 

 

 

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, no 

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

sanciono a seguinte Lei: 

 

Art. 1º - Fica denominado de Rua Antônio 

Ferreira de Melo , a Rua “H” do Loteamento Alto da Boa  Vista II, nesta 

cidade de Catalão, Estado de Goiás. 

  

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

publicação, revogando as disposições em contrário.   

 

SALA DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CATALÃO, aos 14 dias do 

mês de agosto 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, 18.08.2006. 
(a)ADIB ELIAS JÚNIOR 
  Prefeito Municipal” 
 



 
 
 
 
 
 

LEI Nº  2.415, de 22 de agosto de 2006. 
 

“Modifica o Art. 2º da Lei Municipal nº 2.404, 

de 7 de agosto de 2006 da forma que 

especifica” 

 

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, no 

uso de suas atribuições legais, faz saber que aprovou a seguinte Lei: 

 

Art. 1º - O art. 2º da Lei Municipal nº 2.404, de 7 

de agosto de 2006, passa, a partir desta data, a reger-se com a seguinte 

redação: 

Lei Municipal nº 2.404 de 07 de agosto de 

2006: 

Art. 1º .... 

Art. 2º - Os passageiros especificados terão 

acesso ao transporte coletivo convencional gratuito, desde que 

estejam trajando farda ou colete do respectivo órgão(fardados), 

cabendo-lhe a apresentação da carteira de identificação funcional 

ao condutor do ônibus.” 

 

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

publicação, revogando as disposições em contrário.   

SALA DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CATALÃO, aos 07 dias do 

mês de agosto 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, 22.08.2006. 
(a)ADIB ELIAS JÚNIOR 
  Prefeito Municipal” 

LEI Nº  2.416, de 06 de setembro de 2006. 
 
        “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 “FÁBIO SAFATLE 
FAIAD”, o Prédio onde funcionará o Conselho Tutelar de Catalão, 

localizado na Rua  Abdon Leite esquina com Rua 108, no Loteamento Boa 

Sorte, 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 28 dias do 

mês de agosto 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, 06.09.2006. 
(a) JOÃO SEBBA NETO 

      Prefeito Municipal” 

 

 

 

 
 
 
 
 



 
 
 
LEI Nº  2.417, de 06 de setembro de 2006. 
 

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

 
 

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

 Municipal, anciono a e lei: 
Artigo 1º - Fica a Chefia do Poder Executivo Municipal autorizada a 

permutar, em nome do MUNICIPIO DE CATALÃO, com o Sr. CAIRO JOSEPH DOS 
SANTOS FERREIRA, duas (02) áreas de terreno de 360,00 m2 cada, designadas 
como  “05ª” e “09ª” área, objeto do Decreto de Desmembramento de    nº 1.706, de 
15 de setembro de 2004 e suas posteriores alterações, situadas no loteamento 
Setor Margon II,  nesta cidade, áreas estas de propriedade do Município de Catalão, 
por um lote de terreno designado como lote 02 da quadra 23 do loteamento 
Monsenhor Souza, situado na Rua 607, nesta cidade, com a área de 360,00 m2 e 
suas benfeitorias que ali existiam, de propriedade do Sr. Cairo Joseph dos Santos 
Ferreira. 

Parágrafo Único – A permuta supra mencionada se dará em decorrência 
de inundação do imóvel do Sr. Cairo pelo lago do Setor Monsenhor Souza.   

 

Artigo 2º - A área onde localiza-se o terreno a ser permutado por esta lei, 
foi destinada a composição de área atingida pelo lago do bairro Monsenhor Souza, 
nesta cidade.  

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

composta de no mínimo 03 (três) pessoas para proceder a avaliação 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 31 dias do 

mês de agosto 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, 06.09.2006. 
(a) JOÃO SEBBA NETO 

      Prefeito Municipal” 

 

LEI Nº  2.418, de 06 de setembro de 2006. 
 

“Autoriza realização de permuta de imóveis na forma     
como especifica”. 
 
A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, aprova, e 

eu, Prefeito Municipal, sanciono e promulgo a seguinte lei; 
 Municipal, anciono a e lei: 
Artigo 1º - Fica a Chefia do Poder Executivo Municipal 

autorizada a permutar, em nome do MUNICIPIO DE CATALÃO, com o Sr. 
TARCISIO DE SOUZA NETO, duas (02) áreas de terreno de 300,00 m2 cada, 
designadas como “05ª” e “06ª” área, objeto do Decreto de Desmembramento de nº 
1.028, de 06 de julho de 2006, situadas no loteamento Setor Margon II, nesta 
cidade, áreas estas de propriedade do Município de Catalão, por 320,00 m2 
designado como parte de um lote de terreno caracterizado como lote 01 da quadra 
19 do loteamento Monsenhor Souza, situado na Rua 607, nesta cidade, bem como 
as benfeitorias e plantações que ali existiam, de propriedade do Sr. Tarcisio de 
Souza Neto. 

Parágrafo Único – A permuta supra mencionada se dará em 
decorrência de inundação do imóvel do Sr. Tarcisio pelo lago do Setor Monsenhor 
Souza.   

 

Artigo 2º - A área onde localiza-se a parte de terreno a ser 
permutado por esta lei, foi destinada a composição de área atingida pelo lago do 
bairro Monsenhor Souza, nesta cidade.  

 
Artigo 3º - O Chefe do Poder Executivo nomeará uma 

Comissão composta de no mínimo 03 (três) pessoas para proceder a avaliação 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 31 dias do 

mês de agosto 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, 06.09.2006. 
(a) JOÃO SEBBA NETO 
      Prefeito Municipal” 
 
 

 

LEI Nº  2.419, de 06 de setembro de 2006. 
 

“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 Rua Santa Marta do Loteamento Três Cruzes, nesta 
cidade, no trajeto compreendido da confluência das Ruas Paraúna com a 
Nova Aurora até a Rua São João da Aliança e ainda desta Rua até a Rua 
Itapaci, no mesmo loteamento. 

 
Artigo 2º - Fica ainda autorizado a desafetação do remanescente 

da área que era destinada a Rua Santa Marta, 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 Rua Santa Marta, para que possa 
ser desmembrada e regularizada de acordo com as moradias/construções que 
ali já existem há mais de 20 (vinte) anos.  

 

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 31 dias do 

mês de agosto 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, 06.09.2006. 
(a) JOÃO SEBBA NETO 

      Prefeito Municipal” 



 

 
 
 
 
LEI Nº  2.420, de 06 de setembro de 2006. 
 

“Dá denominação à quadra de Esportes 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 Quadra de Esportes  

THIAGO BASTOS ALVES DA SILVA , a quadra situada à Rua 307, s/nº , 

no Bairro Jardim Catalão, nesta cidade. 

  

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

publicação, revogando as demais  disposições em contrário.   

 

SALA DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CATALÃO, aos 28 dias do 

mês de agosto 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, 06.09.2006. 
(a)JOÃO SEBBA NETO 



  Prefeito Municipal” 

 
 
 
 
LEI Nº  2.421, de 13 de setembro de 2006. 
 
         “Autoriza realização de permuta de imóveis na forma como especifica”. 

 
 

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

Artigo 1º - Fica a Chefia do Poder Executivo Municipal autorizada 
a permutar, em nome do MUNICIPIO DE CATALÃO, com o Sr. AGNER PIO NETO, 
por meio de seu bastante procurador, uma área de terreno de 3.320,00 m2, a ser 
desmembrada de uma área maior de 7.380,38, localizada entre as Ruas 27, Rua 
28, Rua 29 e Ribeirão Pirapitinga, no Loteamento Setor Margon, nesta cidade, área 
esta de propriedade do Município de Catalão, por dois (02)  lotes de terreno 
localizados na Rua Francisco Gonçalves Pacheco e designados como Chácaras 09 
com área total de 4.425,00 m2 e Chácara 10 com área total de 4.590,00, ambas 
localizadas no Loteamento Jardim Paraíso, nesta cidade, de propriedade do Sr. 
Agner Pio Neto. 

 

Artigo 2º - A presente permuta se dá para atendimento de cessão 
de uso das duas chácaras para indenizar outras chácaras que foram 
desapropriadas no mesmo local, com passagem de rede pluvial e abertura de uma 
nova rua.  

 
Artigo 3º - Fica ainda autorizado o Chefe do Poder Executivo a 

desmembrar e desafetar a área que será dada em permuta objeto desta lei. 
 
Artigo 4º - 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 5º - As despesas com escrituração, custas, emolumentos, 

registro e outras decorrentes das transferências dos imóveis, correrão por conta dos 
permutantes, cada um arcando com as despesas correspondentes.  

 
Artigo 6º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, 

revogadas as disposições em contrário. 
 

SALA DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CATALÃO, aos 04 dias do 

mês de setembro 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, 13.09.2006. 
(a)JOÃO SEBBA NETO 

  Prefeito Municipal” 

LEI Nº  2.422, de 13 de setembro de 2006. 
 
 

“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 terreno denominada de “Praça Flor de Maio”, situada no 

Loteamento “Vila Cruzeiro II”, registrada sob o nº R.2-3.631, às fls. 23 do Livro 
de Registro Geral do CRI local. 

 
Parágrafo Único – A área de terreno citada no “caput” deste 

artigo será desmembrada para regularização de moradias que já existem no 
local há mais de vinte anos.  

 

Artigo 2º - A presente lei será regulamentada por decreto, que 
definirá a área, divisas e confrontações da área do imóvel ora em 
desafetação.  

 
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 04 dias do 
mês de setembro 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, 13.09.2006. 
(a) JOÃO SEBBA NETO 

      Prefeito Municipal” 
 

 

 
 

LEI Nº  2.423, de 13 de setembro de 2006. 
 

“Autoriza a abertura de crédito especial no 
orçamento fiscal do Município no montante e 

forma que especifica” 

 
 

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de 

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

 

Art. 1º Fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a 

abrir Crédito Especial no orçamento fiscal do município, até o montante de 
R$ 125.000,00 (Cento e vinte e cinco mil reais), com a seguinte classificação 

orçamentária: 

 
13.01 – Fundo Municipal de Defesa do Consumidor – PROCOM 

04 – Administração 

04.122 – Administração Geral 
04.122.1051 – Programa de Defesa do Consumidor - PROCOM  

04.122.1051.2.068 – Administração do Fundo Municipal de defesa 

do Consumidor – PROCOM 
 

 319011 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil R$ 

20.000,00 (Vinte mil reais) 

 
319013 – Obrigações Patronais R$ 5.000,00 (Cinco mil reais) 

 

339030 – Material de Consumo – R$ 30.000,00 (Trinta mil reais) 
 

339036 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física R$ 

20.000,00 (Vinte mil reais) 
 

               339039 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica R$ 

30.000,00 (Trinta mil reais) 
449052 – Equipamentos e Material Permanente 

R$ 20.000,00 (Vinte mil reais). 

 

Total Geral R$ 125.000,00 (Cento e vinte e 
cinco mil reais). 



 

 

 Art. 2º - O crédito autorizado no Art. 1º desta 
Lei será coberto com recursos da seguinte dotação orçamentária: 

 

12.364.1038.2.033 – Manutenção da Extensão 
Universitária 

 

319011 – Vencimentos e Vantagens Fixas – 
Pessoal Civil R$ 125.000,00 (Cento e vinte e cinco mil reais) 

 

Total Geral R$ 125.000,00 (Cento e vinte e 

cinco mil reais). 
 

 

                                             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 04 dias do 

mês de setembro 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, 13.09.2006. 
(a) JOÃO SEBBA NETO 

      Prefeito Municipal” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 



 

 

 
 

 

 
 
 
 

LEI Nº  2.424, de 13 de setembro de 2006. 
 

 

“Dispõe sobre o tempo de atendimento ao público 

nas agências bancárias estabelecidas no Município 

de Catalão, e dá outras providências.” 

 

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

de suas atribuições legais, faz saber que aprovou a seguinte Lei: 

 

Art. 1º - Ficam as agências bancárias estabelecidas no 

território do Município de Catalão, obrigadas a colocarem à disposição dos usuários, 

pessoal suficiente no setor de caixa, a fim de que os serviços sejam prestados no 

tempo razoável. 

 

§1º Nos termos do “caput” deste artigo, é considerado 

tempo razoável para atendimento: 

 

I – até 20 (vinte) minutos em dias normais; 

 

II – até 30(trinta) minutos em  véspera ou após feriados 

prolongados, nos dias de pagamentos dos funcionários públicos municipais, 

estaduais e federais, e dos dias de recolhimento de tributos municipais, estaduais e 

federais. 

 

§2º Os bancos ou suas entidades representativas 

informarão ao PROCON – órgão encarregado de fazer cumprir esta lei, as datas 

mencionadas no inciso II. 



 

Art. 2º - Para comprovação do tempo de espera pelo 

usuário, o mesmo receberá “bilhete da senha” de atendimento, o qual deverá constar 

impresso mecanicamente, a data, o horário de recebimento da “senha” e 

manualmente o horário que se efetivar o atendimento ao cliente. 

 

§1º - Os estabelecimentos bancários não cobrarão qualquer 

importância pelo fornecimento obrigatório das senhas de atendimento. 

 

§2º - Deverá o estabelecimento bancário fixar em local 

visível os tópicos principais desta Lei, como: número da Lei, tempo de permanência 

na fila, órgão fiscalizador com o respectivo número telefônico para denúncias. 

Art. 3º O não cumprimento dos termos elencados no artigo 

1º, caracterizará infração administrativa passível de multa. 

 

Art. 4º Os procedimentos administrativos de que trata esta 

Lei, serão aplicados quando da denúncia comprovada pelo usuário da agência 

bancária ou de entidade da sociedade civil legalmente constituída, ao PROCON 

MUNICIPAL. 

§1º Para a comprovação da denúncia, necessário se fará a 

apresentação do bilhete de senha com o registro dos horários de recebimento e 

atendimento. 

§2º As instituições bancárias ficam obrigadas a efetuar a 

devolução das senhas devidamente preenchidas ao usuário. 

 

Art. 5º Serão igualmente consideradas infrações 

administrativas nos termos desta Lei: 

 

I – a omissão de informações e a cobrança indevida de 

taxas, sem notificação antecipada do cliente, nos termos da Resolução 2.303 de 25 

de Julho de 1996 e outras normas do Banco Central do Brasil, que disciplina a 

cobranças de tarifas pela prestação de serviços por parte das instituições financeiras 

e demais instituições autorizadas; 

 



II – a não fixação em lugar visível e com letras legíveis da 

tabela dos produtos e serviços praticados pelo Banco; 

 

III – a não disposição ao usuário idoso, portador de 

deficiência e à gestante, do serviço de caixa exclusivo, nos termos da Legislação 

Federal vigente; 

IV – o não fornecimento das demais informações 

determinadas pela Resolução nº 2.303 – SISBACEN – Sistema Central de 

Informações do Banco Central do Brasil. 

 

Parágrafo único. As determinações da SISBACEN serão 

fiscalizadas no ato da publicação desta Lei, nos termos do artigo 12-IX-A do Decreto 

Federal 2.181 de 20 de Março de 1.997. 

 

Art. 6º A fiscalização e aplicação das sanções 

administrativas, bem como a notificação, autuação e o recebimento das reclamações 

dos consumidores, ficarão sob a responsabilidade do PROCON DE CATALÃO – GO. 

 

Art. 7º A regulamentação das disposições da presente Lei, 

em face de se tratar de relação de consumo, fica autorizada à Coordenação 

Executiva do PROCON DE CATALÃO, mediante Portaria, atendendo sempre o caso 

específico. 

Art. 8º Às infrações previstas na presente Lei serão 

aplicadas sanções administrativas previstas no artigo 56, inciso I, II, III, IV, V, VI, VII, 

VIII, IX, X, XI e XII, Parágrafo único, e no artigo 57, Parágrafo único, da Lei nº 

8.078/90 – Código de Defesa do Consumidor - CDC, e no Decreto Federal nº 

2.181/97, previstas em seu art. 12, inciso IX, alínea A, consideradas práticas 

infrativas e, ainda, com referência as práticas e cláusulas abusivas praticadas pelo 

fornecedor de produto ou serviço. 

 

Art. 9º No descumprimento dessa Lei, o infrator se 

submeterá à multa de 5.000 (cinco mil) UFIRs (Unidade Fiscais de Referência) e em 

caso de reincidência, a multa será aplicada em dobro, sendo que, caso haja 

constantes infrações à presente Lei, poderá o Órgão Municipal Competente, cassar o 



Alvará Municipal de funcionamento, ficando como órgão responsável pela 

fiscalização o PROCON Municipal. Os recursos provenientes das multas deverão ser 

recolhidos ao Fundo Municipal de Defesa do Consumidor. 

 

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

 

Art. 11 Revoga-se a Lei nº 1.745, datada de 13 de abril 

1.999 e também a Lei nº 2.047, datada de 08 de outubro de 2.002. 

 

SALA DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CATALÃO, aos 04 dias do mês 

de setembro 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, 13.09.2006. 
(a) JOÃO SEBBA NETO 

      Prefeito Municipal” 
 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

 

 



 

 
 

 

 

 

 
 

 

LEI Nº  2.425, de 18 de setembro de 2006. 
 

 

 

“Autoriza o Município de Catalão a efetuar a locação de tendas 

piramidais e repassá-las a terceiros pelo mesmo valor da locação 

referida, por ocasião da Festa de Nossa Senhora do Rosário de 2006.” 

 

O POVO DO MUNICÍPIO DE CATALÃO, por 

seus representantes na Câmara Municipal, aprova, e eu, Prefeito 
Municipal, em seu nome, sanciono a seguinte Lei: 

Art.1º – Esta Lei autoriza o Município de 
Catalão a proceder à locação de tendas piramidais e repassá-las a 

terceiros interessados, pelo mesmo valor que o Município efetuar a 
locação, por ocasião da Festa em louvor a Nossa Senhora do Rosário de 

2006. 

           Art.2º - Todas as despesas com a execução 

desta lei correrão a conta exclusiva da dotação orçamentária vigente. 
 

          Art. 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 11 dias do 

mês de setembro 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, 18.09.2006. 
(a) JOÃO SEBBA NETO 



      Prefeito Municipal” 

 
 

 

 

 

 

LEI Nº  2.426, de 18 de setembro de 2006. 
 

 

“Autoriza a instituir servidão de passagem de adutoras de 
água bruta em terrenos do Senhor GERALDO ANTONIO 
FELIPE, situados na Fazenda Ribeirão, na localidade Fazenda 
Velha, neste Município.”   
 
 

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

 
 
Art. 1º - Fica por esta Lei, a Chefia do Poder 

Executivo, em nome do Município de Catalão, autorizada a indenizar e instituir 
servidão de passagem de adutoras de água bruta em terrenos do Sr. Geraldo 
Antônio Felipe, com 22,00m x 1.181,00m, perfazendo uma área total de 
25.982 metros quadrados, situados na Fazenda Ribeirão, na localidade 
Fazenda Velha, neste Município, identificados em planta e memoriais 
descritivos, que integram a presente Lei. 

 
Parágrafo único – Compreende a indenização a 

exploração plena das adutoras de água bruta,  pelo prazo que interessar o 
Município pelas mesmas. 

 
             
           Art. 2º - A indenização a que se refere o artigo 1º e 

Parágrafo único desta Lei, será efetivada pelo Município, através da SAE – 
Superintendência Municipal de Água e Esgoto, através do pagamento de R$ 
7.794,60 (Sete mil setecentos e noventa e quatro reais e sessenta centavos), 
conforme avaliação feita por regular comissão. 

 
  Art. 3º - O Termo de Instituição de Servidão ou 

Escritura de indenização será levado a registro junto à matrícula nº 30.686, às 
fls. 92, do Livro 3-AH, do CRI do imóvel, onde se acha as adutoras e as 
servidões de passagem. 



 
  Art. 4º - As despesas decorrentes com a execução da 

presente lei serão suportadas pelo orçamento em vigor.  
 
  Art. 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 11 
dias do mês de setembro 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, 18.09.2006. 
(a) JOÃO SEBBA NETO 
      Prefeito Municipal” 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

LEI Nº  2.427, de 22 de setembro de 2006. 
 

 
 

“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 100 (cem) dias, objetivando o 

pagamento da folha de pagamento dos professores até dezembro de 2006, 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 até dezembro de 2006, através do convênio referenciado no 

caput, na importância de R$ 84.000,00 (Oitenta e quatro mil reais). 
 
§ 2º - Os repasses da subvenção financeira ocorrerão em 

três parcelas iguais, após a publicação do Termo de Convênio, durante os meses de 
outubro a dezembro do corrente ano. 

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

filantrópica OBRAS SOCIAIS ESPÍRITAS “JORGE FAHIN FILHO”, deverá 
apresentar o plano de aplicação e, posteriormente, a devida prestação de conta 
referente 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 FUNDEF. 

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 2006. 

 

SALA DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CATALÃO, aos 18 

dias do mês de setembro 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, 22.09.2006. 
(a) JOÃO SEBBA NETO 
      Prefeito Municipal” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

LEI Nº  2.428, de 26 de setembro de 2006. 
 

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

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

Prefeito Municipal, sanciono e promulgo a seguinte lei; 
 Municipal, anciono a e lei: 
Artigo 1º - Fica a Chefia do Poder Executivo Municipal autorizada 

a permutar, em nome do MUNICIPIO DE CATALÃO, com o Sr. ELIASI PEREIRA 
DE SOUZA, três (03) áreas de terreno de 360,00 m2 cada, designadas como “01ª”, 
“02ª” e “04ª” área, objeto do Decreto de Desmembramento de nº 1.704, de 15 de 
setembro de 2004,  Loteamento Margon II,  nesta cidade, áreas estas de 
propriedade do Município de Catalão, por uma área de 1.341,00 m2 a ser 
desmembrada de uma área maior de 2.633,00 m2, designado como lote 02 e parte 
do lote 04 da quadra 09 do loteamento Monsenhor Souza,  nesta cidade, de 
propriedade do Sr. Eliasi Pereira de Souza. 

 

Parágrafo Único – A permuta supra mencionada se dará em 
decorrência de inundação do imóvel do Sr. Eliasi Pereira de Souza 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 bairro 
Monsenhor Souza, nesta cidade.  

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

composta de no mínimo 03 (três) pessoas para proceder a avaliação 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 25 dias do 

mês de setembro 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, 26.09.2006. 
(a) JOÃO SEBBA NETO 
      Prefeito Municipal” 

LEI Nº  2.429, de 01 de novembro de 2006. 
 
 
            “Autoriza realização de permuta de imóveis na forma como especifica”. 
 
 
    A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, aprova, 
e eu, Prefeito Municipal, sanciono e promulgo a seguinte lei; 
 
 Municipal, anciono a e lei: 

           Artigo 1.º - Fica a Chefia do Poder Executivo Municipal 
autorizada a permutar, em nome do MUNICIPIO DE CATALÃO, com a SRA. OZÍLIA 
FÉLIX RAMOS e seu esposo, SR. JOSÉ CARLOS RIBEIRO, ambos representados 
via procuração pública, pelo SR. OLAIR ALVES CARNEIRO, um (01) lote de terreno 
localizado no Loteamento  Ipanema, nesta cidade, caracterizado colo Lote 06 da 
Quadra 53, lote este de propriedade do Município de Catalão, pelo lote de terreno 
caracterizado como  Lote 19 da Quadra “Q”, na Vila Cruzeiro, nesta cidade, de 
propriedade do Sr. Olair Alves Carneiro. 

 

Artigo 2º - A presente permuta se dá em razão do Município 
necessitar do terreno do Sr. Olair para recompor área institucional ás margens da 
rede elétrica da Vila Cruzeiro. 

 
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 30 dias do mês 

de outubro 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, 01.11.2006. 
(a) ADIB ELIAS JÚNIOR 

      Prefeito Municipal” 
 

 
LEI Nº  2.430, de 06 de novembro de 2006. 
 

“Dispõe sobre a prioridade no atendimento às 
pessoas com deficiência e também aos idosos 
e dá outras providências”.  

 

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

Art. 1º. As pessoas com deficiência física, mental, visual e 

auditiva, e também os idosos com idade igual ou superior a sessenta e cinco anos, 
terão atendimento prioritário, nos termos desta lei. 

Parágrafo único. Entende-se por atendimento prioritário a 

não obrigatoriedade das pessoas protegidas por esta Lei aguardar em filas. 

Art. 2º. Os hospitais, clínicas, laboratórios, postos de 
saúde, consultórios, e demais estabelecimentos médicos e/ou hospitalares, estão 
obrigados a prestar atendimento prioritário, por meio de serviços individualizados que 
assegurem tratamento diferenciado e atendimento imediato às pessoas a que se 
refere o art. 1º.                

Parágrafo único. A prioridade de atendimento não atuará 

em detrimento de casos emergenciais. 

 

Art. 3º. Cópia desta lei deverá ser afixada em lugar visível 
nos locais a que se refere o art. 2º. 

 

Art. 4º. A fiscalização ficará a cargo da Secretaria Municipal 
de Saúde. 

Art. 5º. O não cumprimento do disposto nesta Lei 
acarretará aos infratores multa de 500 UFIRs, ou aplicada em dobro no caso de 
reincidência. 

                                                          



 Parágrafo único. Os valores apurados com a referida 

multa serão revertidos em favor da ASPDEC (Associação das Pessoas com 
Deficiência de Catalão). 

 
Art. 6º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, 

revogando as demais disposições em contrário. 
 

SALA DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CATALÃO, aos 16 dias do mês 

de outubro 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, 06.11.2006. 
(a) ADIB ELIAS JÚNIOR 
      Prefeito Municipal” 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 



 

 
 

 
 

 
 

 
 

LEI Nº  2.431, de 06 de novembro de 2006. 
 

“Altera redação de artigo de lei municipal, 

que menciona” 
 

 

    A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, 

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

Art. 1º - O artigo 1º e parágrafo único da Lei Municipal 

nº 2.400, de 30 de junho de 2.006, passa a vigorar com a seguinte redação: 

 
“Lei municipal n.º 2.400,  de 30 de junho      de 

2.006: 

 
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 3.351,00 m2, situada entre a Rua 

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

com Loteamento Margon, no Loteamento Margon II, nesta cidade (Área 
Institucional); 

 

Parágrafo Único – A área de terreno citada no 
“caput” deste artigo será desmembrada 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 também 
regularização de detentores de concessão de uso que atendam a lei 

especifica.”  

 

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 10 dias do mês 

de outubro 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, 06.11.2006. 
(a) ADIB ELIAS JÚNIOR 

      Prefeito Municipal” 
 

 

LEI Nº  2.432, de 06 de novembro de 2006. 
 
 

“Atribui nome a Rua 103, situada entre o loteamento 

Residencial Eldorado e o Loteamento Bela Vista, e dá 

outras providências.” 

 

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, no 

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

sanciono a seguinte Lei: 

 

Art. 1º - Fica denominado de Rua Adolfa Boaventura 

Cardoso, a Rua 103, situada entre o Loteamento Residencial Eldorado e o 

Loteamento Bela Vista, que liga a GO – 330 à Rua Augusto Silvestre na 

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 23 dias do mês 

de outubro 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, 06.11.2006. 
(a) ADIB ELIAS JÚNIOR 
      Prefeito Municipal” 

 

 
 

LEI Nº  2.432, de 06 de novembro de 2006. 
 

Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias, para 
o Exercício de 2007. 

 

CAPÍTULO I 

Das Disposições Preliminares 

 

 
  Art. 1º – Ficam estabelecidas, em cumprimento ao disposto no art. 165, 
§ 2º, da Constituição Federal, na Lei complementar n.º 101 de 4 de maio de 2000 e 
no art. 61 da Lei Orgânica do Município de CATALÃO,  as diretrizes gerais para a 
elaboração dos orçamentos do Município para o exercício de 2007, compreendendo: 

I   –  as  prioridades  e  as  metas  da  administração   pública 
municipal; 

II   –   a estrutura e organização dos orçamentos; 
III – as diretrizes gerais para a elaboração e execução dos orçamentos 

do Município e suas alterações; 
IV  –  as disposições relativas à dívida pública municipal;  
V  – as disposições relativas às despesas do Município com pessoal e 

encargos sociais; 
VI  – as disposições sobre alterações na legislação tributária do 

Município para o exercício correspondente; 
VII –  as disposições finais. 

 
CAPÍTULO II 

Das Prioridades e Metas da Administração Pública Municipal 

 
Art. 2º – As prioridades e metas para o exercício financeiro de 2007, 

especificadas de acordo com os macros objetivos estabelecidos no Plano Plurianual 
2006-2009, encontram-se detalhadas no Anexo de Prioridades e Metas Fiscais. 
 

CAPÍTULO III 
Da Estrutura e Organização dos Orçamentos 

 
 

Art. 3º – Para efeito desta lei, entende-se por: 



I  – Programa,  o  instrumento  de organização da ação governamental 
visando à concretização dos objetivos pretendidos, sendo mensurado por 
indicadores estabelecidos no plano plurianual; 

II   –  Atividade, um instrumento de programação para alcançar o objetivo de um 
programa, envolvendo um conjunto de operações que se realizam de modo 
contínuo e permanente, das quais resulta um produto necessário à manutenção 
da ação de governo; 

III – Projeto, um instrumento de programação para alcançar o objetivo de um 
programa, envolvendo um conjunto de operações, limitadas no tempo, das quais 
resulta um produto que concorre para a expansão ou aperfeiçoamento da ação de 
governo;   

IV – Operação Especial, as despesas que não contribuem para a 
manutenção das ações de governo, das quais não resulta um produto, e não geram 
contraprestação direta sob a forma de bens e serviços. 

§ 1º – Cada  programa  identificará  as  ações  necessárias  para atingir 
os seus objetivos, sob a forma de atividades, projetos e operações especiais, 
especificando os respectivos valores e metas, bem como as unidades orçamentárias 
responsáveis pela realização da ação. 

§ 2º – Cada atividade, projeto e operação especial identificará a função 
e a subfunção às quais se vinculam, na forma do anexo que integra a Portaria n.º 42, 
de 14 de abril de 1999, do Ministério do Orçamento e Gestão. 

§ 3º – as categorias de programação de que trata esta lei serão 
identificadas no projeto de lei orçamentária por programas, atividades, projetos ou 
operações especiais.    

 
Art. 4º – Os  orçamentos  fiscal  e  da  seguridade  social 

compreenderão a programação dos órgãos do Município, suas autarquias, fundos 
especiais, fundações e empresas públicas. 

 
Art. 5º – O projeto de lei orçamentária anual será encaminhado ao 

Poder Legislativo, conforme estabelecido no artigo 22, seus incisos e parágrafo    
único    da    Lei  n.º 4.320,  de  17  de   março   de   1964,   e   será  
composto de: 

I  – texto de lei; 
II – consolidação dos quadros orçamentários; 
III  – anexo dos orçamentos fiscal e da seguridade social, discriminando 

a receita e a despesa na forma definida nesta Lei; 
IV   –   anexo do orçamento de investimentos das empresas; 

V  – discriminação da legislação das receitas e das despesas, referente aos 
orçamentos fiscal e da seguridade social; 

§ 1º – Integrarão a consolidação dos quadros orçamentários a que se 
refere o inciso II deste artigo, incluindo complementos referenciados no art. 22, 
incisos III, IV, e parágrafo único da Lei n.º 4.320/64, os seguintes demonstrativos; 

I   –  do resumo da estimativa da receita total do município, por 
categoria econômica e segundo a origem dos recursos; 

II  –  do resumo da estimativa da receita total do Município, por rubrica 
e categoria econômica e segundo a origem dos recursos;  

III –  da fixação da despesa do Município por função e segundo a 
origem dos recursos; 



IV – da fixação da despesa do Município por poderes e órgãos e 
segundo a origem dos recursos; 

V  – da receita arrecadada nos três últimos exercícios anteriores aquele 
em que se elaborou a proposta; 

VI – da receita prevista para o exercício em que se elabora a proposta; 
VII – da  receita  prevista  para  o  exercício  a  que se refere a 

proposta; 
VIII– da despesa realizada no exercício imediatamente anterior; 
IX  –  da  despesa  fixada  para  o  exercício  em  que  se  elabora  a 

proposta; 
X   – da  despesa  fixada  para  o  exercício  a que se refere a proposta; 
XI – da estimativa de receita dos orçamentos fiscal e da seguridade 

social, isolada e conjuntamente, por categoria econômica e origem dos recursos; 
XII – do resumo geral da despesa dos orçamentos fiscal e da 

seguridade social isolada e conjuntamente, por categoria econômica segundo a 
origem dos recursos; 

 
XIII – das  despesas  e  receitas  dos orçamentos fiscal e da seguridade 

social, isolada e conjuntamente,  de forma agregada e sintética, evidenciando o 
déficit ou superávit corrente e total de cada um dos orçamentos; 

XIV – da  distribuição  da  receita  e  da  despesa por função de 
governo dos orçamentos fiscal e da seguridade social, isolada e conjuntamente; 

XV - da aplicação dos recursos na manutenção e desenvolvimento do 
ensino nos termos dos artigos 70 e 71 da Lei Federal nº 9.394/96, por órgão, 
detalhando fontes e valores por programas de trabalho e grupos de despesas; 

XVI - de aplicação dos recursos referentes ao Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEF, na forma da legislação que 
dispõe sobre o assunto; 

XVII - no quadro geral da receita dos orçamentos fiscal e da seguridade 
social, isolada e conjuntamente, por rubrica e segundo a origem dos recursos; 

XVIII - da descrição sucinta, para cada unidade administrativa, de suas 
principais finalidades com a respectiva legislação; 

XIX - da aplicação dos recursos de que trata a Emenda Constitucional 
n° 25; 

XX – da receita corrente líquida com base no art. 1º, parágrafo 1º, 
inciso IV da Lei Complementar n.º 101/2000; 

XXI– da aplicação dos recursos reservados à saúde de que trata a 
Emenda Constitucional n.º 29. 

 
Art. 6º - Na Lei Orçamentária Anual, que apresentará conjuntamente a 

programação dos orçamentos fiscal e da seguridade social, em consonância com os 
dispositivos da Portaria n.º 42, de 14 de abril de 1999, do Ministério do Orçamento e 
Gestão e da Portaria Interministerial n.º 163, de 04 de maio de 2001, a discriminação 
da despesa será apresentada por unidade orçamentária, expressa por categoria de 
programação indicando-se, para cada uma, no seu menor nível de detalhamento: 

I  –  o orçamento a que pertence; 
II – o grupo de despesa a que se refere, obedecendo a seguinte 

classificação: 
a) DESPESAS CORRENTES: 

Pessoal e encargos Sociais; 



Juros e Encargos da Dívida; 
Outras Despesas Correntes. 

b) DESPESAS DE CAPITAL: 
Investimentos; 
Inversões Financeiras; 
Amortização e Refinanciamento da Dívida; 
Outras Despesas de Capital. 

 
Art. 7º – O projeto de lei orçamentária do Município de CATALÃO,  

relativo ao exercício de 2007, deve assegurar o controle social e a transparência na 
execução do orçamento. 

 
Art. 8º – A estimativa da receita e a fixação da despesa, constantes do 

projeto de lei orçamentária, serão elaboradas a preços correntes do exercício a que 
se refere. 

 
Art. 9º – A elaboração do projeto, a aprovação e a execução da lei 

orçamentária serão orientadas no sentido de alcançar superávit primário necessário 
a garantir uma trajetória de solidez financeira da administração municipal. 

Art. 10 – Na  hipótese  de   ocorrência   das   circunstâncias 
estabelecidas no caput do artigo 9º, e no inciso II do § 1º do artigo 31, todos da Lei 
Complementar n.º 101/2000, o Poder Executivo e o Poder Legislativo procederão à 
respectiva limitação de empenho e de movimentação financeira, podendo definir 
percentuais específicos, para o conjunto de projetos, atividades e operações 
especiais. 

§ 1º – Excluem do caput deste artigo as despesas que constituem 
obrigações constitucionais e legais do município e as despesas destinadas ao 
pagamento dos serviços da dívida. 

§ 2º No caso de limitação de empenhos e de movimentação financeira 
de que trata o caput deste artigo, buscar-se-á preservar as despesas abaixo 
hierarquizadas: 

I – com pessoal e encargos patronais; 
II – com a conservação do patrimônio público, conforme prevê o 

disposto no artigo 45 da Lei Complementar n.º 101/2001; 
§ 3º – Na hipótese de ocorrência do disposto no caput deste artigo o 

Poder Executivo comunicará ao Poder Legislativo o montante que lhe caberá tornar 
indispensável, para empenho e movimentação financeira. 

 
Art. 11 – Fica  o  Poder Executivo autorizado a promover as alterações 

e adequações de sua estrutura administrativa,  com o objetivo de modernizar e 
conferir maior eficiência e eficácia ao poder público municipal.   

 
Art. 12 – Fica o Poder Executivo autorizado a contratar serviços 

especializados para atender as necessidades de suporte às atividades 
administrativas. 

 
Art. 13 – Fica o Poder Executivo autorizado a ceder funcionários a 

órgãos federais e estaduais. 
 



Art. 14 – Fica o Poder Executivo autorizado a contratar mão de obra por 
tempo determinado para atender situações emergenciais, autorizados por lei. 

 
Art. 15 – Fica o Poder Executivo autorizado a providenciar os trâmites 

necessários para viagens, alimentação, hospedagem, passagens, transportes, 
pedágios e outras despesas correlatas. 

 
Art. 16 – Fica  o  Poder  Executivo  autorizado  a  proceder o 

credenciamento de profissionais da área de saúde. 
 
Art. 17 – Fica o Poder Executivo autorizado a realizar concurso público 

para suprimento de vagas do quadro de pessoal. 
 
Art. 18 – Na programação da despesa, não poderá ser fixadas 

despesas sem que estejam definidas as fontes de recursos.  
 
Art. 19 – Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais 

suplementar até o limite de 70% (setenta por cento) do total da despesa na própria 
lei, criando, se houver necessidade, elementos de despesas em cada projeto em 
atividade, nos termos da Lei n.º 4.320/64.  

 
Art. 20 – Observadas as prioridades a que se refere o artigo 2º desta 

lei, a Lei Orçamentária ou as de créditos adicionais, somente incluirão novos projetos 
e despesas obrigatórias de duração continuada, a cargo da Administração Direta, 
das autarquias, dos fundos especiais, fundações, empresas públicas e sociedades 
de economia mista se: 

I – houverem sido adequadamente atendidos todos os que estiverem 
em andamento; 

II –   estiverem preservados os recursos necessários à conservação do 
patrimônio público; 

III – estiverem perfeitamente definidas suas fontes de custeio; 
IV – os   recursos    alocados    destinam-se   a   contrapartidas  de 

recursos federais, estaduais ou de operações de crédito, com objetivo de concluir 
etapas de uma ação municipal. 

 
Art. 21 – É vedada a inclusão, na lei orçamentária em seus créditos 

adicionais, de quaisquer recursos do Município, inclusive das receitas próprias das 
entidades mencionadas no art. 20, para clubes, associações  e quaisquer outras 
entidades congêneres, excetuadas o CRAC, creches, escolas para atendimento de 
atividades de pré-escolas, centro de convivência de idosos, centros comunitários, 
unidades de apoio a gestantes, unidade de recuperação de toxicômanos, alcoólatras 
e outras entidades com finalidade de atendimento às ações de assistência social por 
meio de convênios, bem como aquelas destinadas a entidades privadas sem fins 
lucrativos, de atividades de natureza continuada de atendimento direto ao público 
nas áreas de assistência social, saúde, educação, e que estejam registradas nos 
Conselhos Nacional e Municipal de Assistência Social – CNAS e CMAS. 

§ 1º – Para habilitar-se ao recebimento de recursos referidos no caput, 
a entidade privada sem fins lucrativos devera apresentar declaração de 
funcionamento regular nos últimos dois anos, emitida no exercício de 2006 e 
comprovante de regularidade do mandato de sua diretoria. 



§ 2º – As entidades privadas beneficiadas com recursos públicos 
municipais, a qualquer título, submeter-se-ão à fiscalização do Poder Público com a 
finalidade de verificar o cumprimento de metas e objetivos para os quais receberam 
os recursos. 

§ 3º – Sem prejuízo da observância das condições estabelecidas neste 
artigo, a inclusão de dotações na Lei Orçamentária e sua execução, dependerão, 
ainda de: 

I – publicações pelo Poder Executivo, de normas a serem observadas 
na concessão de auxílios, prevendo-se cláusula de reversão no caso de desvio de 
finalidade; 

II – identificação do beneficiário e do valor transferido no respectivo 
convênio; 

§ 4º – A concessão de beneficiário de que trata o caput deste artigo, 
deverá estar definida em lei específica. 

 
Art. 22 – O  Poder  Executivo, com a necessária autorização 

Legislativa, poderá formar convênios com outras esferas governamentais e não 
governamentais, para desenvolver programas nas áreas de educação, cultura, 
saúde, habitação, abastecimento, meio ambiente, assistência social, obras e 
saneamento básico. 

 
Art. 23 – A Lei Orçamentária Anual autorizará a realização de 

programas de apoio e incentivo às entidades estudantis, destacadamente no que se 
refere à educação, cultura, turismo, meio ambiente, desporto e lazer e atividades 
afins, bem como para a realização de convênios, contratos, pesquisas, bolsas de 
estudo e estágios com escolas técnicas profissionais e universidades. 

 
Art. 24 – A concessão de auxílios e subvenções dependerá de 

autorização legislativa através de lei específica. 
 
Art. 25 – A inclusão, na lei orçamentária anual, de transferências de 

recursos para o custeio de despesas de outros entes da Federação somente poderá 
ocorrer em situações que envolvam claramente o atendimento de interesses locais, 
atendidos os dispositivos constantes do art. 62 da Lei Complementar n.º 101, de 04 
de maio de 2000. 

 
Art. 26 – As receitas próprias das entidades mencionadas no art. 20 

serão programadas para atender, preferencialmente, os gastos com pessoal e 
encargos sociais, juros, encargos e amortização da dívida, contrapartida de 
financiamentos e outras despesas de manutenção. 

 
Art. 27 – A Lei Orçamentária somente contemplará dotação para 

investimentos com duração superior a um exercício financeiro se o mesmo estiver 
contido no Plano Plurianual ou em lei que autorize sua inclusão. 

 
Art. 28 – A Lei Orçamentária conterá dotação para reserva de 

contingência, constituída exclusivamente com recursos do orçamento fiscal, no valor 
até 1% (um por cento) da receita corrente liquida prevista para o exercício de 2007, 
destinada ao atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais 
imprevistos. 



 
 

CAPÍTULO V 
Das Disposições Relativas à Dívida Pública Municipal 

 
 

Art. 29 – A Lei Orçamentária garantirá recursos para pagamento da despesa 
decorrente de débitos refinanciados, inclusive com a Previdência Social. 

 
Art. 30 – O  projeto  de Lei Orçamentária poderá incluir, na composição 

da receita total do Município, recursos provenientes de operações de crédito, 
respeitados os limites estabelecidos no artigo 167, inciso III da Constituição Federal. 

Parágrafo Único – A Lei Orçamentária anual deverá conter 
demonstrativos especificando, por operação de crédito, as dotações  à nível de 
projetos e atividades financiadas por estes recursos. 

 
Art. 31 – A Lei Orçamentária poderá autorizar a realização de 

operações de crédito por antecipação de receita, desde que observado o disposto do 
artigo 38, da Lei Complementar n.º 101/2000 e mediante autorização do Poder 
Legislativo. 
 
 

CAPÍTULO VI 

Das Disposições Relativas às Despesas do Município com 

Pessoal  e Encargos 
 

 
Art. 32 – No exercício financeiro de 2007,os Poderes Legislativo e  

Executivo poderão propor, a reorganização do quadro de pessoal, alteração    nas 
suas respectivas estruturas orgânico-administrativas ,criação de Planos de          

Carreira, bem como admitir pessoal, conceder vantagens, aumento de remuneração, 
visando melhorar a qualidade dos serviços prestados a população desde que 

observado o contido no art. 37, inc. II , da Constituição Federal e de acordo com  os 
limites  estabelecidos na Emenda Constitucional nº 25 de 14 de fevereiro de 2000  e 

do disposto nos artigos 18, 19 e 20, da Lei Complementar n.° 101/2000, 
 
Art. 33 – Se a despesa total com o pessoal ultrapassar os limites 

estabelecidos no artigo 19 da Lei Complementar n.º 101, de 04 de maio de 2000, a 
adoção das medidas que se tratam os parágrafos 3º e 4º do artigo 169 da 
Constituição Federal preservará servidores das áreas de saúde, educação e 
assistência social. 

 
Art. 34 – Se a despesa de pessoal atingir um nível de que se trata o 

parágrafo único do artigo 22 da Lei Complementar n.º 101, de 04 de maio de 2000, a 
contratação de hora extra, fica restrita as necessidades emergenciais das áreas de 
saúde e de saneamento. 
 
 

CAPÍTULO VII 



Das Disposições Sobre a Receita e Alterações na 

Legislação Tributária 

 
 
Art. 35 – A estimativa da receita que constará do projeto de Lei 

Orçamentária para o exercício de 2007 contemplará medidas de aperfeiçoamento da 
administração dos tributos municipais, com vista à expansão de base de tributação e 
conseqüente aumento das receitas próprias. 

 
Art. 36 – A estimativa da receita citada no artigo anterior levará em 

consideração, adicionalmente, o impacto de alteração na legislação tributária, 
observadas a capacidade econômica do contribuinte e a justa distribuição de renda, 
com destaque para: 

I    – atualização da planta genérica de valores do Município; 
II – revisão, atualização ou adequação da legislação sobre Imposto 

Predial e Territorial Urbano, suas alíquotas, forma de cálculo, condições de 
pagamento, desconto e isenções, inclusive com relação à progressividade deste 
imposto. 

III – revisão da legislação sobre o uso do solo, com redefinição dos limites da 
zona urbana municipal; 

IV – revisão da legislação referente ao Imposto Sobre Serviços de 
Qualquer Natureza; 

V – revisão da legislação aplicável ao Imposto Sobre Transmissão Inter 
vivos e de Bens Imóveis de Direitos Reais sobre Imóveis; 

VI – Instituição de taxas pela utilização efetiva ou potencial de serviços 
públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua 
disposição; 

VII – revisão da legislação sobre as taxas pelo exercício do poder de 
polícia; 

VIII – revisão das isenções dos tributos municipais para manter o 
interesse público e a justiça fiscal. 
                  Art. 37-  O Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana de 
2007 terá desconto de até 20% (vinte pôr cento) do valor lançado, para pagamento à 
vista, de acordo com vencimento setorial ,ou parcelamento em três vezes sem 
desconto. 
                  Art. 38  - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana sofrerá 
a aplicação das isenções previstas na leis  1803 e 1750. 
 
                 Art. 39-  Os Tributos Municipais sofrerão ainda a aplicação de incentivos 
fiscais previstos. 
                Art. 40 – A renuncia dos valores apurados decorrente dos artigos 37, 38 e 
39,desta lei, Não serão considerados na previsão da receita de 2007. 
 
  
                                                                    



CAPÍTULO VIII 

Das Disposições Finais 

 
 
Art. 41 – É vedado consignar na Lei Orçamentária crédito com 

finalidade imprecisa ou com dotação ilimitada.   
 
 
Art.42 – As despesas realizadas através de programas assistências 

cuja origem e peculiaridade e definição, se enquadrem em benefícios a saúde, tais 
como doações para consulta, tratamento, exames clínicos e radiológicos, próteses , 
orteses e medicamentos, poderão ser incluídos como gastos nos diversos programas 
de saúde ;   

 
 
Art. 43 – O Poder Executivo realizará estudos visando à definição de 

sistema de controle de custos e avaliação de resultados das ações de governo. 
 
Parágrafo Único –  A alocação de recursos na Lei Orçamentária Anual 

será feita diretamente à unidade orçamentária responsável pela sua execução de 
modo a evidenciar o custo das ações e propiciar a correta avaliação dos resultados. 

 
 
 
Art. 44 – Para os efeitos do artigo 16 da Lei Complementar n.º 

101/2000, entende-se como despesas irrelevantes, para fins do § 3º, aquelas cujo 
valor não ultrapasse para bens e serviços, nos limites dos incisos I e II do artigo 24 
da Lei 8.666/1993. 

 
 
Art. 45 – Até 30 dias após a publicação dos orçamentos, o Poder 

Executivo estabelecerá, através de Decreto, a Programação Financeira  e o 
Cronograma de Execução Mensal de Desembolso, nos termos do disposto no artigo 
8º da Lei Complementar n.º 101/2000. 

  
 
Art. 46 – O Poder Executivo poderá encaminhar mensagem ao Poder 

Legislativo para propor modificação nos projetos de lei relativos ao Plano Plurianual, 
às Diretrizes Orçamentárias, ao Orçamento Anual e aos Créditos Adicionais 
enquanto não iniciada a votação, no tocante às partes cuja alteração é proposta. 

 
Art. 47 – Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, 

revogando-se as disposições em contrário. 
 
SALA DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CATALÃO, aos 

30 dias do mês de outubro de 2006. 
 

(a) Deusmar Barbosa da Rocha 



 Presidente da Câmara Municipal de Catalão 

 

“Sanciono a presente Lei . 
Registre-se e publique-se.  
Catalão, 06.11.2006. 
(a) ADIB ELIAS JÚNIOR 
      Prefeito Municipal” 
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ANEXO DE PRIORIDADES E METAS FISCAIS  

 
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO 

 
 
 

LEGISLATIVO 
 

 
0100 - Processo Legislativo 

 
0100 Aquisição de equipamentos de informática, mobiliário e de escritório; 
0100 Manutenção e reforma do Prédio da Câmara; 
0100 Aquisição de veículos; 
0100 Aquisição de linhas telefônicas; 
0100 Aquisição de combustível e derivados de petróleo para abastecimento da                 
frota própria   
0100 Recepção de autoridades e homenageados 
0100 Contratação de seguro para veículos da Frota própria  
0100 Licenciamento dos veiculo da Frota própria na forma da legislação.  
 
 

JUDICIÁRIO 
 
1067 - Programa de  Apoio ao Judiciário 
 
1067 Aquisição de equipamentos de informática, mobiliário e de escritório; 
1067 Aquisição de linhas telefônicas; 
1067 Cessão de funcionários públicos da municipalidade; 
1067 Manutenção da Assistência Judiciária Municipal. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS 

 
 

1010 - Coordenação Geral 
 



1010 Aquisição de Veículos para o Gabinete do Prefeito; 
1010 Manutenção do Gabinete do Prefeito; 
1010 Aquisição de veículos para a administração; 
1010 Recepção de autoridades e homenageados 
1010 Assinaturas de revistas e jornais; 
1010 Aquisição de combustível e derivados de petróleo, para abastecimento dos 
veículos da frota; 
1010 Contratação de seguro para veículos da frota própria; 
1010 Licenciamento dos veículos da frota própria na forma da legislação; 
1010 Gastos com publicidade em jornais, revistas e meios de comunicação; 
1010 Contratação de Agência Publicitária para execução de serviços na área de 
Propaganda e Publicidade institucional e veiculação publicitária; 
1010 Despesas de locomoção; 
1010 Contratação de shows artísticos para inauguração de obras; 
 
1011 - Administração Geral 
 

1011 Aquisição de combustível e derivados de petróleo, para abastecimento dos 
veículos da frota; 
1011 Contratação de seguro para veículos da frota própria; 
1011 Licenciamento dos veículos da frota própria na forma da legislação; 
1011 Aquisição de equipamentos de informática, mobiliários e de escritório; 
1011 Aquisição de Fax; 
1011 Aquisição de veículos e motociclos; 
1011 Locação de veículos; 
1011 Aquisição de equipamentos de áudio, vídeo e fotográficos; 
1011 Aquisição de central telefônica com tronco e ramais; 
1011 Manutenção de pagamento de parcelas de débitos na amortização de dívidas 
negociadas junto ao INSS, FGTS e PASEP; 
1011 Quitação de Precatórios; 
1011 Promover cursos de gerência Municipal; 
1011 Promover cursos de capacitação para os funcionários; 
1011 Manutenção geral dos órgãos da Administração; 
1011 Publicidade de interesse administrativo; 
1011 Firmar convênio com órgãos do Governo Federal, Estadual e outras entidades.  
1011 Locação de imóveis; 
1011 Celebração de convênios com as UNIVERSIDADES, para o desenvolvimento 
de projetos de interesse da Administração Municipal; 
1011 Manutenção de contratos referentes a fornecimento de acesso dedicado à 
Internet; 
1011 Criação de programas contínuo de treinamento de segurança para os 
servidores municipais, com a finalidade de conscientizar todos os funcionários para 
melhoria do desempenho de segurança no trabalho; 
1011 Aquisição de Software para atender necessidades da administração e do 
planejamento; 
1011 Recursos destinados à participação, realização de congressos, simpósios, 
cursos e conferências de interesse do Município; 
1011 Aquisição de veículos novos para a frota da PMC. 
  
1012 - Planejamento Geral 



 

1012 Aquisição de equipamentos, literatura técnica e software; 
1012 Contratação de assessoria de planejamento; 
 
1013 - Ações Jurídicas 

 
1013 Aquisição de equipamentos, literatura técnica e software; 
1013 Contratação de assessoria jurídica; 
 
1014 - Administração de Pessoal 
 
1014 Aquisição de uniformes e equipamentos de segurança; 
1014 Criação da CIPA; 
1014 Especialização de Mão de Obra; 
 
1015 Controle e Administração Financeira 
 
1015 Aquisição de equipamentos, literatura técnica e software; 
1015 Contratação de assessoria financeira; 
 
1016 - Controle, Fiscalização e Arrecadação 

 
1016 Aperfeiçoamento e re-aparelhamento do sistema de fiscalização e arrecadação 
de tributos; 
 
1017 - Controle Financeiro 
 
1017 Firmar contratos com instituições financeiras visando recebimento de receitas e 
pagamentos de despesas; 
 
 
 
1018 - Controle Orçamentário 

 
1018 Promover a execução orçamentária, financeira e patrimonial; 
 
1029 - Programa de Ações Básicas de Saúde 

 
1029 Repasse do valor da cota parte do Município para o fundo Municipal de Saúde, 
administrado pelo respectivo Conselho; 
 
1059 - Programa de Controle de Transporte 
 
1059 Locação de máquinas e veículos; 

 
 



 
AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE. 

 
 
1045 - Programa de Serviços de Limpeza 

 
1045 Manutenção do Complexo Industrial de Tratamento de Lixo de Catalão 
  
1049 - Controle e Acompanhamento Agrícola  do Meio Ambiente 

 
1049 Aquisição de combustível e derivados de petróleo, para abastecimento dos 
veículos da frota; 
1049 Contratação de seguro para veículos da frota própria; 
1049 Licenciamento dos veículos da frota própria na forma da legislação; 
1049 Firmar convênios de parcerias e colaboração técnica e financeira com 
cooperativas, sindicato rural, associações de produtores, Agencia Goiana de 
Desenvolvimento Rural e Fundiário, Secretaria de Estado da Agricultura, Ministério 
da Agricultura, EMBRAPA e organizações governamentais afins à agricultura, 
pecuária e meio ambiente; 
1049 Subvenção à ASPAC (Associação dos Produtores Rurais de Catalão); 
1049 Subvenção ao Sindicato Rural de Catalão; 
 
1050 - Programa de Controle do Meio Ambiente 

 
1050 Implantação de viveiros de mudas; 
1050 Contratação de cursos, palestras e treinamentos para dar apoio à atividade de 
agronegócios e meio ambiente; 
1050 Contratação de mão de obra técnica especializada para desenvolvimento, 
implantação e acompanhamento de projetos agroindustriais e ambientais; 
1050 Aquisição de equipamentos de medição e aferição utilizados na fiscalização 
ambiental; 
1050 Subvenção e apoio financeiro ao Conselho Municipal da Agricultura e Conselho 
Municipal de Defesa do Meio Ambiente; 
1050 Criação e implantação de parques ecológicos, recuperação de áreas 
degradadas e implantação de áreas de preservação ambiental permanente; 
1050 Criar o código do meio ambiente e suplementar a Legislação Federal e 
Estadual; 
1050 Firmar convênios com a ANA (Agencia Nacional das Águas), ANEEL (Agência 
Nacional de Energia Elétrica), visando a recomposição do ecossistema local; 
1050 Criação e implantação do bosque da mata do Setor Universitário; 
1050 Recuperação das bacias dos ribeirões e córregos no Município; 
1050 Manutenção do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente; 
1050 Celebração de convênios com as Universidades e Institutos de Pesquisas, 
objetivando o desenvolvimento de projetos e pesquisas de interesse da Secretaria 
do Meio Ambiente; 
1050 Convênio com o Fundo Nacional de Meio Ambiente e Secretaria Estadual de 
Meio Ambiente; 
1050 Desenvolvimento dos Programas de Educação Ambiental; 
1050 Desenvolvimento de oficinas para aproveitamento de materiais recicláveis; 



1050 Aquisição de material bibliográfico, audiovisual e equipamentos visando melhor  
desenvolver  Programas de Educação Ambiental; 
1050 Coordenação municipal relativa à implantação de infra-estrutura de 
saneamento ambiental: água, esgoto, drenagem, coleta, tratamento e disposição de 
resíduos sólidos; 
1050 Monitorar o solo e a água através de análises laboratoriais, para aferir a 
presença de metais pesados e múltiplos poluentes químicos, em mananciais; 
1050 Manutenção, Monitoramento e Gestão dos recursos hídricos; 
1050 Desenvolvimento de programa de combate à poluição sonora, bem como a 
fiscalização de estabelecimentos que produzam poluição sonora; 
1050 Implantação de programa de informação à população sobre os níveis sonoros 
permitidos e as formas de diminuir os ruídos sonoros; 
1050 Promover a capacitação e treinamento de fiscais para o Departamento de Meio 
Ambiente; 
1050 Criar a Delegacia Municipal de Meio Ambiente e firmar convênio com a Agencia 
Ambiental de Goiás; 
1050 Recuperação dos recursos hídricos, solos e controle da poluição sonora e 
atmosférica; 
1050 Promover e garantir o processo de continuidade de re-vegetação das áreas de 
mananciais (matas ciliares); 
1050 Incentivar e fomentar a recuperação dos solos através de curvas de níveis, 
evitando assim as erosões e os assoreamentos dos recursos hídricos; 
1050 Apoiar a implantação da Indústria de Biofertilizantes, utilizando o lixo orgânico e 
resíduo da Indústria de Fosfato; 
1050 Desenvolvimentos dos programas de educação ambiental, inclusive com a 
implantação da disciplina de meio ambiente e cidadania na grade curricular do 
ensino municipal; 
1050 Subvenção para o Clube Ecológico Chico Mendes; 
 
1051 - Programa de Incentivo à Produção Agrícola 
 
 
1051 Aquisição de combustível e derivados de petróleo, para abastecimento dos 
veículos da frota; 
1051 Contratação de seguro para veículos da frota própria; 
1051 Licenciamento dos veículos da frota própria na forma da legislação; 
1051 Promover a aquisição de veículos, máquinas, acessórios, implementos, 
utensílios, sementes, mudas, fertilizantes, defensivos e afins para apoio aos micros, 
pequenos e  médios produtores; 
1051 Implantação e manutenção de programas de apoio e assistência técnica  a 
micros, pequenos e  médios produtores; 
1051 Incentivo a novas culturas com desenvolvimento de pesquisas, assistência 
técnica, análise de solo, principalmente para hortaliças, frutas, flores ornamentais e 
espécies vegetais que compõem a vegetação característica do cerrado de Goiás;   
1051 Apoio para eletrificação rural com a aquisição de postes, transformadores, 
cabos, luminárias, lâmpadas e mão-de-obra para confecção da rede. 
1051 Promover implantação de hortas e lavouras comunitárias para famílias de baixa 
renda; 



1051 Promover a construção de entrepostos urbanos (feiras cobertas) de 
comercialização no varejo e atacado e também construção de galpões comunitários 
para armazenamento de grãos a micros, pequenos e médios produtores rurais; 
1051 Locação de máquinas, veículos e implementos agrícolas 
 
 
1052 - Promoção e Incentivo à Produção Agrícola 

  
1052 Incentivo à melhoria da qualidade genética do rebanho bovino, suíno, ovino, 
caprino e animais de pequeno porte, inclusive com o fornecimento de reprodutores, 
matrizes, vacinas e inseminação artificial; 
1052 Incentivo à criação de aves (frangos, perus, galinhas poedeiras) com 
construção de barracões, terraplanagem, aquisição de equipamentos, fornecimento 
de matrizes e pintos; 
1052 Incentivo à produção de peixes com a confecção de tanques e doação de 
alevinos; 
1052 Assistência ao micro, pequeno e médio produtor rural com prestação de 
serviços de desmatamento, construção de barragens, mata-burros, estradas, pontes, 
abertura de solos, aração, drenagem, cascalhamento, transporte de insumos 
agrícolas, calcário e afins; 
 

COMUNICAÇÕES 
 
 

1057 - Administração e Controle de Comunicações Postais 
 
1057 Construção de três Postos de Correios; 
1057 Manutenção dos Serviços de Comunicações Postais; 
 
1058 - Controle das Telecomunicações 
 
1058 Manutenção e construção de Postos Telefônicos; 
1058 Ampliação do Sistema de televisão; 
1058 Construção de postos de atendimento postal e firmar convênio com a ECT; 
1058 Construção de prédios para instalação de equipamentos de retransmissão de 
TV; 
1058 Destinar subvenção ao sistema de Radiodifusão Comunitária de Catalão, 
através das associações reconhecidamente de utilidade pública  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
SEGURANÇA PÚBLICA 

 
 
1019 - Serviços Gerais de Segurança Pública 
 

1019 Aquisição de combustível e derivados de petróleo, para abastecimento dos 
veículos da frota; 
1019 Contratação de seguro para veículos da frota própria; 
1019 Licenciamento dos veículos da frota própria na forma da legislação; 
1019 Subvenção ao 18º Batalhão da Polícia Militar de Catalão. 
1019 Subvenção para a Associação Mantenedora do Conselho Comunitário de 
Segurança Pública de Catalão. 
 
 
 
1020 - Serviços Gerais de Trânsito 
 
1020 Manutenção do sistema de trânsito, inclusive S.M.T.C; 
1020 Contratação de Agentes de Trânsito; 
1020 Criação e implantação de Guarda Municipal; 
1020 Sinalização de rua – nome de logradouros; 
1020 Construção e manutenção de obras de segurança em vias públicas, tais como 
muro de arrimo, muretas de proteção e guard-rails; 
1020 Elaboração de publicações educativas de trânsito; 
1020 Desenvolvimento e implantação de sistema de processamento de infrações; 
1020 Realização de parcerias com outros Municípios previstas no Código de Trânsito  
Brasileiro; 
1020 Aquisição de aparelhos eletroeletrônicos para controle de velocidade e tráfego 
de veículos; 
1020 Aquisição de veículos e equipamentos para a Superintendência Municipal de 
Trânsito de Catalão; 
 
1021 - Serviços de Defesa Civil 
 
1021 Construção e manutenção de postos policiais; 
1021 Ampliação e melhoramento da Cadeia Pública de Catalão 
1021 Subvenção ao Corpo de Bombeiro de Catalão 
1021 Subvenção à Polícia Civil de Catalão. 



 
EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. 

 
 
1034 -  Programa de Desenvolvimento da Educação 

 
1034 Aquisição de combustível e derivados de petróleo, para abastecimento dos 
veículos da frota; 
1034 Contratação de seguro para veículos da frota própria; 
1034 Licenciamento dos veículos da frota própria na forma da legislação; 
1034 Construção da sede própria da Secretaria Municipal de Educação; 
1034 Realização de eventos relativos a educação, a cultura e ao desporto do 
Município e região; 
1034 Patrocínio aos eventos educacionais, culturais e esportivos; 
1034 Subvenção relativa a equipamentos, materiais e pessoal de apoio ao Conselho 
Municipal de Educação; 
1034 Criação e manutenção da Equipe Pedagógica para acompanhamento e 
orientação às escolas; 
1034 Criação e manutenção da Equipe Psicopedagógica para assistência a 
professores, alunos e pais de alunos (Centro de Assistência Educacional); 
1034 Subvenção relativa a Cursos de Atualização de Professores e demais 
colaboradores da educação; 
1034 Construção e manutenção de parques infantis (playground) em cada Unidade 
Escolar Municipal; 
1034 Adequação dos prédios escolares para o acesso de portadores de deficiências 
físicas; 
1034 Manutenção e assistência aos Programas e Projetos Educacionais; 
1034 Contratação de Professores por tempo determinado para atender situações 
emergenciais, autorizados por lei específica; 
1034 Custeio financeiro na cobertura de participação do pessoal da Secretaria 
Municipal de Educação, em cursos de atualização, treinamento e aprimoramento, 
realizados em Catalão e outras regiões; 
1034 Liberação de verbas para implantação, cobertura de custos e remuneração de 
pessoal de um Jornal (interno) informativo da SMECD; 
1034 Estabelecer convênios com entidades governamentais e não governamentais 
para atender a interesses comuns visando a minimização dos problemas sócio-
educacionais; 
1034 Construção e/ou aquisição de imóvel para implantar escolas públicas 
municipais e/ou cursos preparatórios; 
1034 Locação de equipamentos para atender eventos esportivos, culturais e 
educacionais; 
1034 Destinação de recursos aos estudantes de baixa renda que freqüentam cursos 
profissionalizantes no SENAI, SENAC e outros cursos profissionalizantes, tanto 
desta cidade quanto em outras 
1034 Subvenção para construção e/ou aquisição de imóvel para casa do estudante. 
 
1035 - Programa de Incentivo ao Educando 
 
1035 Contratação de seguro para veículos da frota própria; 



1035 Aquisição de combustível e derivados de petróleo, para abastecimento dos 
veículos da frota; 
1035 Licenciamento dos veículos da frota própria na forma da legislação; 
1035 Manutenção da escola agrícola; 
1035 Construção,  reforma e ampliação das escolas rurais e urbanas; 
1035 Aquisição de móveis, equipamentos e utensílios para Escolas Municipais; 
1035 Aquisição de materiais didáticos/pedagógicos e de expediente para as Escolas 
Municipais; 
1035 Aquisição e manutenção de veículos para transportes de estudantes; 
1035 Aquisição de móveis, equipamentos e utensílios para a Secretaria Municipal de 
Educação; 
1035 Aquisição de micro-computadores completos para controle administrativo 
escolar e atendimento a cursos e alunos da rede escolar Municipal; 
1035 Aquisição de uniformes escolares completos; 
1035 Locação e contratação de veículos para transporte escolar; 
1035 Apoio e promoção de cursos de mecânica para funcionários e proprietários de 
oficinas mecânicas 
 
 
1036 - Programa de Valorização do Magistério 
 
1036 Manutenção do Fundo Gestor do FUNDEF; 
 
1037 - Apoio Financeiro à Educação 
 

1037 Contribuição para formação do FUNDEF; 
1037 Destinação de recursos para pagamento de transporte para os estudantes que 
freqüentam cursos profissionalizantes no SENAI, SENAC, outros cursos 
profissionalizantes e universidades e faculdades, tanto desta cidade quanto em 
outras de outro Estado. 
 
 
 
1038 - Programa de Assistência ao Universitário 
 
1038 Pagamento de bolsas de estudo; 
1038 Manutenção da UFG; 
1038 Manutenção do Curso Pré-vestibular Israel Macedo; 
1038 Construção, reforma e ampliação da Universidade Federal de Goiás - Campus 
de Catalão – UFG/CC; 
1038 Manutenção do convênio com a Universidade Estadual de Goiás – UEG em 
Catalão. 
1038 Aquisição de livros para a biblioteca do Campus de Catalão - UFG 
 
 
1039 - Apoio ao Ensino Pré-Escolar 

 
1039 Manutenção da rede Pré-Escolar; 
 
1040 - Apoio ao Ensino Especial 



 
1040 Manutenção do Ensino Especial; 
 
1041 - Programa de Incentivo à Cultura 
 
1041 Construção do prédio sede da F.C.M.D.C.; 
1041 Manutenção da F.C.M.D.C.; 
1041 Informatização da biblioteca da F.C.M.D.C 
 
  
1042 - Programa de Promoção do Esporte 

1042 Construção da sede da Liga municipal de Esportes 
1042 Construção de quadras de esportes poliesportivas nas escolas (cobertura das 

já existentes); 
1042 Manutenção do contrato de Comodato com o CRAC 
1042 Ampliação e manutenção do Clube do Povo; 
1042 Manutenção do desporto amador; 
1042 Manutenção do Ginásio Internacional de Esportes; 
1042 Construção e manutenção de campos de futebol em todos os bairros, distritos 
e zona rural do Município; 
1042 Apoio financeiro ao Esporte amador; 
1042 Locação de equipamentos para atender eventos esportivos; 
 
1042 Subvenção ao Comercial Esporte Clube de Catalão; 
1042 Destinar recursos financeiros para construção de pista de skate; 
1042 Destinar subvenção ao esporte amador do município; 
1042 Subvenção ao Clube 13 de Maio; 
1042 Firmar convênio com o Curso de Educação Física – UFG/CAC para 
desenvolver projetos de atividades esportivas em todos os bairros de Catalão. 
1042 Firmar convênio com o Curso de Educação Física – UFG/CAC para manter 
uma escola de futebol gratuita para as criânças/adolescentes carentes de nossa 
cidade. 
1042 Realizar campeonatos esportivos municipais em todas as modalidades. 
1042 Incentivar financeiramente os esportistas catalanos que forem disputar 
campeonatos em Catalão ou em outras regiões. 
1042 Construção e cobertura de quadra poliesportiva nas comunidades rurais que 
não possuem tal benefício. 
  
 
1051 - Programa de Incentivo à Produção Agrícola 
 
1051 Construção da Feira Coberta; 
 
1064 - Programa de Assistência  ao Educando 

 
1064 Manutenção do CAIC; 
 
 
1069 - Programa de Alimentação Escolar 
 



1069 Fornecimento de merenda escolar para os alunos das Escolas Municipais; 
 
1070 - Programa de Incentivo à Cultura 

 
1070 Manutenção do Museu Municipal “Cornélio Ramos” 
1070 Promoção do Carnaval de rua; 
1070 Manutenção da Fundação Cultural Maria das Dores Campos; 
1070 Subvenção à Academia Catalana de Letras; 
1070 Criação e manutenção do Arquivo Histórico Municipal de Catalão; 
1070 Criação de um Centro Cultural Municipal; 
1070 Aquisição de instrumentos musicais para os cursos de música; 
1070 Subvenção à Associação das Congadas de Catalão; 
1070 Subvenção e apoio à Escola de Samba Titulares do Rítimo; 
1070 Subvenção e apoio à Folia de Reis de Catalão; 
1070 Contratação de shows artísticos para eventos festivos e datas comemorativas; 
1070 Realizar convênios com órgãos governamentais, visando trazer incentivos a 
cultura local. 
1070 Incentivo financeiro para as escolas municipais que participarem da Feira de 
Ciência. 
1070 Incentivo financeiro para a escola, professores e alunos vencedores da Feira 
de Ciência. 
1070 Doação de livros para a Biblioteca Municipal. 
1070 Subvenção e apoio a Irmandade do Rosário. 

 



 
 

HABITAÇÃO E URBANISMO 
 

 
 
1043 - Administração de Serviços Urbanos 

 
1043 Aquisição de combustível e derivados de petróleo, para abastecimento dos 
veículos da frota; 
1043 Contratação de seguro para veículos da frota própria; 
1043 Licenciamento dos veículos da frota própria na forma da legislação; 
1043 Implantar novo Plano Diretor com reformulação do Código de Postura, Código 
de Obras, Código Ambiental e Lei de Uso e Ocupação do Solo; 
1043 Abertura de poços semi-artesianos; 
 
1044 - Programa de Manutenção de Prédio Público 

 
1044 Aquisição de combustível e derivados de petróleo, para abastecimento dos 
veículos da frota; 
1044 Contratação de seguro para veículos da frota própria; 
1044 Licenciamento dos veículos da frota própria na forma da legislação; 
1044 Previsão de verba para desapropriação de áreas e/ou imóveis de interesse da 
administração pública; 
1044 Aquisição de máquinas e equipamentos para construção civil e asfalto; 
1044 Construção, ampliação e reforma de casas populares; 
1044 Manutenção e reforma dos prédios públicos; 
1044 Construção e instalação de banheiros públicos em praças e demais próprios 
municipais. 
1044 Construção de casas para pessoas carentes 
1044 Construção de um albergue para andarilhos 
 
1045 - Programa de Serviços de Limpeza Pública 

 
1045 Aquisição de combustível e derivados de petróleo, para abastecimento dos 
veículos da frota; 
1045 Contratação de seguro para veículos da frota própria; 
1045 Licenciamento dos veículos da frota própria na forma da legislação; 
1045 Aquisição de caminhões e equipamentos para a coleta de lixo e varrição; 
1045 Promover campanhas de incentivo sobre a importância da coleta seletiva do 
lixo 
 
1045 Promover coleta do lixo em Catalão 
 
1046 - Programa de Controle Administrativo do Cemitério 
 
1046 Manutenção do Cemitério; 
1046 Manutenção de cemitérios existentes no município, tanto na zona urbana como 
na zona rural 
 



 
1047 - Programa de Controle Administrativo da Iluminação Pública 
 
1047 Aquisição de combustível e derivados de petróleo, para abastecimento dos 
veículos da frota; 
1047 Contratação de seguro para veículos da frota própria; 
1047 Licenciamento dos veículos da frota própria na forma da legislação; 
1047 Manutenção do sistema de iluminação pública; 
1047 Ampliação da rede de eletrificação urbana; 
 
1048 - Programa de Implementação de Praças e Jardins 

 
1048 Aquisição de combustível e derivados de petróleo, para abastecimento dos 
veículos da frota; 
1048 Contratação de seguro para veículos da frota própria; 
1048 Licenciamento dos veículos da frota própria na forma da legislação; 
1048 Manutenção do viveiro de mudas; 
1048 Construção e manutenção de praças e jardins; 
1048 Contração do parque Municipal de Catalão 
 
 
1060 - Projeto de Melhoria de Infra-Estrutura 
 
1060 Aquisição de combustível e derivados de petróleo, para abastecimento dos 
veículos da frota; 
1060 Contratação de seguro para veículos da frota própria; 
1060 Licenciamento dos veículos da frota própria na forma da legislação; 
1060 Construção e  pavimentação de vias públicas; 
1060 Construção de meios-fios, sarjetas e  calçadas; 
1060 Ampliação da rede de iluminação pública 
1060 Revitalização do centro urbano; 
1060 Ampliação da rede de esgoto pluvial; 
1060 Construção do Terminal Rodoviário de Catalão 
1060 Contratação de estudos para elaboração de projetos para a melhoria no 
sistema de drenagem de águas pluviais em pontos críticos da cidade; 
1060 Recuperação de vias públicas com operação “tapa buracos” e cobertura 
asfáltica; 
1060 Remoção de bloquetes com substituição por asfalto em vias publica; 
1060 Pavimentação de vias públicas com bloquetes, reaproveitados ou novos; 
 



 
SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO  E TURISMO 

 

 
1053 - Programa de Controle da Indústria 

 
1053 Criação do Fundo Municipal da Casa Bancária do Cidadão. 
1053 Criação do Fundo Municipal da Indústria e Comércio; 
1053 Aquisição de equipamentos para a Secretaria; 
1053 Implemento de outras atividades comerciais, com feiras e criação de salas de 
teleconferências para Lojistas; 
1053 Incentivo na construção de centro de convenções e feiras para apoio à 
indústrias, comércio, turismo e serviços; 
1053 Fomentar cursos técnicos e profissionalizantes no Município, pelas entidades 
SENAI, SENAC E SENAR; 
1053 Criação e gerenciamento da Casa Bancária do Cidadão; 
1053 Firmar convênio com SEBRAE para estudos e projetos para mini, micro e 
pequenas empresas de Catalão; 
1053 Realizar convênios com Mte (Ministério do Trabalho e Emprego) na 
modalidade “PARC” (Parcerias Nacionais/Regionais), para aperfeiçoamento de 
pessoal; 
1053 Desenvolver e solidificar o “SIME” (Sistema Municipal de Emprego) através de 
treinamentos pelo SENAI, SENAC e SENAR na modalidade  “PARC” do Mte 
(Ministério do Trabalho e Emprego); 
1053 Desenvolver e aplicar os programas do CODEFAT no PROGER; 
1053 Criar e manter as feiras anuais de confecções de lingerie, de indústrias, de 
comércio/lojistas, do automóvel  e de micro-agricultores regionais; 
1053 Implantar a Indústria de biofertilizantes, com a utilização do lixo urbano, 
constituído das etapas de varrição, coleta, usina de classificação do lixo, usina de 
compostagem acelerada/72 (setenta e duas) horas e aplicação agronômica; 
1053 Incentivar ampliações de cursos técnicos através do SENAI, SENAC, SENAR e 
SEBRAE, para abastecer o mercado local; 
1053 Promover ações para criação do Campus Avançado do CEFET em Catalão; 
 
 
 
 
 
 
 
1054 - Programa de Incentivo à Promoção Industrial 

 
1054 Aquisição de terrenos para instalação de indústrias no Município, através de 
permutas de lotes e áreas; 
1054 Firmar convênios com órgãos Federal e Estadual, para implantação de 
indústrias no Município, bem como toda manutenção dos programas de 
industrialização; 
1054 Transferência para o Distrito Industrial da fábrica de artefatos de cimento, 
marcenaria e serralheria e sua manutenção; 



1054 Criação de 02 (dois) Distritos Industriais, um para indústrias químicas e de 
fertilizantes, e outro para micro, pequenas e médias empresas;  
 
1055 - Programa de Apoio à Promoção Comercial 
 
1055 Manutenção da Promoção Comercial; 
 
1056 - Promoção de Incentivo ao Turismo 
 
1056 Manutenção do Departamento de Turismo; 
 



 
SAÚDE E SANEAMENTO 

 

 
1026 - Programa de Integração Comunitária 

 
1026 Manutenção do Programa do Leite para pessoas carentes; 
 
1029 - Programa de Ações Básicas de Saúde 

 
1029 Aquisição de combustível e derivados de petróleo, para abastecimento dos 
veículos da frota; 
1029 Contratação de seguro para veículos da frota própria; 
1029 Licenciamento dos veículos da frota própria na forma da legislação; 
1029 Aquisição de medicamentos e material de consumo para Postos de Saúde, 
Centro de Diagnósticos, Hemocentro Municipal, Centro Integrado da Mulher (CIM) e 
Hospital Materno Infantil (HMI); 
1029 Aquisição e manutenção das Ambulâncias e outros veículos da Secretaria 
Municipal da Saúde; 
1029 Aquisição de medicamentos para serem doados às pessoas carentes deste 
Município; 
1029 Informatização de toda a Secretaria da Saúde, integrando-a com a Prefeitura 
Municipal e as unidades de saúde; 
1029 Manutenção do Programa de recuperação de alcoólatras; 
1029 Contratação de médicos para ampliar o quadro de especialistas; 
1029 Aquisição e modernização de equipamentos específicos; 
1029 Desenvolver e ampliar as ações de Vigilância Sanitária; 
1029 Ampliação de Programas de Educação e Prevenção em Saúde; 
1029 Manutenção do Programa de esclarecimentos e Prevenção ao Dengue; 
1029 Criação do Programa de Prevenção de Osteoporose para mulheres maiores de 
40 anos; 
1029 Aquisição de unidades móveis ambulatoriais; 
1029 Abertura de uma Clínica Psiquiátrica. 
1029 Promover campanha de Prevenção de Câncer de Mama, juntamente com 
órgãos governamentais e não-governamentais no Dia Municipal de Prevenção 
Contra o Câncer de Mama, que é comemorado no Dia 08 de março. 
1029 Criação e manutenção de Programas para dependentes químicos em Catalão. 
1029 Criação e manutenção de Programa de Saúde Itinerante com a disposição de 
médicos, odontólogos e outros profissionais da saúde para atender  pessoas 
carentes na zona urbana e rural. 
  
 
 
1030 - Programa de Atendimento Médico Hospitalar 

 
1030 Aquisição de móveis, equipamentos e utensílios para os postos de saúde, 
Hemocentro Municipal, Centro de Diagnósticos, Centro Integrado da Mulher (CIM) e 
Hospital Materno Infantil (HMI); 
1030 Aquisição de Unidades Odontológicas Móveis; 
1030 Construção de postos de saúde; 



1030 Reforma e ampliação dos postos de saúde, Centro de Diagnóstico e 
Hemocentro; 
1030 Subvenção à Santa Casa de Misericórdia de Catalão e outras instituições 
filantrópicas e assistenciais do Município; 
1030 Manutenção do Centro Integrado da Mulher (CIM) e do Hospital Materno 
Infantil (HMI), Postos de Saúde, Centro de Diagnósticos , Hemocentro , Núcleo de 
Assistência Psico-social NAPS e do Centro de Reabilitação Catalão; 
1030 Construção de uma casa, para tratamento de pessoas portadoras do vírus HIV 
 
 
1031 - Programa Geral de Saúde 

 
1031 Aquisição de Ambulâncias para o Fundo Municipal de Saúde; 
1031 Manutenção do F.M.S; 
 
1032 - Saneamento Geral 
 
1032 Manutenção da Superintendência Municipal de Água e Esgoto 
1032 Canalização do córrego Pirapitinga e córrego da Chácara; 
1032 Ampliação da rede de coleta de esgoto 
1032Ampliação da rede de abastecimento de água  
1032 Aquisição de veículos e maquinas para frota própria  
1032 Aquisição de combustível e derivados de petróleo para frota própria 
1032Contratação de seguro para veículos e maquinas da frota própria 
1032 Licenciamento dos veículos da frota própria 



ASSISTÊNCIA SOCIAL 
 

 
1022 - Administração Geral 
 

1022 Aquisição de combustível e derivados de petróleo, para abastecimento dos 
veículos da frota; 
1022 Contratação de seguro para veículos da frota própria; 
1022 Licenciamento dos veículos da frota própria na forma da legislação; 
 
1023 - Apoio ao Idoso 

 
1023 Reforma, ampliação, aquisição de móveis, equipamentos e utensílios para os 
núcleos de Assistência a Idosos; 
1023 Manutenção e reforma do Abrigo dos Idosos; 
1023 Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade                                                            
1024 - Programa de Apoio ao Menor 

 
1024 Manutenção da Morada da Criança “Leonides Bardhal” 
1024 Manutenção da  Centro de Convivência do Pequeno Aprendiz; 
 
1025 - Programa de Assistência ao Menor 
 
1025 Aquisição de máquinas, equipamentos e utensílios para Creches ; 
1025 Criação, construção e manutenção de Creches; 
1025 Subvenção ao Abrigo da Criança e do Adolescente Maria Nazareth; 
1025 Subvenção às Creches; 
1025 Ampliar os cursos profissionalizantes da CCPA para atender os jovens 
carentes da nossa cidade.  
 
 
 
1026 - Programa de Integração Comunitária 

 
 
1026 Aquisição de combustível e derivados de petróleo, para abastecimento dos 
veículos da frota; 
1026 Contratação de seguro para veículos da frota própria; 
1026 Licenciamento dos veículos da frota própria na forma da legislação; 
1026 Aquisição de cestas básicas para os funcionários; 
1026 Fornecimentos de refeições para os funcionários que realizam serviços 
essenciais (saúde, limpeza e segurança), obras rurais e de emergência; 
 
1026 Construção e incentivo a hortas comunitárias; 
1026 Aquisição de vestuário e enxovais para crianças carentes; 
1026 Manutenção de campanhas educativas; 
1026 Pagamento de taxas de água e energia dos Centros Comunitários e de outras 
entidades assistenciais; 
1026 Construção de Centros Comunitários; 



1026 Subvenção às Associações dos Diabéticos, Renais Crônicos e Epilépticos de 
Catalão; 
1026 Destinação de recursos para as entidades já consideradas de utilidade pública; 
1026 Subvenção ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente; 
1026 Subvenção ao CAMOC – Conselho das Associações de Moradores de Catalão; 
1026 Subvenção a ASPDEC – Associação da Pessoas Portadoras de Deficiência de 
Catalão 
1026 Subvenção a APRESGO –Associação dos Pacientes Reumáticos do Sudeste  
Goiano; 
1026 Subvenção à Associação de Apoio aos Portadores de Câncer de Catalão; 
1026 Manutenção da Casa de Assistência Social Prefeito Eurípedes Pereira Ferreira 
em Goiânia/GO; 
1026 Celebração de contratos com instituições privadas, para suprir as lacunas não 
atendidas pelas instituições públicas, visando assegurar a proteção e promoção 
social das pessoas em situação de exclusão social; 
1026 Ampliação dos auxílios eventuais, cestas básicas, alimentos, aluguel, vestuário, 
hospedagem, cursos, pensão, refeições, passagens intermunicipais, estaduais e 
interestaduais, passes municipais, fotos, documentos, próteses, contas de água, luz, 
remédios, gás, material escolar e para cursos, auxílio construção para melhoria de 
moradia, pagamento de psicoterapia e clínicas de tratamento e outros, assegurando 
atenção especial e apoio às pessoas em situação de extrema vulnerabilidade social, 
com a intenção de provocar mudanças sociais e na estruturação familiar; 
1026 Formalização de convênios, contratos e acordos com o Governo Federal e 
Estadual, Organizações Não Governamentais e Instituições Internacionais visando 
obter apoio técnico ou financeiro para subsidiar o desenvolvimento de projetos na 
área de assistência social; 
1026 Realização de pesquisas na área social para nortear as ações da 
municipalidade, dotando a área de informações precisas sobre os problemas sociais 
da cidade; 
1026 Aquisição de órteses e próteses para deficientes; 
1026 Subvenção à Fundação Nova Vida; 
1026 Subvenção ao abrigo Antero da Costa Carvalho; 
1026 Subvenção à APAC; 
1026 Subvenção à Obras Sociais Jorge Fahin Filho; 
1026 Subvenção ao Asilo São Vicente de Paula; 
1026 Subvenção à ASSAPEC; 
1026 Subvenção à Pastoral da Criança; 
1026 Subvenção e apoio à Casa da Criança e do Adolescente; 
1026 Subvenção ao Lions Clube de Catalão 
1026 Subvenção à Renovação Carismática de Catalão 
1026 Subvenção para o Centro Espírita Eurípedes Barsanulfo 
1026 Subvenção para a Associação das Damas Maçônicas de Catalão 
1026 Subvenção para a Associação da Terceira Idade de Catalão – Núcleo Doce 
Viver 
1026 Subvenção ao Rotaract Club de Catalão  
1026 Subvenção para o Rotary Club Catalão 1º de Novembro 
1026 Subvenção para o Centro Espírita Vovó Maria Conga 
1026 Subvenção para a Associação dos Colaboradores da Fosfértil/Ultrafertil 
1026 Subvenção para a Unicon – União das Confecções de Catalão e Sudeste 
Goiano 



1026 Subvenção para o Grupo Espírita Paulo de Tarso 
1026 Subvenção para o Rotary Club de Catalão 
 
1027 - Programa de  Ação Social 
 
1027 Manutenção da F.L.B.E.S. 
 
1028 - Atividade Previdenciária dos Servidores Estatutários 
 
1028  Manutenção da Previdência dos Servidores Públicos Municipais; 
1028 Manutenção do Programa de Assistência Médica a funcionários e dependentes 
(PRO-SAÚDE); 
 
1029 - Programa de Ações Básicas de Saúde 
 
1029 Pagamento de despesas médicas e hospitalares às pessoas carentes deste 
Município; 
 
1061 - Assistência Alimentar ao Funcionário 

 
1061 Manutenção das despesas com alimentação dos funcionários; 
 
1068 - Programa de Previdência Social 

 
1068 Manutenção das despesas com inativos e pensionistas 



 
TRANSPORTES 

 

 
1020 - Serviços Gerais de Trânsito 

 
1020 Modernização do sistema de trânsito; 
1020 Instalação de equipamentos de controle de velocidade; 
1020 Sinalizar vias públicas urbanas e rurais; 
 
1059 - Programa de Controle de Transporte 

 
1059 Reforma e manutenção do Terminal Rodoviário e Subestação Rodoviária; 
1059 Construção de novo terminal de embarque urbano Engº Hélio Levy da Rocha; 
1059 Criação do Conselho Municipal de Transporte Coletivo; 
 
1063 - Programa de Controle de Transporte Rodoviário 

 
1063 Aquisição de combustível e derivados de petróleo, para abastecimento dos 
veículos da frota; 
1063 Contratação de seguro para veículos da frota própria; 
1063 Licenciamento dos veículos da frota própria na forma da legislação; 
1063 Aquisição de pás mecânicas; 
1063 Aquisição de caminhões; 
1063 Construção e reconstrução de pontes; 
1063 Construção e reconstrução de mata-burros de trilhos e madeiras; 
1063 Abertura e conservação de estradas vicinais; 
1063 Reforma e manutenção da frota municipal; 
1063 Aquisição de máquinas, equipamentos, ferramentas e móveis para oficina 
mecânica; 
1063 Aquisição de tratores de esteira; 
1063 Aquisição de Motoniveladoras; 
1063 Aquisição de Retroescavadeiras; 
 
 
 
 
 
ESTIMATIVA DA RECEITA      
Prefeitura Municipal de Catalão      
Receitas Realizadas 2004 2005 ,  até 08/ 2006 e 
estimadas para 2007 2008 

    

   R$ mil correntes   

Ano 2004 2005 2006    2007   2008 

TOTAL GERAL DA RECEITA 74.263 82.285 48.948 95.560  107.028  
(C) = (A) + (B)      

Receitas Correntes (A) 68.263 82270 48.924   

Receitas Tributárias 8.679 11.188 7.207   

Impostos 7.419 9.125 5.666   
  I.R.R.F. 1.052 1.151 744   



  I.P.T.U. 1.145 1.816 1.349   
  I.S.S.Q.N. 4.327 5.325 2.961   
  I.T.B.I. 893 831 611   
Taxas    2.307 3.930 1.534   
  Licenças 280 367 325   
  Fembom 74 94 74   
  Licença Sanitária 51 71 79   
  Taxas de Expedientes 62 74 50   
Contribuição de Melhoria  74 24 5   

Receita de Contribuições 2055 1.917 744   

Contribuições Sociais 1.996 1.917 744   

 Contrib. Previd. de Segurados 1.255 1.381 533   

Contribuição Social p/ Saúde de 
Segurado 

741 535 210   

Compensação Financ. Entre 
Regime 

58 0.00 0,00   

Receita Patrimonial 656 1.305 455   

Receitas Imobiliárias 133 185 899   

Aluguéis 133 185 899   
Receitas de Valores Imobiliário 522 1.120 455   
Remuneração de depósito bancário 522 1.120 455   

Receitas de Serviços 5.826 7.156 1.993   

Serviços de Fornecimento de Àgua 5.826 7.156 1.993   
Serviços Diversos 0,00 0,00 0,00   

Tranferências Correntes 47.878 54.343 36.023   

Transferências 
Intergovernamentais 

47.854 54.326 36.012   

Transferências da União 14.209 17.995 11.461   
  Cota-parte do FPM 8.466 10.578 6.925   
  Cota-parte do I.T.R. 140 167 14   
  Cota-parte do Fundo Especial 94 117 82   
  Tranf. de Rec. do Fundef 2.713 3.377 2.334   
 P.A.B/ F.M.S/M.S 721 876 521   
  S.U.S. 449 511 381   
  F.A.E./P.N.A.E. 204 214 115   
  A.P.I. 1 243 0,00   
Transferências do Estado 33.644 36.330 24.550   
  Cota-parte do ICMS 30.896 32.962 22.104   
  Cota-parte do I.P.V.A 2.230 2.851 2.044   
  Cota-parte do I.P.I. 136 183 118   
  Tranf . de Recursos do Fundef 100 0,00 0,00   
  Transporte Escolar 381 332 284   
Transferências de Convênios 23 17 10   
  Educação 0,00 0,00 0,00   
  Saúde 0,00 0,00 0,00   
  Outros 0,00 0,00 0,00   

Outras Receitas Correntes 9.167 6.374 2.523   

Multas de Trânsito 3.965 12 4   



Indenizações 827 4.367 1.967   
Receitas da Dívida Ativa Tributária 120 103 29   
Receitas da Dívida Ativa não 
Tributária 

4 0,00 0,00   

Receitas do Cemitério 6 8 4   
Receitas Diversas 5.012 1.507 362   
      
ESTIMATIVA DA RECEITA      
Prefeitura Municipal de Catalão      
Receitas Realizadas até 2004 2005 ,  até 08/ 2006 e estimadas 
para 2007 2008 

   

   R$ mil correntes   

Ano 2004 2005 08/2006 2007 2008 

Receitas de Capital (B) 76 15 2   

Alienação de Bens 73 12 8   

  Alienação de Bens Móveis 0,00 12 0,00   
  Alienação de Bens Imóveis 73 0,00 8   

Transferências de Capital 3 3 2   

  Tranferências da União 6 7 4   
  Tranferências do Estado 0,00 0,00 0,00   

      
      

Obs:Adotou-se os seguintes percentuais de crescimento de 12% na estimativa das receitas para 2007 e 2008.  
      
      
      
      
      
      

 

 

ADIB ELIAS JUNIOR 
Prefeito Municipal 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



LEI Nº  2.433, de 17 de novembro de 2006. 
 

“Atribui nome à Rua situada paralelamente entre as 

Ruas Sebastião Marinho da Silva e Itauçu do 

Loteamento Luiza e dá outras providências.” 

 

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, no 

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

sanciono a seguinte Lei: 

 

Art. 1º - Fica denominado de Rua Policarpo Alves 

Martins, a Rua situada paralelamente entre as ruas Sebastião Marinho da 

Silva e Itauçu no Loteamento Luiza, 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 30 dias do mês 

de outubro 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, 17.11.2006. 
(a) ADIB ELIAS JÚNIOR 

      Prefeito Municipal” 

 

 
 



LEI Nº  2.434, de 17 de novembro de 2006. 
 

“Autoriza firmar convênios, realizar despesas e 

conceder subvenção financeira da forma que 

especifica e dá outras providências”.  

 

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

eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte lei: 

 

Artigo 1º - Fica o chefe do Poder Executivo Municipal 

autorizado, em nome do Município de Catalão, a firmar convênios, realizar 
despesas e a conceder subvenção financeira, na importância de até R$ 

250.000,00 (Duzentos e cinqüenta mil reais), ao CLUBE RECREATIVO E 

ATLÉTICO CATALANO – CRAC. 

 
§ 1º - As despesas e a concessão da subvenção referidas neste artigo 

serão repassadas de dezembro de 2006 a junho de 2007, visando à preparação e a 
participação do referido Clube no campeonato Goiano de Futebol da Divisão de Elite 
e Juniores 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 06 dias do mês 
de novembro 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, 17.11.2006. 
(a) ADIB ELIAS JÚNIOR 

      Prefeito Municipal” 



LEI Nº  2.435, de 23 de novembro de 2006. 

 
“Autoriza o Poder Executivo a contratar 
financiamento junto ao Banco do Brasil S. A. e dá 
outras providências correlatas”.  

  

                            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 contratar 
financiamento junto ao Banco do Brasil S.A., até o valor de R$ 1.980.00,00 
(Um milhão novecentos e oitenta mil reais), observadas as disposições legais 
em vigor para contratação de Operações de Crédito. 

              Parágrafo único. Os recursos resultantes do financiamento autorizado 
neste artigo serão obrigatoriamente aplicados na aquisição de máquinas e 
equipamentos, no âmbito do Programa de Intervenções Viárias – Provias, nos 
termos das Resoluções nº 3.365, de 26/04/2006, e nº 3.372, de 16/06/2006, 
do Conselho Monetário Nacional.  

                            Art. 2º. Para pagamento do principal, juros e outros encargos 
da operação de crédito, fica o Banco do Brasil autorizado a debitar na conta-
corrente mantida em sua agência, a ser indicada no contrato, onde são 
efetuados os créditos dos recursos do Município, ou, na falta de recursos 
suficientes nessa conta, em quaisquer outras contas de depósito, os 
montantes necessários à amortização e pagamento final da dívida, nos prazos 
contratualmente estipulados. 

                            § 1º - No caso de os recursos do Município não serem 
depositados no Banco do Brasil, fica a instituição financeira depositária 
autorizada a debitar, e posteriormente transferir os recursos a créditos do 
Banco do Brasil, nos montantes necessários à amortização e pagamento final 
da dívida, nos prazos contratualmente estipulados, na forma estabelecida no 
caput. 

                            § 2º - Fica o Poder Executivo obrigado a promover o 
empenho das despesas nos montantes necessários à amortização da dívida 
nos prazos contratualmente estipulados, para cada um dos exercícios 
financeiros em que se efetuar as amortizações de principal, juros e encargos 
da dívida, até o seu pagamento final. 

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



                            Art. 4º. O orçamento do Município consignará anualmente, 
os recursos necessários ao atendimento da parte não financiada do Programa 
e das despesas relativas à amortização de principal, juros e demais encargos 
decorrentes da operação de crédito autorizada por esta lei.  

                            Art. 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 novembro 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, 23.11.2006. 
(a) ADIB ELIAS JÚNIOR 
      Prefeito Municipal” 

 

                                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LEI Nº  2.436, de 23 de novembro de 2006. 
 

“Autoriza o Poder Executivo Municipal a premiar os pontos 
comerciais e isentar do pagamento de IPTU as residências 
que melhor efetuar os tradicionais enfeites de final de ano”. 

 

                            O POVO DO MUNICÍPIO DE CATALÃO, por seus representantes 
na Câmara Municipal, aprova, e eu, Prefeito Municipal, em seu nome, sanciona a 
seguinte Lei: 

 
 

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal, autorizado a premiar 
da forma abaixo, os proprietários de prédios comerciais e residenciais que fizerem os 
melhores enfeites de final de ano na fachada de seu imóvel. 
 

§ 1º – O Município de Catalão dará como prêmio aos 
proprietários e/ou locatários de prédios comerciais com a obrigação de arcarem com 
as despesas de IPTU, prêmios em dinheiro da seguinte forma: 

 
- 1º (primeiro) colocado.........R$ 5.000,00 (Cinco mil reais); 
- 2º (segundo) colocado.........R$ 4.000,00 (Quatro mil reais); 
- 3º (terceiro) colocado..........R$ 3.000,00 (Três mil reais); 
- 4º (quarto) colocado............R$ 2.000,00 (Dois mil reais); e 
- 5º (quinto) colocado....... ....R$ 1.000,00 (Um mil reais). 

 
 
        § 2º - Aos prédios destinados a residência o Município de Catalão 

dará como prêmio aos proprietários e/ou locatários com a obrigação de arcarem com 
as despesas de imposto predial, isenção de Imposto Predial Urbano do exercício de 
2007 aos 10 (dez) primeiros colocados. 
 
                              Art. 2º - Para concorrer os interessados deverão inscrever-se 

junto a FUNDAÇÃO CULTURAL “Maria das Dores Campos”, até o dia 20 de 
dezembro de 2006.  

Art. 3º - O Poder Executivo Municipal designará uma Comissão 
composta de 03(três) pessoas, sendo uma do CDL, outra da FUNDAÇÃO 
CULTURAL “MARIA DAS DORES CAMPOS”, e a última escolhida entre membros 
da comunidade, para proceder ao julgamento dos adornos em dia e hora a serem 
definidos pela própria Comissão Julgadora.  

 
Art. 4º - As despesas com a execução desta lei correrão a conta 

do orçamento próprio do Município. 
 
Art. 5º - Caso seja necessário, fica ainda o Poder Executivo 

autorizado a regulamentar a presente Lei via de Decreto. 
 



Art. 6º - 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 20 dias do mês 
de novembro 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, 23.11.2006. 
(a) ADIB ELIAS JÚNIOR 

      Prefeito Municipal” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LEI Nº  2.437, de 23 de novembro de 2006. 
 

 

“Atribui nome a Praça da Vila Chaud 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 PRAÇA ILDA FRANCISCA 

NUNES a Praça da Vila Chaud, situada entre as Ruas Polônia, Alvina Costa Neves e 

Suíça, na cidade de Catalão, Estado de Goiás. 

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

publicação, revogando as disposições em contrário.  

 

SALA DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CATALÃO, aos 20 dias do mês 

de novembro 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, 23.11.2006. 
(a) ADIB ELIAS JÚNIOR 
      Prefeito Municipal” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LEI Nº  2.438, de 23 de novembro de 2006. 
 

         “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 da Exposição 

Agropecuária de 2006 e Festa de Nossa Senhora do Rosário, neste ano 

de 2.006, como especifica: 
 

MATR NOME_FUNCIONÁRIO(A) 
    Valor a RECEBER-

R$ 
3652 ADRIANO CAMARGO 212,72 
3631 ADRIANO NAVES 1.201,44 

693 ADRIANO PATRICIO R DE SOUZA 1.201,44 

1639 
ALBERTO CARLOS HORACIO DOS 
SANTOS 599,52 

3832 ALEXANDRA MOREIRA GOMES 765,20 
1033 ANIVALDO JOAQUIM DE OLIVEIRA 1.201,44 
1920 ANTONIA DE FATIMA NASCIMENTO 501,60 
4108 ANTONIO GONCALVES NETO 716,07 
3660 ARNALDO TOME BARBOSA 714,32 
1378 BRAZ HENRIQUE SUCENA 599,52 

926 CACILDA APARECIDA ALVES 599,52 
3848 CIBELE QUIRINO DA SILVA 165,68 
3850 CLEBER ROBERTO ALVES 599,52 
4285 CLEWERSON JOVINO RAMOS 714,32 
3864 DAIANE FERNANDES LEITE 765,20 
1448 DANIEL ALVES RIBEIRO 599,52 
4232 DIEGO PINTO DA FONSECA 225,78 

727 DIVINA RIBEIRO ROSA PENA 501,60 
719 DONIZETE DE FREITAS MARTINS 1.201,44 

1035 FERNANDO JOSE DA SILVA 501,60 
3674 FRANCISCO CAMARGO 796,75 
4304 FRANCISCO TEREZA DA SILVA 714,32 
4113 GABRIEL AIRES MARTINS 501,60 
4224 GIVANILDO CANDIDO LEONEL 501,60 

76 HELENO DE PAULA PONTES 1.505,70 
1451 ILTON MARTINS COELHO 329,57 

723 INHORICO PEREIRA DA COSTA 1.201,44 
1446 IZAIAS APOLINARIO DANTAS 599,52 



927 JAKSON LUIZ DUARTE 599,52 
2016 JALES BRAZ CORINTO 212,09 

443 JAMIL ANTONIO DOS SANTOS 501,60 
93 JANIRO BORGES 220,71 

4056 JASON ROSA DE MESQUITA NETO 599,52 
1583 JEOVANINE LUIZ LOURENCO 501,60 

302 JESUS BERNARDO DE OLIVEIRA 501,60 
3677 JOAO BATISTA GONZAGA 714,32 
1418 JOAO DE OLIVEIRA SILVA 599,52 
1636 JOAO FERNANDES DA SILVA 599,52 

676 JOAO PEREIRA DE MELO 501,60 
269 JOAQUIM FERREIRA DA FONSECA 821,88 

4262 JOELSON MARTINS CARDOSO 714,32 
3681 JOSE CANDIDO ROSA 714,32 
1066 JOSE CARLOS RODOVALHO 599,52 
3684 JOSE GONCALVES NETO 714,32 

95 JOSE LOURENCO DE MORAIS 501,60 
2133 JOSE MACHADO DA SILVA 674,53 

253 JOSE MARIO RIBEIRO 501,60 
3685 JOSE MIGUEL BORGES 212,72 
1117 JUAREZ RODOVALHO DA SILVA 599,52 
3687 JULIO FIDELIS DA SILVA 714,32 
4286 KLEBER GARCEZ LIMA 765,20 
3641 LUIS SEVERO BRAGA GOMIDES 2.400,00 

296 LUIZ CORREIA 406,91 
3693 MANOEL CAMARGO 714,32 

4352 
MARCUS AUGUSTO FERREIRA 
CAMBRAIA 599,52 

3947 MARIA DE FATIMA AMORIM MIRANDA 599,52 
4353 MAURO LUIS DA SILVA 501,60 

314 NILTON CANDIDO 406,91 
4131 PAULO CAMARGO 716,07 
1403 PAULO DOS ANJOS ROSA 501,60 
3976 PAULO HENRIQUE CORREIA 917,80 

3977 
PAULO HENRIQUE DA SILVA 
FERNANDES 599,52 

355 PEDRO MARTINS RIBEIRO 501,60 
1406 RENATO JOAO MARTINS 599,52 
3699 ROBERTO CAMARGO 714,32 
3700 RONALDO LOURENCO DA SILVA 714,32 
1214 SEBASTIAO COELHO DA SILVA 501,60 
1467 SERGIO FERREIRA DA SILVA 1.201,44 
2030 SERGIO LUIZ DOS SANTOS 185,41 
2179 SILVANO CARLOS NETO 501,60 
1413 SIVALDO MENDES DE OLIVEIRA 599,52 

677 VALDEMES ROSA DA SILVA 1.201,44 
3724 VALMIR CANDIDO PIMENTA 599,52 
1194 VANDERLEY DE OLIVEIRA DA SILVA 599,52 
2035 WELITON JOSE DA SILVA 599,52 
1605 WILLIAM GONCALVES 715,37 



 FUNCIONÁRIOS: 76 50.421,87 
 

 

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 20 dias do mês 

de novembro 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, 23.11.2006. 
(a) ADIB ELIAS JÚNIOR 
      Prefeito Municipal” 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LEI Nº  2.439, de 30 de novembro de 2006. 
 

“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$ 200.000,00 
(Duzentos mil reais) no Orçamento do Município de Catalão, exercício de 
2006, com a seguinte classificação orçamentária: 

 
14 – Fundo Municipal de Assistência Social 
14.01 - Fundo Municipal de Assistência Social 
04.01.08 – Assistência Social 
14.01.08.244 – Assistência Comunitária 
14.01.08.244.2069 – Manutenção do Fundo Municipal de 

Assistência Social. 
 

33.90.30 – Material de Consumo – R$ 50.000,00 (Cinqüenta mil reais) 
33.90.32 – Material de Distribuição Gratuita – R$ 50.000,00 (Cinqüenta mil 
reais) 
33.90.36 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física – R$ 20.000,00 
(Vinte mil reais) 
33.90.29 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica             – R$ 
50.000,00 (Cinqüenta mil reais) 
33.90.98 – Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas – R$ 10.000,00 
(Dez mil reais) 
44.90.51 – Equipamentos e Material Permanente – R$ 20.000,00 (Vinte mil 
reais). 
 Total Geral R$ 200.000,00 (Duzentos mil reais). 
 

Art. 2º - O crédito autorizado no Art. 1º desta Lei, 
será coberto com recursos definidos nos termos do Art. 43, § 1º, Inciso III, da 
Lei Federal n.º 4.320/64, indicados por Decreto do Executivo e através de 
transferências do FNAS, para dar apoio à gestão descentralizada do PBF 
através do IGD.  

 
 
                                         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 27 dias do mês 

de novembro 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, 30.11.2006. 
(a) ADIB ELIAS JÚNIOR 

      Prefeito Municipal” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LEI Nº  2.440, de 30 de novembro de 2006. 
 

“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$ 80.000,00 (Oitenta mil reais) no 
Orçamento do Município de Catalão, exercício de 2006, com a seguinte classificação 
orçamentária: 

 
04.01.10.301.1031-2.025 – Manutenção do Fundo Municipal de Saúde 
 
33.90.93 – Indenizações e Restituições – R$ 80.000,00 (Oitenta mil reais)  
 

              Total Geral R$ 80.000,00 (Oitenta mil reais). 
 

                                      Art. 2º - O crédito autorizado no Art. 1º desta Lei, será 
coberto 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 27 dias do mês 

de novembro 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, 30.11.2006. 
(a) ADIB ELIAS JÚNIOR 

  Prefeito Municipal” 

 
 
 



LEI Nº  2.441, de 15 de dezembro de 2006. 
 

 

Estima a Receita e fixa a Despesa do 
Município de Catalão Goiás, para o 
exercício financeiro de 2007. 

 

 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 2007, 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$ 96.550.000,00 (Noventa e seis milhões e 
quinhentos e cinquenta  mil reais). 
  Art. 2° - A Receita será realizada mediante arrecadação dos 
tributos, suprimentos de fundos e demais rendas na forma da Legislação em 
vigor e das demais especificações constantes das tabelas explicativas e de 
acordo com o seguinte desdobramento: 
 
 

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

R
$ 

97.375.000,00 

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

R
$ 

12.140.000,00 

Receita de 
Contribuições.......................................................... 

R
$ 

5.030.000,00 

Receita 
Patrimonial................................................................
... 

R
$ 

830.000,00 

Receita de 
Serviços................................................................... 

R
$ 

7.560.000,00 

Transferências 
Correntes.......................................................... 

R
$ 

66.650.000,00 

II – RECEITAS CORRENTES INTRA-
ORÇAMENTARIA 

R
$ 

1.000.000,00 

Outras receitas 
Correntes.......................................................... 

R
$ 

5.165.000,00 

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

R
$ 

8.082.000,00 

Alienação de 
Bens.................................................................... 

R
$ 

560.000,00 

Transferências da 
Capital.......................................................... 

R
$ 

5.810.000,00 



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

R
$ 

7.635.000,00 

TOTAL......................................................................
.............. 

R
$ 

96.550.000,00 

 
 

 Art. 3° A Despesa será realizada na forma dos Quadros e Anexos 

que compõem a presente Lei, de conformidade com o seguinte 

desdobramento: 

  I - DESPESAS DISCRIMINADAS POR ÓRGÃOS DE GOVERNO: 
   

01
- 

Poder 
Legislativo........................................................
.... 

R$ 3.984.000,00 

02
- 

Poder 
Judiciário..........................................................
.... 

R$ 105.000,00 

03
- 

Poder 
Executivo.........................................................
.... 

R$ 92.461.000,00 

TOTAL....................................................................
.............. 

R$ 96.550.000,00 

 
II - DESPESAS DISCRIMINADAS POR UNIDADES 

ORÇAMENTARIAS: 
 
01- Gabinete do 

Prefeito....................................................... 
R
$ 

1.390.000,00 

02- Secretaria de 
Administração........................................... 

R
$ 

5.398.000,00 

03- Secretaria de 
Planejamento............................................ 

R
$ 

164.000,00 

04- Departamento 
Jurídico................................................... 

R
$ 

343.000,00 

05- Departamento 
Pessoal.................................................... 

R
$ 

172.000,00 

06- Gabinete do Secretário de 
Finanças............................... 

R
$ 

355.000,00 

07- Departamento de Fiscalização e Arrecadação 
............... 

R
$ 

432.000,00 

08- Departamento de Tesouraria 
......................................... 

R
$ 

358.000,00 

09- Departamento de Contabilidade 
.................................... 

R
$ 

275.000,00 

10- Setor de Segurança R 110.000,00 



Pública............................................ $ 
11- Gabinete do Secretário de Assistência 

Social................ 
R
$ 

341.000,00 

12- Departamento de Assistência ao 
Idoso........................... 

R
$ 

111.000,00 

13- Creches............................................................
............... 

R
$ 

718.000,00 

14- Departamento de Ação 
Comunitária.............................. 

R
$ 

1.406.000,00 

15- Departamento de Alimentação ao 
Funcionário.............. 

R
$ 

979.000,00 

16- Gabinete do Secretário de Saúde e 
Saneamento............ 

R
$ 

122.000,00 

17- Departamento de Controle Básico de 
Saúde...... ........... 

R
$ 

5.117.000,00 

18- Departamento de Assist. Hospitalar e 
Ambulatorial...... 

R
$ 

1.006.000,00 

19- Departamento de 
Saneamento........................................ 

R
$ 

200.000,00 

20- Gabinete do Secret. da Educ. Cultura, 
Esporte e Lazer. 

R
$ 

588.000,00 

21- Departamento de Ensino 
Fundamental.......................... 

R
$ 

9.547.000,00 

22- CAIC................................................................
.............. 

R
$ 

901.000,00 

23- Departamento 
Universitário........................................... 

R
$ 

3.900.000,00 

24- Departamento de Ensino Pré-
Escolar............................. 

R
$ 

686.000,00 

25- Departamento de Ensino 
Especial.................................. 

R
$ 

265.000,00 

26- Departamento de Esportes e 
Lazer................................. 

R
$ 

1.518.000,00 

27- Gabinete do Secretário de Obras e Serviços 
Urbanos.... 

R
$ 

845.000,00 

28- Departamento de Edificações 
Públicas.......................... 

R
$ 

1.008.000,00 

29- Departamento de Infra 
Estrutura.................................... 

R
$ 

2.200.000,00 

30- Departamento de Limpeza 
Pública................................ 

R
$ 

3.688.000,00 

31- Departamento do 
Cemitério........................................... 

R
$ 

31.000,00 

32- Departamento de Iluminação 
Pública............................ 

R
$ 

3.412.000,00 

33- Departamento de Parques e R 1.148.000,00 



Jardins................................ $ 
34- Gabinete do Secret. de Agricultura e Meio 

Ambiente... 
R
$ 

889.000,00 

35- Departamento de Meio 
Ambiente.................................. 

R
$ 

661.000,00 

36- Departamento de Produção Vegetal............ 
.................. 

R
$ 

1.211.000,00 

37- Departamento de Promoção da Produção 
Animal......... 

R
$ 

56.000,00 

38- Gabinete do Secret. de Industria Comercio e 
Turismo.. 

R
$ 

738.000,00 

39- Departamento de Promoção 
Industrial........................... 

R
$ 

158.000,00 

40- Departamento de Promoção 
Comercial.......................... 

R
$ 

61.000,00 

41- Departamento de  
Turismo............................................. 

R
$ 

61.000,00 

42- Departamento de Comunicações 
Postais........................ 

R
$ 

48.000,00 

43- Departamento de 
Telecomunicações.............................. 

R
$ 

104.000,00 

44- Gabinete do  Secretário de 
Transportes.......................... 

R
$ 

467.000,00 

45- Departamento de Terminais 
Rodoviarios....................... 

R
$ 

117.000,00 

46- D.M.E.R...........................................................
.............. 

R
$ 

4.385.000,00 

47- Judiciário..........................................................
.............. 

R
$ 

105.000,00 

48- Departamento de Previdência 
Social.............................. 

R
$ 

1.000.000,00 

49- Setor da Alimentação 
Escolar........................................ 

R
$ 

220.000,00 

50- Departamento de Recup. de Depend. de 
Alcool............ 

R
$ 

145.000,00 

51- Clube do 
Povo................................................................ 

R
$ 

257.000,00 

52- Departamento 
Cultural................................................... 

R
$ 

702.000,00 

53- Departamento de Assistência ao 
Menor......................... 

R
$ 

180.000,00 

54- CIDE................................................................
............... 

R
$ 

270.000,00 

55- Complexo da Usina de Reciclagem de 
Lixo.................. 

R
$ 

550.000,00 

 Reserva de R 500.000,00 



56- Contingência................................................ $ 
57- Câmara Municipal de 

Catalão........................................ 
R
$ 

3.984.000,00 

58- FUNDEF..........................................................
.............. 

R
$ 

4.311.000,00 

59- FMS.................................................................
............... 

R
$ 

11.285.000,00 

60- SMTC...............................................................
.............. 

R
$ 

1.422.000,00 

61- FEMBOM.........................................................
.............. 

R
$ 

161.000,00 

62- FLBES..............................................................
.............. 

R
$ 

2.176.000,00 

63- IPASC..............................................................
............... 

R
$ 

1.560.000,00 

64- SAE..................................................................
.............. 

R
$ 

8.416.000,00 

65- FCMDC............................................................
.............. 

R
$ 

551.000,00 

66- CCPA...............................................................
.............. 

R
$ 

940.000,00 

67- PROCOM.........................................................
.............. 

R
$ 

125.000,00 

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

96.550.000,00 

 
III - DESPESAS DISCRIMINADAS POR FUNÇÕES 
GOVERNAMENTAIS: 

 
01 Legislativa........................................................

.............. 
R$ 3984.000,00 

02
- 

Judiciário..........................................................
.............. 

R$ 105.000,00 

03
- 

Administração e 
Planejamento....................................... 

R$ 9.012.000,00 

06
- 

Segurança Pública 
......................................................... 

R$ 1.693.000,00 

08
- 

Assistência Social 
.......................................................... 

R$ 9.411.000,00 

10
- 

Saúde................................... 
.......................................... 

R$ 18.225.000,00 

12 Educação 
....................................................................... 

R$ 20.418.000,00 

13 Cultura.............................................................
............... 

R$    1.253.000,00 



15 Urbanismo 
..................................................................... 

R$ 12.332.000,00 

17 Saneamento.....................................................
............... 

R$ 8.616.000,00 

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

R$ 1.550.000,00 

20 Agricultura........................................................
............. 

R$ 1.267.000,00 

22 Industria...........................................................
............... 

R$ 957.000,00 

23 Comercio e 
Serviços....................................................... 

R$ 61.000,00 

24 Comunicações.................................................
............... 

R$ 152.000,00 

26 Transportes 
.................................................................... 

R$ 5.239.000,00 

27 Desporto e 
Lazer............................................................ 

R$ 1.775.000,00 

99 Reserva 
Contingência....................................................
. 

R$ 500.000,00 

 TOTAL............................................................. R$ 96.550.000,00 
 

  Art. 4°  O Poder Executivo no interesse da Administração, poderá na 

vigência deste Orçamento , abrir os Créditos Suplementares que se fizerem 

necessários, mediante utilização dos recursos definidos nos itens I, II, III  e IV, dos 

parágrafos 1° e 2° do Art. 43 da Lei Federal n° 4.320 de 17 de março de 1.964, até o 

limite máximo 70% (Setenta por cento) do total das despesas fixadas nesta Lei, para 

atender a insuficiência de dotações orçamentárias dos órgãos da administração. 

  Art. 5°  Revogadas as disposições em contrário, a presente  Lei entrará 

em vigor a partir de 1º de Janeiro de 2007. 

SALA DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CATALÃO, aos 30 dias do mês 

de novembro do ano de 2006. 

(a)Deusmar Barbosa da Rocha 

                              Presidente da Câmara Municipal de Catalão 
 
“Sanciono a presente Lei, com as notificações introduzidas pelas emendas nºs 
01 a 21.  
Registre-se e publique-se.   
Catalão, 15.12.2006. 
(a) ADIB ELIAS JÚNIOR 

  Prefeito Municipal” 



LEI Nº  2.442, de 15 de dezembro de 2006. 
 

“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$ 50.000,00 (Cinqüenta mil reais), com a realização de comercial nas 

dependências do Estádio Genervino da Fonseca, a ser realizado no período de 

dezembro/06 a junho 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 goiano de futebol, divisão de elite de 2007, 

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$ 50.000,00 (Cinqüenta mil reais), visando à consecução dos 

objetivos desta Lei.   

 

Art.2º - As despesas decorrentes da presente Lei 
correrão por conta de dotações orçamentárias próprias da SUPERINTENDÊNCIA 
MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE CATALÃO – SAE – suplementadas, se 
necessário. 

 

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

revogadas as disposições em contrário. 

 



SALA DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CATALÃO, aos 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, 15.12.2006. 
(a) ADIB ELIAS JÚNIOR 

  Prefeito Municipal” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LEI Nº  2.443, de 15 de dezembro de 2006. 
 

“Faz alterações nas Alíquotas dos Sub Item 3.03 do Item 3, 
Sub Itens, 7.12, 7.16, 7.17 e 7.19 do Item 7, Sub Itens 17.01, 
17.03, 17.09, 17.10, 17.11 e 17.20 do Item 17, Sub Item 23.01 do 
Item 23, Sub Item 28.01 do Item 28 e Sub Item 35.01 do Item 
35, do Anexo I, da Lei Municipal de n.º 2.174, de 22 de 
dezembro de 2003 (Código Tributário Municipal) e dá outras 
providências”.  

 

                               O PREFEITO MUNICIPAL DE CATALÃO, ESTADO DE GOIÁS, 
no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica do Município de 
Catalão e demais legislação da República,   

 
                                  FAZ SABER, que a CÂMARA MUNICIPAL, Aprova e Eu, 
Prefeito Municipal, Sanciono e Promulgo a seguinte Lei: 

 
 

Art. 1º - As alíquotas dos Sub Itens 3.03 do Item 3, Sub 
Itens, 7.12, 7.16, 7.17 e 7.19 do Item 7, Sub Itens 17.01, 17.03, 17.09, 17.10, 17.11 e 
17.20 do Item 17, Sub Item 23.01 do Item 23, Sub Item 28.01 do Item 28 e Sub Item 
35.01 do Item 35,  do Anexo I, da Lei Municipal de n.º 2.174, de 22 de dezembro de 
2003 (Código Tributário Municipal), passa a vigorar nos termos do Anexo Único 
desta Lei: 

 
ANEXO ÚNICO 

 

3 – Serviços prestados mediante locação, cessão de direito de uso e congêneres. 
 

3.03 – Exploração de salões de festas, centro de convenções, 
escritórios virtuais, stands, quadras esportivas, estádios, ginásios, 
auditórios, casas de espetáculos, parques de diversões, canchas e 
congêneres, para realização de eventos ou negócios de qualquer 
natureza. 

 
 

3% 

 

7 – Serviços relativos a engenharia, arquitetura, geologia, urbanismo, construção 
civil, manutenção, limpeza, meio ambiente, saneamento e congêneres. 
 
7.12 – Controle e tratamento de efluentes de qualquer natureza e de 
agentes físicos, químicos e biológicos. 

 
4% 

7.16 – Florestamento, reflorestamento, semeadura, adubação e 
congêneres. 

4% 

7.17 – Escoramento, contenção de encostas e serviços congêneres. 4% 

7.19 – Acompanhamento e fiscalização da execução de obras de 
engenharia, arquitetura e urbanismo. 

 
3% 

 



17 – Serviços de apoio técnico, administrativo, jurídico, contábil, comercial e 
congêneres. 
 

17.01 – Assessoria ou consultoria de Qualquer natureza, não contida 
em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, 
compilação e fornecimento de dados e informações de qualquer 
natureza, inclusive cadastro e similares. 

 
 

3% 

17.03 – Planejamento, coordenação, programação ou organização 
técnica, financeira ou administrativa. 

 
3% 

17.09 – Perícias, laudos, exames técnicos e análises técnicas. 3% 

17.10 – Planejamento, organização e administração de feiras, 
exposições, congressos e congêneres. 

 
3% 

17.11 – Organização de festas e recepções; bufê (exceto o 
fornecimento de alimentação e bebidas, que fica sujeito ao ICMS). 

 
3% 

17.20 – Consultoria e assessoria econômica ou financeira. 3% 

 
23 – Serviços de programação e comunicação visual, desenho industrial e 
congêneres.  
 
23.01 – Serviços de programação e comunicação visual, desenho 
industrial e congêneres. 

 
2% 

 
28 – Serviços de avaliação de bens e serviços de qualquer natureza. 
 

28.01 – Serviços de avaliação de bens e serviços de qualquer natureza. 3% 

 
35 – Serviços de reportagem, assessoria de imprensa, jornalismo e relações 
públicas. 
 

35.01 – Serviços de reportagem, assessoria de imprensa, jornalismo e 
relações públicas. 

 
3% 

 
                                      Art. 2º – Revogam-se as disposições em contrário. 
 
                                      Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor noventa (90) dias da data 
de sua publicação, em obediência a alínea c, III, art. 150 da CF/88, alterada pela 
Emenda nº 42/2003. 
 
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, 15.12.2006. 
(a) ADIB ELIAS JÚNIOR 

  Prefeito Municipal” 



LEI Nº  2.444, de 15 de dezembro de 2006. 
 
 

“Atribui nome ao auditório da Câmara Municipal de 

Catalão e dá outras providências.” 

 

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

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

seguinte Lei: 

 

Art. 1º - Fica denominado AUDITÓRIO JÚLIO PINTO DE 

MELO, o auditório da Câmara Municipal de Catalão, situado na Av. Nicolau Abraão, 

nº. 175, Centro, 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 11 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, 15.12.2006. 
(a) ADIB ELIAS JÚNIOR 
      Prefeito Municipal” 
 

 

 

 

 

 



LEI Nº  2.445, de 15 de dezembro de 2006. 
 

“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$ 1.000,00 (Um mil reais) no Orçamento do 
Município de Catalão, exercício de 2006, com a seguinte classificação orçamentária: 

 
02.10.08.243.2.016 – Manutenção do C.C.P.A 
 
33.90.91 – Sentenças Judiciais – R$ 1.000,00 (Um mil reais)  
 

              Total Geral R$ 1.000,00 (Um mil reais). 
 

                                      Art. 2º - O crédito autorizado no Art. 1º desta Lei, será 
coberto 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 11 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, 15.12.2006. 
(a) ADIB ELIAS JÚNIOR 
      Prefeito Municipal” 

 
                                   

 



LEI Nº  2.446, de 15 de dezembro de 2006. 
 

“Declara de utilidade pública o Grupo Viagra e 

dá outras providências.” 

 

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

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

seguinte Lei: 

 

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o GRUPO 

VIAGRA, associação civil, de natureza esportiva e filantrópica, sem fins 

lucrativos, com duração por tempo indeterminado, CNPJ 08.206.686/0001-83, 

fundada em 02 setembro de 1998, com sede e foro no município de Catalão, 

Estado de Goiás, na rua 511, nº 45, CEP 75701-970, Loteamento Matilde Margon 

Vaz. 

 

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 11 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, 15.12.2006. 
(a) ADIB ELIAS JÚNIOR 

      Prefeito Municipal” 
 

 
 
 
 
 



LEI Nº  2.447, de 15 de dezembro de 2006. 
 

“Declara de utilidade pública o Conselho Central da 

Diocese de Ipameri – Sagrado Coração de Jesus – da 

Sociedade São Vicente de Paulo e dá outras providências.” 

 

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

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

seguinte Lei: 

 

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o 

CONSELHO CENTRAL DA DIOCESE DE IPAMERI – SAGRADO CORAÇÃO DE 

JESUS – DA SOCIEDADE SÃO VICENTE DE PAULO, associação civil de direito 

privado, beneficente, caritativa e de assistência social, sem fins econômicos, 

com prazo indeterminado de duração, CNPJ 03.669.211./0001-00, fundado em 

604 de abril de 1.976, com sede na Rua Planaltina, nº. 119, bairro Pio Gomes, 

no município de Catalão, Estado de Goiás e foro na comarca de Catalão. 

 

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 11 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, 15.12.2006. 
(a) ADIB ELIAS JÚNIOR 

      Prefeito Municipal” 
 

 
 
 


