República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Município de Catalão

LEI Nº 3.207, de 06 de janeiro de 2015.
“Estabelece Regras para o Comércio e o
Uso de Artigos Pirotécnicos e dá outras
providências”.

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, no uso de
suas prerrogativas constitucionais, aprova, e eu, Prefeito Municipal,
sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica permitido, em todo o território municipal o
comércio e uso de fogos de artifício, nas condições estabelecidos nesta
Lei.
Art. 2º - Os fogos a que se refere o artigo anterior sãos os
que ficam classificados do seguinte modo:
Classe A, que incluirá:
1º os fogos de vista, sem estampido:
2º os fogos de estampido, desde que não contenham
mais de 0,20 (vinte) centigramas de pólvora, por peça.
Classe B, que incluirá:
1º os fogos de estampido com 0,25 (vinte e cinco
centigramas) de pólvora no máximo;
2º os foguetes, com ou sem flecha, de apito ou de
lágrimas, sem bomba;
3º os chamados “pots-à-feu”, “morteirinhos de jardim”,
“serpentes voadoras” e outras equiparáveis.
Art.3º - Todos os fogos de estampido, contendo mais de
0,25 (vinte e cinco centigramas) de pólvora por peça, dependerão de
prévia justificativa e autorização da Secretaria Municipal do Meio
Ambiente, e só poderão ser utilizados fora da zona da cidade de Catalão
e de seus distritos.

Art. 4º - Os fogos incluídos na “Classe A” podem ser
vendidos a quaisquer pessoas e sua queima é livre, exceto nas portas,
janelas, terraços, etc., dando para a via pública.
Art. 5º - Os fogos incluídos na “Classe B” não podem ser
vendidos para menores de 16 (dezesseis) anos e sua queima é proibida
nos seguintes locais:
a) Nas portas, janelas, terraços, etc., dando para a
via pública e na própria via pública;
b) Nas
proximidades
dos
hospitais,
estabelecimentos de ensino e demais estabelecimentos com atividades
similares.
Art. 6º - Os infratores das disposições contidas na
presente Lei estarão sujeitos a multa de 1000 (hum mil) UFM (Unidade
Financeira Municipal), sendo quem em cada reincidência, a multa será
aplicada em dobro.
Art. 7º - A fiscalização das regras estabelecidas na
presente Lei ficará sob responsabilidade da Secretaria Municipal do Meio
Ambiente, bem como das demais autoridades competentes.
Art. 8º - Esta lei entra em vigor em 02 de Janeiro de 2015,
ficando revogadas as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CATALÃO-GO,
Estado de Goiás, aos 06 (seis) dias do mês de janeiro de 2015.

JARDEL SEBBA
Prefeito Municipal

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Município de Catalão

LEI Nº 3.208, de 06 de janeiro de 2015.
“Denomina logradouro público na forma que especifica”
A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, no
uso de suas prerrogativas constitucionais, aprova, e eu, Prefeito
Municipal, sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art.

1º -

Fica

redenominada

de

Rua “José Nicodemos Netto a Rua 22 do Setor Universitário, nesta
cidade de Catalão – GO.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data da sua
publicação, revogando as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE
CATALÃO-GO, Estado de Goiás, aos 06 (seis) dias do mês de janeiro
de 2015.

JARDEL SEBBA
Prefeito Municipal

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Município de Catalão

LEI Nº 3.209, de 06 de janeiro de 2015.
“Dispõe sobre denominação de logradouro público e dá
outras providências”
A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, no
uso de suas prerrogativas constitucionais, aprova, e eu, Prefeito
Municipal, sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º - Denomina “MARIA AUGUSTA DE JESUS”, o
logradouro público inominado, localizado no início da Rua Augusto
Silvestre até o córrego Olaria, próxima a BR-050.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data da sua
publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE
CATALÃO-GO, Estado de Goiás, aos 06 (seis) dias do mês de janeiro
de 2015.

JARDEL SEBBA
Prefeito Municipal

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Município de Catalão

LEI Nº 3.210, de 23 de janeiro de 2015.
“Autoriza o MUNICÍPIO DE CATALÃO a firmar
convênio e a conceder contribuição financeira
de aplicação compulsória destinada ao
incentivo desportivo educacional e de
rendimento, por intermédio do CLUBE
RECREATIVO E ATLÉTICO CATALANO –
CRAC – da forma que especifica e dá outras
providências”.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CATALÃO, ESTADO
DE GOIÁS, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei
Orgânica do Município e pela Constituição Federal, FAZ SABER, que a
CÂMARA MUNICIPAL, aprova e Eu, Prefeito Municipal, sanciono a
seguinte Lei:
Art.1º - Fica o chefe do Poder Executivo Municipal
autorizado, em nome do Município de Catalão, a firmar convênio com o
CLUBE RECREATIVO E ATLÉTICO CATALANO – CRAC e a conceder
contribuição financeira de aplicação compulsória destinada ao incentivo
desportivo educacional e de rendimento, na importância de até R$
920.000,00 (novecentos e vinte mil reais).
Parágrafo único - Da contribuição financeira
autorizada no caput deste artigo, o Clube deverá utilizar da seguinte
forma:
a) Obrigatoriamente no desporto educacional e
também de rendimento, para a manutenção/desenvolvimento de

atividades esportivas (futebol), destinadas ao exercício da cidadania e
prática recreativa como forma de inclusão e promoção social.
b) As datas dos repasses e os valores de eventuais
parcelas serão definidos por ocasião da instrumentalização do convênio
a ser firmado entre as partes.
Art.2º - A contribuição financeira tratada nesta lei é
recurso público municipal com destinação específica e necessariamente
vinculada ao fomento desportivo educacional e de rendimento, não
podendo ser aplicada em finalidade diversa ou mesmo custear despesas
pretéritas do Clube, cuja participação afigura-se meramente instrumental
à consecução do propósito.
Parágrafo Único. Serão para todos os efeitos
consideradas despesas pretéritas nos termos do caput deste artigo e não
se comunicarão com os recursos públicos objeto do convênio a ser
celebrado, as medidas/ordens judiciais constritivas de crédito
(penhora/bloqueio/arresto) eventualmente incidentes por ocasião de
dívidas particulares pertencentes ao Clube, sendo inclusive autorizado ao
Chefe do Poder Executivo Municipal a suspensão do convênio diante
dessas hipóteses.
Art.3º - Para fazer face aos recursos financeiros
autorizados por esta lei, o CLUBE RECREATIVO E ATLÉTICO
CATALANO – CRAC, deverá apresentar o plano de aplicação e,
posteriormente, a devida prestação de contas referente à contribuição
recebida na forma e data exigida pela Controladoria Interna deste
Município.
Art.4º - As despesas com a execução desta lei
correrão a conta do orçamento vigente em 2015.
Art.5º - Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE
CATALÃO-GO, Estado de Goiás, aos 23 (vinte e três) dias do mês de
janeiro de 2015.
JARDEL SEBBA
Prefeito Municipal

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Município de Catalão

LEI Nº 3.211, de 23 de janeiro de 2015.
“Dispõe sobre a adequação, via de antecipação
salarial dos vencimentos do quadro do magistério
público municipal da educação básica ao piso
salarial profissional nacional instituído pela Lei
Federal nº 11.738, de 16/7/2008.”
A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, no uso
de suas prerrogativas constitucionais, aprova, e eu, Prefeito Municipal, sanciono
e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º - Esta Lei dispõe sobre a adequação, via de
antecipação salarial, na importância de 10,161% (dez virgula cento e sessenta e
um por cento) a remuneração do quadro do magistério público municipal da
educação básica, constante da Lei Municipal n.º 1818/2000 (adequação apenas
dos cargos abaixo constantes destes grupos), ao piso salarial profissional
nacional instituído pela Lei Federal nº 11.738, de 16/7/2008.
Art. 2º - A partir de 1º (primeiro) de janeiro do ano em
curso, fica definido da forma abaixo o vencimento base dos cargos do magistério
municipal para uma carga horária de 20 (vinte) e de 40 (quarenta) horas
semanais:

ANEXO V
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO
ESTRUTURA DOS CARGOS EFETIVOS REGIDOS PELO REGIME ESTATUTÁRIO
QUADRO DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL

GRUPO C
N.ºVAGAS CARGO

300

VALOR - R$

PROFESSOR PD-1
hs. aulas

20
30 hs. aulas
40 hs. aulas

(Nível superior em curso de licenciatura de graduação plena)

PROFESSOR PD-1

020

(c/ lotação Distr. Sto. Ant. Rio Verde e Região)

20 hs.

aulas
(Nível superior em curso de licenciatura de graduação plena)

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

958,89
1.438,34
1.917,78

30 hs. aulas
40 hs. aulas

958,89
1.438,34
1.917,78

ANEXO IV
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO
ESTRUTURA DOS CARGOS EFETIVOS REGIDOS PELO REGIME ESTATUTÁRIO
QUADRO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL
REF.: JANEIRO/2015

GRUPO C
N.ºVAGAS CARGO

032

VALOR - R$

ASSISTENTE DE ENSINO III
hs. aulas

20
958,89
30 hs.

aulas
(Formação em ensino médio técnico em magistério)

40 hs. aulas

1.438,34
1.917,78

Art. 3º - As despesas decorrentes desta presente lei
correrão à conta das dotações orçamentárias próprias.
Art. 4º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário, surtindo/retroagindo seus
efeitos a 1º (primeiro) de janeiro de 2015.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE
CATALÃO-GO, Estado de Goiás, aos 23 (vinte e três) dias do mês de janeiro de
2015.

JARDEL SEBBA
Prefeito Municipal

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Município de Catalão

LEI Nº 3.212, de 23 de janeiro de 2015.
“Altera o Art. 196, do Estatuto dos Servidores
Públicos do Município de Catalão (lei nº. 1.142 de 05
de maio de 1992) na forma que especifica.”

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, no uso
de suas prerrogativas constitucionais, aprova, e eu, Prefeito Municipal,
sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º - O artigo 196, da lei municipal nº 1.142, de 05 de
maio de 1992, (Estatuto dos Servidores Públicos de Catalão), passa, a partir
desta data, a vigorar com a seguinte redação:
“Lei Municipal nº 1.142, de 05 de maio de 1992:
Seção V
Da Licença por Motivo de Afastamento do Cônjuge
Art. 196 - A licença será concedida mediante pedido devidamente instruído,
pelo prazo de 02 (dois) anos, prorrogáveis por igual período, a
critério da administração pública municipal e será sempre sem
vencimentos”.

Art. 2º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE
CATALÃO-GO, Estado de Goiás, aos 23 (vinte e três) dias do mês de
janeiro de 2015.

JARDEL SEBBA
Prefeito Municipal

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Município de Catalão

LEI Nº 3.213, de 23 de janeiro de 2015.
“Altera e acrescenta dispositivo à Lei nº 2.174/03,
de 22 de dezembro de 2003 (Código Tributário
Municipal) e dá outras providências”.
A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, no uso
de suas prerrogativas constitucionais, aprova, e eu, Prefeito Municipal,
sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1° - Altera-se o art. 134, da Lei nº 2.174, de 22 de
dezembro de 2003, (Código Tributário Municipal), que passa, a partir desta
data, a vigorar com a seguinte redação:
“Lei nº 2.174, de 22 de dezembro de 2003 (Código
Tributário Municipal)”.

SEÇÃO V
BASE DE CÁLCULO
Art.. 133. [...]
Art. 134. Preço do serviço é a receita bruta a ele
correspondente, observadas as deduções legalmente permitidas.
§ 1° Incluem-se na base de cálculo quaisquer valores
percebidos pela prestação do serviço, inclusive os decorrentes de acréscimos
contratuais, ou outros que onerem o preço do serviço.
§ 2° Para os efeitos deste artigo, considera-se preço tudo
o que for cobrado em virtude da prestação do serviço, em dinheiro, bens,
serviços ou direitos, seja na conta ou não, inclusive a título de reembolso,
reajustamento ou dispêndio de qualquer natureza.

§ 3° Os valores despendidos direta ou indiretamente, em
favor de outros prestadores de serviços, a título de participação, coparticipação
ou demais formas da espécie, constituem parte integrante do preço.
§ 4° Incluem-se também na base de cálculo as vantagens
financeiras decorrentes da prestação de serviço, inclusive as relacionadas com
a retenção periódica de valores recebidos.
§ 5° A prestação de serviço a crédito, sob qualquer
modalidade, implica inclusão, na base de cálculo, dos ônus relativos à
obtenção de financiamento, ainda que cobrados em separado.
§ 6° Nos serviços contratados em moeda estrangeira, o
preço será o valor resultante de sua conversão em moeda nacional ao câmbio
do dia da ocorrência do fato gerador.
§ 7° Na falta de preços, será tomado como base de
cálculo o valor cobrado dos usuários ou contratantes de serviços similares.
§ 8° Na prestação do serviço de exploração de rodovia
mediante cobrança de pedágio dos usuários, a que se refere o subitem 22.1,
da lista de serviços do artigo 120, a base de cálculo será a parcela do preço
correspondente à proporção direta do trecho da extensão da rodovia explorada,
localizado no território do Município, ou da metade da extensão de ponte que
una este a outro Município”.
Art. 2° - Altera-se o Item 1 da TABELA I do ANEXO II da
Lei nº 2.174, de 22 de dezembro de 2003 ( Código Tributário Municipal), que
passa, a partir desta data, a cobrança da Taxa de Licença para Localização e
Funcionamento de estabelecimentos de Indústria e mineração vigorar em UFM
/ M2, abaixo:
“Lei nº 2.174, de 22 de dezembro de 2003 (Código Tributário Municipal)

ANEXO II
TABELAS PARA COBRANÇA DAS TAXAS DE LICENÇA
Lei nº 2.174, de 22 de dezembro de 2003
UFM – (Unidade Fiscal Municipal – art. 466)
TABELA I
[.........]
TABELA II
TABELA PARA COBRANÇA DA TAXA DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E
FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS
1 – Indústria e mineração ---------------------------------------------

QTE

UFM

1.1 – Indústria e mineração ----------------------------------------

0,04 / m2”

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação, revogando-se as disposições em contrário, surtindo seus efeitos a
partir de 1º (primeiro) de janeiro de 2014.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE
CATALÃO-GO, Estado de Goiás, aos 23 (vinte e três) dias do mês de
janeiro de 2015.

JARDEL SEBBA
Prefeito Municipal

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Município de Catalão

LEI Nº 3.214, de 23 de janeiro de 2015.
“Altera o Art. 229, do Estatuto dos Servidores
Públicos do Município de Catalão (lei nº. 1.142 de
05 de maio de 1992) na forma que especifica e dá
outras providências.”

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, no
uso de suas prerrogativas constitucionais, aprova, e eu, Prefeito
Municipal, sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º - O artigo 229, da lei municipal nº 1.142, de 05
de maio de 1992, (Estatuto dos Servidores Públicos de Catalão), passa,
a partir desta data, a vigorar com a seguinte redação:
“Lei Municipal nº 1.142, de 05 de maio de 1992:
Art. 229 – As gratificações de representação, de função
e/ou função gratificada, concedidas individualmente, de forma
habitual e contínua, percebida pelos servidores municipais efetivos
da administração direta, autárquica e/ou fundacional, e que sobre as
quais tenha recaído contribuição previdenciária na forma da lei,
passam, após 20 (vinte) anos ou mais de serviços prestados ao
Município, se requerido e comprovado junto a Diretoria de Recursos
Humanos do Município, a constituir parcela da respectiva
remuneração do cargo efetivo de servidor em atividade, sob o título
de “Vantagem Pessoal Adquirida – VPA”, integrando-se aos
proventos no ato da aposentadoria e/ou pensão.

I – Para integrar a remuneração sobre a denominação de
VPA, além dos 20(vinte) anos de serviços prestados ao Município, o
servidor deverá ter percebido a vantagem em qualquer época, por
no mínimo 05 (cinco) anos ininterruptos, ou pelo menos, 10 (dez)
anos intercalados; dispensado o cumprimento dos 20(vinte) anos,
nos casos de aposentadoria por invalidez ou na concessão de
pensão.
II - Quando mais de uma gratificação ou função
gratificada tenha sido percebida pelo servidor durante o período
aquisitivo, será incorporada como VPA a de maior valor, desde que
percebida por um período não inferior a 12 (doze) meses.
III – Nenhum servidor poderá perceber, mensalmente, a
título de remuneração, importância superior à soma dos valores
percebidos como remuneração, em espécie, a qualquer título, pelo
Prefeito Municipal.
IV – O servidor que contar com 20 (vinte) anos ou mais
de serviços prestados ao Município e preencher os requisitos do
inciso I, deste Artigo, requererá a Diretoria de Recursos Humanos
que a VPA passe a constituir parcela da remuneração do cargo
efetivo; certificado pela municipalidade através das fichas
financeirasdos servidores, constatado que todos os requisitos
foram preenchidos e que as exigências foram cumpridas, o pedido
deverá ser deferido, expedindo Decreto Municipal incorporando a
VPA à remuneração do servidor em atividade.
V - Os valores integralizados como parcela da respectiva
remuneração do servidor e denominados como VPA serão
reajustados nas mesmas datas e percentuais de aumento dos
servidores públicos do Município de Catalão.
VI - A vantagem descrita no caput deste artigo não
integra a base de cálculo de quaisquer vantagens pecuniárias
devidas ou que vierem a ser concedidas aos servidores públicos
municipais.
VII – Quando o valor integralizado como parcela da
remuneração do servidor – VPA, for menor que nova gratificação,

numa futura nomeação ou concessão de função gratificada, o
servidor não poderá perceber cumulativamente a integralizada com
a gratificação do novo cargo ou da função gratificada, a não ser a
diferença daquelas para a atual, no caso desta ser de valor superior.
VIII – Se o servidor optar por integralizar um valor de
VPA menor que 100% (cem por cento) do valor da gratificação do
cargo ou função gratificada, somente poderá ocorrer nova
integralização se o servidor preencher outra vez os requisitos de
prazos constantes do inciso I, deste Artigo”.
Art. 2º - As despesas com a execução desta lei correrão à
conta de verba própria do orçamento vigente.
Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE
CATALÃO-GO, Estado de Goiás, aos 23 (vinte e três) dias do mês de
janeiro de 2015.

JARDEL SEBBA
Prefeito Municipal

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Município de Catalão

LEI Nº 3.215, de 23 de janeiro de 2015.
“Abre Créditos Especiais nos valores abaixo
relacionados no orçamento em execução
ano/2014 e dá outras providências”.
A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, no uso
de suas prerrogativas constitucionais, aprova, e eu, Prefeito Municipal, sanciono
e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1° - Fica autorizado o Executivo Municipal a abrir no
orçamento em execução (Lei Municipal nº 3.072, de 26 de dezembro de 2013,
que estima a receita e fixa a despesa para o exercício de 2014), Créditos
Especiais na importância de R$ 81.500,00 (Oitenta e um mil e quinhentos reais),
obedecendo as seguintes classificações:
1º)
Objeto: Aquisição de veículo destinado ao atendimento do Conselho Tutelar.
Dotação:
27.2501.08.243.4001.1690 449052 (100) – 75.000,00
449052 – Equipamento e Material Permanente
1690 – Aquisição de Veículo para o Conselho Tutelar.
Superávit Financeiro

2º)
Objeto: Aquisição de equipamentos permanentes diversos, destinados ao atendimento do
órgão.
Dotação:
27.2501.08.243.4001.4024 449052 (100) – 6.500,00
449052 – Equipamento e Material Permanente
4024 – Manutenção do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente
Superávit Financeiro

Art. 2º - Para cobertura do crédito especial autorizado no
artigo anterior desta lei serão utilizados recursos de superávit financeiro ocorrido
no exercício anterior.

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

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

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE
CATALÃO-GO, Estado de Goiás, aos 23 (vinte e três) dias do mês de janeiro de
2015.

JARDEL SEBBA
Prefeito Municipal

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Município de Catalão

LEI Nº 3.216, de 23 de janeiro de 2015.
“Cria
a
ASSESSORIA
ESPECIAL
DE
ENGENHARIA na estrutura organizacional do
Município, prevista na Lei nº 2.637, de 19 de
dezembro de 2008, ligada ao Gabinete do Prefeito e
dá outras providências.”
A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, no uso
de suas prerrogativas constitucionais, aprova, e eu, Prefeito Municipal, sanciono
e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica criada a ASSESSORIA ESPECIAL DE
ENGENHARIA, ligada ao GABINETE DO PREFEITO, que passa a integrar a
organização administrativa da Prefeitura Municipal de Catalão, Estado de Goiás,
que se regerá pelas disposições desta Lei e de atos regulamentares, a qual
compete:
I –elaboração de projetos para a captação de recursos junto
às esferas federais, estaduais,fundações, ONGS e afins, compreendendo:
II - o planejamento e a organização do sistema municipal
de obras eserviços de engenharia, mediante a elaboração, coordenação
eacompanhamento da execução de projetos, programas e planos degoverno
municipal, na coordenação da proposta orçamentária emarticulação com a
Secretaria Municipal de Planejamento;
III - apromoção de normas e medidas de interesse dos
serviços queenglobem projetos e obras de engenharia em seus diversos ramos.
Art. 2º - São atribuições dos Servidores ocupantes dos 05
(cinco) cargos que serão criados para servirem a Assessoria Especial de
Engenharia, todos privativos de profissionais habilitados nas áreas de Arquitetura
e Urbanismo e Engenharia Civil:

I – CAPTAÇÃO DE RECURSOS JUNTO ÀS ESFERAS
FEDERAIS,
ESTADUAIS,FUNDAÇÕES,
ONGS
E
AFINS,
COMPREENDENDO:
a) conhecer e identificar fontes de financiamento a partir de
programas eprojetos das esferas federal e estadual, assim como de
fundações,ONGS e demais órgãos e entidades que desenvolvam projetos
deinteresse da municipalidade, os quais estejam compreendidos noâmbito da
Arquitetura e Urbanismo e Engenharia Civil;
b) proceder à análise de programas e projetos,
compreendidos no âmbitoda Arquitetura e Urbanismo e Engenharia Civil, com
vistas àadequação da realidade local;
c) elaborar projetos, planilha orçamentária, cronograma
físico financeiroe memorial descritivo para submissão de propostas,observando
as especificidades de cada projeto ou programa;
d) conhecer as tabelas de insumos e serviços referentes à
obra pública eaplicar as mesmas de acordo com a especificidade de cada projeto
ouprograma;
e) acompanhar o andamento das propostas apresentadas
junto àsesferas estadual, federal, fundações, ONGs e afins;
f) fiscalizar a execução dos contratos firmados junto às
esferas estadual,federal, fundações, ONGs e afins;
g) coordenar as informações das obras executadas em todos
os órgãosdas esferas Federal, Estadual e Municipal no sistema GEO-OBRAS.
II –

APOIO

A

SECRETARIA MUNICIPAL

DE

CULTURA,
compreendendo:
a) elaborar ações que visem à salvaguarda do Patrimônio
HistóricoCultural
e
Artístico
do
município,
arquitetônico,
urbanístico,paisagístico, monumentos;
b) coordenar projetos de restauro contratados pela
municipalidade,estabelecer práticas de projeto e soluções tecnológicas
parareutilização, reabilitação, reconstrução, preservação, conservaçãoe
valorização de edificações, conjuntos arquitetônicos, urbanos erurais do
município;

c) acompanhar e fiscalizar obras públicas e interferências
no
Patrimônio Histórico Cultural e Artístico do município;
d) elaborar Plano de Proteção do Patrimônio Histórico
Edificado eAmbiental;
e) auxiliar a população em geral, quando solicitado, os
projetos dereforma de bens identificados como de interesse de preservação;
III – APOIO À SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO
AMBIENTE, compreendendo:

a) conceber projetos para espaços externos, livres e abertos
públicos, com praças e parques, considerados isoladamente ouem sistemas,
dentro de várias escalas, inclusive territorial;
b) auxiliar nas reformas e requalificação por meio de
projetos
técnicos específicos das praças e jardins existentes no município;
c) acompanhar e fiscalizar obras e interferências nas praças
e
jardins do município;
d) acompanhar e dar suporte técnico ao plano de
gerenciamento deresíduos sólidos para o município;
e) auxiliar na elaboração das peças técnicas visando
licenciamentoambiental, quando necessário;
f) estudar e avaliar os impactos ambientais das obras
públicas
implantadas no município;
g) analisar e emitir parecer relativos aos Estudos de
Impacto deVizinhança apresentados ao município.

IV

–

APOIO

À

DEFESA

CIVIL

MUNICIPAL,

compreendendo:

a) realizar vistorias sempre que solicitado pela Defesa Civil

Municipal;
b) elaborar parecer e laudo de perícia sobre a situação
encontradaem cada vistoria técnica;
c) elaborar projetos que visem solucionar os problemas
apontadosnos laudos vistoriados, quando couber a municipalidade aresolução dos
problemas;

V

–

APOIO

À

PROCURADORIA

JURÍDICA,

compreendendo:

a) emitir parecer técnico referente à área da Arquitetura e
Urbanismo eEngenharia Civil visando auxílio ao embasamento do parecer
b) acompanhar e realizar reuniões, encontros, quando
necessário, quetratem de assuntos relativos à área de atuação da Arquitetura
eUrbanismos e Engenharia Civil junto à Procuradoria Jurídica Municipal;
VI – APOIO AO LEGISTATIVO, compreendendo:
a) realizar apanhado dos projetos arquitetônicos,
urbanísticos e deengenharia indicados nas plenárias pelos vereadores;
b) elaborar projetos em conjunto com o Legislativo e o
Executivo;
VII - COORDENAÇÃO E GESTÃO DE PROJETOS
CONTRATADOS,compreendendo:

a) Coordenar e compatibilizar os projetos arquitetônicos e
urbanísticoscontratados por meio de licitações, pregões;
b) Fiscalizar os contratos estabelecidos com as empresas
ganhadorasdas licitações e pregões.

VIII APOIO
A AGRICULTURA
DESENVOLVIMENTOSUSTENTÁVEL, compreendendo:

E

AO

a) Assessoria em projetos de combate à seca, como
barragens e outrosque promovam a sustentabilidade da agricultura em regiões
comcarências hídricas;
b) Atuar nos projetos de interesse dos munícipes,
principalmente nos quese referem ao Desenvolvimento Sustentável.
Art.3º Ficam criados na Estrutura Administrativa do
Município de Catalão, no Gabinete do Prefeito, os cargos comissionados de: 05
(cinco) cargos de ASSESSOR ESPECIAL DE ENGENHARIA, com respectivos
nomes, seus quantitativos e vencimentos constantes do Quadro abaixo, que fica
fazendo parte integrante do ANEXO ÚNICO – da Lei Municipal de nº 2.637,
de 19 de dezembro de 2008, que definiu a estrutura administrativa do
Município.

- ANEXO ÚNICO –
– da Lei Municipal de nº 2.637, de 19 de dezembro de 2008 –
- GABINETE DO PREFEITO–
Nº
VAGAS
05

GABINETE DO PREFEITO
ASSESSOR ESPECIAL DE ENGENHARIA
(privativo de Arquitetos, Urbanistas e Engenheiros
Civis inscritos no respectivo Conselho de Classe).

VENCIMENTO
MENSAL R$
5.682,21

Art.4º – Com a criação da ASSESSORIA ESPECIAL DE
ENGENHARIA, fica a Diretoria de Recursos Humanos do Município autorizada
a efetuar as adequações no Organograma da Estrutura Administrativa, de forma a
contemplar as alterações introduzidas por esta Lei.
Art.5º - Para o fiel cumprimento de suas finalidades e
havendo necessidade, poderá a ASSESSORIA ESPECIAL DE ENGENHARIA
requisitar, mediante autorização da Secretaria Municipal de Administração,
membros do Quadro de Servidores Efetivos do Município.
Art.6º - O regime jurídico a ser adotado será o dos
servidores do Município, ou seja, o Estatutário, instituído através da Lei
Municipal nº 1.142/92, inclusive no que se refere ao décimo terceiro salário e
férias, bem como direitos e deveres.

Art.7º - Em virtude desta lei fica o Poder Executivo
autorizado a promover as alterações e adequações no Plano Plurianual 2013-2017
e a abrir os créditos adicionais necessários na forma da lei.
Art.8º - Todas as despesas com esta Lei possuem no
exercício de 2015 e terá nos exercícios futuros, adequação orçamentária e
financeira com a lei orçamentária anual e compatibilidade com o plano plurianual
e com a lei de diretrizes orçamentárias.
Parágrafo único –Por ter a possibilidade de preenchimento
gradativo das vagas criadas, as despesas estabelecidas por esta Lei ocasionarão
irrelevante impacto orçamentário-financeiro, o que satisfaz as exigências do
artigo 16 da Lei de Responsabilidade Fiscal.
Art.9º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE
CATALÃO-GO, Estado de Goiás, aos 23 (vinte e três) dias do mês de janeiro de
2015.

JARDEL SEBBA
Prefeito Municipal

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Município de Catalão

LEI Nº 3.217, de 23 de janeiro de 2015.
“Define nome de vias ao longo da BR-50 no perímetro urbano da
cidade de Catalão e dá outras providências.”

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

Art.1º

- Fica

denominada

de

“AVENIDA

JOSÉ

SEVERINO”, a antiga Avenida L-1, à margem direita da BR-50 no sentido
crescente da quilometragem – Catalão-Uberlândia - em toda a extensão do
perímetro urbano da cidade de Catalão, Estado de Goiás.
Art.2º - Fica denominada de “AVENIDA SÍLVIO
BUENO DE MORAIS”, a antiga Avenida L-2, à margem esquerda da BR-50
no sentido crescente da quilometragem – Catalão-Uberlândia - em toda a
extensão do perímetro urbano da cidade de Catalão, Estado de Goiás.

Art.3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário, especialmente as leis
1.971 e 1.972, ambas de 21 de fevereiro de 2002.
GABINETE
DO
PREFEITO
MUNICIPAL
DE
CATALÃO-GO, Estado de Goiás, aos 23 (vinte e três) dias do mês de
janeiro de 2015.

JARDEL SEBBA
Prefeito Municipal

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Município de Catalão

LEI Nº 3.218, de 23 de janeiro de 2015.
“Cria Unidade de Educação que menciona, neste
Município e dá outras providências”.
A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, no
uso de suas prerrogativas constitucionais, aprova, e eu, Prefeito Municipal,
sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica criada uma unidade de educação infantil,
denominada pela lei municipal nº 2.918 de 10 de maio de 2012, de Centro
Municipal de Educação Infantil – CEMEI “João Margon Vaz”, localizada
na Rua 2, Esquina com a Rua “A”, nº 08, Bairro Flamboyant, na zona
urbana de Catalão-GO, para atendimento de Creche e Pré-escola.
Art. 2º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a
firmar Convênios com entidades públicas ou privadas, visando à obtenção
de recursos técnicos e financeiros para a escola, criada por esta Lei.
Art. 3º - Para atender às despesas desta Lei, nos
termos da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, e suas alterações,
serão utilizados recursos contemplados na legislação orçamentária vigente.
Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data da sua
publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.
GABINETE
DO
PREFEITO
MUNICIPAL
DE
CATALÃO-GO, Estado de Goiás, aos 23 (vinte e três) dias do mês de
janeiro de 2015.

JARDEL SEBBA
Prefeito Municipal

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Município de Catalão

LEI Nº 3.219, de 23 de janeiro de 2015.
“Autoriza a concessão de Gratificação
Especial aos Servidores Municipais que
prestaram
serviços
extraordinários
e
imprescindíveis na iluminação de natal de
2014.”
A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, no
uso de suas prerrogativas constitucionais, aprova, e eu, Prefeito
Municipal, sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado
a conceder Gratificação Especial (conforme lista baixo), aos servidores
deste Município abaixo relacionados, que prestaram serviços
extraordinários e imprescindíveis durante a realização dos serviços de
iluminação de Natal/2014, em nossa cidade:
Nº
FICHA.

Nome_Servidor:

Cargo

Vr. a
Receber

611

ANTONIO CANDIDO LEONEL

ELETRICISTA

3.000,00

32

ANTONIO GERALDO DA SILVA

ELETRICISTA

3.000,00

613

CLAYTON CANDIDO

ELETRICISTA

3.000,00

1451

ILTON MARTINS COELHO

AUX SERVICO

3.000,00

499

IRIS JOSÉ MACHADO DOS REIS

CARPINTEIRO

3.000,00

6389

LEONARDO CRISTIANO DE ALMEIDA

ELETRICISTA

3.000,00

314

NILTON CANDIDO

MOTORISTA

3.000,00

372

NILTON MARTINS COELHO

ELETRICISTA

3.000,00

Art. 2º - As despesas com a execução desta lei
correrão a conta da dotação orçamentária vigente.
Art. 3º - Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogando-se as disposições em contrário.
GABINETE
DO
PREFEITO
MUNICIPAL
DE
CATALÃO-GO, Estado de Goiás, aos 23 (vinte e três) dias do mês de
janeiro de 2015.

JARDEL SEBBA
Prefeito Municipal

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Município de Catalão

LEI Nº 3.220, de 23 de janeiro de 2015.
“Cria e denomina Unidade de Educação
que menciona, neste Município e dá
outras providências”.
A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, no
uso de suas prerrogativas constitucionais, aprova, e eu, Prefeito Municipal,
sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica criada uma unidade de ensino, com a
denominação deEscola Municipal “Cristina de Cássia Rodovalho”,
localizada na Rua Ademar Ferrugem, nº 840, Bairro Santo Antônio, nesta
cidade de Catalão, para atendimento do ensino fundamental.
Art. 2º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a
firmar convênios com entidades públicas ou privadas, visando à obtenção
de recursos técnicos e financeiros para a escola, criada por esta Lei.
Art. 3º - Para atender às despesas desta Lei, nos
termos da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, e suas alterações,
serão utilizados recursos contemplados na legislação orçamentária vigente.
Art. 4º - Esta Lei entrará em vigor na data da sua
publicação.
GABINETE
DO
PREFEITO
MUNICIPAL
DE
CATALÃO-GO, Estado de Goiás, aos 23 (vinte e três) dias do mês de
janeiro de 2015.

JARDEL SEBBA
Prefeito Municipal

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Município de Catalão

LEI Nº 3.221, de 23 de janeiro de 2015.
“Cria Unidade de Educação que menciona,
neste Município e dá outras providências”.
A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, no uso
de suas prerrogativas constitucionais, aprova, e eu, Prefeito Municipal,
sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica criada uma unidade de educação infantil,
denominada pela lei municipal nº 2.911 de 12 de abril de 2012, deCentro
Municipal de Educação Infantil – CEMEI “Natália Safatle Soares”,
localizado na Rua Alberto Elias nº 532, Bairro Evelina Nour II, na zona urbana
de Catalão-GO, para atendimento de Creche e Pré-escola.
Art. 2º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a
firmar Convênios com entidades públicas ou privadas, visando à obtenção de
recursos técnicos e financeiros para a escola, criada por esta Lei.
Art. 3º - Para atender às despesas desta Lei, nos termos
da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, e suas alterações, serão
utilizados recursos contemplados na legislação orçamentária vigente.
Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data da sua
publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CATALÃOGO, Estado de Goiás, aos 23 (vinte e três) dias do mês de janeiro de 2015.

JARDEL SEBBA
Prefeito Municipal

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Município de Catalão

LEI Nº 3.222, de 23 de janeiro de 2015.
“Autoriza o Município de Catalão a firmar
convênio com o ROTARY CLUB 1º DE
NOVEMBRO, desta cidade, e a conceder
subvenção financeira da forma que especifica
e dá outras providências”.
A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, no
uso de suas prerrogativas constitucionais, aprova, e eu, Prefeito
Municipal, sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1.º - Fica o chefe do Poder Executivo Municipal
autorizado, em nome do Município de Catalão a firmar convênio de
parceria com o ROTARY CLUB 1º DE NOVEMBRO, com sede nesta
cidade, entidade social sem fins lucrativos, com estatuto próprio e ligado
à defesa dos direitos sociais, com o objetivo de manter, administrar e
fazer funcionar o Cursinho Municipal Pré-Vestibular “Israel Macedo”
desta cidade.

Parágrafo único - Fica ainda o Município de Catalão
autorizado a conceder subvenção financeira ao ROTARY CLUB 1º DE
NOVEMBRO,para manutenção e funcionamento do Cursinho Municipal
Pré-Vestibular “Israel Macedo”, durante o exercício de 2015, via convênio
referenciado no caput, a importância de até R$ 622.909,89 (seiscentos e

vinte e dois mil, novecentos e nove reais e oitenta e nove centavos),
cujos repasses ocorrerão em parcelas mensais em datas a serem
definidas no convênio.

Art. 2º - Para fazer face aos recursos desta lei,
ROTARY CLUB 1º DE NOVEMBRO deverá apresentar o plano de
aplicação e, posteriormente, a devida prestação de contas referente às
subvenções recebidas nas datas e moldes exigidos pela Diretoria de
Contabilidade.

Art. 3º - As despesas com a execução desta lei
correrão a conta do orçamento a viger no ano de 2015.

Art. 4º - Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário, surtindo seus efeitos
a partir de primeiro de janeiro de 2015.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CATALÃOGO, Estado de Goiás, aos 23 (vinte e três) dias do mês de janeiro de 2015.

JARDEL SEBBA
Prefeito Municipal

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Município de Catalão

LEI Nº 3.223, de 23 de janeiro de 2015.
“Cria cargo de ASSESSOR JURÍDICO na Secretaria
Municipal de Planejamento e Regulação e dá outras
providências.”

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, no uso
de suas prerrogativas constitucionais, aprova, e eu, Prefeito Municipal,
sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art.1º - Fica criado na Estrutura Administrativa do
Município de Catalão, na Secretaria Municipal de Planejamento e
Regulação, especificado no Quadro abaixo, o cargo comissionado de
ASSESSOR JURÍDICO, com quantitativos e vencimentos abaixo
relacionados, que ficam fazendo parte integrante do ANEXO ÚNICO – da
Lei Municipal de nº 2.637, de 19 de dezembro de 2008, que definiu a
estrutura administrativa do Município.
ANEXO ÚNICO
– da Lei Municipal de nº 2.637, de 19 de dezembro de 2008 –
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E REGULAÇÃO

Nº
VAGAS
01

- DENOMINAÇÃO DOS CARGOS SECRETARIA MUNICIPAL
DE PLANEJAMENTO E REGULAÇÃO
ASSESSOR JURÍDICO DA SEC. MUN. DE
PLANEJAMETO E REGULAÇÃO
(privativo de advogado (a) inscrito na OAB-GO)

VENCIMENTO
MENSAL R$
4.322,35

Art. 2º - São atribuições do Cargo de Assessor Jurídico
Municipal: atender, no âmbito administrativo, aos processos e consultas
que lhe forem submetidos pelo Prefeito, Secretários e Diretores das

Autarquias Municipais; emitir pareceres e interpretações de textos legais;
confeccionar minutas; manter a legislação local atualizada; atender a
consultas, no âmbito administrativo, sobre questões jurídicas, submetidas
a exame pelo Prefeito e Secretários, emitindo parecer, quando for o
caso; revisar, atualizar e consolidar toda a legislação municipal; observar
as normas federais e estaduais que possam ter implicações na legislação
local, à medida que forem sendo expedidas, e providenciar a adaptação
desta; estudar e revisar minutas de termos de compromisso e de
responsabilidade, contratos de concessão, locação, comodato,
loteamento, convênio e outros atos que se fizerem necessários a sua
legalização; estudar, redigir ou minutar desapropriações, dações em
pagamento, hipotecas, compras e vendas, permutas, doações,
transferências de domínio e outros títulos, bem como elaborar os
respectivos anteprojetos de leis e decretos; proceder ao exame dos
documentos necessários à formalização dos títulos supramencionados;
proceder a pesquisas pendentes a instruir processos administrativos, que
versem sobre assuntos jurídicos; participar de reuniões coletivas da
Procuradoria, presidir, sempre que possível, aos inquéritos
administrativos; exercer outras atividades compatíveis com a função, de
conformidade com a disposição legal ou regulamentar, ou para as quais
sejam expressamente designados; relatar parecer coletivo, em questões
jurídicas de magna importância, quando para tal tiver sido sorteado;
representar a Municipalidade, quando investido do necessário mandato;
mensalmente, examinar, sob aspecto jurídico, todos os atos praticados
nas secretarias e autarquias municipais, bem como a situação do
Pessoal, seus direitos, deveres e pagamento de vantagens; executar
outras tarefas correlatas.
Art. 3º - O provimento do cargo de que trata esta Lei está
condicionada à comprovação da existência de prévia dotação
orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de
pessoal e aos acréscimos dela decorrentes, conforme disposto no §
1o do art. 169 da Constituição Federal.
§ 1º - As despesas resultantes da aplicação desta lei
correrão à conta das dotações orçamentárias consignadas no orçamento
vigente, suplementadas, se necessário, nos termos da legislação em
vigor.
§ 2º - As despesas estabelecidas por esta Lei ocasionarão
irrelevante impacto orçamentário-financeiro, posto que existe adequação

orçamentária para as mesmas, o que, em regra, satisfaz as exigências
do artigo 16 da Lei de Responsabilidade Fiscal.
§ 3º - Em razão das alterações introduzidas por esta lei,
fica a Diretoria de Recursos Humanos do Município autorizada a
readequar os Organogramas de acordo com os termos desta Lei.
Art. 4º - Fica a Diretoria de Contabilidade autorizada a
fazer as alterações e inclusões necessárias no Plano Plurianual – PPA
de 2014/2017, lei municipal nº 3.190, de 11 de dezembro de 2014; na Lei
de Diretrizes Orçamentária – LDO para 2014, lei municipal nº 3.189, de
11 de dezembro de 2014, bem como na Lei Orçamentária Anual – LOA
de 2014, lei municipal nº 3.188, de 11 de dezembro de 2014.
Art. 5º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CATALÃOGO, Estado de Goiás, aos 23 (vinte e três) dias do mês de janeiro de 2015.

JARDEL SEBBA
Prefeito Municipal

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Município de Catalão

LEI Nº 3.224, de 23 de janeiro de 2015.
“Dispõe sobre a criação do Fundo Municipal
de Educação e dá outras providências”.

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, no
uso de suas prerrogativas constitucionais, aprova, e eu, Prefeito Municipal,
sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica instituído o Fundo Municipal de Educação,
que tem por objetivo criar condições financeiras e de gerenciamento dos
recursos destinados ao desenvolvimento das ações e serviços do ensino,
executados ou coordenados pela Secretaria Municipal de Educação,
abrangendo dentre outros objetivos, os seguintes:
I - expansão, manutenção e melhoria da qualidade dos
serviços do Sistema Municipal de Ensino;
II - capacitação e desenvolvimento de recursos
humanos da área;
III - realização de estudos, pesquisas e experimentos
na área do ensino público municipal ou a ela vinculados;
IV - desenvolvimento do programa de alimentação
escolar;
V - execução de programas de auxílio ao educando;
VI - criação e aperfeiçoamento de mecanismos que
conduzam à autonomia das escolas municipais;
VII - auxílio às escolas mantidas por entidades
filantrópicas confessionais e/ou comunitárias;
VIII - mais autonomia aos gestores da educação
visando facilitar a implementaçãodas ações educativas.
Art. 2º - Constituirão receitas do Fundo Municipal de
Educação - FME:

I – As receitas de Impostos Municipais e Transferências
Constitucionais, no percentual mínimo de 25% (vinte e cinco por cento), e
condições previstas no art. 212, da Constituição Federal e art. 69, da Lei
Federal nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (LDB);
II – As transferências automáticas do Fundo Nacional
de Desenvolvimento da Educação - FNDE;
III - Transferências do Fundo de Desenvolvimento do
Ensino Fundamental e Valorização do Magistério - FUNDEB, ou outro que
venha a substituir;
IV - Dotações orçamentárias do Município e recursos
adicionais que a Lei estabelecer no transcorrer de cada exercício;
V- Produtos de convênios firmados com outras
entidades de direito público ou privado;
VI - Contribuições, donativos e legados de pessoas
físicas e jurídicas de direito público e privado destinados à Educação;
VII - Rendimento de aplicações financeiras decorrentes
de disponibilidades do Fundo Municipal de Educação;
VIII - Outras receitas não relacionadas nos itens
anteriores.
§ 1º- As receitas descritas neste artigo serão
depositadas obrigatoriamente em contas especiais a serem abertas e
mantidas em bancos oficiais, sob a denominação: Fundo Municipal de
Educação.
§ 2º - As receitas descritas neste artigo serão
repassadas ao FME, observados os seguintes prazos:
I - Recursos arrecadados do primeiro ao décimo dia de
cada mês, até o vigésimo dia;
II - Recursos arrecadados do décimo primeiro ao
vigésimo dia de cada mês, até o trigésimo dia;
III - Recursos arrecadados do vigésimo primeiro dia ao
final de cada mês, até o décimodia do mês subsequente.
§ 3º - O atraso na liberação dos recursos implicará na
responsabilização nos termos do § 6º, do art. 69, da Lei nº 9.394, de 20 de
dezembro de 1996.

Art. 3º - A despesa do Fundo Municipal de Educação
constituir-se-á de:
I – Remuneração e aperfeiçoamento do pessoal
docente e demais profissional da Educação;
II – Aquisição, manutenção, construção e conservação
de instalações e equipamentos necessários ao ensino;
III – Uso e manutenção de bens e serviços vinculados
ao ensino;
IV – Levantamentos estatísticos, estudos e pesquisas
visando, principalmente, ao aprimoramento da qualidade e à expansão do
ensino;
V – Realização de atividades – meios necessários ao
funcionamento dos sistemas de ensino;
VI – Aquisição de material
manutenção de programas de transporte escolar;

didático-escolar

e

VII – Amortização e custeio de operações de crédito
destinadas a atender ao disposto nos incisos deste artigo;
VIII – Financiamento total ou parcial de programas na
área do ensino desenvolvidos pela Secretaria de Municipal de Educação ou
com ela conveniados;
IX – Atendimento de despesas diversas, de caráter
urgente e inadiável, necessárias à execução das ações e serviços do ensino
mencionados no art. 1º desta lei.
Parágrafo único - O Secretário Municipal de Educação
constituirá Comissão Especial de Licitação e Sistema de Contabilidade, nos
termos previsto em regulamento próprio.

Art. 4º - Constituem ativos do Fundo Municipal de
Educação:
I – Disponibilidade monetária em bancos ou em caixa
especial oriundas das receitas especificadas;
II – Direitos que porventura vier a constituir;

III – Bens móveis e imóveis que forem destinados ao
Sistema de Ensino do Município ou à sua Administração.
Parágrafo único - Anualmente se
inventário dos bens e direitos do fundo.

processará

o

Art. 5º - Constituem-se passivos do Fundo Municipal de
Educação as obrigações de qualquer natureza que porventura o Município
venha a assumir para a manutenção e o funcionamento do Sistema
Municipal de Ensino.

Art. 6º- O saldo positivo do Fundo, apurado em balanço,
será transferido para o exercício seguinte, a critério do próprio fundo.

Art. 7º - O orçamento do Fundo Municipal de Educação
evidenciará as políticas e o programa de trabalho governamental,
observados o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, o Plano
Municipal de Educação e os princípios da universalidade e do equilíbrio.
§ 1º - O orçamento do Fundo Municipal de Educação
observará, na sua elaboração e na sua execução, os padrões e normas
estabelecidas na legislação pertinente.
§ 2º - O orçamento do Fundo Municipal de Educação
integrará o orçamento do Município, em obediência ao princípio da unidade.
Art. 8º - Nenhuma despesa será realizada sem a
necessária autorização orçamentária.
Parágrafo único - Para os casos de insuficiência e
omissões orçamentárias serão utilizados os créditos adicionais
suplementares e especiais, autorizados por lei e abertos por decreto do
Chefe do Executivo.

Art. 9º- O Fundo Municipal de Educação ficará
vinculado à Secretária Municipal de Educação, competindo sua
administração ao respectivo Secretário, auxiliado por uma Diretoria, sob a
fiscalização do Conselho Municipal de Educação, através da sua Câmara
Específica de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB e do órgão
responsável pelo controle interno do Município.

Art. 10 - Fica criado um cargo em comissão, de Diretor
do Fundo Municipal de Educação, vinculado à Secretaria Municipal de
Educação, com os seguintes requisitos:
Denominação
Diretor do FME

Quant.
01

Requisitos
Nível superior

Venc. R$
4.911,75

Parágrafo único – São atribuições do Diretor do FME:
I - definir as normas operacionais do Fundo;
II - estabelecer critérios e prioridades para aplicação
dos recursos;
III - alocar recursos em projetos e programas,
guardando observância à viabilidade econômico-financeira e ao Plano
Municipal de Educação;
IV - acompanhar, avaliar e fiscalizar a aplicação dos
recursos referentes às ações e serviços financiados pelo Fundo, sem
prejuízo do controle interno e externo exercido pelos órgãos competentes;
V - manter atualizados e organizados os
demonstrativos de contabilidade e de escrituração fiscal;
VI - manter arquivo com informações e toda a
documentação relativa aos programas e projetos desenvolvidos com
recursos do Fundo.
VII - deliberar sobre a proposta anual de orçamento do
Fundo Municipal de Educação e submetê-la ao Chefe do Poder Executivo
Municipal.

Art. 11 - O Poder Executivo editará decreto
regulamentar, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, a contar da vigência
desta lei.
Art. 12 - Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
GABINETE
DO
PREFEITO
MUNICIPAL
DE
CATALÃO-GO, Estado de Goiás, aos 23 (vinte e três) dias do mês de
janeiro de 2015.

JARDEL SEBBA
Prefeito Municipal

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Município de Catalão

LEI Nº 3.225, de 27 de fevereiro de 2015.
“Autoriza o Poder Executivo ceder a instituições
financeiras públicas créditos decorrentes de
compensações financeiras pela utilização de
recursos hídricos para geração de energia elétrica
e dá outras providências”.

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás,
no uso de suas prerrogativas constitucionais, aprova, e eu, Prefeito
Municipal, sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º.Fica o Poder Executivo autorizado a ceder à
instituição financeira pública créditos de compensações financeiras a que
o Município de Catalão, Estado de Goiás, tem direito pela utilização de
recursos hídricos para a geração de energia elétrica, até o término do
mandato do atual chefe do Poder Executivo.
Art. 2º.A compensação financeira sobre a utilização
de recursos hídricos para geração de energia elétrica, constitui-se como
um direito que o Município de Catalão tem, conforme previsto no art. 20,
§ 1º, da Constituição Federal, regulamentado pelas Leis nº. 7.990, de 28
de dezembro de 1989 e Lei nº. 8.001, de 13 de março de 1990, com as
alterações introduzidas pelas Leis nº. 9.433, de 08 de janeiro de 1997,
9.984, de 17 de julho de 2000, 9.993, de 24 de julho de 2000 e pelos
Decretos nº. 1, de 07 de fevereiro de 1991, e nº. 3.739, de 31 de janeiro
de 2001.
Art. 3º.A cessão de direitos creditórios a instituições
financeiras públicas de que trata esta Lei sujeitam-se às disposições da
Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993.

Art. 4º.Os recursos oriundos da cessão de que trata
esta Lei serão destinados exclusivamente a despesas de capital e/ou
pagamento extraordinário de dívidas junto à União e/ou capitalização do
Regime Próprio de previdência Social dos Servidores do Município de
Catalão, conforme o disposto no art. 44 da Lei Completar nº. 101, de 04
de maio de 2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal.
Art. 5º.Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE
DO
PREFEITO
MUNICIPAL
DE
CATALÃO-GO, Estado de Goiás, aos 27 (vinte e sete) dias do mês de
fevereiro de 2015.

JARDEL SEBBA
Prefeito Municipal

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Município de Catalão

LEI Nº 3.226, de 27 de fevereiro de 2015.
“Autoriza o Poder Executivo a desafetar e alienar
lotes de terrenos de propriedade do Município de
Catalão na forma e condições que estabelece.”

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, no
uso de suas prerrogativas constitucionais, aprova, e eu, Prefeito
Municipal, sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º Ficam desafetados da destinação original de
(Programa Habitacional de Interesse Social – PHIS) e o Poder
Executivo autorizado a aliená-los, mediante licitação, na modalidade
leilão, os lotes de terreno situados no Loteamento Campo Bello, Bairro
Campo Bello, nesta cidade, de propriedade deste Município, todos
registrados no CRI local, a seguir especificados:

- Quadra 05, lotes 02 a 11;
- Quadra 06, lotes 02 a 10;
- Quadra 09, lotes 02 a 07 e 10 a 16;
- Quadra 10, lotes 07 a 12;
- Quadra 11, lotes 04 a 7 e 10 a 14;
- Quadra 12, lotes 02 a 10.

Parágrafo único. A alienação não será feita por preço inferior ao da

avaliação, valor este apurado pela Comissão de Avaliação, em laudo
exarado na data de 06 de outubro de 2014, que fica fazendo parte
integrante a presente Lei.

Art. 2º Os recursos oriundos do produto da alienação
serão depositados em conta específica do Fundo Municipal de Habitação
de Interesse Social, sendo que os valores recebidos serão aplicados
integralmente na construção de moradias para pessoas de baixa renda
deste Município.

I - o valor mínimo de venda será aquele apurado no
Laudo de Avaliação de cada imóvel;

II - a forma de pagamento será feita a vista ou com
50% (cinqüenta por cento) do valor à vista, no ato de assinatura do
contrato, e o restante em até 05 (cinco) parcelas mensais, sucessivas e
devidamente corrigidas pelo IPCA, sendo o 1º vencimento para 30 (trinta)
dias após a assinatura do contrato;

III - o atraso no pagamento acarretará multa
equivalente a 10% (dez por cento) da parcela ou parcelas em atraso,
além de juros de mora e demais acréscimos, utilizando-se como
parâmetro as regras do Código Tributário Municipal;

IV - ocorrerá a rescisão contratual diante da
ocorrência do não pagamento de 03 (três) parcelas, sucessivas ou
alternadas.

V - As despesas decorrentes da transferência e do
registro dos imóveis serão suportadas integralmente pelos adquirentes,

dispensado o recolhimento do ITBI, nos termos do Art. 221, III, do Código
Tributário Municipal.

Parágrafo único. O edital do procedimento licitatório
especificará as demais condições para a alienação tratada na presente
lei.

Art.3º. Fica criada Comissão Especial para o
acompanhamento da aplicação dos recursos advindos da alienação, a
ser constituída por 01 (um) membro do Poder Legislativo, 01 (um)
membro da Secretaria Municipal de Habitação e Regularização Fundiária
e 01 (um) membro a ser indicado pelo Poder Executivo.

Art. 4º As despesas decorrentes da venda autorizada
por esta Lei serão suportadas pelos compradores.
Art.5º. Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Art.6º. Revogam-se as disposições em contrário.

GABINETE
DO
PREFEITO
MUNICIPAL
DE
CATALÃO-GO, Estado de Goiás, aos 27 (vinte e sete) dias do mês de
fevereiro de 2015.

(a)JARDEL SEBBA
Prefeito Municipal

Obs: alterada pela lei 3.287, de 28.08.2015.
Alterada pela lei 3.305, de 05.10.2015

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Município de Catalão

LEI Nº 3.227, de 27 de fevereiro de 2015.
“AUTORIZA O MUNICÍPIO DE CATALÃO, A
DESAFETAR E ALIENAR ÁREA DE TERRENO
QUE
ESPECIFICA
E
DÁ
OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.”

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, no
uso de suas prerrogativas constitucionais, aprova, e eu, Prefeito
Municipal, sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art.1º

- Fica

devidamente

desafetada

da

característica de inalienabilidade, inerente aos bens públicos de uso
comum, uma área de terreno com 476,00m² (quatrocentos e setenta e
seis metros quadrados), com as seguintes medidas e confrontações:
“pela Av. José Marcelino mede 10,50 metros; pela Rua 103 mede 52,00
metros; pela Rua 95 mede 8,32 metros e pela confrontação com Bezerra
Menezes Ribeiro mede 52,00 metros”, situada nesta cidade, no
Loteamento Bela Vista, nesta cidade.

Art. 2º - A área referida na presente Lei, tem as
delimitações e confrontações constantes do memorial descritivo anexo,
elaborado pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços.

Art. 3º - Em razão da descaracterização legal de que
trata o Artigo 1º da presente Lei e por ser área inaproveitável para o
Município, vez que a infraestrutura do local já está concluída, com Ruas
asfaltadas e com meio-fio e por já estar ocupada pela Empresa Brita
Zero, inclusive, área esta objeto de ação judicial nº 32287062.2014.8.09.0029, fica o Município de Catalão autorizado a aliená-la por
investidura, por concorrência pública e/ou em razão de decisão judicial.

Art. - 4º É dispensada a licitação na modalidade
concorrência, para a alienação do imóvel descrito no Artigo 1º desta Lei,
nos termos do Artigo 17, inciso I, alínea “d”, da Lei Federal nº 8.666/1993
e suas alterações e/ou em cumprimento de decisão judicial.

Art.5º- Em observância ao disposto no Art. 44 da Lei
Complementar nº 101/2000, os recursos oriundos do produto da
alienação serão depositados em conta específica do Fundo Municipal de
Habitação de Interesse Social, sendo que os valores recebidos serão
aplicados integralmente na construção de moradias para atender
pessoas de baixa renda deste Município.

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

GABINETE
DO
PREFEITO
MUNICIPAL
DE
CATALÃO-GO, Estado de Goiás, aos 27 (vinte e sete) dias do mês de
fevereiro de 2015.

(a)JARDEL SEBBA
Prefeito Municipal

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Município de Catalão

LEI Nº 3.228, de 27 de fevereiro de 2015.
“Abre Créditos Especiais nos valores abaixo
relacionados no orçamento em execução ano/2015 e
dá outras providências.”

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, no uso de
suas prerrogativas constitucionais, aprova, e eu, Prefeito Municipal, sanciono e
promulgo a seguinte Lei:
Art. 1° - Fica autorizado o Executivo Municipal a abrir no
orçamento em execução (Lei Municipal nº 3.188, de 11 de dezembro de 2014, que
estima a receita e fixa a despesa para o exercício de 2015), os créditos especiais
abaixo-relacionados, que somam a importância de R$467.000,00 (Quatrocentos sessenta
e sete mil reais), obedecendo as seguintes classificações:

01)
Objeto: Concessão de Auxílio Alimentação destinado ao Programa “Mais
Médicos”, estabelecido pela Municipal n.º 3.107 de 2014.
Dotação:
09.0901.10.301.4009.4037339046 (102) – 20.000,00
339046–Auxílio Alimentação.
4037 – Manutenção do F.M.S.
Anulação de Dotação:
09.0901.10.604.4009.1639449051 (102) – 20.000,00

02)
Objeto: Concessão de Auxílio Moradia destinado ao Programa “Mais
Médicos”, estabelecido pela Municipal n.º 3.107 de 2014.
Dotação:
09.0901.10.301.4009.4037339048 (102) – 30.000,00
339046–Outros Auxílios Financeiros a Pessoas.
4037 – Manutenção do F.M.S.
Anulação de Dotação:
09.0901.10.604.4009.1639449051 (102) – 30.000,00
03)
Objeto: Credenciamento de Instrutores de Dança junto a Secretaria de
Esporte.
Dotação:
01.3012.27.812.4018.4127319034 (100) – 200.000,00
319034–Outras Despesas de Pessoal Decorrente de Contr. Terceirização.
4037 – Manutenção da Secretaria M. de Esportes.
Anulação de Dotação:
01.3012.27.813.4018.4081339039 (100) – 80.000,00
01.3012.27.813.4018.4081339030 (100) – 30.000,00
01.3012.27.812.4018.4129339039 (100) – 90.000,00

04)
Objeto: Convênio a ser firmado junto ao Sindicato dos Trabalhadores nas
Indústrias da Construção Civil e do Mobiliário na Região Sul do Estado de
Goiás visando à realização de cursos de qualificação de mão de obra de
pedreiros de alvenaria, pedreiro azulejista, mestre de obra e carpinteiro.
Dotação:
01.3013.11.334.4019.4130335041 (100) – 35.000,00
335041–Contribuições.
4130 – Manutenção da Secretaria Municipal de Trabalho e Renda
Anulação de Dotação:
01.3013.11.334.4019.4130339039 (100) – 35.000,00

05)
Objeto: Ressarcimento mensal no exercício de 2015 junto a Universidade
Federal de Goiás, pela cessão do servidor Marcelo Rodrigues Mendonça a
Prefeitura de Catalão-GO. no cargo de Secretário Municipal do Meio
Ambiente.

Dotação:
01.3009.18.542.4115.4121319096 (100) – 182.000,00
319096–Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.
4130 – Manutenção da Secretaria Municipal do Meio Ambiente
Anulação de Dotação:
01.3009.18.542.4115.4121319011 (100) – 182.000,00
Art. 2º - Para cobertura dos créditos especiais autorizados no
artigo anterior desta lei serão utilizados recursos de anulação de dotação conforme
especificado nos Quadros acima.
Art. 3º - Fica autorizado a abrir créditos Adicionais de natureza
suplementar até o limite fixado na Lei nº 3.188, de 11 de dezembro de 2014, que dispõe
sobre a Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2015.

Art. 4º - Fica autorizado a fazer as alterações e inclusões
necessárias no Plano Plurianual – PPA de 2014/2017, lei municipal nº 3.190, de 11 de
dezembro de 2014; na Lei de Diretrizes Orçamentária – LDO para 2015, lei municipal
nº 3.189, de 11 de dezembro de 2014, bem como na Lei Orçamentária Anual – LOA de
2015.

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE
CATALÃO-GO, Estado de Goiás, aos 27 (vinte e sete) dias do mês de fevereiro de
2015.

JARDEL SEBBA
Prefeito Municipal

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Município de Catalão

LEI Nº 3.229, de 27 de fevereiro de 2015.
“Cria DIRETORIA DE TESOURARIA do Fundo
Municipal de Saúde - FMS e transfere a
DIRETORIA DO COMPLEXO INDUSTRIAL DE
TRATAMENTO DE LIXO da Secretaria Municipal
de Saúde para a Secretaria Municipal do Meio
Ambiente e dá outras providências.”

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, no uso
de suas prerrogativas constitucionais, aprova, e eu, Prefeito Municipal, sanciono
e promulgo a seguinte Lei:
Art.1º - Fica criada a DIRETORIA DE TESOURARIA DO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS - ligada a Secretaria Municipal de
Saúde, que passa a integrar a organização administrativa da Prefeitura Municipal
de Catalão, Estado de Goiás, que se regerá pelas disposições desta Lei e de atos
regulamentares, a qual compete:
Art. 2º – Compete à DIRETORIA DE TESOURARIA DO
FMS:
I - receber e guardar os valores que são destinados a
Secretaria Municipal de Saúde e/ou do Fundo Municipal de Saúde, ou de
terceiros caucionados, promovendo sua devolução, quando couber;
II - movimentar as contas bancárias da Secretaria e Fundo
Municipal de Saúde, juntamente com o Secretário;
III - realizar pagamentos e receber quitação;

IV - elaborar diariamente as demonstrações financeiras:
a) minuta diária da receita orçamentária, com base nos
avisos bancários;
b) minuta diária da receita extra-orçamentária;
c) demonstração dos saldos bancários;
d) boletim diário de Tesouraria;
e) boletim diário de caixa e bancos;
V - emitir relação de cheques emitidos e não entregues ao beneficiário;
VI - manter atualizado o Razão de Bancos e o Livro Caixa;
VII - informar diariamente ao Secretário as responsabilidades do Tesouro e o
comportamento financeiro;
VIII - controlar as contas bancárias;
IX - elaborar fluxo de caixa controlando a sua execução;
X - efetuar lançamentos das receitas creditadas;
XI - programar e efetuar, juntamente com o Secretário,
pagamento de fornecedores e servidores;
XII - calcular e depositar tempestivamente os recursos da
educação;
XIII - promover as retenções de Imposto de Renda na
Fonte, de acordo com legislação vigente;
XIV - conferir a adimplência dos fornecedores junto ao
fisco municipal;
XV – outras atividades correlatas.
Art. 3º -Fica criado na Estrutura Administrativa do
Município de Catalão, na Secretaria Municipal de Saúde, especificado no Quadro
abaixo, o cargo comissionado de DIRETOR DE TESOURARIA DO FMS, com
quantitativos e vencimentos abaixo relacionados, que fica fazendo parte
integrante do ANEXO ÚNICO – da Lei Municipal de nº 2.637, de 19 de
dezembro de 2008, que definiu a estrutura administrativa do Município.

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Nº
VAGAS
01

- DENOMINAÇÃO DOS CARGOS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DIRETOR DE TESOURARIA DO FMS

VENCIMENTO
MENSAL R$
4.911,75

Art. 4º - São atribuições do Cargo de DIRETOR DE
TESOURARIA DO FMS:

I - receber e guardar os valores que são destinados a
Secretaria Municipal de Saúde e/ou do Fundo Municipal de Saúde, ou de
terceiros caucionados, promovendo sua devolução, quando couber;
II - movimentar as contas bancárias da Secretaria e Fundo
Municipal de Saúde, juntamente com o Secretário;
III - realizar pagamentos e receber quitação;
IV - elaborar diariamente as demonstrações financeiras:
a) minuta diária da receita orçamentária, com base nos
avisos bancários;
b) minuta diária da receita extra-orçamentária;
c) demonstração dos saldos bancários;
d) boletim diário de Tesouraria;
e) boletim diário de caixa e bancos;
V - emitir relação de cheques emitidos e não entregues ao beneficiário;
VI - manter atualizado o Razão de Bancos e o Livro Caixa;
VII - informar diariamente ao Secretário as responsabilidades do Tesouro e o
comportamento financeiro;
VIII - controlar as contas bancárias;
IX - elaborar fluxo de caixa controlando a sua execução;
X - efetuar lançamentos das receitas creditadas;

XI - programar e efetuar, juntamente com o Secretário,
pagamento de fornecedores e servidores;
XII - calcular e depositar tempestivamente os recursos da
educação;
XIII - promover as retenções de Imposto de Renda na
Fonte, de acordo com legislação vigente;
XIV - conferir a adimplência dos fornecedores junto ao
fisco municipal;
XV – outras atividades correlatas.
Art.5º - O provimento do cargo de que trata esta Lei está
condicionada à comprovação da existência de prévia dotação orçamentária
suficiente para atender às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela
decorrentes, conforme disposto no § 1o do art. 169 da Constituição Federal.

Art.6º

- Fica

a

DIRETORIA

DO

COMPLEXO

INDUSTRIAL DE TRATAMENTO DE LIXO transferida da Secretaria
Municipal de Saúde para a Secretaria Municipal do Meio Ambiente.

Parágrafo único. O

disposto

neste

artigo

inclui

a

transferência das competências, dos acervos técnicos e patrimoniais, e dos
direitos

e

obrigações

relativos

à

DIRETORIA

DO

COMPLEXO

INDUSTRIAL DE TRATAMENTO DE LIXO.

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

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

da Lei de Responsabilidade Fiscal.

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

Art. 7º - Fica a Diretoria de Contabilidade autorizada a
fazer as alterações e inclusões necessárias no Plano Plurianual – PPA de
2014/2017, lei municipal nº 3.190, de 11 de dezembro de 2014; na Lei de
Diretrizes Orçamentária – LDO para 2014, lei municipal nº 3.189, de 11 de
dezembro de 2014, bem como na Lei Orçamentária Anual – LOA de 2014, lei
municipal nº 3.188, de 11 de dezembro de 2014.

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE
CATALÃO-GO, Estado de Goiás, aos 27 (vinte e sete) dias do mês de fevereiro de
2015.

JARDEL SEBBA
Prefeito Municipal

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Município de Catalão

LEI Nº 3.230, de 27 de fevereiro de 2015.
“Altera a lei municipal nº 3.185, de 04 de
dezembro de 2014, na forma que especifica.”

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás,
no uso de suas prerrogativas constitucionais, aprova, e eu, Prefeito
Municipal, sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art.1º - O Programa Municipal Dinheiro Direto na
Escola – PMDDE, criado através da lei municipal nº lei 3.185, de 04 de
dezembro de 2014, passa, a partir desta data a ser denominado de:
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA MUNICIPAL – PDDE
MUNICIPAL.
Art. 2º - O inciso V, § 1º, do artigo 2º, da lei municipal
nº 3.185, de 04 de dezembro de 2014, passa, a partir desta data, a
vigorar com a seguinte redação:
“Lei Municipal nº 3.185, de 04 de dezembro de
2014:

Art.2º - ...

§ 1º - ...

“V– Até 30 (trinta por cento), do repasse semestral,
com aquisição de material permanente, necessariamente essencial
aos serviços da respectiva unidade escolar.”
Art. 3º - Os artigos 4º, 8º caput, e 11, inciso I, alínea
“a”, inciso III, alínea “i”, da lei municipal nº 3.185, de 04 de dezembro de
2014, passam, a partir desta data a ter a seguinte redação:
“Lei Municipal nº 3.185, de 04 de dezembro de
2014:

Art.

4º

-

Os

estabelecimentos

de

ensino

beneficiários, através de seus respectivos CEs, deverão realizar
prestação de contas, até trinta (30) dias do encerramento de cada
semestre anual, sob pena da não liberação dos recursos para o
período subsequente.

Art. 8º - Os recursos financeiros do PDDE
Municipal serão repassados, anualmente, ao CE representativo da
escola pública, em duas parcelas, no início de cada semestre.
Art. 11 – . . .

I-...
a) – repassar aos CEs, semestralmente, os
recursos previstos às beneficiárias do PDDE Municipal, por estas
representadas

ou

mantidas,

mediante

depósito

correntes, abertas especificamente para esta finalidade.
III – . . .

nas

contas

i)– realizar a prestação de contas semestral,
diretamente à Secretaria Municipal de Educação, observadas dentre
outras, as normas da Controladoria Interna, em conformidade com o
artigo 4º desta lei”.

Art. 4º - As despesas com a execução desta lei
correrão à conta de verba própria do orçamento vigente.

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

Art. 6º - Revogam-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE
CATALÃO-GO, Estado de Goiás, aos 27 (vinte e sete) dias do mês de
fevereiro de 2015.

JARDEL SEBBA
Prefeito Municipal

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Município de Catalão

LEI Nº 3.231, de 27 de fevereiro de 2015.

“Autoriza o Município de Catalão a firmar
convênio com a Fundação OBRAS SOCIAIS
“JORGE FAHIN FILHO”, e a conceder subvenção
financeira para manter em funcionamento a
Escola Allan Kardec, sustentadae administrada
pela Fundação, da forma que especifica e dá
outras providências”.

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás,
no uso de suas prerrogativas constitucionais, aprova, e eu, Prefeito
Municipal, sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica o chefe do Poder Executivo Municipal
autorizado, em nome do Município de Catalão, a firmar convênio com a
Fundação OBRAS SOCIAIS – JORGE FAHIN FILHO - mantenedora da
Escola ALLAN KARDEC, com sede nesta cidade, no exercício de 2015,
objetivando a manutenção geral e o funcionamento da entidade de
ensino referenciada, mantida e administrada pela Fundação retro
mencionada.
§ 1º – Fica o Município autorizado a conceder
subvenção financeira à entidade filantrópica OBRAS SOCIAIS “JORGE
FAHIN FILHO”, para manutenção e funcionamento da Escola Allan
Kardec, através do convênio referenciado no caput, até a importância de

R$ 930.739,23 (Novecentos e trinta mil setecentos e trinta e nove reais e
vinte e três centavos).

§ 2º - Os repasses ocorrerão mensalmente, sendo
que as datas e os valores das parcelas serão definidos no convênio a ser
firmado.

Art. 2º - Para fazer face aos recursos desta lei, a
entidade filantrópica OBRAS SOCIAIS “JORGE FAHIN FILHO” deverá
apresentar o plano de aplicação e, posteriormente, a devida prestação de
contas referente às subvenções recebidas nos moldes indicados pela
Controladoria Geral do Município.

Art. 3º - As despesas decorrentes da aplicação desta
Lei correrão por conta de verbas próprias constantes do Orçamento de
2015.
Art. 4º - Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário, surtindo seus efeitos
a partir de 1º (primeiro) de fevereiro de 2015.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE
CATALÃO-GO, Estado de Goiás, aos 27 (vinte e sete) dias do mês de
fevereiro de 2015.

JARDEL SEBBA
Prefeito Municipal

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Município de Catalão

LEI Nº 3.232, de 27 de fevereiro de 2015.
“Autoriza o Município de Catalão a firmar
convênio com OBRAS SOCIAIS CASA DO
CAMINHO FAMÍLIA LIMA, e a conceder
subvenção social (para funcionamento de Creche,
Jardim I e II e Ensino Fundamental, na Vila
Cruzeiro I, nesta cidade), da forma que especifica
e dá outras providências”.

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás,
no uso de suas prerrogativas constitucionais, aprova, e eu, Prefeito
Municipal, sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1.º - Fica o chefe do Poder Executivo Municipal
autorizado, em nome do Município de Catalão, a firmar convênio de
parceria com OBRAS SOCIAIS CASA DO CAMINHO FAMÍLIA LIMA,
mantenedora do CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MEIMEI, com
sede nesta cidade, na Vila Cruzeiro I, no exercício de 2015, objetivando a
manutenção geral e o funcionamento da Creche, Jardim I e II e Ensino
Fundamental, mantida e administrada pelas Obras Sociais Casa do
Caminho Família Lima.

§ 1º - Fica o Município autorizado a conceder
subvenção social à entidade filantrópica OBRAS SOCIAIS CASA DO
CAMINHO FAMÍLIA LIMA, para manutenção e funcionamento do Centro

de Educação Infantil Meimei, através do convênio referenciado no caput,
até a importância de R$ 486.302,04 (quatrocentos e oitenta e seis mil
trezentos e dois reais e quatro centavos).
§ 2º - Os repasses ocorrerão mensalmente, sendo
que as datas e os valores das parcelas serão definidos no convênio a ser
firmado.

Art. 2º - Para fazer face aos recursos desta lei, a
entidade filantrópica OBRAS SOCIAIS CASA DO CAMINHO FAMÍLIA
LIMA, deverá apresentar o plano de aplicação e, posteriormente, a
devida prestação de contas referente à subvenção recebida, nos moldes
indicados pela Diretoria de Contabilidade deste Município.

Art. 3º - As despesas decorrentes da aplicação desta
Lei correrão por conta de verbas próprias constantes do Orçamento de
2015.

Art. 4º - Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário e surtindo seus
efeitos a partir de primeiro de fevereiro de 2015.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE
CATALÃO-GO, Estado de Goiás, aos 27 (vinte e sete) dias do mês de
fevereiro de 2015.

JARDEL SEBBA
Prefeito Municipal

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Município de Catalão

LEI Nº 3.233, de 27 de fevereiro de 2015.
“Autoriza o Município de Catalão a firmar
convênio com a ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
EVANGÉLICA – mantenedora da CRECHE
RECANTO INFANTIL e a conceder subvenção
financeira objetivando a manutenção geral e o
funcionamento da referida Entidade Educacional
(Creche, Jardim I e II e Ensino Fundamental), da
forma que especifica e dá outras providências”.

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, no
uso de suas prerrogativas constitucionais, aprova, e eu, Prefeito
Municipal, sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1.º - Fica o chefe do Poder Executivo Municipal
autorizado, em nome do Município de Catalão, a firmar convênio com a
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE EVANGÉLICA – CRECHE RECANTO
INFANTIL, pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, com
sede nesta cidade, no exercício de 2015, objetivando a manutenção
geral e o funcionamento da referida Entidade de Ensino.

§ 1º - O Município fica autorizado a conceder
subvenção

financeira

à

entidade

ASSOCIAÇÃO

BENEFICENTE

EVANGÉLICA – “CRECHE RECANTO INFANTIL”, para consecução
dos objetivos previstos no caput deste artigo, até a importância de R$
644.185,14 (seiscentos e quarenta e quatro mil cento e oitenta e cinco

reais e quatorze centavos), para manutenção geral e funcionamento da
Instituição, incluindo pagamento dos professores, auxiliares e encargos
sociais e trabalhistas dos mesmos.
§ 2º - Os repasses ocorrerão mensalmente, sendo
que as datas e os valores das parcelas serão definidos no convênio a ser
firmado.

Art. 2º - Para fazer face aos recursos desta lei, a
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE EVANGÉLICA – “CRECHE RECANTO
INFANTIL”, deverá apresentar o plano de aplicação, e, posteriormente, a
devida prestação de contas referente às subvenções recebidas nos
moldes indicados pela Diretoria de Contabilidade.

Art. 3º - As despesas decorrentes da aplicação desta
Lei correrão por conta de verbas próprias constantes do Orçamento de
2015.

Art. 4º - Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário, surtindo seus efeitos
a partir de 1º (primeiro) de fevereiro de 2015.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE
CATALÃO-GO, Estado de Goiás, aos 27 (vinte e sete) dias do mês de
fevereiro de 2015.

JARDEL SEBBA
Prefeito Municipal

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Município de Catalão

LEI Nº 3.234, de 27 de fevereiro de 2015.
“Autoriza o Município de Catalão a firmar convênio
com ESCOLA CRECHE SÃO FRANCISCO DE
ASSIS e a conceder subvenção social (para
funcionamento de Creche, Jardim I e II e Ensino
Fundamental no Setor Nossa Senhora de Fátima,
nesta cidade), da forma que especifica e dá outras
providências”.

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, no
uso de suas prerrogativas constitucionais, aprova, e eu, Prefeito
Municipal, sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1.º - Fica o chefe do Poder Executivo Municipal
autorizado, em nome do Município de Catalão, a firmar convênio de
parceria com a ESCOLA CRECHE SÃO FRANCISCO DE ASSIS,
inscrita no CNPJ sob o n.º 03.887.815/0001-22, com sede na Rua Dona
Josefina, n.º 310, Bairro Nossa Senhora de Fátima, nesta cidade de
Catalão, no exercício de 2015, objetivando a manutenção geral e o
funcionamento da referida Entidade de Ensino.

§ 1º - Fica o Município autorizado a conceder
subvenção social à entidade educacional ESCOLA CRECHE SÃO
FRANCISCO DE ASSIS, até a importância de R$ 446.781,62

(Quatrocentos e quarenta e seis mil setecentos e oitenta e um reais e
sessenta e dois centavos)

§ 2º - Os repasses ocorrerão mensalmente, sendo
que os valores e datas das parcelas serão definidos no convênio a ser
firmado.

Art. 2º - Para fazer face aos recursos desta lei, a
ESCOLA CRECHE SÃO FRANCISCO DE ASSIS, deverá apresentar o
plano de aplicação, e, posteriormente, a devida prestação de contas
referente à subvenção recebida nos moldes indicados pela Controladoria
Geral do Município.

Art. 3º - As despesas decorrentes da aplicação desta
Lei correrão por conta de verbas próprias constantes do Orçamento de
2015.

Art. 4º - Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário e surtindo seus
efeitos a partir de primeiro de fevereiro de 2015.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE
CATALÃO-GO, Estado de Goiás, aos 27 (vinte e sete) dias do mês de
fevereiro de 2015.

JARDEL SEBBA
Prefeito Municipal
Obs: alterada pela lei 3.282 – 01.07.2015

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Município de Catalão

LEI Nº 3.235, de 27 de fevereiro de 2015.
“Abre Crédito Especial no orçamento em
execução ano/2015, no valor de R$ 165.000,00
para aquisição de passes estudantis para o
transporte dos adolescentes do Centro de
Convivência do Pequeno Aprendiz de nossa
cidade e dá outras providências”.

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, no
uso de suas prerrogativas constitucionais, aprova, e eu, Prefeito
Municipal, sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1° - Fica autorizado o Executivo Municipal a abrir no orçamento em
execução (Lei Municipal nº 3.188, de 11 de dezembro de 2014, que
estima a receita e fixa a despesa para o exercício de 2015), o crédito
especial abaixo-relacionado, na importância de 165.000,00 (Cento e
sessenta e cinco mil reais), obedecendo as seguintes classificações:
Objeto: Aquisição de passes estudantis para o transporte dos
adolescentes do Centro de Convivência do Pequeno Aprendiz com
idades entre 14 (quatorze) e 18 (dezoito) anos, que não possuem
condições de arcarem condições de arcar com custas de locomoção.
Dotação:
12.1201.08.243.4023.4026 339033 (100) – R$ 165.000,00
339033 – Passagens e Despesas com Locomoção.
4026 – Manutenção do CCPA
Anulação de Dotação:
12.1201.08.243.4023.4026 339036 (100) – R$ 165.000,00

Art. 2º - Para cobertura do crédito especial autorizado
no artigo anterior desta lei serão utilizados recursos de anulação de
dotação conforme especificado nos Quadros acima.
Art. 3º - Fica autorizado a abrir créditos Adicionais de
natureza suplementar até o limite fixado na Lei nº 3.188, de 11 de
dezembro de 2014, que dispõe sobre a Lei Orçamentária Anual para o
exercício de 2015.

Art. 4º - Fica autorizado a fazer as alterações e
inclusões necessárias no Plano Plurianual – PPA de 2014/2017, lei
municipal nº 3.190, de 11 de dezembro de 2014; na Lei de Diretrizes
Orçamentária – LDO para 2015, lei municipal nº 3.189, de 11 de
dezembro de 2014, bem como na Lei Orçamentária Anual – LOA de
2015.

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE
CATALÃO-GO, Estado de Goiás, aos 27 (vinte e sete) dias do mês de
fevereiro de 2015.

JARDEL SEBBA
Prefeito Municipal

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Município de Catalão

LEI Nº 3.236, de 27 de fevereiro de 2015.
“Altera os Artigos 170, 171 e 172 do Estatuto dos
Servidores Públicos de Catalão, Estado de Goiás,
para dispor sobre o décimo terceiro salário dos
servidores públicos da administração direta,
autárquica e fundacional do Poder Executivo
Municipal.”

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, no
uso de suas prerrogativas constitucionais, aprova, e eu, Prefeito
Municipal, sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º - Os Arts. 170, 171 e 172, da Lei Municipal nº
1.142, de 05 de maio de 1992 – Estatuto dos Servidores Públicos do
Município de Catalão – passam, a partir desta data, a vigorarem com a
seguinte redação:
“Lei Municipal nº 1.142, de 05 de maio de 1992:
Art. 170 - O décimo terceiro salário será pago ao
servidor público da administração direta, autárquica e fundacional do
Poder Executivo Municipal até o dia 20 de dezembro de cada ano,
independentemente da remuneração a que fizerem jus.
§ 1º - O décimo terceiro salário corresponderá a 1/12
(um doze avos) da remuneração devida em dezembro por mês de
serviço do ano correspondente, ou a média aritmética da remuneração
do Exercício, no caso de ser esta maior.
§ 2º - A fração igual ou superior a 15 (quinze) dias de
trabalho será havida como mês integral para os efeitos do parágrafo
anterior.

§ 3º - As faltas legais e justificadas ao serviço não
serão deduzidas para os fins previstos no§ 1º deste artigo.
Art.171 - O décimo terceiro salário é extensivo ao
inativo e será quitado na sua totalidade até o dia 20 de dezembro de
cada ano, tomando-se por base o valor dos proventos devidos nesse
mês.
Art. 172 - O décimo terceiro salário não será
considerado no cálculo de qualquer outra vantagem pecuniária.
§ 1º – Havendo disponibilidade de recursos
financeiros o décimo terceiro salário poderá ser pago também na forma
de adiantamento e/ou na data de aniversário do servidor.
§ 2º - O servidor exonerado perceberá o décimo
terceiro salário calculado sobre a remuneração do mês anterior ao da
exoneração, proporcionalmente aos meses de efetivo exercício, dentro
do ano correspondente.
§ 3º - Na hipótese de ter havido adiantamento em
valor superior ao devido, o excesso será devolvido, no prazo máximo de
30 (trinta) dias, findo o qual, sem devolução, será o débito inscrito em
dívida ativa”.

Art.4º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE
CATALÃO-GO, Estado de Goiás, aos 27 (vinte e sete) dias do mês de
fevereiro de 2015.

JARDEL SEBBA
Prefeito Municipal

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Município de Catalão

LEI Nº 3.237, de 04 de março de 2015.
“Autoriza o Poder Executivo a conceder Auxilio
Financeiro ao pai do atleta dançarino, o menor
Marcos Pedro Mendes dos Santos, que o
acompanhará no Campeonato Mundial “Chelles
Battle Pro” que será realizado na França, no mês
de março de 2015.

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, no
uso de suas prerrogativas constitucionais, aprova, e eu, Prefeito
Municipal, sanciono e promulgo a seguinte lei:
Art.1º - Autoriza o Poder Executivo a Conceder
auxílio financeiro ao Sr. Thiago Mendes da Silva Santos, portador do
CPF nº 026.587.741-50 e RG nº 5233392 – SPTC-GO., pai e
acompanhante do atleta/dançarino, o menor Marcos Pedro Mendes dos
Santos, que disputará no mês de março de 2015 o Campeonato Mundial
de dança (CHELLES BATTLE PRO), a ser em território francês.

Art.2° - O valor autorizado no art.1° será de até R$
6.751,00 (seis mil setecentos e cinquenta e um reais) e se destinará
cobrir despesas de viagem do acompanhante do atleta até a França.
Art. 3º – A prestação de contas ficará a cargo do
beneficiário da verba, e deverá ocorrer num prazo de até 30 dias após o
recebimento do recurso.

Art.4° - As despesas oriundas desta lei correrão a
conta do orçamento vigente.

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE
CATALÃO-GO, Estado de Goiás, aos 04 (quatro) dias do mês de março
de 2015.

JARDEL SEBBA
Prefeito Municipal

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Município de Catalão

LEI Nº 3.238, de 06 de março de 2015.
“Abre Crédito Especial no orçamento em
execução ano/2015, no valor de R$ 1.787.922,44
para retomada da construção da Unidade de
Pronto Atendimento – UPA, e dá outras
providências”

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, no
uso de suas prerrogativas constitucionais, aprova, e eu, Prefeito
Municipal, sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1° - Fica autorizado o Executivo Municipal a abrir
no orçamento em execução (Lei Municipal nº 3.188, de 11 de dezembro
de 2014, que estima a receita e fixa a despesa para o exercício de 2015),
o crédito especial abaixo-relacionado, na importância de R$ 1.787.922,44
(Um milhão setecentos e oitenta e sete mil novecentos e vinte e dois
reais e quarenta e quatro centavos), obedecendo as seguintes
classificações:
Objeto: Retomada do processo de construção da Unidade de Pronto
Atendimento – UPA, Porte 1, Com área de 2.239,17m, com fornecimento de
material e mão de obra, no Município de Catalão - GO
Dotação:
04.0401.10.301.4009.1636 - 449051 (102) – R$ 1.787.922,44
449051 – Obras e Instalações
1636 – Construções da UPA
Excesso de Arrecadação:

Art. 2º - Para cobertura do crédito especial autorizado
no artigo anterior desta lei serão utilizados recursos de Excesso de
Arrecadação conforme especificado no Quadro acima.
Art. 3º - Fica autorizado a abrir créditos Adicionais de
natureza suplementar até o limite fixado na Lei nº 3.188, de 11 de
dezembro de 2014, que dispõe sobre a Lei Orçamentária Anual para o
exercício de 2015.

Art. 4º - Fica autorizado a fazer as alterações e
inclusões necessárias no Plano Plurianual – PPA de 2014/2017, lei
municipal nº 3.190, de 11 de dezembro de 2014; na Lei de Diretrizes
Orçamentária – LDO para 2015, lei municipal nº 3.189, de 11 de
dezembro de 2014, bem como na Lei Orçamentária Anual – LOA de
2015.

Art.5º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE
CATALÃO-GO, Estado de Goiás, aos 06 (seis) dias do mês de março de
2015.

JARDEL SEBBA
Prefeito Municipal

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Município de Catalão

LEI Nº 3.239, de 06 de março de 2015.
“ESTABELECE NORMAS GERAIS PARA O
SERVIÇO
DE
INTERESSE
PÚBLICO
DE
TRANSPORTE INDIVIDUAL DE PASSAGEIROS
EM VEÍCULO AUTOMOTOR LEVE DE ALUGUEL,
MEDIANTE
PAGAMENTO
DE
TARIFA
ESTABELECIDA PELO PODER PÚBLICO”.

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, no uso
de suas prerrogativas constitucionais, aprova, e eu, Prefeito Municipal, sanciono
e promulgo a seguinte Lei:
CAPÍTULO I
DOS SERVIÇOS DE TÁXI

Art. 1º - O transporte de passageiros em veículos automóveis
de aluguel com taxímetro (obrigatório, Art. 8º da Lei 12.468 para cidades com mais
de 50.000 habitantes), no Município de Catalão, doravante denominado "Serviço de
Táxi", constitui serviço de interesse público, e será regido por esta lei e demais atos
normativos expedidos pelo Chefe do Poder Executivo.
Art. 2º - O Serviço de Táxi no Município de Catalão será
outorgado mediante Termo de Autorização emitido pela Superintendência Municipal
de Catalão – SMTC e Alvará de Licença, expedido pelo Município de Catalão,
depois de cumpridas as condições previstas nesta lei e seus regulamentos, mediante
processo que assegure participação aos interessados, e terá natureza discricionária.
Art. 3º - Para efeitos de interpretação desta lei, adotam-se as
seguintes definições:
I - AUTORIZATÁRIO - taxista profissional autônomo
detentor de Termo de Autorização e Alvará de Licença para prestar serviços de táxi
em Catalão;

II - CADASTRO MUNICIPAL DOS CONDUTORES DE
TÁXI - registro permanente dos condutores de veículo Táxi e dos automóveis
utilizados nos Serviços de Táxi realizado pela SMTC;
III - LICENÇA DE CONDUTOR - documento que habilita o
profissional a conduzir veículo táxi no Município de Catalão, expedida pela SMTC,
desde que atendidos os critérios especificados no regulamento;
IV - PONTO - local pré-fixado, sinalizado e oficializado pela
SMTC, para o estacionamento de veículos Táxi;
V - SERVIÇOS DE TÁXI - serviço de interesse público de
transporte individual de passageiros em veículo automotor leve de aluguel, para o
transporte público individual remunerado de passageiros, cuja capacidade será de,
no máximo, 07 (sete) passageiros (número de passageiros estipulado pela da Lei
12.468), mediante pagamento de tarifa estabelecida pelo Poder Público e aferida por
taxímetro;
VI - TAXISTA AUTÔNOMO - Pessoa natural a quem é
outorgado Termo de Autorização para exploração dos Serviços de Taxi.
VII - TAXISTA AUXILIAR DE CONDUTOR
AUTÔNOMO - motorista inscrito no Cadastro de Condutores de Veículos/Táxi, que
exerce a atividade de condução de Táxi, e trabalha em regime de colaboração com o
Taxista autônomo nos termos da Lei Federal 12.468, de 26 de agosto de 2011.
VIII - TAXISTA EMPREGADO - motorista profissional,
inscrito no Cadastro de Condutores de Veículos Taxi, empregado de empresa
autorizatária.
IX - TERMO DE AUTORIZAÇÃO - documento expedido
pela SMTC que autoriza o Taxista autônomo a explorar o Serviço de Táxi no
Município de CATALÃO.

Art. 4º - Compete à SMTC, sem prejuízo de outras atribuições
previstas nesta lei e demais regulamentos:
I - a elaboração de planos e estudos relacionados aos serviços
de táxi, inclusive sobre tarifas e dimensionamento da frota;
II - a elaboração de normas diretivas e operacionais para a
regulamentação desta lei, submetendo-as à aprovação do Chefe do Poder Executivo;
III - a realização do processo de seleção para a outorga das
autorizações, elaboração de editais e fiscalização do cumprimento das normas
estabelecidas nesta lei, em regulamentos ou decretos;

IV - a emissão do Termo de Autorização para a prestação do
serviço de táxi aos interessados, após regular processo de seleção;
V - a fiscalização dos serviços de táxi no Município de
Catalão;
VI - a aplicação das penalidades previstas nesta lei e CTB,
inclusive a cassação da autorização.

CAPÍTULO II
DOS DIREITOS DOS PASSAGEIROS

Art. 5º - São direitos dos passageiros do Serviço Público de
Transporte Individual por Táxi, exemplificativamente e em especial:
I – a ampla liberdade de opção quanto ao prestador do
serviço, independentemente da existência e da ordem de fila no ponto de
estacionamento de táxi;
II – a informação adequada e clara sobre o Serviço Público de
Transporte Individual por Táxi;
III – o acesso aos órgãos administrativos, a fim de apresentar
sugestões, reclamações, requerimentos e pedidos de informações, acerca do Serviço
Público de Transporte Individual por Táxi;
IV – o embarque no veículo acompanhado de seu cão-guia, se
passageiro com deficiência visual (cego ou com baixa visão), bem como a conclusão
normal da viagem sem a cobrança de acréscimo de tarifa em virtude de transporte do
animal, nos termos da legislação vigente, em especial a Lei Federal nº 11.126, de 27
de junho de 2005, o Decreto Federal nº 5.904, de 21 de setembro de 2006, e a Lei
Complementar nº 432, de 02 de julho de 1999;
V – o embarque no veículo e a acomodação de cadeira de
rodas ou de outros equipamentos necessários à locomoção, se passageiro com
deficiência física, com a conclusão normal da viagem sem a cobrança de acréscimo
de tarifa em virtude de transporte daqueles;
VI – a execução da viagem por meio do percurso escolhido
pelo passageiro, salvo se a adoção deste representar risco à sua segurança ou à
segurança do taxista;
VII – a adequada e eficaz prestação do Serviço Público de
Transporte Individual por Táxi;

VIII – ser transportado com segurança, higiene e conforto, do
início ao término da viagem;
IX – ser atendido com urbanidade pelo taxista;
X – ser auxiliado no embarque e no desembarque,
especialmente em se tratando de crianças, pessoas idosas ou com dificuldades de
locomoção;
XI – serem-lhe restituídos os pertences comprovadamente
esquecidos no interior do táxi ou no ponto de estacionamento de táxi;
XII – serem-lhe restituídos os valores indevidamente pagos a
maior pelo transporte e em desacordo com a legislação que fixa a tarifa do serviço,
se assim comprovado tal fato;
XIII – o recebimento do respectivo comprovante do serviço,
independentemente de solicitação ao taxista;
XIV – a execução do serviço e o atendimento com a devida
observância das normas protetivas dos consumidores.
§ 1º Para o exercício do direito referido no inc. IV do caput
deste artigo impõe-se que o cão-guia tenha obtido certificado de uma escola filiada e
aceita pela Federação Internacional de Escolas de Cães-Guia para Cegos, bem como
que esteja a serviço de pessoa com deficiência visual ou em estágio de treinamento.
§ 2º Não sendo possível a acomodação de cadeira de rodas no
porta-malas, é facultado ao taxista efetuar a viagem mediante a acomodação do
equipamento no banco traseiro do veículo ou, ainda, recusar a corrida.

CAPÍTULO III
DAS CONDIÇÕES PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TÁXI

Art. 6º - O Serviço de Táxi somente pode ser executado
mediante condução por motoristas devidamente inscritos no Cadastro Municipal de
Condutores de Táxis, assim classificados:
I - Taxista Autônomo;
II - Taxista Profissional Empregado;
III - Taxista Auxiliar de Condutor Autônomo.
Art. 7º - A inscrição no cadastro de condutores fica
condicionada ao preenchimento, pelos taxistas, dos requisitos estabelecidos nas Leis

Federais n.º 9.503, de 23 de setembro de 1997 - CTB, e 12.468, de 26 de agosto de
2011, e em especial:
I - habilitação para conduzir veículo automotor nas categorias
B, C, D ou E, com a observação Exerce Atividade Remunerada (EAR);
II - curso de taxista nos termos do o inciso II, do art. 3º da Lei
nº 12.468, de 20 de agosto de 2011 e regulamentado pela Resolução 456 de 22 de
outubro de 2013 do Contran;
III - licença específica para exercer a profissão emitida pela
SMTC;
IV - inscrição como segurado do Instituto Nacional de
Seguridade Social - INSS;
V - registro em Carteira de Trabalho e Previdência Social CTPS, para o taxista empregado;
VI - certidão negativa do registro de distribuição criminal
relativamente aos crimes de homicídio, roubo, estupro, tráfico de drogas e corrupção
de menores;
VII - certidão de condutor expedida pelo DETRAN;

VIII - demais documentos especificados no Decreto que
regulamenta esta Lei.

§ 1º A SMTC emitirá Licença de Condutor específico para
cada categoria, a qual terá validade de 01 ano.

§ 2º O Taxista Autônomo poderá cadastrar até dois Taxistas
Auxiliares de Condutor Autônomo, atendidas as disposições estabelecidas na Lei nº
6.094, de 1.974.
Art. 8º - São deveres dos taxistas:
I - atender ao cliente com presteza e polidez;
II - trajar-se adequadamente para a função;
III - manter o veículo em boas condições de funcionamento e
higiene;

IV - manter em dia a documentação do veículo exigida pelas
autoridades competentes;
V - não fumar e não permitir que fumem no interior do
veículo;
VI - manter a documentação de habilitação regular, válida e
sem suspensão, obedecendo à Lei nº 9.503, de 1997, bem como a presente lei e seus
regulamentos;
VII - exigir do(s) passageiro(s) do táxi a utilização do cinto de
segurança, conforme previsto no art. 65 da Lei nº 9.503, de 1997.
Art. 9º - O serviço definido nesta lei será prestado mediante
utilização de veículo com as seguintes características:
I - automóveis dotados de 05 (cinco) portas;
II - contendo cores e símbolos padronizados pela SMTC
através de Portaria;
II - dotado de taxímetro aprovado pelo Instituto Nacional de
Metrologia - INMETRO, com características para operação do serviço de táxi do
Município de Catalão;
IV - contendo requisitos e condições estabelecidos na
regulamentação;
V - aprovado em vistoria prévia a ser realizada pela SMTC,
renovável obrigatoriamente a cada 06 meses;
§ 1º Compete à SMTC expedir o documento de vistoria e
afixá-lo no veículo em local perfeitamente visível ao usuário;
§ 2º A idade máxima dos veículos empregados no serviço de
Táxi será de 05 anos, considerando como referência o ano de fabricação.
§ 3º - Os taxistas em atividade na data da entrada em vigor
desta lei terão o prazo de 01 (um) ano, a contar daquela, para adquirirem veículos de
acordo com a vida útil máxima estipulada no parágrafo anterior.

CAPÍTULO IV
DO QUANTITATIVO DE TÁXIS

Art. 10 - A quantidade de táxis em circulação deve atender as
necessidades da população do Município de acordo com estudos elaborados pela

SMTC, os quais levarão em conta o desempenho operacional do serviço de táxi,
considerando número de corridas e taxa de ocupação;
§ 1º Compete à SMTC fixar o número máximo de veículos
táxi em circulação no Município de Catalão, de acordo com o interesse público e
observado o disposto no art. 4º desta lei.
§ 2º A relação táxi por habitante será de no máximo 01 taxi
para 2.000 habitantes, índice estabelecido com base na população estimada através
de censo demográfico mais recente, realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística - IBGE.
Art. 11 - Compete à SMTC fixar os pontos
estacionamento, localização e extensão, tendo em vista o interesse público.

de

CAPÍTULO V
DA AUTORIZAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TÁXI

Art.12 - O Serviço de Táxi será autorizado somente à taxista
profissional autônomo, nos termos do art. 3º desta lei.

§ 1º Fica proibido às empresas Autorizatárias do serviço de
táxi já existentes, ceder seus veículos em qualquer hipótese, título ou modalidade, a
motorista que não seja seu empregado.

§ 2º Ao motorista profissional autônomo somente poderá ser
concedido um único Termo de Autorização, vinculado a um veículo de sua
propriedade.

Art. 13 - A Autorização para prestação do Serviço de Táxi em
Catalão será outorgada mediante procedimento que assegure participação dos
interessados, observando-se as datas, critérios, conceitos e regras a serem
estabelecidos em Edital a ser publicado pela SMTC.

§ 1º O Termo de Autorização é ato unilateral e discricionário
e pode ser cassado, revogado ou modificado a qualquer tempo pelo Poder Executivo
Municipal;

§ 2º A cassação do Termo de Autorização, por parte do Poder
Executivo Municipal, poderá ocorrer a qualquer tempo, proposta pela SMTC,
quando se configure a infração do Autorizatário ou seus prepostos às normas e

regulamentos em vigor, assegurado o devido processo legal, observadas as
disposições do Capítulo VII desta lei.
Art. 14 - O Edital de seleção para a prestação do Serviço de
Táxi deverá conter, além das exigências nele especificadas, os seguintes requisitos a
serem preenchidos pelos interessados na outorga de Autorização:
I - preenchimento de todos os requisitos constantes do art. 6º
desta lei;
II - ser proprietário do veículo a ser utilizado na prestação do
serviço;
III - comprovação de regularidade perante o fisco municipal;
IV - comprovação de regularidade perante a Previdência
Social;
Art. 15 – O poder público municipal poderá conceder a
outorga de Autorização aos atuais permissionários, mesmo aos que operem a título
precário, desde que os mesmos cumpram com o estabelecido nesta lei e em seus
regulamentos.
§ 1º Para os novos Autorizatários, em caso de empate no
certame licitatório, a decisão será por sorteio, nos termos do Edital;
§ 2º O resultado será divulgado em edital firmado pelo
Superintendente da SMTC e publicado no Placard da sede do Município e/ou em
jornal local de grande circulação;
§ 3º Do resultado caberá recurso ao Presidente da SMTC no
prazo de 05(cinco) dias, a contar da publicação do resultado no Placard da sede do
Município e/ou em jornal local de grande circulação.

Art. 16 - Homologado o resultado pelo Presidente da SMTC,
será publicado no Placard da sede do Município e/ou em jornal local de grande
circulação e o interessado terá o prazo preclusivo de 10 dias para assinar o Termo de
Autorização, contado da publicação.
Art. 17 – Os novos Autorizatários terão o prazo preclusivo de
30 dias, contado a partir da assinatura do recebimento do termo de Autorização, para
apresentarem os veículos nas condições previstas neste Regulamento, de modo a
obter a competente "Licença para Trafegar".
Parágrafo Único - A não apresentação do veículo no prazo
assinalado ou a apresentação fora das exigências regulamentares, importará na

revogação de pleno direito da autorização, independentemente de notificação de
qualquer natureza.

Art. 18 - Os atuais permissionários, e empresas Autorizatários
já existentes, que pretenderem manter no sistema deverão apresentar, no prazo de 60
(sessenta) dias, a contar da publicação do Regulamento desta lei, os documentos
comprobatórios do atendimento aos requisitos para prestação de serviço.

Parágrafo Único - O não cumprimento ao disposto no caput
deste artigo importará na caducidade da permissão.

CAPÍTULO VI
DAS TARIFAS

Art. 19 - O Poder Executivo Municipal fixará tarifa a ser
cobrada pelo serviço de táxi, com base em estudo efetuado pela SMTC.
Art. 20 - A composição, a metodologia e os critérios a serem
observados na fixação da tarifa serão estabelecidos mediante Decreto do Executivo.

CAPÍTULO VII
DAS PENALIDADES

Art. 21 - As sanções administrativas a serem aplicadas ao
Autorizatário do Serviço de Táxi e aos seus prepostos, consubstanciadas nas
penalidades descritas neste artigo, serão regulamentadas por decreto do Poder
Executivo Municipal:
I - advertência escrita;
II - multa;
III - suspensão ou cassação do Registro de Condutores;
IV - suspensão ou cassação do Alvará de Licença;
V - suspensão ou cassação do Termo de Autorização;
VI - impedimento para prestação do serviço.

Art. 22 - A penalidade será aplicada após a instauração de
processo administrativo em que seja assegurado o direito à ampla defesa e ao
contraditório.
Parágrafo Único - O procedimento referido no caput deste
artigo, inclusive as instâncias de recursos de aplicação das penalidades, será
regulamentado por decreto.

CAPÍTULO VIII
DAS TRANSFERÊNCIAS DAS PERMISSÕES

Art. 23 - É permitida a transferência da outorga a terceiros
que atendam aos requisitos exigidos em legislação municipal, observadas, ainda, as
condições contidas na lei federal nº 12.587, de 03 de janeiro de 2012.
Art. 24 - Em caso de falecimento do outorgado, aplica-se o
disposto no Art. 12-A, da lei federal nº 12.587, de 03 de janeiro de 2012.
§ 1º - Na hipótese do caput deste artigo, a transferência da
titularidade depende da decisão sobre a partilha dos bens.
§ 2º Na situação de invalidez permanente, é assegurado ao
respectivo titular o direito de manter a titularidade da autorização.
§ 3º O exercício do direito de que trata o §2º implica a
constituição de preposto, nos termos e condições desta lei, para que não ocorra a
suspensão da prestação do serviço de táxi.
§ 4º O preposto de que trata o § 3º pode ser sucessor
legalmente admitido, nos termos deste artigo.
§ 5o As transferências de que tratam este Capítulo dar-se-ão
pelo prazo da outorga e são condicionadas à prévia anuência do poder público
municipal e ao atendimento dos requisitos fixados para a outorga.

§ 6º É nula de pleno direito a transferência, a qualquer título,
da Autorização a terceiros para a prestação dos serviços de Táxi sem a anuência do
Município de Catalão.
CAPÍTULO IX
DOS MOTORISTAS

Art.25 – Somente poderão conduzir os táxis, quando em
serviço, motoristas devidamente inscritos na forma desta lei.
Art.26 – São deveres do motorista de táxi:
I – trajar-se de forma adequada;
II – utilizar crachá de identificação, com nome e foto e com
identificação do autorizatário do serviço ou manter dentro do veículo, em local
visível aos passageiros;
III – manter o veículo sempre asseado e em condições de
conforto adequadas;
IV - tratar com educação os passageiros e o público;
V - acomodar e transportar a bagagem do passageiro com
segurança;
VI - facilitar o acesso do passageiro, orientando-o sempre
sobre a necessidade do uso de cinto de segurança;
VII - permitir e facilitar a vistoria do veículo, sempre que for
solicitado;
VIII - verificar ao final de cada corrida, se foi esquecido
algum objeto dentro do veículo, devendo proceder à devolução ao passageiro ou
entregá-lo a polícia;
IX - obedecer às normas estabelecidas pelo Código de
Trânsito Brasileiro e a legislação municipal;
X - prestar o serviço solicitado, salvo justa causa;
XI - seguir o itinerário solicitado ou, não sendo possível fazêlo, seguir o de menor percurso;
XII - cobrar o valor da tarifa correspondente ao marcado no
taxímetro;
XIII - trafegar com o taxímetro ligado sempre que estiver
transportando passageiro;
XIV - manter o veículo sempre abastecido, evitando ter que
fazer abastecimentos durante o transporte de passageiros, salvo se for contratado
para transporte intermunicipal;
XV - manter-se no ponto de táxi sempre que estiver
aguardando passageiro, salvo se para atender a chamada em domicílio;

XVI - Os taxistas Autorizatários deverão prestar diretamente,
no mínimo, 30% do tempo de operação do táxi.
Art. 27 – É vedado ao motorista:
I - fazer-se acompanhar por pessoas estranhas ao serviço;
II - abandonar o veículo nos locais de estacionamento ou fora
deles, sem motivo justificado;
III - importunar os transeuntes, instando-os pela aceitação dos
seus serviços;
IV - cobrar valores diversos do registrado no taxímetro;
V - prestar os serviços com o taxímetro desligado;
VI - conduzir passageiros com a indicação de "LIVRE" no
taxímetro;
VII - atender a qualquer solicitação ou sugestão de passageiro
que implique em desrespeito às normas de trânsito;
VIII - fazer qualquer tipo de acordo com outro motorista ou
com terceiros para escolha de passageiros.
Art. 28 - Nos pontos de táxi em que houver mais de um
veículo locado, os motoristas devem formar fila conforme a ordem de chegada.
Art. 29. O motorista que cessar suas atividades recolherá o
veículo do ponto de estacionamento, salvo se for substituído por outro motorista,
devidamente cadastrado para o serviço.
Art. 30. São direitos do motorista:
I - receber passageiros fora dos pontos de estacionamento,
desde que esteja em trânsito;
II - o acesso e a utilização a todo e qualquer ponto de
estacionamento livre;
III - o acesso e a utilização do ponto de estacionamento a que
estiver vinculado;
IV - o acesso às informações cadastrais existentes no
Município, referentes aos permissionários, condutores e prefixos de serviços de táxi,
excetuado aquelas de caráter pessoal;
V - recusar pagamento em forma diferente do que em espécie
ou em outra moeda que não seja a nacional;

VI - transitar com o veículo sem prestar o serviço, mediante a
retirada do prisma luminoso.

CAPÍTULO X
DOS PONTOS DE ESTACIONAMENTO

Art. 31. O ponto de estacionamento de táxi é o local de
espera, embarque e desembarque de passageiros, devidamente sinalizado, de uso
exclusivo dos veículos destinados ao transporte individual de passageiros.
Art. 32. Os pontos de táxi são divididos nas categorias de
LIVRE e FIXO.
§1º - Ponto de táxi livre será todo o local onde haja trânsito
constante e em número considerável de pessoas, como na frente de escolas, unidades
de saúde ou em eventos públicos ou outros em que haja aglomeração de pessoas.
§ 2º - Ponto fixo é o local determinado pelo Município,
sinalizado como ponto de táxi, sendo de uso restrito dos Autorizatários locados no
ponto.
Art. 33. A criação de novos pontos de estacionamento ou a
alteração dos pontos existentes ficará sujeita à determinação do Município, ouvida a
SMTC, através de decreto do Poder Executivo, podendo ser requerida por qualquer
cidadão ou pelos próprios Autorizatários.
Parágrafo único - Entendendo o Município pela criação de
novo ponto, será publicado Edital, após será efetuado sorteio entre os Autorizatários
cadastrados e interessados a mudança de ponto, ou a criação será vinculada à
abertura de nova Autorização.
Art.34. Os pontos fixos poderá ter um administrador, que será
o próprio Autorizatário, quando houver somente um locado no ponto ou, havendo
mais de um Autorizatário locado, o administrador será escolhido pelos mesmos.

CAPÍTULO XI
DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 35 - Os atuais motoristas de táxi da cidade de Catalão,
Estado de Goiás que estejam em atividade no ato de entrada em vigor desta Lei,
terão até 60 (sessenta) dias para adequar a sua situação junto ao SMTC e ao cadastro
do Município, do contrário, terão sua atividade considerada como ilegal, sendo
cassada qualquer licença ou alvará que lhe tenha sido concedido.

Art. 36 - Os novos pontos de estacionamento a que se refere o
art. 11 desta lei serão fixados de forma a manter a situação atual e/ou adequação dos
pontos de estacionamento já existentes quando da entrada em vigor desta lei.
Art. 37. Os casos omissos serão resolvidos
regulamentados pelo Município, através de ato do Poder Executivo.

e/ou

Art. 38. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE
CATALÃO-GO, Estado de Goiás, aos 06 (seis) dias do mês de março de 2015.

JARDEL SEBBA
Prefeito Municipal

Regulamentada pelo decreto 2.256, de 12.06.2015.

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Município de Catalão

LEI Nº 3.240, de 09 de março de 2015.
“Altera os Artigos 2º e 3º, da Lei Municipal nº
2.212, de 05 de agosto de 2004, Lei do
Parcelamento do Solo Urbano de Catalão, da
forma abaixo.”

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, no uso
de suas prerrogativas constitucionais, aprova, e eu, Prefeito Municipal,
sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º - O Art. 2º, da Lei nº 2.212, de 05 de agosto de
2004, Lei do Parcelamento do Solo Urbano de Catalão, passa, a partir desta
data, a vigorar com a seguinte redação:

Lei Municipal nº 2.212, de 05 de agosto de 2004:
“Art. 2º - O parcelamento do solo poderá ser feito
mediante loteamento, reparcelamento, desmembramento, chacreamento e
remembramento.

§1º - Considera-se loteamento a subdivisão de uma
gleba em lotes destinados à edificação, com abertura de novas vias de
circulação e logradouros públicos, ou ainda prolongamento, modificação
ou ampliação de vias existentes.

§2º

-

Considera-se

reparcelamento

do

solo

a

modificação total ou parcial do loteamento ou desmembramento para
nova distribuição das áreas resultantes, sobre a forma de lotes urbanos,
com modificação do sistema viário aprovado e implantado.

§ 3º - Considera-se desmembramento a subdivisão de
uma gleba em lotes destinados à edificação, com aproveitamento do
sistema viário existente, não implicando na abertura de novas vias e
logradouros públicos, nem no prolongamento, modificação ou ampliação
dos já existentes e nem em lotes com dimensões inferiores às exigidas
nesta Lei.

§ 3º - Considera-se remembramento a fusão de dois
ou mais lotes.

Art. 1º - O Art. 3º, da Lei nº 2.212, de 05 de agosto de
2004, Lei do Parcelamento do Solo Urbano de Catalão, passa, a partir desta
data, a vigorar com a seguinte redação:

“Lei Municipal nº 2.212, de 05 de agosto de 2004:

Art. 3º - O parcelamento do solo para fins urbanos só
será admitido em áreas contidas na Zona Urbana, conforme definido na
Lei de Uso e Ocupação do Solo do Município.

§ 1º - O chacreamento ou o desmembramento em
módulo rural embora seja atribuição do INCRA, se exercido no território
municipal de Catalão é considerado empreendimento de potencial
impacto ambiental, portanto passível de EIA/RIMA e de estudo de
vizinhança.

§ 2º - Aplicam-se aos projetos de reparcelamento do
solo as disposições pertinentes aos projetos de loteamento definidos em
lei.

§ 3º - No pedido de reparcelamento o Empreendedor
deverá juntar cópia do ato de aprovação do parcelamento de origem, bem
como toda a documentação que expresse os detalhes do reparcelamento
pretendido.”

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

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CATALÃOGO, Estado de Goiás, aos 09 (nove) dias do mês de março de 2015.

JARDEL SEBBA
Prefeito Municipal

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Município de Catalão

LEI Nº 3.241, de 17 de março de 2015.
“Dispõe sobre Denominação de UBS Silvana
Maria Mesquita a Unidade Básica de Saúde
localizada na Rua Rui Barbosa com Rua das
Bandeiras S/N Bairro Vila União.”

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, no
uso de suas prerrogativas constitucionais, aprova, e eu, Prefeito
Municipal, sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º - É denominada de UBS Silvana Maria
Mesquita a Unidade Básica de Saúde localizada na Rua Rui Barbosa
com Rua das Bandeiras S/N Bairro Vila União.
Art. 2° - No local conterá placa com nome da UBS
juntamente com um pequeno histórico da senhora Silvana Maria
Mesquita.
Art.3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogando a lei n° 3.170, de 10 de setembro de 2014.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CATALÃOGO, Estado de Goiás, aos 17 (dezessete) dias do mês de março de 2015.

JARDEL SEBBA
Prefeito Municipal

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Município de Catalão

LEI Nº 3.242, de 17 de março de 2015.
“Autoriza o município de Catalão a contratar 50
(cinqüenta) Auxiliares de Serviços por tempo
determinado para atender a necessidade
temporária de excepcional interesse público, nos
termos do artigo 37, IX, da Constituição Federal e
dá outras providências.”

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, no
uso de suas prerrogativas constitucionais, aprova, e eu, Prefeito
Municipal, sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º - Para atender a necessidade temporária de
excepcional interesse público caracterizada pelo Decreto n° 2.025, de 06
de março de 2015, fica o município de Catalão autorizada a efetuar a
contratação por tempo determinado, de 50 (cinqüenta) Auxiliares de
Serviços.
Parágrafo Único: Os contratados serão colocados à
disposição da Secretaria Municipal de Infraestrutura para limpeza geral
da cidade que se encontra tomada de matagal, como prevenção a
dengue, através de asseio das vias e logradouros públicos e para maior
segurança dos munícipes, observadas as seguintes condições e prazos:
I – a duração dos contratos será de 90 (noventa)
dias, podendo ser prorrogados uma única vez, por igual período;

II – o recrutamento dos profissionais se dará por
processo seletivo simplificado, assegurados o rigor e qualidade, devendo
ser amplamente divulgado no Município;
III – o regime jurídico a ser adotado será o dos
servidores efetivos do Município, ou seja, o estatutário, regido pela Lei
Municipal n° 1.142/92, inclusive no que se refere ao décimo terceiro
salário e férias;
IV – o valor da remuneração será de R$ 788,00
(setecentos e oitenta e oito reais) mensais;
V – a carga horária será de oito (8) horas diárias e de
até quarenta e quatro (44) horas semanais;
VI – a extinção do contrato se dará com o
exaurimento de sua vigência, podendo se dar ainda pela rescisão
administrativa, no caso de infração disciplinar, pela conveniência da
administração, pela assunção, pelo contratado, de cargo público ou
emprego incompatível, e por iniciativa do contratado.
Art. 2°. Considera-se necessidade temporária de
excepcional interesse público, para efeitos desta lei, a continuidade da
prestação dos serviços de limpeza pública, especificamente de vias e
logradouros tomados pelo matagal, situação criada pelo considerável
número de servidores que se aposentaram e outros que se encontram
em final de carreira, não possuindo mais vigor para o enfrentamento dos
serviços diários, outros em gozo de licenças, inclusive para tratamento
de saúde por longo período e ausência de concursados.
Art. 3°. As despesas decorrentes da execução
oriundas desta Lei correrão à conta de dotações consignadas no vigente
orçamento do Poder Executivo Municipal.

Art. 4°. Os contratos de que trata esta lei serão de
natureza

jurídica

administrativa,

não

gerando

qualquer

vínculo

permanente, estabilidade ou efetividade.
Art. 5°. Os contratados nos termos desta lei estão
sujeitos, no que couber, aos mesmos deveres e proibições, inclusive
quanto à acumulação de cargos e funções públicas e ao regime de
disciplina e responsabilidade, vigentes para os demais servidores
públicos municipais.
Art. 6°. Somente poderão ser contratados os
interessados que comprovarem os seguintes requisitos:
I – ter dezoito (18) anos de idade completos;
II – ser brasileiro (a) nato ou naturalizado;
III – estar em dia 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;
Art. 7°. Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 8°. Revogam-se as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CATALÃOGO, Estado de Goiás, aos 17 (dezessete) dias do mês de março de 2015.

JARDEL SEBBA
Prefeito Municipal

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Município de Catalão

LEI Nº 3.243, de 20 de março de 2015.
“Abre Crédito Especial no orçamento em
execução ano/2015, no valor de R$ 223.550,00
para assistência financeira concedida aos
estabelecimentos de ensino do Município,
conforme Programa PMDDE –
Programa
Municipal Dinheiro Direto na Escola, e dá outras
providências.”

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, no
uso de suas prerrogativas constitucionais, aprova, e eu, Prefeito
Municipal, sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica autorizado o Executivo Municipal a abrir
no orçamento em execução (Lei Municipal n° 3.188, de 11 de dezembro
de 2014, que estima a receita e fixa a despesa para o exercício de 2015),
o crédito especial abaixo relacionado, na importância de 223.550,00
(Duzentos e vinte e três mil, quinhentos e cinqüenta reais), obedecendo
as seguintes classificações:
Objeto: Assistência financeira concedida aos estabelecimentos de ensino
conforme
PMDE – Programa Municipal Dinheiro Direito na Escola
Dotação:
01.3007.12.361.4005.4192 – 339041 (101) – R$ 156.485,00
01.3007.12.361.4005.4192 – 449041 (101) – R$ 67.065,00
339041 – Contribuições
449041 – Contribuições
4192 – Dinheiro Direto na Escola Municipal

Anulação de Dotação:
01.3007.12.361.4005.4192 339030 (101) – R$ 223.550,00

Art. 2° - Para Cobertura do crédito especial
autorizado no artigo anterior desta lei serão utilizados recursos de
anulação de dotação conforme especificado no Quadro acima.
Art. 3°. – Fica autorizado a abrir Créditos Adicionais
de natureza suplementar até o limite fixado na Lei n° 3.188, de 11 de
dezembro de 2014, que dispõe sobre a Lei Orçamentária Anual para o
exercício de 2015.
Art. 4°. – Fica autorizado a fazer as alterações e
inclusões necessárias no Plano Plurianual – PPA de 2014/2017, lei
municipal n° 3.190, de 11 de dezembro de 2014; na Lei de Diretrizes
Orçamentária – LDO para 2015, lei municipal n° 3.189, de 11 de
dezembro de 2014, bem como na Lei Orçamentária Anual – LOA de
2015.
Art. 5° - Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CATALÃOGO, Estado de Goiás, aos 20 (vinte) dias do mês de março de 2015.

JARDEL SEBBA
Prefeito Municipal

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Município de Catalão

LEI Nº 3.244, de 25 de março de 2015.
“Abre Crédito Especial no orçamento em execução
ano/2015, no valor de R$7.200,00 para a realização
de despesas diversas (Manutenção do Fundeb 40%) e
dá outras providências”.

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, no uso
de suas prerrogativas constitucionais, aprova, e eu, Prefeito Municipal, sanciono
e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1° - Fica autorizado o Executivo Municipal a abrir no
orçamento em execução (Lei Municipal nº 3.188, de 11 de dezembro de 2014,
que estima a receita e fixa a despesa para o exercício de 2015), o crédito
especial abaixo-relacionado, na importância de 7.200,00 (Sete mil e duzentos
reais), obedecendo as seguintes classificações:
Objeto: Despesas com prestação de serviços por pessoas jurídicas para
órgãos públicos, tais como: Assinaturas de jornais e periódicos; tarifas de
energia elétrica, gás, água e esgoto; serviços de comunicação (telefone, telex,
correios, etc.); fretes e carretos; pedágio; locação de imóveis (inclusive
despesas de condomínio e tributos à conta do locatário, quando previstos no
contrato de locação); locação de equipamentos e materiais permanentes;
conservação e adaptação de bens imóveis; seguros em geral (exceto os
decorrentes de obrigação patronal); serviços de asseio e higiene; serviços de
divulgação, impressão, encadernação e emolduramento; despesas com
congressos, simpósios, conferências ou exposições; despesas miúdas de
pronto pagamento; software; habilitação de telefonia fixa e móvel celular; e
outros congêneres..
Dotação:
03.0301.12.361.4005.4154 - 339039 (119) – R$ 7.200,00
339039 – Outros Serv. De Terceiros-Pessoa Jurídica
4154 – Manutenção do Fundeb 40%

Anulação de Dotação:
03.0301.12.361.4005.4153 - 319113 (118) – R$ 7.200,00

Art. 2º - Para cobertura do crédito especial autorizado no
artigo anterior desta lei serão utilizados recursos de anulação de dotação
conforme especificado no Quadro acima.
Art. 3º - Fica autorizado a abrir créditos Adicionais de
natureza suplementar até o limite fixado na Lei nº 3.188, de 11 de dezembro de
2014, que dispõe sobre a Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2015.
Art. 4º - Fica autorizado a fazer as alterações e inclusões
necessárias no Plano Plurianual – PPA de 2014/2017, lei municipal nº 3.190, de
11 de dezembro de 2014; na Lei de Diretrizes Orçamentária – LDO para 2015,
lei municipal nº 3.189, de 11 de dezembro de 2014, bem como na Lei
Orçamentária Anual – LOA de 2015.
Art.5º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CATALÃOGO, Estado de Goiás, aos 25 (vinte e cinco) n dias do mês de março de 2015.

JARDEL SEBBA
Prefeito Municipal

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Município de Catalão

LEI Nº 3.245, de 25 de março de 2015.

“Dispõe sobre os Loteamentos Fechados no
Município
de
Catalão
e
dá
outras
providências”.

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, no
uso de suas prerrogativas constitucionais, aprova, e eu, Prefeito
Municipal, sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º - Considera-se Loteamento Fechado a divisão
de gleba em lotes autônomos para a edificação, para fins residencial,
comercial ou industrial, com áreas de utilização exclusiva de seus
proprietários, caracterizado pela separação da área utilizada da malha
viária urbana, por meio de grade, muro, cerca ou outro sistema de
tapagem, no todo ou em parte da gleba, que mantenha controle de
acesso de seus moradores e visitantes, admitido pelo Poder Executivo,
não podendo haver uso misto.
Art. 2º - Para a implantação de loteamento fechado,
faz-se necessária a aprovação do projeto urbanístico de parcelamento do
solo.
Art. 3º - Os loteamentos de que trata esta lei deverão
seguir todos os padrões urbanísticos descritos no artigo 5º e executar
todos os serviços e obras de urbanização descritos no artigo 6º, bem
como seguir as diretrizes definidas nos artigos 7º, 8º e 9º da lei de
parcelamento do solo urbano deste Município.

Art. 4º - Competem aos loteamentos fechados todos
os índices, taxas e coeficientes atribuídos à Zona onde se situam,
conforme descrição da Lei de Uso e Ocupação do Solo.
Art.5º - O Poder Público, quanto ao loteamento
fechado, fica autorizado a realizar a outorga de permissão de uso
referente aos espaços públicos institucionais doados quando do
parcelamento do solo, junto à Associação de Proprietários ou ao
Proprietário do Loteamento, independente de licitação, uma vez que a
mesma se dará por empreendimento específico, aprovado conforme
disciplina a presente Lei.

Parágrafo único - A outorga de permissão de uso
será feita por Decreto do Poder Executivo onde constará, entre outros:
I – o Registro do Loteamento junto ao Cartório de
Registro de Imóveis;
II - as áreas objeto da permissão de uso; e,
III - os encargos relativos à manutenção e à
conservação dos bens públicos em causa.
Art. 6º - A outorga de permissão de uso referida no
artigo anterior poderá ser estabelecida no que se refere às áreas
institucionais, uso público e vias de circulação, aprovadas junto ao
projeto de parcelamento do solo, desde que atendam as seguintes
condições mínimas:
I- quanto à estrutura viária:
a) atendimento das diretrizes viárias definidas pelo
órgão Responsável do Município, as quais serão de livre acesso ao
tráfego geral quando seccionarem a gleba objeto do loteamento fechado;
b) disposição das vias de forma a contornar as áreas
fechadas;
c) quando situado junto ao alinhamento do logradouro
público, o fechamento do loteamento deverá manter recuo mínimo de
5,0m (cinco metros) a partir do meio fio, incluído o passeio público; e,
d) manutenção e conservação das vias públicas de
circulação, calçamento, sinalização de trânsito.
II quanto às áreas institucionais, estarão
determinadas as que não incidem na permissão de uso, sendo estas
obrigatoriamente situadas de forma a ter seu acesso não restrito a
qualquer pessoa, sendo que, as mesmas serão mantidas pela
Associação dos Proprietários ou pelo Proprietário do Loteamento até que
sejam utilizadas pelo Poder Público conforme determinadas na
aprovação do parcelamento, as quais podem estar localizadas extra
muro.

Parágrafo único – As áreas destinadas a PHIS
previstas na lei de parcelamento municipal poderão, a critério do
Município, situarem extra propriedade, desde que estejam já
devidamente urbanizadas.
Art. 7º - Respeitados os padrões urbanísticos de que
trata o art. 5º da lei de parcelamento do solo urbano, os loteamentos
fechados deverão obedecer as seguintes regras e exceções:
I - a área destinada ao sistema viário poderá ser
computada dentro e fora da área cercada, desde que esteja dentro da
mesma matrícula do imóvel a ser loteado.
a) os loteamentos fechados situados ao longo das
rodovias federais, estaduais ou municipais, deverão conter ruas
marginais paralelas à faixa de domínio das referidas estradas com
largura mínima de 15,00m (quinze metros), fora dos limites da área
delimitada por muro ou outro tipo de tapagem admitido pelo Poder
Executivo, porém, integrando o percentual de área destinada a vias
públicas, exigido por lei;
b) o loteamento fechado não poderá interromper as
vias consideradas como principais, estruturais e regionais já implantadas
no sistema viário municipal.
c) nos loteamentos fechados o sistema viário será
incorporado ao domínio público, recaindo sobre elas concessão especial
de uso em favor de seus moradores para as áreas inseridas dentro do
espaço privativo.
II - as áreas destinadas aos equipamentos
comunitários deverão obrigatoriamente ser locadas em área externa ao
loteamento fechado e na mesma gleba a ser loteada, excetuando-se os
casos em que a juízo do Município, for celebrado instrumento próprio
para permuta na promoção de obras e edificações caracterizadas de
interesse social ou utilidade pública em área de domínio público, desde
que obedecidos os critérios:
a) o valor da área destinada aos equipamentos
comunitários, no caso de permuta na promoção de obras, será avaliado
por comissão de avaliação constituída por no mínimo três servidores
públicos, tendo por base o valor venal da área já urbanizada, não se
computando questões específicas relativas ao empreendimento, como se
área externa a este fosse.

b) a permuta de área de equipamentos comunitários
por obra, no caso versado na presente lei, somente se efetivará, quando
estas forem declaradas como de utilidade pública ou interesse social pela
autoridade municipal, vedada a permuta por obras meramente
decorativas ou de embelezamento, tendo prioridade obras de relevo
ambiental.
III - a área destinada ao uso público, que
correspondem a 10% (dez por cento) da gleba a ser loteada, também
poderá ser objeto de permuta na promoção de obras, desde que
atendidos todos os requisitos elencados na presente lei.
a) não se efetivando a permuta pela promoção de
obra, 50% (cinqüenta por cento) da área de uso público, poderá estar
localizada no espaço privativo, desde que destinada à área verde,
podendo a área restante localizar-se em área extra propriedade, desde
que devidamente urbanizada e com expresso aceite do Prefeito
Municipal em instrumento próprio.
IV - nos loteamentos fechados as áreas destinadas
ao uso público, serão incorporadas ao domínio público, recaindo sobre
elas concessão especial de uso em favor de seus moradores quando
inseridas dentro do espaço privativo.
V - as áreas destinadas ao atendimento dos
Programas Habitacionais de Interesse Social deverão ser locadas fora da
área privativa, podendo, a juízo do Município, serem locadas extrapropriedade nos mesmos percentuais exigidos.
Art. 8º - As áreas em comum localizadas dentro do
loteamento fechado, destinadas ao sistema viário e ao uso público,
incluindo as áreas verdes, são mantidas sob-responsabilidade da
entidade representativa dos moradores ou do proprietário do loteamento,
sendo de sua responsabilidade:
I - a manutenção do paisagismo e áreas verdes, do
sistema de esgotamento sanitário, do sistema de distribuição de água, da
rede de drenagem de água pluvial, da pavimentação do sistema viário e
das edificações de uso em comum;
II - a coleta de resíduos nas vias internas do
loteamento e o acondicionamento adequado na entrada do loteamento;
III - a guarda de acesso às áreas fechadas do
loteamento e a vigilância das áreas comuns internas;

Parágrafo único - O não cumprimento dos encargos
acima elencados acarretará:

I - a perda do caráter de loteamento fechado;
II - a retirada das benfeitorias, incluídos
fechamentos e portarias, sem ônus para o Poder Público.

os

a) a remoção das benfeitorias executadas fica a
cargo da entidade representativa dos moradores ou do proprietário do
loteamento.

Art. 9º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CATALÃOGO, Estado de Goiás, aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de março de 2015.

JARDEL SEBBA
Prefeito Municipal
Obs: alterada pela lei 3.290, de 31.08.2015.

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Município de Catalão
LEI Nº 3.246, de 25 de março de 2015.
“Altera o § 1º, do Art. 5º, da Lei Municipal nº 2.212, de
05 de agosto de 2004, Lei do Parcelamento do Solo
Urbano de Catalão, da forma abaixo.”
A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, no uso
de suas prerrogativas constitucionais, aprova, e eu, Prefeito Municipal,
sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º - O § 1º, do Art. 5º, da Lei nº 2.212, de 05 de
agosto de 2004, Lei do Parcelamento do Solo Urbano de Catalão, passa, a
partir desta data, a vigorar com a seguinte redação:
“Art.5º
..................................................................................................
§ 1º - No caso de loteamentos destinados ao uso industrial os
requisitos básicos definidos no caput deste artigo deverão ser
cumpridos, no mínimo:
I - áreas verdes: percentual a ser definido pelo Município levando
em consideração as características de cada Empreendimento;
II - sistema viário: a ser definido pelo Município, considerando as
características de cada Empreendimento, privilegiando sempre a
segurança e fluidez do trânsito.”
Art. 2º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CATALÃOGO, Estado de Goiás, aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de março de 2015.

JARDEL SEBBA
Prefeito Municipal

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Município de Catalão

LEI Nº 3.247, de 25 de março de 2015.
“Altera o número de vagas do cargo
comissionado de CHEFE DE EQUIPE I e II,
constantes do Anexo Único – Parte I – Dos
Órgãos Auxiliares, da Lei Municipal nº 2.637,
de 19 de dezembro de 2008 e dá outras
providências”.

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, no
uso de suas prerrogativas constitucionais, aprova, e eu, Prefeito Municipal,
sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica alterado de 60 (sessenta) para 72 (setenta
e dois), o número de vagas do cargo comissionado de Chefe de Equipe de
Trabalho – nível I; e de 80 (oitenta) para 123 (cento e vinte e três) do
Chefe de Equipe de Trabalho – nível II, permanecendo inalterada a
jornada de trabalho, direitos e deveres inerentes ao cargo, definidos pelo
Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Catalão.
Anexo Único – Parte I –
IV - Dos Órgãos Auxiliares
Lei Municipal nº 2.637, de 19 de dezembro de 2008.
DOS CARGOS COMISSIONADOS DE CHEFIA,
DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO
- DE LIVRE LOTAÇÃO EM QUALQUER SECRETARIA DO
MUNICÍPIO –
Nº
VAGAS

DENOMINAÇÃO DOS CARGOS
COMISSIONADOS DE CHEFIA,

VENCIMENTO
MENSAL R$

72

123

DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO DA
ESTRUTURA ADMINISTRATIVA EM
GERAL.
868,67
Chefe de Equipe de Trabalho – nível I
(p/ chefia de equipes de trabalho com mais
de 04 (quatro) servidores comandados)
788,00
Chefe de Equipe de Trabalho – nível II
(p/ chefia de equipes de trabalho com
até 04 (quatro) servidores comandados)
- (Onde houver necessidade administrativa) -

ESPECIFICAÇÃO DO CARGO DE CHEFE DE EQUIPE DE
TRABALHO I e II
ANEXO I
DEMONSTRATIVO DO CARGO E FUNÇÃO
CARGO/FUNÇÃO
ÓRGÃO
CHEFE DE EQUIPE DE TRABALHO I DEPARTAMENTOS/DIVISÕ
ES
e II
ATRIBUIÇÕES:
 CHEFIAR AS DIVERSAS EQUIPES DE TRABALHO DAS
SECRETARIAS MUNICIPAIS QUER SEJA NA ZONA URBANA,
NOS DISTRITOS, POVOADOS E ZONA RURAL;
 PROPICIAR AOS SUBORDINADOS A FORMAÇÃO E O
DESENVOLVIMENTO
DE
NOÇÕES,
ATITUDES
E
CONHECIMENTOS A RESPEITO DOS OBJETIVOS DO ÓRGÃO A
QUE PERTENCEM;
 PROMOVER O TREINAMENTO DOS SUBORDINADOS,
ORIENTANDO-OS NA EXECUÇÃO DE SUAS TAREFAS;
 CONHECER OS CUSTOS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES
SOB SUA RESPONSABILIDADE FUNCIONAL, COMBATER O
DESPERDÍCIO EM TODAS AS SUAS FORMAS E EVITAR
DUPLICIDADE E SUPERPOSIÇÃO DE INICIATIVAS;
 INCENTIVAR NOS SUBORDINADOS O DEVER DE BEM SERVIR
AO PÚBLICO;
 DESENVOLVER
NOS SUBORDINADOS
O ESPÍRITO DE
ÁREA DE ATIVIDADE:
SECRETARIAS MUNICIPAIS.
LEALDADE REQUERIDA:
AO PODER CURSO
PÚBLICO
E ÀS
CAPACIDADE
TÉCNICO;
OU AUTORIDADES
EXPERIÊNCIA
CONSTITUÍDAS,
PELO
ACATAMENTO
DE
ORDENS
SUBORDINAÇÃO: SECRETÁRIOS/DIRETORES/CHEFES
DE E
COMPROVADA.
SOLICITAÇÕES;
DEPARTAMENTO/CHEFES DE DIVISÕES
 PROMOVER,
ACOMPANHAR
E
CONTROLAR
A
ADMINISTRAÇÃO SOB SUA CHEFIA, ESPECIALMENTE NO QUE
TANGE À GESTÃO DE FINANÇAS, DE RECURSOS HUMANOS,
DE MATERIAIS E DE SERVIÇOS;
 ELABORAÇÃO DOS RELATÓRIOS DO ÓRGÃO, AO SUPERIOR

Art.2º - Permanecem inalterados todos os direitos e
obrigações, carga horária, remuneração e forma de provimento e reajustes
dos cargos referenciados.
Art.3º - O provimento dos cargos de que trata esta Lei
está condicionada à comprovação da existência de prévia dotação
orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de pessoal e
aos acréscimos dela decorrentes, conforme disposto no § 1o do art. 169 da
Constituição Federal.
§ 1º - As despesas resultantes da aplicação desta lei
correrão à conta das dotações orçamentárias consignadas no orçamento
vigente, suplementadas, se necessário, nos termos da legislação em vigor.
§ 2º - As despesas estabelecidas por esta Lei
ocasionarão irrelevante impacto orçamentário-financeiro, posto que existe
adequação orçamentária para as mesmas, o que, em regra, satisfaz as
exigências do artigo 16 da Lei de Responsabilidade Fiscal.
§ 3º - Em razão das alterações introduzidas por esta lei,
fica a Diretoria de Recursos Humanos do Município autorizada a readequar
os Organogramas de acordo com os termos desta Lei.
Art. 4º - Fica a Diretoria de Contabilidade autorizada a
fazer as alterações e inclusões necessárias no Plano Plurianual – PPA de
2014/2017, lei municipal nº 3.190, de 11 de dezembro de 2014; na Lei de
Diretrizes Orçamentária – LDO para 2014, lei municipal nº 3.189, de 11 de
dezembro de 2014, bem como na Lei Orçamentária Anual – LOA de 2014,
lei municipal nº 3.188, de 11 de dezembro de 2014.
Art. 5º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário, retroagindo seus efeitos
a primeiro de março de 2014.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE
CATALÃO-GO, Estado de Goiás, aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de
março de 2015.
JARDEL SEBBA
Prefeito Municipal

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Município de Catalão

LEI Nº 3.248, de 06 de abril de 2015.

“Disciplina, na forma do art. 48, da Lei Orgânica
do Município, a organização e o funcionamento da
Procuradoria-Geral do Município, bem como a
Carreira e o Regime Jurídico dos Procuradores e
do Quadro de Pessoal de Apoio da ProcuradoriaGeral do Município e dá outras providências.”

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, no uso
de suas prerrogativas constitucionais, aprova, e eu, Prefeito Municipal, sanciono
e promulgo a seguinte Lei:
PROCTÍTULO I
DA COMPETÊNCIA E DA ORGANIZAÇÃO
DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÃO PRELIMINAR

Art. 1º Esta Lei Complementar rege a Procuradoria Geral
do Município, dispondo sobre a organização, funcionamento e suas atribuições,
bem como, estabelece a carreira de Procurador do Município.

CAPÍTULO II
DA COMPETÊNCIA
Art. 2º A Procuradoria Geral do Município, instituição de
natureza permanente, essencial à Administração Pública Municipal, pertencente
ao Poder Executivo e é vinculada diretamente ao Prefeito, sendo orientada pelos
princípios da legalidade, da moralidade e da indisponibilidade do interesse
público, tem, com fundamento no artigo 48 da Lei Orgânica do Município, as
seguintes competências:
I - representar o Município judicial e extrajudicialmente,
como advocacia geral, nas causas em que este for interessado na condição de
autor, réu, assistente, opoente ou interveniente;
II - exercer as funções de consultoria jurídica e
assessoramento do Poder Executivo e da Administração em geral;
III - promover a cobrança judicial e extrajudicial da dívida
ativa e demais créditos do Município;
IV - responder pela regularidade jurídica de todas as
situações negociais, políticas e administrativas do Município, submetidas à sua
apreciação;
V - propor ao Prefeito medidas de caráter jurídico que
visem a proteger o patrimônio dos órgãos da Administração centralizada e
descentralizada;
VI - opinar previamente sobre a forma de cumprimento de
decisões judiciais e pedidos de extensão de julgados relacionados com a
Administração Municipal;
VII - receber e apurar a procedência das denúncias contra
órgãos da Administração Pública Municipal e contra servidores municipais e
determinar a instauração das medidas legais cabíveis;

VIII - elaborar e minutar os projetos de leis, decretos,
contratos e outros atos municipais;
IX - representar ao Prefeito sobre providências de ordem
jurídica que lhe pareçam reclamadas pelo interesse público e pela boa aplicação
das leis vigentes;
X - propor ao Prefeito e às demais autoridades municipais
as medidas que julgar necessárias à uniformização da legislação e da
jurisprudência administrativa;
XI - fiscalizar a legalidade dos atos da administração
pública direta e indireta, propondo, quando for o caso, a anulação dos mesmos,
ou, quando necessário, promover as ações judiciais cabíveis;
XII - requisitar das autoridades municipais competentes,
certidões, informações e diligências necessárias ao desempenho de suas
atribuições institucionais;
XIII - defender a norma legal ou ato normativo municipal
impugnados nas ações diretas de inconstitucionalidade propostas perante o
Tribunal de Justiça do Estado, observada a legislação própria;
XIV - propor ações civis públicas e ações de improbidade
administrativa;
XV - elaborar ações diretas de inconstitucionalidade;
XVI - manifestar-se nos projetos de lei encaminhados pelo
Poder Executivo ao Poder Legislativo;
XVII - coordenar a elaboração de informações nos
mandados de segurança e habeas data impetrados contra autoridades municipais;
XVIII - exercer outras competências que lhe forem
conferidas por lei ou por delegação do Prefeito.

§ 1º As entidades e órgãos da administração direta e
indireta, assistirão, inclusive com suporte técnico, à Procuradoria Geral do
Município no patrocínio dos interesses do Município, observando os prazos que
lhes forem assinalados.

§ 2º O não atendimento às requisições emanadas da
Procuradoria-Geral do Município, salvo motivo de força maior, sem prejuízo da
responsabilidade civil ou criminal, sujeitará o servidor ou empregado público, da
administração direta e indireta do Município de Catalão, às sanções disciplinares
previstas no respectivo regime jurídico.

CAPÍTULO III
DA ORGANIZAÇÃO E ESTRUTURA
Art. 3º A Procuradoria Geral do Município goza de
autonomia administrativa, com dotações orçamentárias próprias, sendo integrada
pelos seguintes órgãos:
I - Órgãos de Direção Superior:
a) Gabinete do Procurador Geral;
b) Procurador Geral Adjunto;
c) Conselho de Procuradores do Município;

II - Procuradorias Especializadas de Direção:
a) Procuradoria Judicial;
b) Procuradoria Fiscal;
c) Procuradoria Administrativa;
d) Procuradoria Patrimonial e Trabalhista;
e) Procuradoria Legislativa.

Art. 4º O Gabinete do Procurador-Geral do Município,
composto pelo Procurador Geral Adjunto, é auxiliado pelos seguintes cargos de
assessoramento:
I - 1 (um) cargo de Gerente de Gestão da Procuradoria
Geral;
II - 1 (um) cargo de Assessor de Gestão do Procurador
Geral;
III - 01 (um) cargo de Assistente de Gestão "A" do
Procurador Geral;
IV - 01 (um) cargo de Assistente de Gestão "B" do
Procurador Geral.
Parágrafo

Único

-

Os

cargos

de

assessoramento

relacionados neste artigo são de livre nomeação e exoneração pelo Prefeito,
competindo aos seus respectivos titulares, além das atribuições previstas nesta
Lei Complementar e nos regulamentos administrativos, prestar assistência ao
Procurador-Geral e aos respectivos órgãos de direção da Procuradoria Geral do
Município.
Art. 5º As Procuradorias Especializadas de Direção,
compostas por seus respectivos chefes titulares, pelos Procuradores do Município
lotados e demais ocupantes de cargos efetivos, são auxiliadas pelos seguintes
cargos de assessoramento:
I - 01 (um) cargo de Assessor de Gestão do ProcuradorChefe Judicial;
II - 01 (um) cargo de Assessor de Gestão do ProcuradorChefe Administrativo;

III - 01 (um) cargo de Assessor de Gestão do ProcuradorChefe Patrimonial e Trabalhista;
IV - 01 (um) cargo de Assessor de Gestão do ProcuradorChefe Fiscal;
V - 01 (um) cargo de Assessor de Gestão do ProcuradorChefe Legislativo.
Parágrafo

Único

-

Os

cargos

de

assessoramento

relacionados neste artigo são de livre nomeação e exoneração pelo Prefeito,
competindo aos seus respectivos titulares, além das atribuições previstas nesta
Lei Complementar e nos regulamentos administrativos, prestar assistência ao
Procurador-Geral e aos respectivos órgãos de direção da Procuradoria-Geral do
Município.

CAPÍTULO IV
DOS ÓRGÃOS DE DIREÇÃO SUPERIOR

SEÇÃO I
DO PROCURADOR-GERAL

Art. 6º A Procuradoria Geral do Município é dirigida pelo
Procurador Geral, nomeado em comissão pelo Prefeito dentre brasileiros maiores
de trinta anos, no exercício dos seus direitos políticos e com habilitação
profissional de no mínimo, 05 (cinco) anos, conduta ilibada e idoneidade moral,
com prerrogativas e representação de Secretário Municipal.
Art. 7º Compete ao Procurador Geral, sem prejuízo de
outras atribuições previstas em lei ou regulamento:

I

-

chefiar

a

Procuradoria

Geral

do

Município,

superintender e coordenar suas atividades e orientar-lhe a atuação;
II - propor, a quem de direito, declaração de nulidade ou
anulação de quaisquer atos administrativos manifestamente inconstitucionais ou
ilegais;
III - receber citações, notificações e intimações nas ações
judiciais de interesse do Município;
IV

-

delegar

ao

Procurador-Geral

Adjunto

e

às

Procuradorias Especializadas, atribuições a ele originalmente conferidas;
V - acordar, desistir, transigir, firmar compromisso e
confessar nas ações de interesse do Município, bem como, na esfera
administrativa ou extrajudicial, segundo a forma e os parâmetros do artigo 8º
desta Lei Complementar;
VI - sugerir ao Prefeito a propositura de ação direta de
inconstitucionalidade de lei ou ato normativo municipal e elaborar as
informações que lhe caibam prestar, na forma da Constituição do Estado;
VII - promover a distribuição dos membros e servidores, no
âmbito da Procuradoria-Geral;
VIII - expedir instruções e provimentos para os servidores
da Procuradoria-Geral sobre o exercício das respectivas funções;
IX - assessorar o Prefeito em assuntos de natureza jurídica,
elaborando pareceres e estudos ou propondo normas, medidas e diretrizes;
X - assistir o Prefeito no controle interno da legalidade dos
atos da Administração;
XI - sugerir ao Prefeito medidas de caráter jurídico
reclamadas pelo interesse público;

XII - fixar a interpretação das Constituições Federal e
Estadual, da Lei Orgânica do Município e demais leis e atos normativos, a ser
uniformemente seguida pelos órgãos e entidades da Administração Municipal;
XIII - garantir a correta aplicação das leis, prevenir e
dirimir as controvérsias entre os órgãos jurídicos da Administração Municipal;
XIV - editar enunciados de súmula administrativa,
resultantes de jurisprudência iterativa dos Tribunais;
XV - exercer orientação normativa e supervisão técnica
quanto aos órgãos jurídicos das entidades da Administração Municipal;
XVI - referendar atos e decretos expedidos pelo Prefeito,
relativos a matérias relacionadas à Procuradoria-Geral do Município;
XVII - requisitar das autoridades municipais competentes,
certidões, informações e diligências necessárias ao desempenho de suas funções;
XVIII - propor ao Prefeito, as alterações a esta Lei
Complementar.

Art. 8º Os Procuradores do Município poderão:
I - realizar acordos ou transações, homologáveis em juízo,
para terminar o litígio, nas causas de valor atualizado até 5000 UFM (cinco mil
Unidades Fiscais Municipais), mediante autorização expressa do Procurador
Geral do Município ou seu substituto legal;
II - deixar de propor cobranças de créditos tributários ou
não, em valor e condições fixadas por decreto do Poder Executivo;
III - deixar de interpor ou desistir de recursos judiciais ou
requerer a extinção das ações em curso, quando a tese de defesa ou pretensão

estiver em confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo
tribunal, do Supremo Tribunal Federal ou de Tribunal Superior.
§ 1º Quando a causa envolver valores superiores ao limite
fixado no inciso I do caput, o acordo ou a transação, sob pena de nulidade,
dependerão de prévia e expressa autorização do Prefeito.
§ 2º Os procuradores do Município poderão concordar com
pedido de desistência da ação, nas causas de quaisquer valores, desde que o autor
renuncie expressamente ao direito sobre que se funda a ação (art. 269, inciso V,
do Código de Processo Civil) e responda pelas custas e honorários advocatícios
eventualmente devidos.

SEÇÃO II
DO PROCURADOR-GERAL ADJUNTO

Art. 9º O Procurador Geral Adjunto, profissional com
inscrição na Ordem dos Advogados Brasil - OAB, no exercício dos seus direitos
políticos e com no mínimo, cinco anos de atividade jurídica, será nomeado em
comissão pelo Prefeito dentre brasileiros maiores de trinta anos, com conduta
ilibada e idoneidade moral.

Art. 10 Compete ao Procurador-Geral Adjunto, sem
prejuízo de outras atribuições previstas em lei ou regulamento:
I - substituir o Procurador-Geral em seus impedimentos e
ausências, inclusive na vacância da chefia do órgão, até seu preenchimento, bem
como assessorá-lo diretamente em suas atribuições;

II - superintender a atuação judiciária e administrativa da
Procuradoria-Geral, distribuindo, em consonância com orientação do ProcuradorGeral, os feitos entre os Procuradores e supervisionando o respectivo
acompanhamento;
III - coordenar as estratégias necessárias à gestão da
cobrança da dívida ativa, propondo medidas e estabelecendo grupos de atuação
para agilização das demandas judiciais;
IV - promover a uniformização de procedimentos e a
cooperação entre os diversos órgãos da Procuradoria Geral;
V - propor ao Procurador Geral medida que entenda
necessária à melhoria dos serviços afetos à Procuradoria-Geral do Município;
VI - expedir, quando autorizado pelo Procurador Geral,
atos normativos do interesse da Procuradoria-Geral do Município;
VII - requisitar das autoridades municipais competentes,
certidões, informações e diligências necessárias ao desempenho de suas funções;
VIII - exercer outras atribuições correlatas que lhe sejam
determinadas pelo Procurador-Geral, desde que compatíveis com suas atribuições
legais e necessárias para a defesa do interesse público.
Parágrafo Único - Nos casos de impedimentos legais e
temporários, bem como ocasionais, o Procurador-Geral Adjunto será substituído,
sucessivamente, pelos Procuradores-Chefes Judicial, Fiscal, Administrativo,
Legislativo e do Patrimônio e Trabalhista.

SEÇÃO III
DO CONSELHO DE PROCURADORES DO MUNICÍPIO

Art. 11. O Conselho de Procuradores do Município, órgão
colegiado deliberativo, consultivo e de assessoramento, é composto pelo
Procurador-Geral, que o presidirá, pelo Procurador-Geral Adjunto, pelos
respectivos chefes das Procuradorias Especializadas na qualidade de membros
natos e por 06 (seis) Procuradores do Município eleitos pelos integrantes da
carreira para mandato de 02 (dois) anos, permitida a recondução.
Parágrafo Único - Substituirão os membros eleitos do
Conselho, em suas faltas e impedimentos, e completarão o biênio de mandato,
em caso de vacância, os respectivos suplentes, escolhidos na mesma ocasião e da
mesma forma dos titulares.
Art. 12. Além de outras atribuições definidas no regimento
interno da Procuradoria Geral compete ao Conselho de Procuradores do
Município:
I - propor ao Procurador Geral a adoção de providências
reclamadas pelo interesse público e concernentes ao aperfeiçoamento das
atividades da Procuradoria Geral do Município;
II - pronunciar-se sobre matéria de caráter institucional que
lhe seja encaminhada, mediante proposição do Procurador Geral;
III - sugerir e opinar sobre alterações desta Lei
Complementar;
IV - aprovar e expedir resoluções no âmbito da
Procuradoria Geral do Município;
V - dar ciência aos seus membros de trabalhos
desenvolvidos no exercício das atribuições da Procuradoria-Geral, que se
reputarem relevantes;
VI - discutir sobre assuntos gerais e específicos de interesse
da Procuradoria Geral;

VII - alterar e aprovar o regimento interno da ProcuradoriaGeral na forma de resolução;
VIII - estabelecer, sob a forma de resolução, normas sobre
o concurso público para ingresso na carreira de Procurador do Município;
IX - sugerir ao Presidente do Conselho a adoção de
instruções normativas extensivas à administração pública municipal em geral.
§ 1º O Conselho de Procuradores do Município reunir-se-á
em sessões ordinárias trimestrais, e, em sessões extraordinárias, sempre que o
Procurador Geral ou a maioria dos seus membros convocarem, não havendo
remuneração para o exercício desta função.
§ 2º As decisões do Conselho de Procuradores do
Município serão tomadas com a presença de dois terços de seus membros, por
maioria de votos, cabendo ao Presidente o voto de desempate, quando for o caso.
§ 3º O Regimento Interno da Procuradoria Geral do
Município disporá sobre o funcionamento do Conselho de Procuradores,
competência dos órgãos respectivos, deliberações, normas eleitorais e outras
matérias pertinentes.

CAPÍTULO V
DAS PROCURADORIAS ESPECIALIZADAS DE DIREÇÃO

SEÇÃO I
DA PROCURADORIA JUDICIAL

Art. 13. A Procuradoria Judicial é dirigida pelo ProcuradorChefe Judicial, nomeado em comissão pelo Prefeito dentre brasileiros maiores de
vinte e cinco anos, com inscrição profissional na Ordem dos Advogados do

Brasil - OAB, no exercício de seus direitos políticos, com no mínimo, 02 (dois)
anos de atividade jurídica, com as competências e atribuições funcionais
definidas no art. 14, desta Lei Complementar.
Art. 14. Compete à Procuradoria Judicial representar o
Município em Juízo, nas causas em que este for interessado na condição de autor,
réu, assistente, opoente ou interveniente, ressalvadas as competências da
Procuradoria Fiscal, bem como:
I - promover o processo de desapropriação judicial;
II - a representação do Município nas ações ou feitos
relacionados com seu patrimônio imobiliário, bem como em todas as medidas
judiciais concernentes ao cumprimento de leis e posturas relativas a obras,
construções, planos de loteamento e uso da propriedade imóvel;
III - providenciar as medidas judiciais cabíveis no caso de
inobservância de obrigações decorrentes de contratos relacionados com o
patrimônio municipal;
IV - representar o Município nas ações e processos de
interesse da administração direta versando sobre litígios de natureza trabalhista;
V - manter informadas as autoridades municipais sobre as
decisões que forem proferidas em feitos ou ações sob sua responsabilidade,
instruindo-as quanto ao exato cumprimento das decisões judiciais ou
administrativas;
VI - prestar verbalmente ou por escrito, as informações que
lhe forem solicitadas pelo Prefeito, Procurador-Geral ou pelo Procurador-Geral
Adjunto, relativas ao estudo, tramitação e termo dos processos a cargo da
Procuradoria;
VII - emitir pareceres sobre assuntos de sua área de
competência;

VIII - requisitar das autoridades municipais competentes,
certidões, informações e diligências necessárias ao desempenho de suas funções;
IX - desenvolver outras atividades previstas no Regimento
Interno ou determinadas pelo Procurador-Geral ou pelo Procurador-Geral
Adjunto, desde que compatíveis com suas atribuições legais e necessárias para a
defesa do interesse público.
SEÇÃO II
DA PROCURADORIA FISCAL

Art. 15. A Procuradoria Fiscal é dirigida pelo Procurador
Chefe-Fiscal, nomeado em comissão pelo Prefeito dentre brasileiros maiores de
vinte e cinco anos, com inscrição profissional na Ordem dos Advogados do
Brasil - OAB, no exercício de seus direitos políticos, com no mínimo, 02 (dois)
anos de atividade jurídica, com as competências e atribuições funcionais
definidas no art. 16, desta Lei Complementar.
Art. 16 São atribuições da Procuradoria Fiscal:
I - promover a cobrança judicial e amigável da dívida ativa
e demais créditos do Município e outras que, por lei, devam ser exigidas dos
contribuintes ou destinadas ao Erário Municipal;
II - defender, judicial e extrajudicialmente, os interesses da
Fazenda Municipal relativos à matéria fiscal e financeira;
III - representar a Fazenda Municipal nos processos de
inventário, arrolamento e partilha de bens e nos falimentares, concurso de
credores, leilões, venda judicial e demais atos de alienação judicial ou
extrajudicial;

IV - propor ao Conselho de Procuradores e tomar prévio
conhecimento de propostas de alterações na legislação tributária municipal;
V - proferir pareceres jurídicos acerca de questões
tributárias;
VI - requisitar das autoridades municipais competentes,
certidões, informações e diligências necessárias ao desempenho de suas funções;
VII - desenvolver outras atividades previstas no Regimento
Interno ou determinadas pelo Procurador-Geral ou pelo Procurador-Geral
Adjunto, desde que compatíveis com suas atribuições legais e necessárias para a
defesa do interesse público.
Parágrafo Único - Para o desempenho de suas atribuições, a
Procuradoria Fiscal manterá entendimentos diretos e estrita cooperação com a
Secretaria Municipal da Fazenda, com o Poder Judiciário e órgãos fazendários e
de cobrança estaduais e federais, firmando os respectivos convênios.

SEÇÃO III
DA PROCURADORIA ADMINISTRATIVA

Art. 17. A Procuradoria Administrativa é dirigida pelo
Procurador-Chefe Administrativo, nomeado em comissão pelo Prefeito dentre
brasileiros maiores de vinte e cinco anos, com inscrição profissional na Ordem
dos Advogados do Brasil - OAB, no exercício de seus direitos políticos, com no
mínimo, 02 (dois) anos de atividade jurídica, com as competências e atribuições
funcionais definidas no art. 18, desta Lei Complementar.
Art. 18. São atribuições da Procuradoria Administrativa:

I - emitir pareceres em processos administrativos sobre
matéria jurídica de interesse da Administração Pública em geral;
II - exercer atividades de consultoria e assessoramento
jurídico do Poder Executivo;
III - assistir a todos os órgãos da administração municipal,
orientando-os sobre a forma legal para a prática de atos e procedimentos jurídicoadministrativos;
IV - analisar instrumentos relativos a contratos, convênios,
ajustes e acordos em que for parte o Município e demais documentos que tenham
relevância jurídica;
V - encaminhar ao órgão de controle do patrimônio
municipal, escrituras e outros documentos relacionados com os bens imóveis
para que seja procedido o devido registro;
VI - proferir pareceres relacionados aos servidores públicos
municipais, sempre que for solicitado;
VII - assistir e participar das comissões disciplinares ou de
sindicâncias;
VII - assistir e participar das comissões disciplinares ou de
sindicâncias através de seus procuradores efetivos e lotados na Procuradoria
Administrativa, na qualidade de membros permanentes;
VII - prestar consultoria e assessoramento jurídico, caso
necessário, às comissões disciplinares ou de sindicâncias administrativas;
VIII - proferir pareceres nos processos licitatórios, de
dispensa e inexigibilidade de licitação;

VIII - proferir pareceres nos processos licitatórios e de
dispensa ou inexigibilidade de licitação, quando solicitados por qualquer órgão
municipal.
IX - prestar o assessoramento jurídico às comissões de
licitação;
X - requisitar das autoridades municipais competentes,
certidões, informações e diligências necessárias ao desempenho de suas funções;
XI - desenvolver outras atividades previstas no Regimento
Interno ou determinadas pelo Procurador-Geral ou pelo Procurador-Geral
Adjunto, ainda que tipicamente judiciais, desde que compatíveis com suas
atribuições legais e necessárias para a defesa do interesse público.

SEÇÃO IV
DA PROCURADORIA PATRIMONIAL E TRABALHISTA

Art. 19. A Procuradoria Patrimonial e Trabalhista é dirigida
pelo Procurador-Chefe Patrimonial e Trabalhista, nomeado em comissão pelo
Prefeito dentre brasileiros maiores de vinte e cinco anos, com inscrição
profissional na Ordem dos Advogados do Brasil - OAB, no exercício de seus
direitos políticos, com no mínimo, 02 (dois) anos de atividade jurídica, com as
competências e atribuições funcionais definidas no art. 20, desta Lei
Complementar.
Art. 20. São atribuições da Procuradoria Patrimonial e
Trabalhista:
I - representar judicialmente o Município em todos os feitos
relativos às áreas patrimonial e trabalhista, sendo responsável direto por emitir
pareceres sobre questões jurídicas relativas a servidores públicos, que lhe sejam

submetidas pelo Prefeito e pelos dirigentes dos órgãos ou entidades da
Administração Pública Municipal e representar o Município perante a Justiça do
Trabalho e a Justiça Comum nas causas em que o mesmo for autor, réu ou
terceiro interessado;
II - assistir o Poder Executivo nos atos de tabelionato
compreendidos nos limites da sua competência;
III - emitir pareceres em processos administrativos sobre
matéria de sua competência;
IV - propor súmulas sobre matéria de sua competência para
uniformização da jurisprudência administrativa;
V - minutar escrituras, convênios e contratos, nos limites de
sua competência;
VI - providenciar junto aos cartórios competentes o registro
de cartas de sentença, escrituras e documentos que exijam tal formalidade;
VII - promover a defesa e proteção, em juízo ou fora dele
em qualquer instância:
a) dos bens públicos municipais de uso comum do povo;
b) dos bens públicos municipais destinados a uso especial.
VIII - organizar e acompanhar, devidamente autorizada, os
processos de desapropriação por interesse social ou utilidade pública;
XI - funcionar, judicial ou extrajudicialmente, em casos de
locação, arrendamento, enfiteuse e/ou compra e venda de bens imóveis;
X - prestar assistência técnico-jurídica aos atos, fatos ou
negócios, cujo preparo diga respeito a bens definidos neste artigo;

XI - dar parecer em processos administrativos sobre
assuntos de interesse patrimonial do Município;
XII - manifestar-se nos processos que envolvam matéria
relacionada com a defesa do meio-ambiente;
XIII - acompanhar os processos jurídicos de usucapião para
os quais o Município de Catalão seja citado;
XIV - elaborar minutas de contratos e requerer ao Cartório
de Registro de Imóveis a inscrição de título relativo imóvel do patrimônio
municipal;
XV - funcionar judicial ou extra judicialmente, na defesa
do Município de Catalão em casos relacionados com quantidades econômicas a
ele pertencentes e não aplicados a serviço especial, como dinheiro, títulos de
créditos e propriedade imóvel que sejam transferidos, a qualquer título, para o
município;
XVI - preparar informações e acompanhar processos de
mandado de segurança relativos à matéria patrimonial;
XVII - exercer outras atribuições que lhe forem cometidas
pelo Procurador Geral.

SEÇÃO V
DA PROCURADORIA LEGISLATIVA

Art. 21. A Procuradoria Legislativa é dirigida pelo
Procurador-Chefe Legislativo, nomeado em comissão pelo Prefeito dentre
brasileiros maiores de vinte e cinco anos, com inscrição profissional na Ordem
dos Advogados do Brasil - OAB, no exercício de seus direitos políticos, com no

mínimo, 02 (dois) anos de atividade jurídica, com as competências e atribuições
funcionais definidas no art. 22, desta Lei Complementar.
Art. 22. Compete à Procuradoria Legislativa:
I - elaborar minutas de projetos de leis, decretos, portarias,
resoluções, regulamentos, regimentos e demais atos oficiais, bem como, emitir os
respectivos pareceres pertinentes;
II - examinar minutas de projetos de leis e decretos, bem
como, se necessário, emitir despachos e pareceres pertinentes;
II - elaborar informações atinentes a projetos de leis e
normas legais que devam ser prestadas ao Poder Legislativo, quando solicitadas;
III - acompanhar as publicações de natureza legislativa;
IV - organizar e manter atualizada a coletânea de leis,
decretos, portarias e demais atos oficiais, através de sistematização que permita
consulta permanente e fácil;
IV - organizar e manter atualizada a coletânea de leis e
decretos, através de sistematização que permita consulta permanente e fácil;
V - preparar fundamentalmente as razões de veto do
Prefeito;
VI - manter em boa guarda o arquivo organizado e
completo de todo o documentário legislativo pertinente aos trabalhos executados
pela Procuradoria-Geral;
VII - promover a organização e manutenção atualizada de
fichários de leis, decretos, projetos de lei e outros atos de interesse da
Procuradoria-Geral;

VII - promover a organização e manutenção em arquivos,
quando julgar necessário, os documentos que originam leis e decretos;
VIII - providenciar o registro de leis, decretos, portarias,
instruções, resoluções e regimentos, e outros atos de interesse da ProcuradoriaGeral, colecionando os respectivos originais;
VIII

-

providenciar

o

encaminhamento

ao

Poder

Legislativo, de cópia das leis sancionada;
IX - autenticar cópias de leis e decretos a serem entregues
aos interessados;
X - requisitar das autoridades municipais competentes,
certidões, informações e diligências necessárias ao desempenho de suas funções;
XI - desenvolver outras atividades previstas no Regimento
Interno ou determinadas pelo Procurador-Geral ou pelo Procurador-Geral
Adjunto, ainda que tipicamente judiciais, desde que compatíveis com suas
atribuições legais e necessárias para a defesa do interesse público.

CAPÍTULO VI
DOS CARGOS DE ASSESSORAMENTO

SEÇÃO I
DO GERENTE DE GESTÃO

Art. 23. Para o exercício do cargo de Gerente de Gestão
deverá o ocupante possuir experiência e capacidade técnica, preferencialmente
com formação em nível superior.

Art. 24. Compete ao Gerente de Gestão:

I - auxiliar diretamente o Procurador-Geral em todas as
suas atribuições e competências, assim como coordenar a redação de relatórios e
demonstrativos, mapas, cartas, ofícios, guarda de documentos, arquivamento de
papéis e documentos próprios da Procuradoria-Geral;
II - coordenar, por determinação direta ou delegação, os
trabalhos dos comissionados titulares dos cargos de Assessor de Gestão e
Assistentes de Gestão "A" e "B", quando estes tiverem sido designados pelo
Procurador-Geral para atuarem na Gerência de Gestão;
III - responder pela gestão administrativa da ProcuradoriaGeral, coordenando os procedimentos relativos ao sistema de informações de
governo e à execução orçamentária, especialmente a observação do sistema
integrado de gestão eletrônica e do sistema de gerenciamento eletrônico de
projetos e atividades do orçamento municipal;
IV - desenvolver outras atividades previstas no Regimento
Interno ou determinadas pelo Procurador-Geral ou pelo Procurador-Geral
Adjunto, desde que compatíveis com suas atribuições legais.

SEÇÃO II
DOS ASSESSORES DE GESTÃO

Art. 25. Para o exercício dos cargos de Assessores de
Gestão deverão os ocupantes possuir experiência profissional nas funções

executivas e/ou jurídicas afins à administração pública, preferencialmente com
formação em nível superior.

Art. 26. Compete aos titulares dos cargos de Assessores de
Gestão:
I - assessorar e assistir os titulares dos cargos de direção, no
cumprimento de suas atribuições;
II - acompanhar o desenvolvimento das atividades especiais
pertinentes ao atendimento da população;
III - relatar aos respectivos Procuradores-Chefes ou ao
Procurador-Geral as providências adotadas com relação às suas determinações;
IV - compilar dados e informações para eventuais
auditorias internas, visando o bom andamento dos programas e diretrizes de
governo;
V - praticar todos os atos tendentes à boa execução dos
serviços sob sua responsabilidade;
VI - outras atribuições previstas no Regimento Interno ou
determinadas pelo Procurador-Geral ou demais titulares dos órgãos de direção,
desde que compatíveis com suas atribuições legais.
VII – realizar estudos e análises relacionados a processos,
submetidos posteriormente à apreciação do Procurador Geral;
VIII - quando o assessor de gestão for advogado,
devidamente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, caberá:

a) atender os encargos de consultoria e assessoramento
jurídicos que lhe forem repassados pelos respectivos Procuradores-Chefes,
reportando-se, sempre que necessário, ao Procurador-Geral;
b) emitir pareceres, submetendo-os após, à homologação do
Procurador Geral, relativos a assuntos que lhe forem encaminhados.

SEÇÃO III
DOS ASSISTENTES DE GESTÃO NÍVEIS "A" E "B"

Art. 27. Para o exercício dos cargos de Assistentes de
Gestão níveis "A" e "B" deverão os ocupantes possuir experiência profissional
nas funções executivas e/ou jurídicas afins à administração pública,
preferencialmente com formação em nível superior.
Art. 28. Compete aos titulares dos cargos de Assistentes de
Gestão níveis "A" e "B":
I - assessorar e assistir os titulares dos cargos de direção, no
cumprimento de suas atribuições;
II - registrar a entrada e saída de expedientes, procedendo a
sua distribuição;
III - autenticar cópias de leis, decretos, portarias e demais
atos legislativos a serem entregues aos interessados, depois de devidamente
autorizado;
IV - estudar e compilar dados relacionados a processos
submetidos à apreciação do respectivo órgão de direção;
V - manter arquivo atualizado dos assuntos tratados pelo
respectivo órgão de direção;

VI - manter em boa guarda o arquivo organizado e
completo de todo o documentário alvo de interesse do respectivo órgão de
direção, de forma que permita a continuidade de sua análise e utilização;
VII - planejar e realizar a coleta de dados e informes, para a
produção de informações afetas à Procuradoria-Geral;
VIII - prestar depois de autorizado informações aos
interessados acerca de assuntos em tramitação;
IX - prestar verbalmente ou por escrito, as informações que
lhe forem solicitadas pelo Procurador-Geral, relativas ao estudo, marcha e termo
dos processos a cargo da respectiva Procuradoria Especializada de Direção;
X - promover a organização e manutenção atualizada de
fichários de leis, decretos, projetos de lei e outros atos de interesse da
Procuradoria-Geral;
XI - promover o atendimento das pessoas que visitam a
Procuradoria-Geral, encaminhando-as a quem de direito;
XII - providenciar o registro de leis, decretos, portarias,
instruções, resoluções e regimentos, e outros atos de interesse da Procuradoria,
colecionando os respectivos originais;
XIII

-

desenvolver

outras

atividades

previstas

no

Regimento Interno ou determinadas pelo respectivo órgão de direção, desde que
compatíveis com suas atribuições legais.

TÍTULO II
DOS PROCURADORES DO MUNICÍPIO
CAPÍTULO I
DO REGIME JURÍDICO

Art. 29. O regime jurídico do Procurador do Município é
estatutário, estabelecido em lei, para todos os servidores públicos municipais.
Art. 30. O ingresso e o exercício do cargo de Procurador do
Município observarão os requisitos estabelecidos nesta Lei Complementar, no
Estatuto dos Servidores Públicos Municipais e demais normas a serem
estabelecidas no Regimento Interno da Procuradoria-Geral do Município e em
resolução específica a ser editada pelo Conselho de Procuradores.

Art. 31. Ficam asseguradas aos Procuradores do Município
direitos, vantagens e prerrogativas concedidas aos demais servidores públicos do
Município, bem como obedecer aos deveres e obrigações dos mesmos.

CAPÍTULO II
DA COMPETÊNCIA
Art. 32. Compete ao Procurador do Município, sem
prejuízo de outras disposições legais:
I - representar o Município em juízo ou fora dele nas ações
em que este for autor, réu, assistente, opoente ou interveniente, detendo plenos
poderes para praticar todos os atos processuais, podendo ainda, com a anuência e
na forma do artigo 8º desta Lei Complementar, confessar, reconhecer a
procedência do pedido, transigir, desistir, renunciar ao direito sobre que se funda
a ação, receber, dar quitação e firmar compromisso;
II - acompanhar o andamento de processos, prestando
assistência jurídica, apresentando recursos, comparecendo a audiências e a outros
atos, para defender direitos ou interesses;

III - acompanhar o processo em todas as suas fases,
peticionando, requerendo e praticando os atos necessários para garantir seu
trâmite legal até decisão final;
IV - manter contatos com Órgãos Judiciais, do Ministério
Público e Serventuários da Justiça, de todas as instâncias;
V - preparar a defesa ou a acusação, estudando a matéria
jurídica, consultando códigos, leis, jurisprudência, doutrina e outros documentos;
VI - emitir pareceres, pronunciamentos, minutas e
informações sobre questões de natureza administrativa, fiscal, civil, comercial,
trabalhista, penal, constitucional e outras que forem submetidas à sua apreciação;
VII - redigir e elaborar atos administrativos, convênios,
termos administrativos e projetos de lei;
VIII - acompanhar inquéritos, sindicâncias e processos
administrativos;
IX - promover pesquisas e desenvolver novas técnicas,
providenciando medidas preventivas para contornar e solucionar problemas;
X - requisitar das autoridades municipais competentes,
certidões, informações e diligências necessárias ao desempenho de suas
atribuições institucionais;
XI - desenvolver outras atividades previstas no Regimento
Interno ou determinadas pelo Procurador-Geral ou pelo Procurador-Geral
Adjunto, desde que compatíveis com suas atribuições legais e necessárias para a
defesa do interesse público.

CAPÍTULO III

DAS CARREIRAS

SEÇÃO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 33. O ingresso na carreira de Procurador do Município,
num total de 10 (dez) cargos, dar-se-á mediante nomeação, em caráter efetivo, de
candidatos habilitados em concurso público, de provas e títulos, obedecida a
ordem de classificação, sempre na faixa de vencimento inicial da carreira.

Art. 34. Quando da posse, o candidato deverá comprovar
sua inscrição como advogado na Ordem dos Advogados do Brasil, na Seccional
de Goiás e um mínimo de 02 (dois) anos de prática jurídica.
Art. 35. Considera-se título, para o fim previsto neste
artigo, além de outros regularmente admitidos em resolução específica a ser
editada pelo Conselho de Procuradores, o exercício profissional de consultoria,
assessoria e diretoria, bem como o desempenho de cargo, emprego ou função de
nível superior, com atividades eminentemente jurídicas, devidamente descritas.
Art. 36. O desenvolvimento na carreira do Procurador do
Municipal dar-se-á da mesma forma dos demais servidores municipais, inclusive,
nos mesmos interstícios de tempo.

CAPÍTULO IV
DO REGIME DE TRABALHO
Art. 37. Os integrantes da carreira de Procurador do
Município sujeitam-se à jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais.

TÍTULO III
DOS DIREITOS, GARANTIAS, PRERROGATIVAS
E DEVERES DO PROCURADOR DO MUNICÍPIO

CAPÍTULO I
DA REMUNERAÇÃO

Art. 38. A remuneração dos cargos de Procurador do
Município compreende vencimento e vantagens pecuniárias, observado o
disposto neste Capítulo.

SEÇÃO I
DO VENCIMENTO

Art. 39. Os Procuradores do Município têm como
vencimento os valores fixados na conformidade do Anexo II, que faz parte
integrante desta Lei Complementar, com vigência a partir da aprovação da
presente Lei Complementar.
Parágrafo Único - Os valores constantes no Anexo II serão
atualizados na mesma data, forma e percentual em que se der a revisão da
remuneração dos demais servidores municipais.

SEÇÃO II
DA NOMEAÇÃO PARA CARGO EM COMISSÃO
OU SUBSTITUIÇÃO TEMPORÁRIA

Art. 40. Ao Procurador do Município nomeado para cargo
em comissão, quando não optar pelo vencimento do cargo correspondente, será
concedida vantagem no percentual de até 100% (cem por cento), calculada sobre
o seu vencimento.

Parágrafo Único - O mesmo direito caberá ao Procurador
do Município que houver sido designado interinamente para substituição
temporária nas faltas e impedimentos do titular, proporcionalmente ao período
em que se deu a substituição.
SEÇÃO III
DA GRATIFICAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO EM COMISSÃO
DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR

Art. 41. Fica instituída a Gratificação de Participação em
Comissão de Processo Administrativo Disciplinar - GPAD, atribuída aos
Procuradores do Município e demais servidores municipais do quadro efetivo,
que forem designados e efetivamente integrarem comissão permanente ou
especial, de sindicância ou de processo administrativo disciplinar, instaurados no
âmbito da Administração Direta do Município de Catalão.
§ 1º A gratificação referida no caput, corresponde a 20%
(vinte por cento) do vencimento do servidor efetivo designado e não será em
hipótese alguma incorporada a sua remuneração, perdendo a referida vantagem
pecuniária de caráter transitório, nas hipóteses de remoção ou destituição da
função de membro da comissão ou de encerramento da tramitação dos feitos
disciplinares em curso.
§ 2º No prazo de 10 (dez) dias a partir da data da entrada
em vigor deste artigo e sempre que necessário, a contar do fato ensejador, o
Procurador-Geral do Município comunicará à Secretaria de Gestão de Pessoal a

nominata dos servidores que farão jus à referida vantagem pecuniária, para fins
de expedição da competente portaria concessiva e promoção dos demais atos
necessários à efetivação do dispositivo legal.
CAPÍTULO II
DAS PRERROGATIVAS E GARANTIAS
Art. 42. São prerrogativas e garantias do Procurador do
Município:
I - não ser constrangido por qualquer modo ou forma a agir
em desconformidade com a sua consciência ético-profissional;
II - receber honorários advocatícios decorrentes do
princípio da sucumbência, sendo sua distribuição regulamentada pelo Conselho
de Procuradores do Município;
III - requisitar auxílio e colaboração das autoridades
públicas para o exercício de suas atribuições;
IV - dispor de meios de informática, equipamentos,
instalações, biblioteca e demais recursos necessários ao desempenho de suas
atribuições;
V - participar de cursos, seminários, aulas, palestras,
simpósios, congressos e outros encontros científicos de cunho jurídico, podendo
ser destinadas parte das verbas de sucumbência para tal fim, na forma a ser
regulamentada pelo Conselho de Procuradores do Município;
VI - utilizar-se dos meios de comunicação e de veículos de
transporte da administração municipal quando o interesse do serviço o exigir;
VII - requisitar das autoridades municipais competentes,
certidões, informações e diligências necessárias ao desempenho de suas funções.

TÍTULO IV
DOS DEVERES E IMPEDIMENTOS
CAPÍTULO I
DOS DEVERES

Art. 43. São deveres do Procurador do Município, além
daqueles previstos no regime jurídico dos servidores públicos municipais:
I - assiduidade;
II - urbanidade;
III - lealdade às instituições a que serve;
IV - obedecer às ordens superiores, exceto quando
manifestamente ilegais;
V - desempenhar com zelo e presteza, dentro dos prazos, os
serviços a seu cargo e os que, na forma da lei, lhes forem atribuídos pelo
Procurador-Geral;
VI - observar sigilo profissional quanto à matéria dos
procedimentos em que atuar;
VII - zelar pelos bens confiados a sua guarda;
VIII - proceder com lealdade e espírito de solidariedade e
cooperação para com os colegas de serviço;
IX - representar ao Procurador-Geral sobre irregularidades
que afetem o bom desempenho de suas atribuições;
X - frequentar seminários, cursos de treinamento,
aperfeiçoamento e especialização profissional promovidos ou patrocinados pela
administração municipal;

XI - apresentar relatórios periódicos de suas atividades ao
Procurador-Geral ou demais órgãos de direção a que estiver vinculado;
XII - sugerir ao Procurador-Geral providências tendentes
ao aperfeiçoamento dos serviços.

CAPÍTULO II
DOS IMPEDIMENTOS E DA SUSPEIÇÃO

Art. 44. Além das proibições decorrentes do exercício de
cargo público e do Estatuto da Advocacia, aos membros da Procuradoria-Geral
do Município é vedado:
I - empregar em qualquer expediente oficial expressão ou
termos desrespeitosos;
II - valer-se da qualidade de Procurador do Município para
obter qualquer vantagem, para si ou para outrem;
III - demonstrar interesse pessoal quanto ao desfecho de
determinada causa.

Art. 45. É defeso ao Procurador do Município exercer as
suas funções em processo judicial ou administrativo:
I - em que seja parte;
II - em que haja atuado como advogado de qualquer das
partes;

III - em que seja interessado parente consanguíneo ou afim,
em linha reta ou colateral, até o segundo grau, bem como cônjuge ou
companheiro;
IV - nas hipóteses previstas na legislação processual e nas
previstas na Lei Federal 8.906/94.

Art. 46. O Procurador do Município dar-se-á por suspeito:
I - quando haja proferido parecer favorável à pretensão
deduzida em juízo pela parte adversa;
II - nas hipóteses previstas na legislação processual.
Parágrafo Único - Nas situações de que trata este artigo,
cumpre seja dada ciência ao superior hierárquico imediato, em expediente
reservado, dos motivos da suspeição, objetivando a designação de substituto.
Art. 47. Aplicam-se ao Procurador-Geral e demais titulares
de órgãos de direção, as disposições sobre impedimentos, incompatibilidade e
suspeição constantes deste Capítulo.
Parágrafo Único - Ocorrendo quaisquer das hipóteses do
caput, o titular de órgão de direção dará ciência do fato ao seu substituto legal,
para os devidos fins.

CAPÍTULO III
DOS AFASTAMENTOS E DAS SUBSTITUIÇÕES
Art. 48. Nos casos de licença, férias, impedimentos,
suspensão ou afastamento do Procurador do Município, os processos em que
funcione serão redistribuídos entre os demais Procuradores.

§ 1º A substituição, nos casos do caput, processar-se-á
mediante designação feita pelos respectivos Procuradores-Chefes.
§ 2º Na hipótese de impossibilidade de substituição através
de Procurador do Município que seria no mesmo órgão em que atue o
substituído, caberá ao Procurador-Geral designar o substituto.
Art. 49. O Procurador do Município que houver de se
afastar do exercício do cargo ou função por qualquer motivo que imponha sua
substituição, comunicará o fato ao Procurador-Geral com antecedência mínima
de 15 (quinze) dias, ressalvadas as hipóteses de caso fortuito ou de força maior.
Parágrafo Único - Juntamente com a comunicação de que
trata o caput, o Procurador do Município deverá apresentar relação dos processos
ou autos em que venha funcionando como representante do Município, indicando
a fase em que se encontram.
TÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS, TRANSITÓRIAS E FINAIS.
Art. 50. Ficam criados no âmbito da Procuradoria-Geral do
Município, os cargos de provimento em comissão de Procurador-Geral do
Município, Procurador-Geral Adjunto, Procurador-Chefe Judicial, ProcuradorChefe

Fiscal,

Procurador-Chefe

Administrativo,

Procurador-Chefe

do

Patrimonial e Trabalho e Procurador-Chefe Legislativo, Gerente de Gestão,
Assessor de Gestão, Assistente de Gestão "A", Assistente de Gestão "B", nas
quantidades e vencimentos previstos no Anexo I desta Lei Complementar.
§ 1º - O anexo I desta Lei Complementar passa a ser parte
integrante da Estrutura Administrativa do Município de Catalão e a compor o
ANEXO ÚNICO – da Lei Municipal de nº 2.637, de 19 de dezembro de 2008,
que define a estrutura administrativa (cargos de provimento em comissão) do
Município.

§ 2º Os valores constantes no Anexo I serão atualizados na
mesma data, forma e percentual em que se der a revisão da remuneração dos
demais servidores municipais, exceto do Procurador Geral do Município que
acompanhará as regras dos demais Agentes Políticos do Município.
Art. 51. Ficam criados no âmbito da Procuradoria-Geral do
Município, os cargos de provimento efetivo de Procurador do Município, nas
quantidades e vencimentos previstos no ANEXO II desta Lei Complementar.
§ 1º - O anexo II desta Lei Complementar passa a ser parte
integrante da Estrutura Administrativa do Município de Catalão e a compor o
ANEXO II, GRUPO I, da lei municipal de nº 1.818, de 05 de abril de 2000, que
define a estrutura administrativa (cargos de provimento efetivo) do Município de
Catalão.
§ 2º Os valores constantes no Anexo II serão atualizados na
mesma data, forma e percentual em que se der a revisão da remuneração dos
demais servidores municipais.
Art. 52. O Regimento Interno da Procuradoria-Geral do
Município será editado pelo Conselho de Procuradores do Município, observada
a presente Lei Complementar.
§ 1º Enquanto as vagas de procuradores municipais não
estiverem preenchidas o Conselho de Procuradores do Município de Catalão será
formado pelo Procurador-Geral, Procurador-Geral Adjunto e pelos 05 (cinco)
Procuradores Especiais que compõem a estrutura da Procuradoria Geral.
§ 2º No Regimento Interno serão disciplinados a rotina e os
procedimentos administrativos concernentes aos trabalhos

jurídicos da

Procuradoria-Geral do Município.
Art. 53. Enquanto não dispuser de quadro efetivo suficiente
de servidores auxiliares, o Procurador-Geral do Município poderá, mediante

anuência do Prefeito, requisitar servidores de outros órgãos ou entidades da
administração municipal, para o desempenho de atividades administrativas na
Procuradoria-Geral do Município, assegurados ao servidor todos os direitos e
vantagens a que faz jus no órgão ou entidade de origem, inclusive para fins de
promoção.
Art. 54. As atividades de consultoria e assessoramento
jurídico das autarquias, fundações públicas, sociedades de economia mista,
empresas públicas e demais entidades, controladas direta ou indiretamente pelo
Município, ficam sujeitas à orientação normativa e supervisão técnica da
Procuradoria-Geral do Município.
Parágrafo Único - Para evitar grave lesão à ordem, à
segurança, à economia pública ou em matéria de relevante interesse jurídico para
a Administração Pública Municipal, o Procurador-Geral do Município, a seu
juízo, ou por determinação do Prefeito, poderá avocar processos e litígios
judiciais das pessoas jurídicas a que se refere este artigo.
Art. 55. Os titulares dos órgãos de direção, os Procuradores
do Município e demais servidores da Procuradoria-Geral do Município detêm
identificação funcional conforme modelos previstos em resolução específica a ser
editada pelo Conselho de Procuradores.
Parágrafo Único - A carteira de identidade funcional a que
alude o caput é o documento hábil para o respectivo servidor identificar-se no
desempenho de suas atribuições perante quaisquer entidades ou autoridades
públicas.
Art.56. Os ocupantes dos cargos criados por esta Lei
deverão ser graduados em curso superior quando o cargo assim o exigir e/ou
possuir a formação compatível com o grau de complexidade da função a ser
exercida.

Parágrafo único - Aplicam-se aos cargos criados na forma
desta Lei as disposições contidas no Estatuto dos Servidores Públicos do
Município de Catalão, instituído pela Lei nº 1.142/92.
Art. 57. O provimento dos cargos de que trata esta Lei
serão feitos de forma escalonada e condicionada à comprovação da existência de
prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de
pessoal e aos acréscimos dela decorrentes, conforme disposto no § 1o do art. 169
da Constituição Federal.
§ 1º As despesas resultantes da aplicação desta lei correrão
à conta das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente,
suplementadas, se necessário, nos termos da legislação em vigor.
§ 2º Caso necessário, para atender as despesas com a
execução desta fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos especiais no
vigente orçamento do Município, valendo-se para tanto da anulação total ou
parcial de dotações em igual montante.
§ 3º As despesas estabelecidas por esta Lei ocasionarão
irrelevante impacto orçamentário-financeiro, vez que vários outros foram
extintos, e que existe adequação orçamentária para as mesmas, o que, em regra,
satisfaz as exigências do artigo 16 da Lei de Responsabilidade Fiscal.
Art. 58. Em razão das alterações que esta lei fez na
estrutura administrativa do Município de Catalão, fica a Diretoria de Recursos
Humanos do Município autorizada a readequar os Quadros e Organogramas de
acordo com os termos desta.
Art. 59. Fica a Diretoria de Contabilidade autorizada a
fazer as alterações e inclusões necessárias no Plano Plurianual – PPA de
2014/2017, lei municipal nº 3.190, de 11 de dezembro de 2014; na Lei de
Diretrizes Orçamentária – LDO para 2015, lei municipal nº 3.189, de 11 de
dezembro de 2014, bem como na Lei Orçamentária Anual – LOA de 2015.

Art.

60. Os

casos

omissos

verificados

nesta

Lei

Complementar poderão ser regulamentados por Decreto do Chefe do Poder
Executivo.
Art. 61. Esta Lei Complementar entrará em vigor a partir
da data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE
CATALÃO-GO, Estado de Goiás, aos 06 (seis) dias do mês de abril de 2015.

JARDEL SEBBA
Prefeito Municipal

ANEXO I
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Referência: Março/2015
QUANTITATIVO

DENOMINAÇÃO

VENCIMENTO R$

01

Procurador-Geral do Município

12.288,36

01

Procurador-Geral Adjunto

5.682,21

01

Procurador-Chefe Judicial

4.911,75

01

Procurador-Chefe Fiscal

4.911,75

01

Procurador-Chefe Administrativo

4.911,75

01

Procurador-Chefe do Patrimonial e Trabalho

4.911,75

01

Procurador-Chefe Legislativo

4.911,75

02

Gerente de Gestão da Procuradoria Geral

2.226,58

01

Assessor de Gestão do Procurador Geral

1.801,00

01

Assistente de Gestão "A" do Procurador Geral

1.501,00

01

Assistente de Gestão "B" do Procurador Geral
Assessor de Gestão do
Procurador-Chefe Judicial
Assessor de Gestão do
Procurador-Chefe Administrativo
Assessor de Gestão do
Procurador-Chefe Patrimonial e Trabalhista
Assessor de Gestão do
Procurador-Chefe Fiscal
Assessor de Gestão
do Procurador-Chefe Legislativo.

1.118,24

01
01
01
01
01

1.801,00
1.801,00
1.801,00
1.801,00
1.801,00

(a)JUAREZ CAMILO RODOVALHO
Presidente da Câmara Municipal de Catalão

ANEXO II
GRUPO “L”
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Referência: março/2015

N.º
VAGAS

NÍVEIS

III

01-05
anos

06-10
anos

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

CARGO
PROCURADOR
DO MUNICÍPIO
Privativo de: advogado
inscrito na Ordem dos
Advogados do Brasil, na
Seccional de Goiás e um
mínimo de 02 (dois) anos
010 de prática jurídica.
6.000,00 6.060,00 6.120,60 6.181,81 6.243,63

3ºGr.

(a)JUAREZ CAMILO RODOVALHO
Presidente da Câmara Municipal de Catalão

26-30
anos

31 em
diante

6.306,07

6.369,13

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Município de Catalão

LEI Nº 3.249, de 08 de abril de 2015.

“Denomina de UBS ‘CRISTINA DE CÁSSIA
RODOVALHO’,
a Unidade Básica de Saúde
localizada no Bairro Evelina Nour II, nesta
cidade”.

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, no
uso de suas prerrogativas constitucionais, aprova, e eu, Prefeito
Municipal, sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1°. Fica denominado de, UBS “CRISTINA DE
CÁSSIA RODOVALHO”, a Unidade Básica de Saúde, localizada no
Bairro Evelina Nour II, nesta cidade.
Art. 2°. Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogando-se as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE
CATALÃO-GO, Estado de Goiás, aos 08 (oito) dias do mês de abril de
2015.

JARDEL SEBBA
Prefeito Municipal

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Município de Catalão

LEI Nº 3.250, de 08 de abril de 2015.

cancelada

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Município de Catalão

LEI Nº 3.251, de 08 de abril de 2015.
“AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A PROMOVER
LEILÃO PARA ALIENAR VEÍCULOS E SUCATAS
INSERVÍVEIS DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO,
AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS”.
A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, no
uso de suas prerrogativas constitucionais, aprova, e eu, Prefeito
Municipal, sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado
a

promover

leilão

público

para

alienar

bens

considerados

economicamente inviáveis para consertos e manutenção e improdutivos
para uso permanente no serviço público, além das sucatas e veículos
semidestruídos, inservíveis para atendimento das ações programáticas
da municipalidade.

Parágrafo único - A alienação de que se trata o artigo
anterior, subordina-se a existência do interesse público, precedida de
avaliação prévia, e dar-se-á na modalidade de Leilão, em estrita
observância ao disposto na Lei 8.666/93.

Art. 2º - Os veículos a serem leiloados serão aqueles
constantes dos Anexos I e II desta Lei e que serão avaliados e

especificados por Comissão Especial para Realização de Leilão Público
de Veículos, criada para tal finalidade.
§ 1º - Os recursos obtidos com a venda dos bens
constantes do Anexo I serão empregados exclusivamente na aquisição
de ambulâncias para atender as necessidades da Secretaria Municipal
de Saúde.
§ 2º - Os recursos obtidos com a venda dos bens
constantes do Anexo II serão empregados na aquisição de equipamentos
e maquinários a serem utilizados na execução dos serviços de
competência da SAE.

§ 3º - Concluída a alienação de que trata esta Lei, os
bens serão baixados do ativo permanente da Prefeitura Municipal de
Catalão e suas Autarquias.
Art. 3º - Fica autorizada a contratação de leiloeiro
oficial para o fiel cumprimento da presente Lei.

Art. 4º - As despesas resultantes da aplicação desta
lei correrão à conta das dotações orçamentárias consignadas no
orçamento vigente, suplementadas, se necessário, nos termos da
legislação em vigor.
Art. 5º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE
CATALÃO-GO, Estado de Goiás, aos 08 (oito) dias do mês de abril de
2015.

JARDEL SEBBA
Prefeito Municipal
Obs: alterada – 3.269, de 20.05.2015

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Município de Catalão

LEI Nº 3.252, de 08 de abril de 2015.

"Altera a lei n. 3073/2013, de 26 de dezembro de 2013, que dispõe
sobre o plano plurianual - PPA para o período de 2014/2017 e
alterações posteriores, lei n. 3143/2014, de 13 de junho de 2014,
que dispõe sobre a Lei de Diretrizes Gerais para elaboração da
Lei Orçamentária para o exercício de 2015 - LDO e alterações
posteriores e a lei 3188/2014, de 11 de dezembro de 2014, que
estima a receita e fixa as despesas - LOA do município de Catalão
- Goiás para o exercício de 2015".
A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, no uso de
suas prerrogativas constitucionais, aprova, e eu, Prefeito Municipal, sanciono e
promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º - Ficam inclusas as metas e as ações, na Lei nº
3073/2013, de 26 de dezembro de 2013, que dispõe sobre o Plano Plurianual para o
período de 2014/2017 e posteriores alterações, sendo:
Órgão: 25 – FME – Fundo Municipal de Educação de Catalão
Unidade: 2601 – FME – Fundo Municipal de Educação
Função: 12 – Educação
Sub-Função: 122 – Administração Geral
Programa: 4001 – Gestão Administrativa e Governamental
Ação: 4043 – Manutenção do Conselho Municipal de Educação
Metas

Garantir a implementação estratégica do governo e dar
suporte ao desenvolvimento das atividades dos órgãos,
garantindo a eficiência, eficácia e efetividade da
secretaria. Objetivo – O Fundo deverá desenvolver
ações em conjunto ou separadamente visando às

Unidade de
Medida

2014

2015

2016

2017

UNIDADE

-

01

01

01

garantias a melhorias dos serviços públicos.
Ação: 4193 – Manutenção Secretaria Municipal de Educação
Metas

Garantir a implementação estratégica do governo e dar
suporte ao desenvolvimento das atividades dos órgãos,
garantindo a eficiência, eficácia e efetividade da secretaria.
Objetivo – O Fundo deverá desenvolver ações em conjunto
ou separadamente visando às garantias a melhorias dos
serviços públicos.

Unidade de
Medida

2014

2015

2016

2017

UNIDADE

-

01

01

01

Unidade de
Medida

2014

2015

2016

2017

UNIDADE

-

01

01

01

Sub-Função: 306 – Alimentação e Nutrição
Programa: 4005 – Melhoria na Qualidade do Ensino
Ação: 4150 – Manter a Merenda Escolar
Metas

Garantir a implementação estratégica do governo e dar
suporte ao desenvolvimento das atividades dos órgãos,
garantindo a eficiência, eficácia e efetividade da secretaria.
Objetivo – O Fundo deverá desenvolver ações em conjunto
ou separadamente visando às garantias a melhorias dos
serviços públicos.

Sub-Função: 361 – Ensino Fundamental
Programa: 4005 – Melhoria na Qualidade do Ensino
Ação: 1609 – Construção e Ampliação de Unidades Escolares do Ensino Fundamental.
Metas

Garantir a implementação estratégica do governo e dar
suporte ao desenvolvimento das atividades dos órgãos,
garantindo a eficiência, eficácia e efetividade da secretaria.
Objetivo – O Fundo deverá desenvolver ações em conjunto
ou separadamente visando às garantias a melhorias dos
serviços públicos.

Unidade de
Medida

2014

2015

2016

2017

UNIDADE

-

01

01

01

Ação: 1615 – Construção, Ampliação e Reforma de Escolas.

Metas

Garantir a implementação estratégica do governo e dar
suporte ao desenvolvimento das atividades dos órgãos,
garantindo a eficiência, eficácia e efetividade da secretaria.
Objetivo – O Fundo deverá desenvolver ações em conjunto
ou separadamente visando às garantias a melhorias dos
serviços públicos.

Unidade de
Medida

2014

2015

2016

2017

UNIDADE

-

01

01

01

Unidade de
Medida

2014

2015

2016

2017

UNIDADE

-

01

01

01

Unidade de
Medida

2014

2015

2016

2017

UNIDADE

-

01

01

01

Unidade de
Medida

2014

2015

2016

2017

UNIDADE

-

01

01

01

Ação: 4044 – Manutenção da Rede de Ensino Básico e Fundamental
Metas

Garantir a implementação estratégica do governo e dar
suporte ao desenvolvimento das atividades dos órgãos,
garantindo a eficiência, eficácia e efetividade da secretaria.
Objetivo – O Fundo deverá desenvolver ações em conjunto
ou separadamente visando às garantias a melhorias dos
serviços públicos.

Ação: 4151 – Manter o Transporte Escolar
Metas

Garantir a implementação estratégica do governo e dar
suporte ao desenvolvimento das atividades dos órgãos,
garantindo a eficiência, eficácia e efetividade da secretaria.
Objetivo – O Fundo deverá desenvolver ações em conjunto
ou separadamente visando às garantias a melhorias dos
serviços públicos.

Ação: 4157 – Manter o Programa de Auxílio Analfabetismo
Metas

Garantir a implementação estratégica do governo e dar
suporte ao desenvolvimento das atividades dos órgãos,
garantindo a eficiência, eficácia e efetividade da secretaria.
Objetivo – O Fundo deverá desenvolver ações em conjunto
ou separadamente visando às garantias a melhorias dos
serviços públicos.

Ação: 4192 – Dinheiro Direto na Escola Municipal
Metas

Garantir a implementação estratégica do governo e dar
suporte ao desenvolvimento das atividades dos órgãos,
garantindo a eficiência, eficácia e efetividade da secretaria.
Objetivo – O Fundo deverá desenvolver ações em conjunto
ou separadamente visando às garantias a melhorias dos
serviços públicos.

Unidade de
Medida

2014

2015

2016

2017

UNIDADE

-

01

01

01

Unidade de
Medida

2014

2015

2016

2017

UNIDADE

-

01

01

01

Unidade de
Medida

2014

2015

2016

2017

UNIDADE

-

01

01

01

Sub-Função: 364 – Ensino Superior
Programa: 4005 – Melhoria na Qualidade do Ensino
Ação: 1642 – Recapeamento e Asfaltamento de Centro Universitário
Metas

Garantir a implementação estratégica do governo e dar
suporte ao desenvolvimento das atividades dos órgãos,
garantindo a eficiência, eficácia e efetividade da secretaria.
Objetivo – O Fundo deverá desenvolver ações em conjunto
ou separadamente visando às garantias a melhorias dos
serviços públicos.

Ação: 4048 – Manutenção do Ensino Pré-Vestibular e Universitário
Metas

Garantir a implementação estratégica do governo e dar
suporte ao desenvolvimento das atividades dos órgãos,
garantindo a eficiência, eficácia e efetividade da secretaria.
Objetivo – O Fundo deverá desenvolver ações em conjunto
ou separadamente visando às garantias a melhorias dos
serviços públicos.

Sub-Função: 365 – Educação Infantil

Programa: 4005 – Melhoria na Qualidade do Ensino
Ação: 1616 – Construção, Ampliação e Reforma de Creches
Metas

Garantir a implementação estratégica do governo e dar
suporte ao desenvolvimento das atividades dos órgãos,
garantindo a eficiência, eficácia e efetividade da secretaria.
Objetivo – O Fundo deverá desenvolver ações em conjunto
ou separadamente visando às garantias a melhorias dos
serviços públicos.

Unidade de
Medida

2014

2015

2016

2017

UNIDADE

-

01

01

01

Unidade de
Medida

2014

2015

2016

2017

UNIDADE

-

01

01

01

2014

2015

2016

2017

Ação: 4049 – Manutenção da Educação Infantil
Metas

Garantir a implementação estratégica do governo e dar
suporte ao desenvolvimento das atividades dos órgãos,
garantindo a eficiência, eficácia e efetividade da secretaria.
Objetivo – O Fundo deverá desenvolver ações em conjunto
ou separadamente visando às garantias a melhorias dos
serviços públicos.

Sub-Função: 367 – Educação Especial
Programa: 4005 – Melhoria na Qualidade do Ensino
Ação: 4050 – Manutenção do Ensino Especial
Metas

Unidade de
Medida

Garantir a implementação estratégica do governo e dar
suporte ao desenvolvimento das atividades dos órgãos,
UNIDADE
01
01
garantindo a eficiência, eficácia e efetividade da secretaria.
Objetivo – O Fundo deverá desenvolver ações em conjunto
ou separadamente visando às garantias a melhorias dos
serviços públicos.
Promover o desenvolvimento de todas as crianças,
reconhecendo a cidadania com um direito, propiciando
equilíbrio entre escola e comunidade, busca se adequar as
políticas de educação a realidade do município.
Art. 2º - Fica incluso a meta e ação nas prioridades da Lei nº
3143/2014, de 13 de junho de 2014 e alterações posteriores, que dispõe sobre a Lei de
Diretrizes Orçamentária para Elaboração do Orçamento para o exercício de 2015.

01

Art. 3º - Ficam por força da presente Lei, autorizado à abertura
de créditos especiais no valor de R$ 17.474.752,23 (dezessete milhões, quatrocentos e
setenta e quatro mil, setecentos e cinquenta e dois reais e vinte e três centavos),
para cobertura de despesa na seguinte dotação:
Órgão: 25 – FME – Fundo Municipal de Educação de Catalão
Unidade: 2601 – FME – Fundo Municipal de Educação
Função: 12 – Educação
Sub-Função: 122 – Administração Geral
Programa: 4001 – Gestão Administrativa e Governamental
Projeto/Atividade: 4043 – Manutenção do Conselho Municipal de Educação
Fonte de Recursos: 100 (Recursos Ordinários)
Elemento
Descrição
319011
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
319013
Obrigações Patronais
319113
Contribuição Patronal para o RPPS
339030
Material de Consumo
339036
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
339039
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Total da Fonte de Recursos:
Total Projeto Atividade:

Valor
55.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
55.000,00
55.000,00

Projeto/Atividade: 4193 – Manutenção Secretaria Municipal de Educação
Fonte de Recursos: 100 (Recursos Ordinários)
Elemento
Descrição
339047
Obrigações Tributárias e Contributivas
339030
Material de Consumo
Total da Fonte de Recursos:

Valor
969,59
30.000,00
30.969,59

Fonte de Recursos: 101 (Receitas de Impostos e Transf. de Impostos – Educ.)
319011
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
1.166.431,87
319013
Obrigações Patronais
0,00
319094
Indenizações e Restituições Trabalhistas
1.500,00
319113
Contribuição Patronal para o RPPS
0,00
339014
Diárias-Civil
18.000,00
339030
Material de Consumo
0,00
339035
Serviços de Consultoria
28.895,00
339036
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
0,00
339039
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
154.337,65
339047
Obrigações Tributárias e Contributivas
67,75
339093
Indenizações e Restituições
3.151,74
Total da Fonte de Recursos:
1.372.384,01
Total Projeto Atividade:
1.403.353,60
Total Programa:
1.458.353,60
Total Sub-Função:
1.458.353,60

Sub-Função: 306 – Alimentação e Nutrição
Programa: 4005 – Melhoria na Qualidade do Ensino
Projeto/Atividade: 4150 – Manter a Merenda Escolar
Fonte de Recursos: 100 (Recursos Ordinários)
Elemento
Descrição
335043
Subvenções Sociais
339030
Material de Consumo
Total da Fonte de Recursos:

Valor
5.000,00
106.943,61
111.943,61

Fonte de Recursos: 115 (Transferência de Recursos do FNDE)
Elemento
Descrição
339030
Material de Consumo
Total da Fonte de Recursos:
Total Projeto Atividade:
Total Programa:
Total Sub-Função:

Valor
185.855,76
185.855,76
297.799,37
297.799,37
297.799,37

Sub-Função: 361 – Ensino Fundamental
Programa: 4005 – Melhoria na Qualidade do Ensino
Projeto/Atividade: 1609 – Construção e Ampliação de Unidades Escolares do Ensino
Fundamental
Fonte de Recursos: 101 (Receitas de Impostos e Transf. de Impostos –
Educ.)
Elemento
Descrição
Valor
449051
Obras e Instalações
570.000,00
449061
Aquisição de Imóveis
358.882,85
Total da Fonte de Recursos:
928.882,85
Fonte de Recursos: 115 (Transferência de Recursos do FNDE)
Elemento
Descrição
Valor
449051
Obras e Instalações
1.000.000,00
Total da Fonte de Recursos:
1.000.000,00
Total Projeto Atividade:
1.928.882,85
Projeto/Atividade: 1615 – Construção, Ampliação e Reforma de Escolas
Fonte de Recursos: 120 (Transferências de Convênios – União/Educação)
Elemento
Descrição
Valor
449051
Obras e Instalações
2.700.000,00
Total da Fonte de Recursos:
2.700.000,00
Fonte
de
Recursos:
Estado/Educação)

124

(Transferências

de

Convênios

–

Elemento
Descrição
449051
Obras e Instalações
Total da Fonte de Recursos:

Valor
325.465,00
325.465,00

Fonte de Recursos: 170 (Compensações Financeiras de Recursos
Naturais)
Elemento
Descrição
Valor
449051
Obras e Instalações
172.035,91
Total da Fonte de Recursos:
172.035,91
Total Projeto Atividade:
3.197.500,91
Projeto/Atividade: 4044 – Manutenção da Rede de Ensino Básico e Fundamental
Fonte de Recursos: 101 (Receitas de Impostos e Transf. de Impostos –
Educ.)
319004
Contratação por Tempo Determinado
51.096,44
319011
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
3.811.133,97
319013
Obrigações Patronais
0,00
319034
Outras Desp. Pessoal Decorrentes Contr.
33.545,58
Terceirização
319094
Indenizações e Restituições Trabalhistas
500,00
319113
Contribuição Patronal para o RPPS
0,00
335043
Subvenções Sociais
119.260,77
339014
Diárias-Civil
13.524,96
339030
Material de Consumo
187.067,98
339032
Material de Distribuição Gratuita
10.000,00
339036
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
0,00
339039
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
399.213,95
449052
Equipamentos e Material Permanente
0,00
Total da Fonte de Recursos:
4.625.343,65
Fonte
de
Recursos:
124
(Transferências
de
Convênios
–
Estado/Educação)
339030
Material de Consumo
10.000,00
339039
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
5.000,00
449052
Equipamentos e Material Permanente
1.000,00
Total da Fonte de Recursos:
16.000,00
Total Projeto Atividade:
4.641.343,65
Projeto/Atividade: 4151 – Manter o Transporte Escolar
Fonte de Recursos: 101 (Receitas de Impostos e Transf. de Impostos –
Educ.)
Elemento
Descrição
Valor
339030
Material de Consumo
50.000,00
339039
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
0,00
Total da Fonte de Recursos:
50.000,00

Fonte de Recursos: 115 (Transferência de Recursos do FNDE)
Elemento
Descrição
Valor
339030
Material de Consumo
5.000,00
339039
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
1.410.505,56
Total da Fonte de Recursos:
1.415.505,56
Fonte
de
Recursos:
124
(Transferências
de
Convênios
–
Estado/Educação)
Elemento
Descrição
Valor
339030
Material de Consumo
100.000,00
339039
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
120.000,00
Total da Fonte de Recursos:
220.000,00
Total Projeto Atividade:
1.685.505,56
Projeto/Atividade: 4157 – Manter o Programa de Auxílio Analfabetismo
Fonte de Recursos: 101 (Receitas de Impostos e Transf. de Impostos –
Educ.)
Elemento
Descrição
Valor
339018
Auxílio Financeiro a Estudantes
100.000,00
Total da Fonte de Recursos:
100.000,00
Total Projeto Atividade:
100.000,00
Projeto/Atividade: 4192 – Dinheiro Direto na Escola Municipal
Fonte de Recursos: 101 (Receitas de Impostos e Transf. de Impostos –
Educ.)
Elemento
Descrição
Valor
339030
Material de Consumo
76.450,00
449052
Equipamento e Material Permanente
100.000,00
339041
Contribuições
156.485,00
449041
Contribuições
67.065,00
Total da Fonte de Recursos:
400.000,00
Total Projeto Atividade:
400.000,00
Total Programa:
11.953.232,97
Total Sub-Função:
11.953.232,97

Sub-Função: 364 – Ensino Superior
Programa: 4005 – Melhoria na Qualidade do Ensino
Projeto/Atividade: 1642 – Recapeamento e Asfaltamento de Centro Universitário

Fonte de Recursos: 100 (Recursos Ordinários)
Elemento
Descrição
445042
Auxílios

Valor
0,00

Total da Fonte de Recursos:
Total Projeto Atividade:

0,00
0,00

Projeto/Atividade: 4048 – Manutenção do Ensino Pré-Vestibular e Universitário
Fonte de Recursos: 100 (Recursos Ordinários)
319004
Contratação por Tempo Determinado
319011
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
319013
Obrigações Patronais
319094
Indenizações e Restituições Trabalhistas
319113
Contribuição Patronal para o RPPS
335043
Subvenções Sociais
339014
Diárias-Civil
339018
Auxílio Financeiro a Estudantes
339030
Material de Consumo
339036
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
339039
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
449052
Equipamentos e Material Permanente
Total da Fonte de Recursos:
Total Projeto Atividade:
Total Programa:
Total Sub-Função:

84.317,59
1.584.057,06
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
173.632,53
5.000,00
0,00
0,00
0,00
1.847.007,18
1.847.007,18
1.847.007,18
1.847.007,18

Sub-Função: 365 – Educação Infantil
Programa: 4005 – Melhoria na Qualidade do Ensino
Projeto/Atividade: 1616 – Construção, Ampliação e Reforma de Creches

Fonte de Recursos: 101 (Receitas de Impostos e Transf. de Impostos –
Educ.)
Elemento
Descrição
Valor
449051
Obras e Instalações
50.000,00
Total da Fonte de Recursos:
50.000,00
Fonte de Recursos: 120 (Transferências de Convênios – União/Educação)
Elemento
Descrição
Valor
449051
Obras e Instalações
900.000,00
Total da Fonte de Recursos:
900.000,00
Fonte de Recursos: 170 (Compensações Financeiras de Recursos
Naturais)
Elemento
Descrição
Valor
449051
Obras e Instalações
100.000,00
Total da Fonte de Recursos:
100.000,00
Total Projeto Atividade:
1.050.000,00
Projeto/Atividade: 4049 – Manutenção da Educação Infantil

Fonte de Recursos: 101 (Receitas de Impostos e Transf. de Impostos –
Educ.)
319011
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
297.063,76
319013
Obrigações Patronais
0,00
319094
Indenizações e Restituições Trabalhistas
500,00
319113
Contribuição Patronal para o RPPS
0,00
335043
Subvenções Sociais
0,00
339014
Diárias-Civil
1.000,00
339030
Material de Consumo
362.731,20
339036
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
11.000,00
339039
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
9.347,76
449052
Equipamentos e Material Permanente
10.000,00
Total da Fonte de Recursos:
691.642,72
Total Projeto Atividade:
691.642,72
Total Programa:
1.741.642,72
Total Sub-Função:
1.741.642,72
Sub-Função: 367 – Educação Especial
Programa: 4005 – Melhoria na Qualidade do Ensino
Projeto/Atividade: 4050 – Manutenção do Ensino Especial
Fonte de Recursos: 100 (Recursos Ordinários)
319011
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
319013
Obrigações Patronais
319094
Indenizações e Restituições Trabalhistas
319113
Contribuição Patronal para o RPPS
339030
Material de Consumo
339036
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
339039
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Total da Fonte de Recursos:
Total Projeto Atividade:
Total Programa:
Total Sub-Função:
Total Função:
Total da Unidade:
Total da Gestão:
Total Geral:

175.216,39
0,00
500,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
176.716,39
176.716,39
176.716,39
176.716,39
17.474.752,23
17.474.752,23
17.474.752,23
17.474.752,23

Art. 4º - Para cobertura dos créditos abertos no total de R$
17.474.752,23 (dezessete milhões, quatrocentos e setenta e quatro mil, setecentos e
cinquenta e dois reais e vinte e três centavos), os recursos serão realocados via
Remanejamento de Dotação nas seguintes rubricas:

Órgão Unidade Função
01

3007

12

SubFunção
122

Programa
4001

Projeto
Atividade
4043

Valor
55.000,00

01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01

3007
3007
3007
3007
3007
3007
3007
3007
3007
3007
3007
3007
3007

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

122
306
361
361
361
361
361
361
364
364
365
365
367

4001
4005
4005
4005
4005
4005
4005
4005
4005
4005
4005
4005
4005

4193
4150
1609
1615
4044
4151
4157
4192
1642
4048
1616
4049
4050

1.403.353,60
297.799,37
1.928.882,85
3.197.500,91
4.641.343,65
1.685.505,56
100.000,00
400.000,00
0,00
1.847.007,18
1.050.000,00
691.642,72
176.716,39

Art. 5º - Fica autorizado a abrir Créditos Adicionais de natureza
suplementar, até o limite fixado na Lei nº 3188/2014, de 11 de dezembro de 2014, que
estima a receita e fixa as despesas - LOA do município de Catalão - Goiás para o
exercício de 2015.
Art. 6º - Fica autorizado a fazer as alterações e inclusões
necessárias no Plano Plurianual – PPA de 2014/2017, na Lei de Diretrizes Orçamentária
– LDO para 2015, bem como na Lei Orçamentária Anual – LOA de 2015.
Art. 7º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE
CATALÃO-GO, Estado de Goiás, aos 08 (oito) dias do mês de abril de 2015.

JARDEL SEBBA
Prefeito Municipal

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Município de Catalão

LEI Nº 3.253, de 08 de abril de 2015.
“Abre Créditos Especiais no orçamento em execução
ano/2015, nos valores especificados abaixo e dá
outras providências”.

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, no uso
de suas prerrogativas constitucionais, aprova, e eu, Prefeito Municipal,
sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1° - Fica autorizado o Executivo Municipal a abrir no
orçamento em execução (Lei Municipal nº 3.188, de 11 de dezembro de 2014,
que estima a receita e fixa a despesa para o exercício de 2015), os créditos
especiais abaixo-relacionado, na importância de 184.570,87 (Cento e oitenta
mil quinhentos e setenta reais e oitenta e sete centavos), obedecendo as
seguintes classificações:
1º) - R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais):
Objeto: Construção, de uma nova célula impermeabilizada com
GEOMEMBRANA em PEAD (Polietileno Especial de Alta Densidade), no
Complexo do Aterro Sanitário.
Dotação:
01.3009.18.542.4115.1692.449051 (100) – R$ 150.000,00 (Cento e Cinquenta
Mil Reais)
449051 – Obras e Instalações
1692 – Construção e Instalação de Célula no Complexo do Aterro Sanitário
Superávit Financeiro

2º) - R$ 34.570,87 (trinta e quatro mil quinhentos e setenta reais e oitenta e
sete centavos):
Objeto: Contrapartida financeira do Fundo Municipal do Meio Ambiente para
financiar a reforma, adequação e ampliação do CETAS do Município de
Catalão – GO, viabilizando uma parceria entre o COMDEMA – Conselho
Municipal de Defesa do Meio Ambiente, a SEMMAC – Secretaria Municipal do
Meio Ambiente e o CETAS – Centro de Triagem de Animais Silvestres.
Dotação:
01.3009.18.542.4115.1691.449051 (100) – R$ 34.570,87
449051 – Obras e Instalações
1691 – Construção, Ampliação e Reforma do Cetas
Superávit Financeiro
Art. 2º - Para cobertura dos créditos especiais autorizados
no artigo anterior desta lei serão utilizados recursos de superávit financeiro
ocorrido no exercício anterior.
Art. 3º - Fica autorizado a abrir créditos Adicionais de
natureza suplementar até o limite fixado na Lei nº 3.188, de 11 de dezembro de
2014, que dispõe sobre a Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2015.
Art. 4º - Fica autorizado a fazer as alterações e inclusões
necessárias no Plano Plurianual – PPA de 2014/2017, lei municipal nº 3.190,
de 11 de dezembro de 2014; na Lei de Diretrizes Orçamentária – LDO para
2015, lei municipal nº 3.189, de 11 de dezembro de 2014, bem como na Lei
Orçamentária Anual – LOA de 2015.
Art.5º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE
CATALÃO-GO, Estado de Goiás, aos 08 (oito) dias do mês de abril de
2015.

JARDEL SEBBA
Prefeito Municipal

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Município de Catalão

LEI Nº 3.254, de 08 de abril de 2015.

“Dispõe sobre transposição, transferências e
remanejamento de créditos orçamentários no
âmbito do Poder Executivo e Legislativo Municipal,
no vigente orçamento e dá outras providências”

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, no uso
de suas prerrogativas constitucionais, aprova, e eu, Prefeito Municipal,
sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica o Poder Executivo e Legislativo Municipal,
nos moldes do artigo 167, VI da Constituição Federal, mediante Decreto,
autorizado a realocar recursos orçamentários no âmbito da Administração
Direta,

Administração

Indireta

e

Fundos,

a

título

de

Transposição,

Transferências e Remanejamento de créditos orçamentários, até o montante
do orçamento fixado para o Município, no exercício financeiro de 2015.
§1º - A Transposição, Transferência e o Remanejamento
são instrumentos de flexibilização orçamentária, diferenciando-se dos créditos
adicionais.
§2º - Para efeito da Lei Orçamentária entende-se:
I – Transposição – São realocações no âmbito dos
programas de trabalho, dentro do mesmo órgão.

II – Transferência – são realocações de recursos entre
as categorias econômicas de despesas, dentro do mesmo órgão e do mesmo
programa de trabalho.
III – Remanejamento – São realocações na organização
de um ente público, com destinação de recursos de um órgão para outro.
§3º - A transposição, transferência ou remanejamento
não poderá resultar em alteração de valores das programações aprovadas na
lei orçamentária de 2015 ou em créditos adicionais, podendo haver,
excepcionalmente, ajuste na classificação funcional.
Art. 2º - O Poder Executivo poderá fazer as adaptações
necessárias para o enquadramento no presente orçamento de 2015, criando se
Fontes de Recursos de acordo com a STN – Secretaria do Tesouro Nacional,
sempre que houver necessidade de adequação, para atender prioridades do
Município.
Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação, retroagindo seus efeitos à entrada em vigor da Lei Orçamentária
Anual, revogada as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE
CATALÃO-GO, Estado de Goiás, aos 08 (oito) dias do mês de abril de
2015.

JARDEL SEBBA
Prefeito Municipal

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Município de Catalão

LEI Nº 3.255, de 08 de abril de 2015.
“Abre Créditos Especiais no orçamento em execução
ano/2015, nos valores abaixo especificados para cobrir
diversas despesas do exercício anterior, e dá outras
providências”.

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, no uso
de suas prerrogativas constitucionais, aprova, e eu, Prefeito Municipal, sanciono
e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1° - Fica autorizado o Executivo Municipal a abrir no
orçamento em execução (Lei Municipal nº 3.188, de 11 de dezembro de 2014,
que estima a receita e fixa a despesa para o exercício de 2015), os créditos
especiais abaixo-relacionados, nos valores especificados, obedecendo as
seguintes classificações:

Órgão Solicitante: FMS – Fundo Municipal de Saúde
Motivo: Alteração PPA/LOA

Dotação:
09.0901.10.301.4009.4037 339092 (102) – 50.000,00
09.0901.10.301.4009.4037 339092 (114) – 50.000,00
339092 – Despesas de Exercícios Anteriores.
4037 – Manutenção do F.M.S.

Excesso de Arrecadação:
Fonte: 102

Anulação de Dotação:
09.0901.10.301.4009.4037 339039 (114) – 50.000,00

Órgão Solicitante: FMAS – Fundo Municipal de Assistência Social
Motivo: Alteração PPA/LOA

Dotação:
14.1401.08.122.4010.4020 339092 (100) – 10.000,00
14.1401.08.122.4010.4020 339092 (129) – 10.000,00
339092 – Despesas de Exercícios Anteriores.
4020 – Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS
Anulação de Dotação:
14.1401.08.122.4010.4020 319034 (100) – 10.000,00
14.1401.08.122.4010.4020 339036 (129) – 10.000,00

Órgão Solicitante: CCPA – Centro de Convivência do Pequeno Aprendiz
Motivo: Alteração PPA/LOA

Dotação:
06.0601.08.243.4023.4026 339092 (100) – 5.000,00
339092 – Despesas de Exercícios Anteriores.
4026 – Manutenção do C.C.P.A.
Anulação de Dotação:
06.0601.08.243.4023.4026 339030 (100) – 5.000,00

Órgão Solicitante: FLBES – Fundação Legionárias do Bem Estar Social

Motivo: Alteração PPA/LOA
Dotação:
02.0801.08.244.4010.4030 339092 (100) – 5.000,00
339092 – Despesas de Exercícios Anteriores.
4030 – Administração da F.L.B.E.S.

Anulação de Dotação:
02.0801.08.244.4010.4030 339039 (100) – 5.000,00

Órgão Solicitante: FCMDC – Fundação Cultural Maria das Dores Campos
Motivo: Alteração PPA/LOA

Dotação:
05.1101.13.392.4020.4053 339092 (100) – 5.000,00
339092 – Despesas de Exercícios Anteriores.
4053 – Manutenção da F.C.M.D.C.

Anulação de Dotação:
05.1101.13.392.4020.4053 339039 (100) – 5.000,00

Órgão Solicitante: SMTC – Superintendência Municipal de Trânsito de
Catalão.
Motivo: Alteração PPA/LOA

Dotação:
07.0501.06.181.4006.4017 339092 (100) – 5.000,00
339092 – Despesas de Exercícios Anteriores.
4017 – SMTC

Anulação de Dotação:
07.0501.06.181.4006.3006 449051 (100) – 5.000,00

Órgão Solicitante: SAE – Superintendência Municipal de Água e Esgoto.
Motivo: Alteração PPA/LOA

Dotação:
12.1001.17.512.4012.4063 339092 (110) – 10.000,00
339092 – Despesas de Exercícios Anteriores.
4063 – Administração da SAE.
Anulação de Dotação:
12.1001.17.512.4012.1640 449051 (110) – 10.000,00

Órgão Solicitante: PRÓ-SAÚDE – Programa de Saúde dos Servidores
Municipais
Motivo: Alteração PPA/LOA

Dotação:
16.1601.10.302.4008.4033 339092 (110) – 1.000,00
339092 – Despesas de Exercícios Anteriores.
4033 – Manutenção do Fundo Pró-Saúde.
Anulação de Dotação:
16.1601.10.302.4008.4033 449052 (110) – 1.000,00

Órgão Solicitante: IPASC
Motivo: Alteração PPA/LOA

Dotação:
10.0901.09.272.4007.4032 339092 (103) – 1.000,00
339092 – Despesas de Exercícios Anteriores.
4032 – Administração do IPASC.
Anulação de Dotação:
10.0901.09.272.4007.4032 339092 (103) – 1.000,00

Órgão Solicitante: FMDCA – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e
Adolescente
Motivo: Alteração PPA/LOA

Dotação:
17.2501.08.243.4001.4024 339092 (100) – 500,00
339092 – Despesas de Exercícios Anteriores.
4024 – Manutenção do Fundo Municipal da Criança e Adolescente.
Anulação de Dotação:
17.2501.08.243.4001.4024 339039 (100) – 500,00

Órgão Solicitante: FEMBOM – Fundo Especial Municipal Corpo de Bombeiros
de Catalão
Motivo: Alteração PPA/LOA

Dotação:
08.0601.06.182.4024.4018 339092 (110) – 500,00
339092 – Despesas de Exercícios Anteriores.
4018 – Fundo Especial do Corpo de Bombeiros.

Anulação de Dotação:
08.0601.06.182.4024.4018 339036 (110) – 500,00

Órgão Solicitante: Poder Executivo
Motivo: Alteração PPA/LOA

Dotação:
01.3001.04.122.4001.4101 339092 (100) – 5.000,00
339092 – Despesas de Exercícios Anteriores.
4101 – Manutenção do Gabinete do Prefeito

Anulação de Dotação:
01.3001.04.122.4001.4101 339092 (100) – 5.000,00

Órgão Solicitante: Poder Executivo
Motivo: Alteração PPA/LOA

Dotação:
01.3002.04.122.4001.4104 339092 (100) – 100.000,00
339092 – Despesas de Exercícios Anteriores.
4104 – Manutenção da Secretaria Municipal de Administração
Anulação de Dotação:
01.3002.04.331.4001.4040 339030 (100) – 100.000,00

Órgão Solicitante: Poder Executivo
Motivo: Alteração PPA/LOA

Dotação:
01.3003.03.121.4001.4109 339092 (100) – 30.000,00
339092 – Despesas de Exercícios Anteriores.
4109 – Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento e Regulação
Anulação de Dotação:
01.3003.03.121.4001.4109 339030 (100) – 30.000,00

Órgão Solicitante: Poder Executivo
Motivo: Alteração PPA/LOA
Dotação:
01.3004.04.123.4002.4112 339092 (100) – 6.000,00
339092 – Despesas de Exercícios Anteriores.

4112 – Manutenção da Secretaria Municipal da Fazenda

Anulação de Dotação:
01.3004.04.123.4002.4112 339030 (100) – 6.000,00

Órgão Solicitante: Poder Executivo
Motivo: Alteração PPA/LOA

Dotação:
01.3005.04.092.4014.4117 339092 (100) – 10.000,00
339092 – Despesas de Exercícios Anteriores.
4117 – Manutenção da Procuradoria Geral de Catalão

Anulação de Dotação:
01.3005.04.092.4014.4117 339036 (100) – 10.000,00

Órgão Solicitante: Poder Executivo
Motivo: Alteração PPA/LOA

Dotação:
01.3008.04.122.4001.4120 339092 (100) – 1.000,00
339092 – Despesas de Exercícios Anteriores.
4120 – Manutenção da Secretaria Municipal de Governo

Anulação de Dotação:
01.3008.04.122.4001.4120 339039 (100) – 1.000,00
Órgão Solicitante: Poder Executivo
Motivo: Alteração PPA/LOA

Dotação:
01.3009.18.542.4115.4121 339092 (100) – 50.000,00

339092 – Despesas de Exercícios Anteriores.
4121 – Manutenção da Secretaria Municipal do Meio Ambiente

Anulação de Dotação:
01.3009.18.542.4115.4121 339039 (100) – 50.000,00

Órgão Solicitante: Poder Executivo
Motivo: Alteração PPA/LOA

Dotação:
01.3009.18.542.4115.4066 339092 (100) – 5.000,00
339092 – Despesas de Exercícios Anteriores.
4066 – Fundo Municipal do Meio Ambiente

Superávit Financeiro

Órgão Solicitante: Poder Executivo
Motivo: Alteração PPA/LOA

Dotação:
01.3010.20.122.4016.4123 339092 (100) – 10.000,00
339092 – Despesas de Exercícios Anteriores.
4123 – Manutenção da Secretaria Municipal da Agricultura e Desenvolvimento

Anulação de Dotação:
01.3010.20.122.4016.4123 339039 (100) – 10.000,00
Órgão Solicitante: Poder Executivo
Motivo: Alteração PPA/LOA

Dotação:
01.3011.04.122.4017.4126 339092 (100) – 1.000,00

339092 – Despesas de Exercícios Anteriores.
4126 – Manutenção da Secretaria Municipal da Indústria, Comércio, Serviços e
Turismo
Anulação de Dotação:
01.3011.04.122.4017.4126 339032 (100) – 1.000,00

Órgão Solicitante: Poder Executivo
Motivo: Alteração PPA/LOA

Dotação:
01.3012.27.812.4018.4127 339092 (100) – 50.000,00
339092 – Despesas de Exercícios Anteriores.
4126 – Manutenção da Secretaria Municipal de Esportes, Juventude e Lazer
Anulação de Dotação:
01.3012.27.812.4018.4129 339039 (100) – 50.000,00

Órgão Solicitante: Poder Executivo
Motivo: Alteração PPA/LOA

Dotação:
01.3013.11.334.4019.4130 339092 (100) – 10.000,00
339092 – Despesas de Exercícios Anteriores.
4130 – Manutenção da Secretaria Municipal do Trabalho e Renda
Anulação de Dotação:
01.3013.11.334.4019.4130 335041 (100) – 10.000,00

Órgão Solicitante: Poder Executivo

Motivo: Alteração PPA/LOA

Dotação:
01.3014.04.131.4001.4132 339092 (100) – 30.000,00
339092 – Despesas de Exercícios Anteriores.
4132 – Manutenção da Secretaria Municipal de Comunicação

Anulação de Dotação:
01.3014.04.131.4001.4132 339030 (100) – 30.000,00

Órgão Solicitante: Poder Executivo
Motivo: Alteração PPA/LOA

Dotação:
01.3016.15.451.4020.4133 339092 (100) – 100.000,00
339092 – Despesas de Exercícios Anteriores.
4133 – Manutenção da Secretaria Municipal de Infraestrutura

Anulação de Dotação:
01.3016.15.451.4020.4133 319011 (100) – 100.000,00

Órgão Solicitante: Poder Executivo
Motivo: Alteração PPA/LOA

Dotação:
01.3017.04.244.4019.4139 339092 (100) – 1.000,00
339092 – Despesas de Exercícios Anteriores.
4133 – Manutenção da Secretaria Municipal de Assuntos Comunitários

Anulação de Dotação:
01.3017.04.244.4019.4139 339039 (100) – 1.000,00

Órgão Solicitante: Poder Executivo
Motivo: Alteração PPA/LOA

Dotação:
01.3018.04.122.4001.4141 339092 (100) – 10.000,00
339092 – Despesas de Exercícios Anteriores.
4133 – Manutenção da Secretaria Municipal de Provisão e Suprimentos
Anulação de Dotação:
01.3018.04.122.4001.4141 339035 (100) – 10.000,000

Órgão Solicitante: Poder Executivo
Motivo: Alteração PPA/LOA

Dotação:
01.3019.04.122.4020.4144 339092 (100) – 50.000,00
339092 – Despesas de Exercícios Anteriores.
4144 – Manutenção da Secretaria Municipal de Obras Públicas
Anulação de Dotação:
01.3019.04.122.4020.4144 319011 (100) – 50.000,00

Órgão Solicitante: Poder Executivo
Motivo: Alteração PPA/LOA

Dotação:
01.3020.04.122.4021.4155 339092 (100) – 1.000,00
339092 – Despesas de Exercícios Anteriores.
4155 – Manter Sub-Prefeitura do Distrito de Santo Antônio do Rio Verde

Anulação de Dotação:
01.3020.04.122.4021.4155 339030 (100) – 1.000,00

Órgão Solicitante: Poder Executivo
Motivo: Alteração PPA/LOA

Dotação:
01.3021.13.392.4025.4191 339092 (100) – 5.000,00
339092 – Despesas de Exercícios Anteriores.
4166 – Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura - SECULT
Anulação de Dotação:
01.3021.13.392.4025.4191 339039 (100) – 5.000,00

Órgão Solicitante: Poder Executivo
Motivo: Alteração PPA/LOA

Dotação:
01.3022.16.122.4019.4176 339092 (100) – 1.000,00
339092 – Despesas de Exercícios Anteriores.
4176 – Manutenção da Secretaria e Assuntos Fundiários - SEHAF
Anulação de Dotação:
01.3022.16.122.4019.4176 339030 (100) – 1.000,00

Órgão Solicitante: Poder Executivo
Motivo: Alteração PPA/LOA
Dotação:
01.3023.04.124.4011.4184 339092 (100) – 5.000,00
339092 – Despesas de Exercícios Anteriores.
4184 – Manutenção Controladoria Geral do Município

Anulação de Dotação:
01.3023.04.124.4011.4184 339030 (100) – 5.000,00

Órgão Solicitante: Poder Executivo
Motivo: Alteração PPA/LOA

Dotação:
01.3024.04.573.4026.4175 339092 (100) – 5.000,00
339092 – Despesas de Exercícios Anteriores.
4175 – Manutenção da Secretaria Municipal de Ciências, Tecnologia e
Informações
Anulação de Dotação:
01.3024.04.573.4026.4175 339039 (100) – 5.000,00

Órgão Solicitante: Fundo Municipal de Educação
Motivo: Alteração PPA/LOA

Dotação:
25.2601.12.122.4001.4193 339092 (101) – 50.000,00
339092 – Despesas de Exercícios Anteriores.
4193 – Manutenção Secretaria Municipal de Educação
Anulação de Dotação:
25.2601.12.122.4001.4193 339039 (101) – 50.000,00

Órgão Solicitante: Fundo Municipal de Educação
Motivo: Alteração PPA/LOA
Dotação:
25.2601.12.306.4005.4150 339092 (100) – 1.000,00
339092 – Despesas de Exercícios Anteriores.
4150 – Manter a Merenda Escolar

Anulação de Dotação:
25.2601.12.306.4005.4150 335043 (100) – 1.000,00

Órgão Solicitante: Fundo Municipal de Educação
Motivo: Alteração PPA/LOA

Dotação:
25.2601.12.364.4005.4048 339092 (100) – 1.000,00
339092 – Despesas de Exercícios Anteriores.
4048 – Manutenção do Ensino Pré Vestibular e Universitário
Anulação de Dotação:
25.2601.12.306.4005.4150 335043 (100) – 1.000,00

Art. 2º - Para cobertura dos créditos especiais autorizados
no artigo anterior desta lei serão utilizados recursos de anulação de
dotação/excesso de arrecadação/ superávit financeiro, conforme especificado nos
Quadros acima.
Art. 3º - Fica autorizado a abrir créditos Adicionais de
natureza suplementar até o limite fixado na Lei nº 3.188, de 11 de dezembro de
2014, que dispõe sobre a Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2015.

Art. 4º - Fica autorizado a fazer as alterações e inclusões
necessárias no Plano Plurianual – PPA de 2014/2017, lei municipal nº 3.190, de
11 de dezembro de 2014; na Lei de Diretrizes Orçamentária – LDO para 2015,
lei municipal nº 3.189, de 11 de dezembro de 2014, bem como na Lei
Orçamentária Anual – LOA de 2015.
Art.5º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE
CATALÃO-GO, Estado de Goiás, aos 08 (oito) dias do mês de abril de 2015.

JARDEL SEBBA
Prefeito Municipal

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Município de Catalão

LEI Nº 3.256, de 08 de abril de 2015.

“Altera o Art. 1º, da Lei Municipal nº 3.235, de 27
de fevereiro de 2015 na forma abaixo.”

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, no
uso de suas prerrogativas constitucionais, aprova, e eu, Prefeito
Municipal, sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º - O Art. 1º, da Lei Municipal nº 3.235, de 27 de
fevereiro de 2015, passa, a partir desta data, a vigorar com a seguinte
redação:
“Lei Municipal nº 3.235, de 27 de fevereiro de 2015
Art. 1° - Fica autorizado o Executivo Municipal a
abrir no orçamento em execução (Lei Municipal nº 3.188, de 11 de
dezembro de 2014, que estima a receita e fixa a despesa para o
exercício de 2015), o crédito especial abaixo-relacionado, na importância
de 165.000,00 (Cento e sessenta e cinco mil reais), obedecendo as
seguintes classificações:
Objeto: Aquisição de passes estudantis para o transporte das crianças e
adolescentes frequentadores do Centro de Convivência do Pequeno
Aprendiz – CCPA, que não possuem condições de arcarem com as
custas de locomoção.
Dotação:
12.1201.08.243.4023.4026 339033 (100) – R$ 165.000,00
339033 – Passagens e Despesas com Locomoção.
4026 – Manutenção do CCPA

Anulação de Dotação:
12.1201.08.243.4023.4026 339036 (100) – R$ 165.000,00 ”

Art. 2º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE
CATALÃO-GO, Estado de Goiás, aos 08 (oito) dias do mês de abril de
2015.

JARDEL SEBBA
Prefeito Municipal

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Município de Catalão

LEI Nº 3.257, de 08 de abril de 2015.
“Autoriza o Município de Catalão a firmar convênio
de parceria com a FUNDAÇÃO ESPÍRITA NOVA VIDA
– FENOVA, e a conceder subvenção financeira da
forma que especifica e dá outras providências”.

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, no uso
de suas prerrogativas constitucionais, aprova, e eu, Prefeito Municipal,
sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1.º - Fica o chefe do Poder Executivo Municipal
autorizado, em nome do Município de Catalão, a firmar convênio com a
FUNDAÇÃO ESPÍRITA “NOVA VIDA”, também designada pela sigla
FENOVA, pessoa jurídica de direito privado, de natureza filantrópica, sem fins
lucrativos, com sede nesta cidade, no exercício de 2015, objetivando uma
parceria com a FENOVA no sentido de colaborar para mantê-la em pleno
funcionamento, de forma a atender bem o maior número de crianças que se
matricularem na referida instituição, tudo de acordo com os Estatutos da
FENOVA.
§ 1º - O Município fica autorizado a conceder subvenção
financeira à entidade FUNDAÇÃO ESPÍRITA “NOVA VIDA” – FENOVA, para
consecução dos objetivos referenciados no caput deste artigo, na ordem de R$
80.000,00 (oitenta mil reais).

§2º - Os repasses ocorrerão em 09 (nove) parcelas,
sendo as duas primeiras nos meses de abril e maio/2015, no valor de R$
12.000,00 (doze mil reais) cada, e as 07 (sete) restantes, de junho a
dezembro/2015, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) cada, sendo que os
recursos deverão ser utilizados na manutenção da FENOVA, para pagamento
de salários e direitos trabalhistas, previdenciários e sociais dos funcionários da
Fundação.
Art. 2º - Para fazer face aos recursos desta lei, a
FUNDAÇÃO ESPÍRITA “NOVA VIDA” - FENOVA, deverá apresentar o plano
de aplicação, e, posteriormente, a devida prestação de conta referente às
subvenções recebidas nos termos e formas indicadas pela Diretoria de
Contabilidade.

Art. 3º - As despesas decorrentes da aplicação desta Lei
serão suportadas por dotações orçamentárias próprias vigentes, a conta da
seguinte verba:
14.1402.08.122.4001.4160 – Subvenção Financeira –
Fundação Nova Vida 335043 – Subvenções Sociais
(100) Fonte de Recurso

Art. 4º - Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário, retroagindo seus efeitos a
partir de 1º (primeiro) de abril de 2015.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE
CATALÃO-GO, Estado de Goiás, aos 08 (oito) dias do mês de abril de
2015.

JARDEL SEBBA
Prefeito Municipal

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Município de Catalão

LEI Nº 3.258, de 17 de abril de 2015.
“ACADEMIAS AO AR LIVRE, PARQUES DE
DIVERSÃO, CASAS DE FESTA INFANTIS, CIRCOS E
ASSEMELHADOS
DEVEM, OBRIGATORIAMENTE,
AFIXAR EM CADA BRINQUEDO OU EQUIPAMENTO,
EM LOCAL VISÍVEL AOS USUÁRIOS, PLACAS
INFORMATIVAS COM O NÚMERO DO LAUDO DA
VISTORIA EMITIDO PELA AUTORIDADE PÚBLICA
COMPETENTE,
COM
A
DATA
DA
ÚLTIMA
MANUTENÇÃO REALIZADA E A PREVISÃO DA
PRÓXIMA, BEM COMO EVENTUAIS RISCOS NA
UTILIZAÇÃO DE CADA BRINQUEDO.”

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás,
no uso de suas prerrogativas constitucionais, aprova, e eu, Prefeito
Municipal, sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º - Os Gestores de Academias ao ar Livre,
Parques de Diversão, Casas de Festa Infantis, Circos e Assemelhados,
ficam obrigados a afixar em cada brinquedo, em local visível aos
usuários, placa com letras que propiciem fácil leitura, informando o
número do laudo da vistoria emitido pela autoridade pública competente,
a data da última manutenção realizada e a previsão da próxima, bem
como eventuais riscos na utilização de cada brinquedo ou equipamento.

§ 1º - Entendem-se como informações relativas

aos eventuais riscos inerentes à utilização de cada brinquedo ou atração,
informações que indiquem:

I

-

riscos

para

pessoas

portadoras

determinadas

de

doenças;
II

-

idades

mínima

e

III -

alturas

mínima e

máxima

permitidas;

máxima permitidas

IV - pesos mínimo e máximo permitidos.

Art. 2º - Todos os brinquedos e equipamentos devem
estar de acordo com as Normas Brasileiras para Parques de Diversão da
Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e da Associação
Brasileira de Parques de Diversão do Brasil (ADIBRA).

Art. 3º - O não cumprimento dessas obrigações
acarretará multa de 200 UFM´S na primeira infração, 400 UFM´S na
segunda e perda do alvará de funcionamento.

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE
CATALÃO-GO, Estado de Goiás, aos 17 (dezessete) dias do mês de
abril de 2015.

JARDEL SEBBA
Prefeito Municipal

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Município de Catalão

LEI Nº 3.259, de 17 de abril de 2015.
“Altera a Lei Municipal n° 2.968, de 22 de fevereiro
de 2013, na forma que especifica.”
A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, no uso
de suas prerrogativas constitucionais, aprova, e eu, Prefeito Municipal,
sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art.1º - O artigo 1°, da lei municipal n° 2.968, de 22 de
fevereiro de 2015 passa, a partir desta data, a vigorar com a seguinte redação:
“Lei Municipal n° 2.968, de 22 de fevereiro de 2013:
Art. 1° - Fica o Chefe do Poder
Executivo Municipal autorizado a realizar despesas em
nome do MUNICÍPIO DE CATALÃO, com o transporte de
estudantes de nossa cidade até outros municípios.
(...)
§4° - Perderá o direito ao transporte
escolar o aluno que for reprovado no curso técnico ou de
ensino superior em que estiver matriculado.”
Art.2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CATALÃOGO, Estado de Goiás, aos 17 (dezessete) dias do mês de abril de 2015.

JARDEL SEBBA
Prefeito Municipal

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Município de Catalão

LEI Nº 3.260, de 17 de abril de 2015.

“Denomina de UBS ‘EURÍPEDES ANTÔNIO RITA’,
a Unidade Básica de Saúde localizada no Bairro
das Américas, nesta cidade”.

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, no
uso de suas prerrogativas constitucionais, aprova, e eu, Prefeito
Municipal, sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1°. Fica denominado de, UBS “EURÍPEDES
ANTÔNIO RITA”, a Unidade Básica de Saúde, localizada no Bairro das
Américas, nesta cidade.
Art. 2°. Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogando a Lei Municipal n° 3.120, de 07 de maio de 2014.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE
CATALÃO-GO, Estado de Goiás, aos 17 (dezessete) dias do mês de
abril de 2015.

JARDEL SEBBA
Prefeito Municipal

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Município de Catalão

LEI Nº 3.261, de 17 de abril de 2015.
“Concede reajuste salarial aos vencimentos
dos servidores efetivos, comissionados,
inativos, pensionistas e temporários, e
revisão anual na forma do inciso X, do Art.
37, da Constituição Federal, aos subsídios
dos agentes políticos do Poder Executivo
Municipal e dá outras providências”.

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

1.º

-

Fica

o

Poder

Executivo

Municipal

autorizado, nos termos da Lei Municipal n° 2.550, de 24/01/2008, que
fixou a data base das revisões gerais anuais dos subsídios dos agentes
políticos e da remuneração dos servidores públicos municipais, a efetuar
a revisão salarial dos AGENTES POLÍTICOS ELETIVOS NOMEADOS E
EQUIPARADOS em 3,1451% (três vírgula quatorze e cinquenta e um por
cento), correspondente à variação do IGP-M (FGV) de abril/2014 a
março/2015, a partir de 1° (primeiro) de abril do corrente ano.

Art. 2º - Fica ainda autorizado a efetuar revisão
salarial dos SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS, COMISSIONADOS,
APOSENTADOS, PENSIONISTAS E CONTRATADOS POR TEMPO

DETERMINADO (TEMPORÁRIOS), em 3,1451 (três vírgula quatorze e
cinquenta e um por cento), correspondente à variação do IGP-M (FGV)
de abril/2014 a março/2015, e a conceder reajuste salarial de 0,8549%
(zero vírgula oitenta e cinco quarenta e nove por cento), perfazendo o
percentual de 4,00% (quatro por cento), a partir de 1° (primeiro) de abril
do corrente ano, sobre os valores da folha de pagamento de março de
2015.
Art. 3º - O reajuste salarial referenciado no caput do
Art. 1° desta Lei não alcançara os cargos referenciados na Lei Municipal
n° 3.211, de 23 de janeiro de 2015, que dispôs sobre a adequação via de
antecipação salarial dos vencimentos do quadro do magistério público
municipal da educação básica ao piso salarial profissional nacional.

Art. 4° - As despesas decorrentes desta Lei correrão
por conta de dotações existentes no orçamento em vigor

Art. 5º - Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação, com efeitos financeiros retroativos a partir de 1° de abril do
corrente ano.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE
CATALÃO-GO, Estado de Goiás, aos 17 (dezessete) dias do mês de
abril de 2015.

JARDEL SEBBA
Prefeito Municipal

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Município de Catalão

LEI Nº 3.262, de 24 de abril de 2015.
“Altera o caput do Art. 7º, e seu § 4º, da Lei
Municipal nº 1.257, de 14 de junho de 1993, na
forma abaixo.”

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, no
uso de suas prerrogativas constitucionais, aprova, e eu, Prefeito
Municipal, sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º - O caput Art. 7º, e seu § 4º, da Lei Municipal
nº 1.257, de 14 de junho de 1993, passarão, a partir desta data, a
vigorarem com a seguinte redação:
“Lei Municipal nº 1.257, de 14 de junho de 1993:
Art. 7° - O Conselho Municipal do Bem-Estar Social
será
constituído de 10 (dez) membros, sendo cinco do
Poder Público
e cinco da Sociedade civil, a saber:
Representantes do Poder Público:
I – um representante do Poder Executivo;
II – um representante da Secretaria Municipal de
Promoção e
Ação Social;
III – um representante do Poder Legislativo local;
IV – um representante da Secretaria Municipal de
Educação; e

V – um representante da Fundação Cultural Maria
das Dores
Campos.

Representante da Sociedade Civil:
I – um representante das Associações de Moradores;
II – um representante da Fundação Nova Vida;
III – um representante do Clube de Serviço Rotary;
IV – um representante da Maçonaria; e
V – um representante da Fundação Legionárias do
Bem Estar
Social – F.L.B.E.S de Catalão.

§ 4º - O número de representantes do Poder Público
e da
Sociedade Civil deverá ser sempre paritário”.

Art. 2º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE
CATALÃO-GO, Estado de Goiás, aos 24 (vinte e quatro) dias do mês de
abril de 2015.

JARDEL SEBBA
Prefeito Municipal

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Município de Catalão

LEI Nº 3.263, de 24 de abril de 2015.
“Autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal,
em nome do Município de Catalão, a ceder
servidores para atender a necessidades
temporárias do Tribunal de Justiça do Estado de
Goiás em nossa cidade, bem como a realizar
despesas em auxílio à manutenção do Local e dá
outras providências.”

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, no
uso de suas prerrogativas constitucionais, aprova, e eu, Prefeito
Municipal, sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal
autorizado a ceder servidores municipais para atender a necessidades
temporárias do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás em nossa cidade,
bem como a realizar despesas em auxílio à manutenção do Fórum local.
Parágrafo único – Referidas despesas se referem à
manutenção da Assistência Judicial Municipal, disposição de servidores
para laborarem no Fórum desta cidade, aquisição e doação de materiais
de consumo, bem como a realização de pequenos serviços de limpeza,
poda e manutenção da área externa do prédio do Fórum.
Art.2º - As despesas com a execução desta lei correrão a
conta das seguintes dotações orçamentárias:

LOA – EXERCÍCIO DE 2015:
Dotação Orçamentária
01.3005.04.092.4014.4117 319011
(100)
01.3005.04.092.4014.4117 339030
(100)
01.3005.04.092.4014.4117 339036
(100)
01.3005.04.092.4014.4117 339039
(100)

Projeto de Atividade
MANUTENCAO DA PROCURADORIA
GERAL DE CATALAO
MANUTENCAO DA PROCURADORIA
GERAL DE CATALAO
MANUTENCAO DA PROCURADORIA
GERAL DE CATALAO
MANUTENCAO DA PROCURADORIA
GERAL DE CATALAO

Art.3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário, retroagindo seus
efeitos a primeiro de abril de 2015.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE
CATALÃO-GO, Estado de Goiás, aos 24 (vinte e quatro) dias do mês de
abril de 2015.

JARDEL SEBBA
Prefeito Municipal

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Município de Catalão

LEI Nº 3.264, de 30 de abril de 2015.

“Cria os cargos de ASSESSOR DE GESTÃO
ADMINISTRATIVA e ASSESSOR DE GESTÃO DE
PROCESSAMENTO DE DADOS na estrutura
administrativa do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E
ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DE CATALÃO e
dá outras providências”.

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, no uso
de suas prerrogativas constitucionais, aprova, e eu, Prefeito Municipal,
sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art.1º - Fica criado na Estrutura Administrativa do
Município de Catalão, dos Órgãos de Administração Indireta, no Instituto de
Previdência e Assistência dos Servidores de Catalão – IPASC, conforme
especificado no Quadro abaixo, os cargos comissionados de ASSESSOR DE
GESTÃO

ADMINISTRATIVA

e

ASSESSOR

DE

GESTÃO

DE

PROCESSAMENTO DE DADOS, com quantitativos e vencimentos a seguir
relacionados, que ficam fazendo parte integrante do ANEXO ÚNICO – da Lei
Municipal de nº 2.637, de 19 de dezembro de 2008, que definiu a estrutura
administrativa do Município.
ANEXO ÚNICO
– da Lei Municipal de nº 2.637, de 19 de dezembro de 2008 –
DOS ÓRGÃOS DE ADMINSTRAÇÃO INDIRETA
Nº
VAGAS
01

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA
DOS SERVIDORES DE CATALÃO - IPASC
ASSESSOR DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

VENCIMENTO
MENSAL R$
1.873,04

ASSESSOR DE GESTÃO
DE PROCESSAMENTO DE DADOS

01

1.873,04

Art. 2º - São atribuições do Cargo de ASSESSOR DE
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO IPASC:

promover as atividades de

classificação, registro, controle, análise e interpretação de todos os atos
administrativos e contábeis e de informação patrimonial; colaborar na emissão
e organização de documentos para empenhos; supervisionar os lançamentos
contábeis do sistema patrimonial, lançamento e controle da Dívida Fundada e
Antecipação

de

Receita;

acompanhar

os

lançamentos

contábeis

e

orçamentários referentes ao recebimento e pagamento efetuados pelo
Departamento de Tesouraria; fazer lançamentos contábeis do Sistema
Patrimonial referente ao Ativo e Passivo Permanente, Variações Patrimoniais e
Ativo e Passivo Compensado; providenciar a confecção dos comprovantes de
lançamentos dos Movimentos Diários da Receita, Despesa, Créditos
Suplementares e Especiais abertos; promover os lançamentos da receita
prevista com a receita própria; promover a conferência e arquivo das relações
de entrada e saída de material do almoxarifado, bem como das notas de
recebimento de material permanente; providenciar o encaminhamento a
Controladoria Geral do Município, elaborar ao final de cada exercício, relatório
minucioso das atividades administrativas do IPASC, assessorar e supervisionar
a prestação de contas dos Fundos, Convênios e Contratos; exercer demais
atividades administrativas correlatas.

Art. 3º - São atribuições do Cargo de ASSESSOR DE
GESTÃO DE PROCESSAMENTO DE DADOS: estabelecer diretrizes,
políticas, normas e procedimentos que disciplinem e instrumentalizem ações de
modernização

administrativa

e

informática;

prestar

assessoramento

e

consultoria às unidades da Administração do IPASC e Pro-Saúde em assuntos
de racionalização de sistemas administrativos, normatização, informação,
comunicação e informática; avaliar os programas de informática e os serviços
de processamento de dados; estudar, propor e acompanhar, a execução de
normas e padrões para aquisição e utilização das instalações, produtos e
serviços de informática; avaliar os produtos de informática disponíveis no

mercado; organizar o acervo técnico-documental e promover a divulgação de
assuntos concernentes à área de informática; exercer outras atividades
correlatas a processamentos de dados do IPASC e Pro – Saúde.

Art. 4º - O provimento dos cargos de que trata esta Lei
está

condicionada

à

comprovação

da

existência

de

prévia

dotação

orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de pessoal e
aos acréscimos dela decorrentes, conforme disposto no § 1o do art. 169 da
Constituição Federal.
§ 1º - As despesas resultantes da aplicação desta lei
correrão à conta das dotações orçamentárias consignadas no orçamento
vigente, suplementadas, se necessário, nos termos da legislação em vigor.

§

2º

- As despesas estabelecidas por

esta Lei

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

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

Art. 5º - Fica a Diretoria de Contabilidade autorizada a
fazer as alterações e inclusões necessárias no Plano Plurianual – PPA de
2014/2017, lei municipal nº 3.190, de 11 de dezembro de 2014; na Lei de
Diretrizes Orçamentária – LDO para 2014, lei municipal nº 3.189, de 11 de
dezembro de 2014, bem como na Lei Orçamentária Anual – LOA de 2014, lei
municipal nº 3.188, de 11 de dezembro de 2014.
Art. 6º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE
CATALÃO-GO, Estado de Goiás, aos 30 (trinta.) dias do mês de abril
de 2015.

JARDEL SEBBA
Prefeito Municipal

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Município de Catalão

LEI Nº 3.265, de 14 de maio de 2015.
“Abre Crédito Especial no orçamento em
execução ano/2015, no valor de R$ 1.380.829,44
para a construção e ampliação de Quadras
Poliesportivas e Implantação e Construção da
Estação de Tratamento de Esgoto de Raízes em
nosso Município e dá outras providências.”
A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, no
uso de suas prerrogativas constitucionais, aprova, e eu, Prefeito
Municipal, sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1° - Fica autorizado o Executivo Municipal a abrir
no orçamento em execução (Lei Municipal nº 3.188, de 11 de dezembro
de 2014, que estima a receita e fixa a despesa para o exercício de 2015),
os créditos especiais abaixo-relacionados, na importância de R$
1.380.829,44 (Um milhão trezentos e oitenta mil oitocentos e vinte e nove
reais e quarenta e quatro centavos) obedecendo as seguintes
classificações:

Órgão Solicitante: Poder Executivo
Unidade Executora: Secretaria Municipal de Educação
Motivo: Alteração PPA/LOA
Objeto: Construção, Ampliação de Quadra Poliesportiva na Escola
Municipal: Frei João Francisco.
Dotação:

01.3007.12.361.4005.1693 - 449051 (115) – R$ 504.867,78
01.3007.12.361.4005.1693 - 449051 (101) – R$ 80.806,18
Anulação de Dotação:
01.3007.12.306.4050.4151 – 339039 (115) – R$ 369.004,54
Superávit Financeiro
(115) – R$ 135.863,24
01.3007.12.361.4005.4044 – 339039 (101) – R$ 80.806,18

Órgão Solicitante: Poder Executivo
Unidade Executora: Secretaria Municipal do Meio Ambiente
Motivo: Alteração PPA/LOA
Objeto: Implantação e Construção da Estação de Tratamento de Esgoto
de Raízes
Dotação:
01.3009.18.542.4115.1696 - 449051 (100) – R$ 50.000,00

Superávit Financeiro

Órgão Solicitante: Poder Executivo
Unidade Executora: Secretaria Municipal de Educação
Motivo: Alteração PPA/LOA
Objeto: Construção, Ampliação de Quadra Poliesportiva na Escola
Municipal: Francisco Clementino San Tiago Dantas
Dotação:
01.3007.12.361.4005.1694 - 449051 (115) – R$ 174.448,38
01.3007.12.361.4005.1694 - 449051 (101) – R$ 9.331,50
Anulação de Dotação:
01.3007.12.306.4050.4151 – 339039 (115) – R$ 174.448,38
01.3007.12.361.4005.4044 – 339039 (101) – R$ 9.331,50

Órgão Solicitante: Poder Executivo
Unidade Executora: Secretaria Municipal de Educação
Motivo: Alteração PPA/LOA
Objeto: Construção, Ampliação de Quadra Poliesportiva no Distrito de

Santo Antônio do Rio Verde.
Dotação:
01.3007.12.361.4005.1695 - 449051 (115) – R$ 480.569,42
01.3007.12.361.4005.1695 - 449051 (101) – R$ 80.806,18
Anulação de Dotação:
01.3007.12.306.4050.4151 – 339039 (115) – R$ 384.455,54
Superávit Financeiro
(115) – R$ 96.113,88
01.3007.12.361.4005.4044 – 339039 (101) – R$ 80.806,18
Art. 2º - Para cobertura dos créditos especiais
autorizados no artigo anterior desta lei serão utilizados recursos de
anulação de dotação e de Superávit Financeiro conforme especificado
nos Quadros acima.

Art. 3º - Fica autorizado a abrir créditos Adicionais de
natureza suplementar até o limite fixado na Lei nº 3.188, de 11 de
dezembro de 2014, que dispõe sobre a Lei Orçamentária Anual para o
exercício de 2015.

Art. 4º - Fica autorizado a fazer as alterações e
inclusões necessárias no Plano Plurianual – PPA de 2014/2017, lei
municipal nº 3.190, de 11 de dezembro de 2014; na Lei de Diretrizes
Orçamentária – LDO para 2015, lei municipal nº 3.189, de 11 de
dezembro de 2014, bem como na Lei Orçamentária Anual – LOA de
2015.
Art.5º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE
CATALÃO-GO, Estado de Goiás, aos 14 (quatorze) dias do mês de
maio de 2015.

JARDEL SEBBA
Prefeito Municipal

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Município de Catalão

LEI Nº 3.266, de 14 de maio de 2015.
“DISPÕE SOBRE
MUNICIPAL
DO
PROVIDÊNCIAS.”

A CRIAÇÃO DO FUNDO
IDOSO
E
DÁ
OUTRAS

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

Art. 1º Fica criado no Município de Catalão o Fundo
Municipal do Idoso como instrumento de captação e aplicação de
recursos com o objetivo de fornecer os meios financeiros para a
implantação, manutenção e desenvolvimento de programas, projetos e
ações voltadas aos idosos do município.

Art. 2º O Fundo Municipal do Idoso será gerido por
Comissão Gestora designada, por Decreto do Executivo, e será
composta por:
I – 01 Representante da Secretaria Municipal de
Promoção e Ação Social de Catalão;
II – 01 Representante da Secretaria Municipal da
Fazenda
III – 01 representante do Conselho Municipal do
Idoso.

Art. 3º O Fundo Municipal do Idoso ficará vinculado
diretamente à Secretaria Municipal de Promoção e Ação Social de
Catalão, tendo sua destinação liberada por meio de projetos, programas
e atividades aprovados pelo Conselho Municipal do Idoso.
Parágrafo único. Caberá Secretaria Municipal de
Promoção e Ação Social de Catalão, sob a orientação e controle do
Conselho Municipal do Idoso, devendo ao seu titular:
I – solicitar a política de aplicação dos recursos ao
Conselho Municipal do Idoso;
II – submeter ao Conselho Municipal do Idoso
demonstrativo contábil da movimentação financeira do Fundo;
III – ordenar empenhos e pagamentos das despesas
do Fundo;
IV – outras atividades indispensáveis para a gestão
do Fundo;
V – representar o Fundo perante as Instituições
financeiras, conforme designado em Portaria específica do Executivo
Municipal.

Art. 4º Constituirão receitas do Fundo Municipal do
Idoso:
I – recursos provenientes de transferências estaduais
ou federais;
II – as resultantes de doações do setor privado,
pessoas físicas ou jurídicas, inclusive, permitindo que estas sejam
deduzidas do Imposto de Renda;
III – rendimentos eventuais, inclusive de aplicações
financeiras dos recursos disponíveis;
IV – resultado de aplicações no mercado financeiro,
observada a legislação pertinente;
V - dotação própria consignada em orçamento e
recursos adicionais que a Lei estabelecer no transcorrer de cada
exercício;

VI - rendimentos provenientes de aplicações
financeiras dos recursos do Fundo, realizadas na forma da Lei;
VII – produtos provenientes de convênios firmados
com outras entidades financiadoras;
VIII – parcelas do produto de arrecadação de outras
receitas próprias oriundas de financiamento das atividades econômicas
ou de prestação de serviços;
IX – doações em espécie feitas diretamente ao
Fundo;
X – outras receitas que venham a ser legalmente
instituídas;
XI – doações, auxílios, contribuições, subvenções e
transferências de entidades governamentais ou organizações não
governamentais.

Art. 5º As receitas descritas no artigo anterior serão
depositadas em instituições financeiras oficiais em conta própria do
Fundo Municipal do Idoso.
Art. 6º A aplicação de recursos de natureza financeira
dependerá:
I – da existência de disponibilidade em função do
cumprimento da programação;
II – de prévia aprovação pela comissão gestora.

Art. 7º Os recursos financeiros do Fundo serão
aplicados em:
I – financiamento total ou parcial de programas e
projetos de ações aos idosos desenvolvidas pela Secretaria Municipal de
Promoção e Ação Social. de Catalão
II – pagamento pela prestação de serviços a
entidades conveniadas de direito público ou privado, quando houver,
para execução de programas e projetos específicos aos idosos;

III – aquisição de material permanente e de consumo
e de outros insumos necessários ao desenvolvimento dos programas;
IV – desenvolvimento e aperfeiçoamento dos
instrumentos de gestão e capacitação de recursos humanos, para melhor
atender aos idosos;
V – outros benefícios que a comissão gestora julgar
necessário para atendimento às peculiaridades dos idosos;
VI – repasse às entidades não governamentais,
cadastradas no Conselho Municipal do Idoso e no Conselho Municipal de
Assistência Social, que desenvolvam atividades em acordo com o plano
de aplicação, mediante convênio.

Art. 8º As despesas decorrentes desta Lei correrão
por conta de dotação própria consignada no orçamento vigente.

Art. 9º O Executivo poderá regulamentar a presente
Lei, se necessário.
Art. 10. Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE
CATALÃO-GO, Estado de Goiás, aos 14 (quatorze) dias do mês de
maio de 2015.

JARDEL SEBBA
Prefeito Municipal

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Município de Catalão

LEI Nº 3.267,

de 18 de maio de 2015.

“Cria o programa municipal “LOTE LEGAL” e dispõe
sobre a cessão de terrenos públicos municipais via de
títulos de concessão de direito real de uso, permissão
de uso e/ou termo de assentamento urbano e título de
domínio
público,
destinado
a
atender
pessoas/população de baixa renda de nosso
município e dá outras providências”.

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, no uso
de suas prerrogativas constitucionais, aprova, e eu, Prefeito Municipal,
sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1° - Fica criado o Programa Municipal “LOTE
LEGAL” nas suas modalidades – “Construa sua casa” e “Regularize sua
moradia”, que consiste na cessão de terrenos públicos municipais destinados
a pessoas carentes de nosso município, para a construção de moradias,
através de títulos de concessão de direito real de uso, permissão de uso e/ou
termo de assentamento urbano e a regularização de terrenos públicos
ocupados, por meio de Título de Domínio Público, desde que cumpridas as
condições desta Lei.
Art. 2º - Para implementar o Programa “LOTE LEGAL”, o
chefe do Poder Executivo Municipal fica autorizado, em nome do Município de
Catalão, a conceder pelo regime de concessão de direito real de uso,
permissão de uso e/ou termo de assentamento urbano, o título respectivo
sobre áreas e/ou lotes de domínio público municipal e Título de Domínio

Público, às pessoas comprovadamente de baixa renda, residentes em nosso
município, dispensada a realização de prévia concorrência pública, desde que
beneficie os inscritos no Cadastro Habitacional de Catalão e que cumpram as
condições desta Lei.
Art. 3° - As cessões de que trata o art. 2º desta lei,
destinam-se ao fim exclusivamente habitacional de interesse social, destinadas
as regularizações de áreas ou lotes já ocupados ou a serem ocupados por
população de baixa renda.
Parágrafo Primeiro – Na modalidade “Lote Legal,
Construa sua Casa”, caberá ao gestor da política habitacional do Município de
Catalão promover a cessão de lotes por meio de emissão dos títulos de
Concessões e/ou cessões de Direito Real de Uso, promovendo o devido
registro no Cartório de Registro de Imóveis local.
Parágrafo Segundo – Na modalidade “Lote Legal,
Regularize sua Moradia”, fica o gestor da política pública habitacional do
Município autorizado a promover a regularização Fundiária por meio de Título
de Domínio Público, desde que cumprido os requisitos da Lei Municipal 2.286,
de 18 de maio de 2005.

Art. 4°- As cessões de uso de terrenos públicos somente
poderão ocorrer quando os beneficiários preencherem as seguintes condições:

a)

Residir no município por no mínimo 05 (cinco) anos

e estar regularmente inscrito no cadastro habitacional municipal, gerido pela
Secretaria Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários - SEHAF;
b)

Ser comprovadamente pessoa de baixa, através de

comprovação de renda do grupo familiar;
c)

Inexistência de imóvel próprio no grupo familiar;

d)

Comprovação mediante estudo sócio econômico

detalhado e presencial na residência das pessoas/famílias a serem
beneficiadas; e

e)

Não possuir renda familiar acima 03 (três) salários

mínimos.
Parágrafo Primeiro – Entende-se por família, unidade
nuclear composta por um ou mais indivíduos que contribuem para o seu
rendimento ou tem suas despesas por ela atendidas e abrange todas as
espécies reconhecidas pelo ordenamento jurídico brasileiro, incluindo-se
nestes a família unipessoal.

Parágrafo Segundo - As cessões de terrenos públicos
terão sempre por objeto a área como um todo, considerando de forma indivisa,
sendo vedado o beneficiamento com a outorga a mais de uma pessoa no
mesmo núcleo familiar.

Parágrafo Terceiro - A demarcação das frações ideais dos
núcleos familiares citados proceder-se-á através da planta específica a ser
elaborada pela municipalidade como dispõe o art. 7º.

Art. 5º - Além da demarcação das frações ideais, fica
autorizado o Executivo a elaborar plano de urbanização para a área, ficando
ainda assegurada a retificação ou modificação posterior do plano, desde que
justificada, respeitados os direitos adquiridos e as condições previstas nesta lei.

Parágrafo único - No exame e aprovação do plano de
urbanização, ficará isenta a área do pagamento das taxas municipais
eventualmente incidentes sobre a mesma.

Art. 6°- As cessões de direito real de uso somente serão
formalizadas àqueles que, sob as penas da Lei, afirmarem no cadastro, por
meio de declaração, e após seleção e aprovação, apresentarem Certidão
Cartorária, que não possuem, a qualquer título, a propriedade de outro imóvel.

Art. 7° - Competirá ao Executivo Municipal, através da
Secretaria Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários à realização do
levantamento topográfico, triagem e seleção dos beneficiários.

Art. 8° - As cessões de direito real de uso serão
formalizadas administrativamente com a expedição de Títulos com termos
lavrados e registrados em livro próprio e devidamente inscrita no Cartório de
Registro de Imóveis.

Art.

9º

-

Àquelas

famílias

que

já

usufruam,

comprovadamente por um prazo igual ou superior a 05 (cinco) anos, de
terrenos públicos municipais, e sobre os mesmos já tenham edificadas suas
moradias, fica o Poder Público Municipal autorizado a formalizar a
regularização, via de Escritura Pública de doação ou Título de Domínio Público;
ou alienação do respectivo terreno quando não cumpridas às condições desta
lei para a cessão gratuita.

Parágrafo único - Para aplicação do disposto no artigo
anterior, em se tratando de alienação de terrenos, o Chefe do Poder Executivo
nomeará uma comissão de avaliação que deverá observar e levar em
consideração quando da cessão definitiva do imóvel público, às competências
as condições aqui consignadas, o investimento particular do detentor do
respectivo terreno, bem como sua real necessidade e condição financeira do
grupo familiar que habita o imóvel.

Art. 10 - Ficará reservado preferencialmente às pessoas
portadoras de deficiência permanente, 10% (dez por cento) das unidades
habitacionais a serem cedidas com base nesta lei.
Art. 11 – As cessões de direito real de uso poderão ser
transformadas em títulos definitivos quando decorridos mais de 05 (cinco) anos
da cessão, bem como transferidas por herança.

Art.

12

-

Esta

Lei,

se

necessário,

poderá

ser

regulamentada através de Decreto do Executivo.

Art. 13 - As despesas decorrentes da execução da
presente Lei correrão

à conta das verbas próprias do

Orçamento,

suplementadas se necessário.

Art.14 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE
CATALÃO-GO, Estado de Goiás, aos 18 (dezoito) dias do mês de maio
de 2015.

JARDEL SEBBA
Prefeito Municipal

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Município de Catalão

LEI Nº 3.268, de 20 de maio de 2015.
“Autoriza o Município de Catalão a firmar
convênio de parceria com a FUNDAÇÃO
ESPÍRITA NOVA VIDA – FENOVA, e a conceder
subvenção financeira da forma que especifica
para execução do Projeto “SONS QUE EDUCAM”
e dá outras providências”.

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, no
uso de suas prerrogativas constitucionais, aprova, e eu, Prefeito
Municipal, sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1.º - Fica o chefe do Poder Executivo Municipal
autorizado, em nome do Município de Catalão, a firmar convênio com a
FUNDAÇÃO ESPÍRITA “NOVA VIDA”, também designada pela sigla
FENOVA, pessoa jurídica de direito privado, de natureza filantrópica,
sem fins lucrativos, com sede nesta cidade, objetivando a execução do
Projeto “SONS QUE EDUCAM”, aprovado pelo Conselho Municipal dos
Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA de Catalão, que visa a
inclusão sociocultural e conscientização ambiental através de oficinas
musicais gratuitas para o público infanto-juvenil da FENOVA e de outras
04 (quatro) Escolas Públicas municipal/estadual da cidade de CatalãoGO.
§ 1º - O Município fica autorizado a conceder
subvenção financeira à entidade FUNDAÇÃO ESPÍRITA “NOVA VIDA”

– FENOVA, para consecução dos objetivos referenciados no caput deste
artigo, na ordem de R$ 97.600,00 (noventa e sete mil e setecentos reais).

§ 2º - Os repasses ocorrerão em 08 (oito) parcelas
mensais durante os meses de maio a dezembro de 2015, cujos valores
deverão ser aplicados de acordo com o Projeto aprovado pelo CMDCA.

Art. 2º - Para fazer face aos recursos desta lei, a
FUNDAÇÃO ESPÍRITA “NOVA VIDA” - FENOVA, deverá apresentar o
plano de aplicação, e, posteriormente, a devida prestação de conta
referente às subvenções recebidas nos termos e formas indicadas pela
Controladoria Geral do Município.

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

17.2501.08.243.4001.4024

–

335043

(100)

–

Manutenção do Fundo Municipal da Criança e do
Adolescente.

Art. 4º - Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário, retroagindo seus
efeitos a 1º (primeiro) de maio de 2015.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE
CATALÃO-GO, Estado de Goiás, aos 20 (vinte) dias do mês de maio
de 2015.

JARDEL SEBBA
Prefeito Municipal

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Município de Catalão

LEI Nº 3.269, de 20 de maio de 2015.
“Altera o Art. 2º, da Lei Municipal nº 3.251, de 08
de abril de 2015, na forma abaixo.”

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, no
uso de suas prerrogativas constitucionais, aprova, e eu, Prefeito
Municipal, sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º - O Art. 2º, da Lei Municipal nº 3.251, de 08 de
abril de 2015, passa, a partir desta data, a vigorar com a seguinte
redação:
“Lei Municipal nº 3.251, de 08 de abril de 2015:
Art. 2° - Os veículos, sucatas e maquinários a
serem leiloados serão aqueles constantes dos Anexos I, II e III desta Lei
e que serão avaliados e especificados por Comissão Especial para
Realização de Leilão Público de Veículos, criada para tal finalidade.
§ 1º - Os recursos obtidos com a venda dos bens
constantes do Anexo I e III serão empregados exclusivamente na
aquisição de ambulâncias para atender as necessidades da Secretaria
Municipal de Saúde.
§ 2º - Os recursos obtidos com a venda dos bens
constantes do Anexo II serão empregados na aquisição de equipamentos
e maquinários a serem utilizados na execução dos serviços de
competência da SAE.

§ 3º - Concluída a alienação de que trata esta Lei, os
bens serão baixados do ativo permanente da Prefeitura Municipal de
Catalão e suas Autarquias”.
Art. 2º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE
CATALÃO-GO, Estado de Goiás, aos 20 (vinte) dias do mês de maio
de 2015.

JARDEL SEBBA
Prefeito Municipal

ANEXOS I, II e III:

ANEXO I – idem...
ANEXO II – idem...
ANEXO III
Nº.
Tipo de
Marca
Modelo
Ite
Máquinas
Equipamento
m
01 RETRO ESCAVADEIRA FIAT FIAT ALLIS
ALLIS DE PNEU FB 100.2 AN
O 1988
02 TRATOR MF ‐275
MF
03 ESCAVADEIRA DE ESTEIRA FIAT ALLIS
5 /90
04 MOTO NIVELADORA 140S /
DRESSER
ANO 1980
05 MOTO NIVELADORA 140M/ DRESSER
ANO 1986
06 MOTO NIVELADORA 140S /
DRESSER
ANO 1987
07 PÁ CARREGADEIRA 55 C
MICHIGAN
MICHIGAN ANO 1982
08 CAMINHÃO VOLVO 340
VOLVO
PLACA BWY
0645
09 TRATOR MF 275
MF
10 TRATOR MF 275 /85
MF
11 TRATOOR DE ESTEIRA D41 KOMATSU
A/6 ANO 1997
12 TRATOR VALMET 55 /68
VALMET
13 TRATOR 275 DOZE VELOCI
MF
DAES /ANO 1994
14 TRATOR 275 / ANO 1987
MF
15 CARRETA TRES EIXOS
16 TANQUE DE UNCAO TRES EI
XOS
17 PÁ CARREGADEIRA 55 C
MICHIGAN
MICHIGAN ANO 1987

(a)JUAREZ CAMILO RODOVALHO
Presidente da Câmara Municipal de Catalão

Série Fabricação

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Município de Catalão

LEI Nº 3.270, de 20 de maio de 2015.
“AUTORIZA
O
PODER
EXECUTIVO
A
CONCEDER AUXILIO FINANCEIRO A ATLETA
CATALANO QUE PARTICIPARÁ DE VÁRIAS
ETAPAS DE TRIATHLON EM 2015, E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

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

Art.1º - Fica o chefe do Poder Executivo Municipal
autorizado, em nome do Município de Catalão a conceder auxílio
financeiro ao triatheta catalano SIMON MACHADO LEONEL – portador
do CPF nº 997.882.761-72, que irá participar de sete Etapas de Triathlon,
sendo 03 etapas no DF, 03 no Estado de SP e a Etapa Ironman Miami,
Flórida EUA, durante o ano de 2015.

Art.2° - O valor autorizado no art.1° será de até R$
19.900,00 (dezenove mil e novecentos reais) e se destinará cobrir
despesas de inscrição, transporte, alimentação, hospedagem, materiais
esportivos, uniformes e equipamentos para treinamentos e competição
do atleta.
Parágrafo único – A Prestação de contas se dará no
prazo de 30 dias após o recebimento de cada parcela do recurso.

Art.3° - As despesas oriundas desta lei correrão a
conta da seguinte dotação orçamentária:
01.3012.27.812.4018.4129. 339048 (100)
4129 – Departamento das Atividades Esportivas
Comunitárias.
339048 – Outros Auxílios Financeiros a Pessoas.
Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE
CATALÃO-GO, Estado de Goiás, aos 20 (vinte) dias do mês de maio
de 2015.

JARDEL SEBBA
Prefeito Municipal

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Município de Catalão

LEI Nº 3.271, de 20 de maio de 2015.
“Altera o Art. 21, da Lei Municipal nº 2.210, 05 de
agosto de 2004, na forma abaixo.”

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

Art. 1º - O Art. 21, da Lei Municipal nº 2.210, de 05 de
agosto de 2004, passa, a partir desta data, a vigorar com a seguinte
redação:
“Lei Municipal nº 2.210, de 05 de outubro de 2004:
Art. 21 - Considerando as diretrizes de política
urbana estabelecidas nesta Lei, à outorga do direito de construir deverá
ser onerosa para valores acima do Coeficiente de Aproveitamento
definido conforme o zoneamento urbano instituído em lei própria, não
devendo, em qualquer hipótese, ultrapassar o coeficiente de
aproveitamento (não oneroso) de 1,5 (um vírgula cinco, ou um e meio).
§ 1º - O valor do metro quadrado da área adicional de
construção, decorrente da outorga onerosa do direito de construir, será
de 50% (cinquenta por cento) do valor do metro quadrado do terreno a
ser edificado, devidamente atualizado nos moldes do mercado imobiliário
local, conforme pauta de avaliação específica para este fim, devendo
esta ser editada anualmente por ato do Chefe do Poder Executivo
Municipal.

§ 2º – A contrapartida financeira correspondente à
aplicação da outorga onerosa será calculada na forma a seguir:
VOODC = [ACP – (AT X CA)] X (VM/2)
VOODC = valor da outorga onerosa do direito de
construir
ACP = área de construção privativa
AT = área do terreno
CA = coeficiente de aproveitamento
VM = valor do metro quadrado
§ 3º – A contrapartida correspondente à aplicação da
outorga onerosa deverá ser imposta antes da emissão do Alvará de
Construção e poderá ser cumprida mediante pagamento de DUAM ou
mediante Termo de Compromisso junto à Secretaria Municipal do Meio
Ambiente com obrigação de executar obras e serviços, em qualquer dos
casos com destinação vinculada aos incisos I a IX do artigo 26 da Lei
Federal n° 10.257/2001.

§ 4º - O Executivo poderá dispensar da outorga
onerosa os empreendimentos habitacionais de interesse social, conforme
definição desta Lei, respeitadas as demais condições estabelecidas para
o Coeficiente de Aproveitamento”.
Art. 2º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE
CATALÃO-GO, Estado de Goiás, aos 20 (vinte) dias do mês de maio
de 2015.

JARDEL SEBBA
Prefeito Municipal

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Município de Catalão

LEI Nº 3.272, de 29 de maio de 2015.
“Abre Crédito Especial no orçamento em
execução ano/2015, no valor de R$
1.585.908,00 para manter as Atividades de
Sinalização de vias urbanas e dá outras
providências”.

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, no
uso de suas prerrogativas constitucionais, aprova, e eu, Prefeito
Municipal, sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1° - Fica autorizado o Executivo Municipal a abrir
no orçamento em execução (Lei Municipal nº 3.188, de 11 de dezembro
de 2014, que estima a receita e fixa a despesa para o exercício de 2015),
os créditos especiais abaixo-relacionados, na importância de R$
1.585.908,00 (Um milhão quinhentos e oitenta e cinco mil novecentos e
oito reais), obedecendo as seguintes classificações:

Órgão Solicitante: Superintendência Municipal de Trânsito
Motivo: Alteração PPA/LOA
Objeto: Manter Atividades de Sinalização.
Dotação:
05.0501.06.181.4006.3086 – 449030 (100) – R$ 1.585.908,00
Anulação de Dotação:
05.0501.06.181.4006.4017 – 449052 (100) – R$ 1.585.908,00

Art. 2º - Para cobertura do crédito especial autorizado
no artigo anterior desta lei serão utilizados recursos de anulação de
dotação conforme especificado no Quadro acima.
Art. 3º - Fica autorizado a abrir créditos Adicionais de
natureza suplementar até o limite fixado na Lei nº 3.188, de 11 de
dezembro de 2014, que dispõe sobre a Lei Orçamentária Anual para o
exercício de 2015.
Art. 4º - Fica autorizado a fazer as alterações e
inclusões necessárias no Plano Plurianual – PPA de 2014/2017, lei
municipal nº 3.190, de 11 de dezembro de 2014; na Lei de Diretrizes
Orçamentária – LDO para 2015, lei municipal nº 3.189, de 11 de
dezembro de 2014, bem como na Lei Orçamentária Anual – LOA de
2015.
Art.5º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE
CATALÃO-GO, Estado de Goiás, aos 29 (vinte e nove) dias do mês de
maio de 2015.

JARDEL SEBBA
Prefeito Municipal

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Município de Catalão

LEI Nº 3.273, de 08 de junho de 2015.
"Cria e denomina sequência de via pública
que especifica, situada entre os Setores
Pontal Norte e Dona Matilde, nesta cidade, e
dá outras providências".
A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, no uso
de suas prerrogativas constitucionais, aprova, e eu, Prefeito Municipal,
sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica criada e denominada de “Rua 411”, a
continuidade da Rua 411, com 12,00 metros de largura em toda sua extensão,
no trecho compreendido entre a antiga Rua L1, hoje Rua José Severino e a
Avenida João Netto de Campos, entre os Setores Pontal Norte e Dona Matilde,
nesta cidade.
Art. 2º - O Município de Catalão somente poderá autorizar
desmembramentos e/ou fornecer alvará de construção de frente para o trecho
de continuação da Rua 411, após o Requerente proceder a doação ao
Município da área da respectiva via urbana criada e denominada por esta Lei.
Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CATALÃOGO, Estado de Goiás, aos 08 (oito) dias do mês de junho de 2015.

JARDEL SEBBA
Prefeito Municipal

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Município de Catalão

LEI Nº 3.274, de 08 de junho de 2015.

“Autoriza o Poder Executivo a Conceder
Auxilio Financeiro a Atletas Catalanos que
participarão de corridas em Uberlândia – MG,
e dá outras providências”.

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, no
uso de suas prerrogativas constitucionais, aprova, e eu, Prefeito
Municipal, sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art.1º - Autoriza o Poder Executivo a conceder auxílio
financeiro a três atletas – modalidade atletismo – que participarão em
2015 de 03 (três) corridas em Uberlândia, Minas Gerais, sendo: UDI
NIGHT ROCK RUN, UBERLÂNDIA 10 MILHAS E UDI 21, a saber:
Atletas:
a) MICHELE GLEY DE FREITAS MONTEIRO
CPF Nº 050.676.051-03
b) ADENILSON BORGES BATISTA JUNIOR
CPF Nº 057.180.691-07
c) EDUARDO DA CONCEIÇÃO CHAVES
CPF Nº 053.467.631-63
Art.2° - O valor do auxílio autorizado no art.1° será de
R$ 1.543,56 (um mil quinhentos e quarenta e três reais e cinquenta e
seis centavos), e se destinará a cobrir despesas com inscrição,
transporte, alimentação e hospedagem dos mesmos.

Parágrafo único – A Prestação de contas deverá se
dar num prazo máximo de 30 (trinta) dias após o recebimento do auxílio.
Art.3° - As despesas oriundas desta lei correrão a
conta da seguinte dotação orçamentária:
01.3012.27.812.4018.4129. 339048 (100)
4129 – Departamento das Atividades Esportivas
Comunitárias.
339048 – Outros Auxílios Financeiros a Pessoas.
Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CATALÃOGO, Estado de Goiás, aos 08 (oito) dias do mês de junho de 2015.

JARDEL SEBBA
Prefeito Municipal

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Município de Catalão

LEI Nº 3.275, de 19 de junho de 2015.
“Aprova o Plano Municipal de Educação – PME,
para o decênio 2015/2025, alinhado ao Plano
Nacional de Educação – Lei 13.005/2014.”
A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, no
uso de suas prerrogativas constitucionais, aprova, e eu, Prefeito
Municipal, sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art.1ºFica aprovado o Plano Municipal de
Educação – PME, com vigência por 10 (dez) anos, a contar da
publicação desta Lei, na forma do Anexo I, com vistas ao cumprimento
do disposto no art. 214 da Constituição Federal e na Lei nº 13.005 de 25
de junho de 2014 que aprova o Plano Nacional de Educação – PNE.
Art.2º-

São diretrizes do PME:

I – erradicação do analfabetismo;
II – universalização do atendimento escolar:
III – superação das desigualdades, com ênfase na
promoção da cidadania e na erradicação de todas as formas de
discriminação;
IV – melhoria da qualidade da educação;
V – formação para o trabalho e para a cidadania, com
ênfase nos valores morais e éticos em que se fundamenta a sociedade;
VI – promoção do princípio da gestão democrática da
educação pública;

VII – promoção humanística, científica, cultural e
tecnológica do País;
VIII – estabelecimento de meta de aplicação de
recursos públicos em educação, resultantes da receita de impostos,
compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e
desenvolvimento do ensino fundamental, da educação infantil e da
educação inclusiva.
IX – valorização dos profissionais da educação;
X – promoção dos princípios do respeito aos direitos
humanos, à diversidade e à sustentabilidade socioambiental.
XI - - fortalecimento da gestão democrática da
educação e dos princípios que a fundamentam.
Art.3º- As metas previstas no Anexo I desta lei serão
cumpridas no prazo de vigência deste PME, desde que não haja prazo
inferior definido para as metas e estratégias específicas.
Art.4º- As metas previstas no Anexo I desta Lei
deverão ter como referência o censo demográfico e os censos da
educação básica e superior mais atualizados, disponíveis na data da
publicação desta Lei.
Art.5º- A execução do PME e o cumprimento de suas
metas serão objeto de monitoramento contínuo e de avaliações
periódicas, realizados pelas seguintes instâncias:
I – Secretaria Municipal de Educação – SME;
II – Comissão de Educação da Câmara Municipal dos
vereadores;
III – Conselho Municipal de Educação – CME;
§1º Compete, ainda, às instâncias referidas no caput:
I – divulgar os resultados do monitoramento e das
avaliações nos respectivos sítios institucionais da internet;
II – analisar e propor políticas públicas para
assegurar a implementação das estratégias e o cumprimento das metas;

III – analisar e propor a ampliação progressiva do
investimento público em educação, podendo ser revista, conforme o
caso, para atender às necessidades financeiras do cumprimento das
demais metas do PME.
§2º- A meta progressiva do investimento público em
educação será avaliada no quarto ano de vigência do PME e poderá ser
ampliada por meio de lei para atender às necessidades financeiras do
cumprimento das demais metas.
§3º- Fica estabelecido, para efeitos do caput deste
artigo, que as avaliações deste PME serão realizadas com periodicidade
mínima de 01(um) ano contado da publicação desta Lei.
§4º- Para viabilização do monitoramento e avaliação
do cumprimento das metas deste PME serão utilizados os indicadores
constantes do Anexo I, além de outros que venham a se mostrar
pertinentes para tanto.
Art.6º- O município promoverá a realização de pelo
menos 2(duas)conferências municipais de educação até o final do PME
articuladas e coordenadas pela Secretaria Municipal de Educação em
parceria com outros órgãos relacionados a Educação.
Parágrafo único: As conferências de educação
realizar-se-ão com intervalo de até 4 (quatro) anos entre elas, com o
objetivo de avaliar a execução deste PME e subsidiar a elaboração do
plano municipal de educação para o decênio subsequente.
Art.7º- O município em regime de colaboração com a
União e o Estado de Goiás atuará, visando ao alcance das metas e à
implementação das estratégias objeto deste Plano.
§ 1º- Caberá aos gestores do município à adoção das
medidas governamentais necessárias ao alcance das metas previstas
neste PME.
§ 2º- As estratégias definidas no Anexo I desta Lei
não elidem a adoção de medidas adicionais em âmbito local ou de
instrumento jurídicos que formalizem a cooperação entre os entes
federados, podendo ser complementadas por mecanismos nacionais e
locais de coordenação e colaboração recíproca.

§ 3º- O Município criará mecanismos para o
acompanhamento local da consecução das metas deste PME.
§ 4º- O fortalecimento do regime de colaboração
entre o Município e o Estado de Goiás incluirá a instituição de instâncias
permanentes de negociação, cooperação e pactuação.
Art.9º- O plano plurianual, as diretrizes orçamentárias
e os orçamentos anuais do Município serão formulados de maneira a
assegurar a consignação de dotações orçamentárias compatíveis com as
diretrizes, metas e estratégias deste PME, a fim de viabilizar sua plena
execução.
Art.10- O Sistema Nacional de Avaliação da
Educação Básica, coordenado pela União, em colaboração com o Estado
de Goiás, e o Município, constituirá fonte de informação para a avaliação
da qualidade da educação básica e para a orientação das políticas
públicas desse nível de ensino.
Art.11- Até o final do primeiro semestre do último ano
de vigência deste PME, o Poder Executivo encaminhará à Câmara dos
Vereadores, sem prejuízo das prerrogativas deste Poder, o projeto de lei
referente ao Plano Municipal de Educação a vigorar no período
subseqüente, que incluirá diagnóstico, diretrizes, metas e estratégias
para o próximo decênio.
Art.12- A revisão deste PME, se necessária, será
realizada com ampla participação de representantes da comunidade
educacional e da sociedade civil.
Art.14- Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação, revogando-se as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE
CATALÃO-GO, Estado de Goiás, aos 19 (dezenove) dias do mês de
junho de 2015.

JARDEL SEBBA
Prefeito Municipal

ANEXO I

1.METAS E ESTRATÉGIAS
META 1
Universalizar, até 2016, a educação infantil na pré-escola para as crianças de 4 (quatro) a 5
(cinco) anos de idade e ampliar a oferta de educação infantil em creches de forma a atender, no
mínimo, 50% (cinquenta por cento) das crianças de até 3 (três) anos até o final da vigência
deste PME.

ESTRATÉGIAS
1.1.Construir, reformar, ampliar e regulamentar escolas de educação infantil, com recursos
próprios ou em parceria com a união e instituições privadas, em conformidade com os padrões
arquitetônicos estabelecidos em legislação vigente, respeitando as normas de acessibilidade,
ludicidade e os aspectos culturais e regionais.
1.2.Fortalecer e ampliar as parcerias com governo federal e uso de recursos próprios para
garantir mobiliário, equipamentos, brinquedos pedagógicos, jogos educativos e outros materiais
pedagógicos acessíveis nas escolas da educação infantil, considerando as especificidades das
faixas etárias e as diversidades em todos os aspectos, com vistas à valorização e efetivação do
brincar nas práticas escolares, durante o processo de construção do conhecimento das crianças.
1.3.Realizar, periodicamente, em regime de colaboração, levantamento da demanda por creche
para a população de até 3 (três) anos, como forma de planejar a oferta e verificar o atendimento
da demanda manifesta.
1.4.Implementar avaliação institucional e processual de aprendizagem para toda a Rede Pública
Municipal de Ensino no âmbito das escolas da Educação Infantil, aperfeiçoando os mecanismos
de acompanhamento, planejamento, intervenção e gestão da política educacional.
1.5.Manter uma política de conveniamento do setor público com entidades comunitárias,
filantrópicas ou confessionais que garantam atendimento segundo os critérios de qualidade.
1.6.Fomentar a formação continuada dos profissionais do magistério para a educação infantil.

1.7.Fomentar o atendimento das populações do campo, na educação infantil, por meio do
redimensionamento da distribuição territorial da oferta, limitando a nucleação de escolas e o
deslocamento das crianças, de forma a atender às especificidades dessas comunidades,
garantida consulta prévia e informada.
1.8.Priorizar o acesso à educação infantil e fomentar a oferta do atendimento educacional
especializado complementar e suplementar aos (às) alunos (as) com deficiência, transtornos
globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, assegurando a educação
bilíngue para crianças surdas e a transversalidade da educação especial nessa etapa da
educação básica.
1.9.Assegurar a participação das famílias de baixa renda, das crianças matriculadas na educação
infantil, nos programas sociais vinculados ao poder público.
1.10.Alcançar, até o final do ano de 2024, a meta de 50 % das crianças do primeiro grupo ( 0 a
3 anos), mantendo a universalização do atendimento na faixa etária de 4 e 5 anos.
1.11.Assegurar realização de concurso público específico por área de formação, (contemplando
um projeto de educação do município) de acordo com as Diretrizes Nacionais de formação de
Professores para a Educação Básica.
META2
Universalizar o ensino fundamental de 9 (nove) anos para toda a população de 6 (seis) a 14
(quatorze) anos e garantir que pelo menos 95% (noventa e cinco por cento) dos alunos
concluam essa etapa na idade recomendada, até o último ano de vigência do PNE.

ESTATÉGIAS
2.1.Fortalecer o acompanhamento e o monitoramento do acesso, da permanência e do
aproveitamento escolar dos beneficiários de programas de transferência de renda, bem como
das situações de discriminação, preconceitos e violências na escola, visando o estabelecimento
de condições adequadas para o sucesso escolar dos (as) alunos (as), em colaboração com as
famílias e órgãos públicos de assistência social, saúde e proteção à infância, adolescência e
juventude.
2.2.Instituir parcerias com o Ministério Público, Conselho Tutelar, Conselho Municipal de
Educação, Secretaria Municipal da Educação, Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Municipal

de Desenvolvimento Social e o Conselho Municipal dos Direitos das Crianças e do Adolescente,
para acompanhar a permanência , frequência dos alunos e promovendo a busca ativa de
crianças e adolescentes fora da escola, em parceria com órgãos públicos de assistência social
saúde e proteção à infância, adolescência e juventude.
2.3.Incentivar a participação dos pais ou responsáveis no acompanhamento das atividades
escolares dos filhos por meio do estreitamento das relações entre as escolas e as famílias.
2.4.Promover atividades de desenvolvimento e estímulo a habilidades esportivas nas escolas,
interligadas a um plano de disseminação do desporto educacional e de desenvolvimento
esportivo nacional.
2.5.Constituir parcerias com o governo federal e uso de recursos próprios para garantir
mobiliário, equipamentos, e outros materiais pedagógicos acessíveis nas escolas de ensino
fundamental, na perspectiva da escola em tempo integral.
2.6.Assegurar que, no prazo de 1 (um) ano a partir da aprovação deste Plano, todas as escolas
de Ensino Fundamental tenham reformulado seus projetos político-pedagógicos, estabelecendo
metas de aprendizagem, em conformidade com a organização do currículo, com observância das
diretrizes curriculares para o Ensino Fundamental.
2.7.Consolidar sistema de avaliação de materiais didático-pedagógicos, no âmbito da rede
municipal de ensino, combatendo quaisquer tipos de preconceitos e discriminações.
2.8.Implantar progressivamente um programa de acompanhamento, que possibilite a melhoria
do nível de aprendizagem dos alunos, da rede municipal de ensino, no prazo de cinco anos, após
aprovação do PME.
META3
Universalizar, até 2016, o atendimento escolar para toda a população de 15 (quinze) a 17
(dezessete) anos e elevar, até o final do período de vigência do PNE, a taxa líquida de matrículas
no ensino médio para 85% (oitenta e cinco por cento).

ESTRATÉGIAS
3.1.Estabelecer um diálogo permanente com o Estado, para a garantia das vagas para todos os
alunos concluintes do Ensino Fundamental no Ensino Médio, nas modalidades ofertadas pela
Subsecretaria Regional de Educação-SRE, conforme as demandas identificadas pela SME, a partir
do diagnóstico, garantindo a progressiva universalização do acesso.

3.2.Em parceria com Secretaria Estadual de Educação, propor a revisão e a organização didáticopedagógica e administrativa do ensino noturno, de forma a adequá-lo às necessidades dos
estudantes que trabalhem, sem prejuízo da qualidade do ensino.
3.3.Realizar trabalho integrado com a rede estadual de ensino e fomentar a gestão democrática
através da participação das organizações estudantis.
META 4
Universalizar, para a população de 4 (quatro) a 17 (dezessete) anos, o atendimento escolar aos
alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou
superdotação, preferencialmente na rede regular de ensino, garantindo o atendimento
educacional especializado em salas de recursos multifuncionais, classes,

escolas ou serviços

especializados, públicos ou comunitários, nas formas complementar e suplementar, em escolas
ou serviços especializados, públicos ou conveniados.

ESTRATÉGIAS
4.1.Cadastrar no Censo Escolar, para fins do repasse do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da
Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB, as matrículas dos (as) estudantes
da educação regular da rede pública que recebam atendimento educacional especializado complementar e
suplementar, sem prejuízo do cômputo dessas matrículas na educação básica regular, e as matrículas
efetivadas, conforme o censo escolar mais atualizado, na educação especial oferecida em instituições
comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos, conveniadas com o poder público e com
atuação exclusiva na modalidade, nos termos da Lei no 11.494, de 20 de junho de 2007.
4.2.Oportunizar, no prazo de vigência do PNE, a universalização do atendimento escolar à demanda manifesta
pelas famílias de crianças de 0 (zero) à 3 (três) anos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento
e altas habilidades ou superdotação, observado o que dispõe a Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que
estabelece as diretrizes e bases da educação nacional.
4.3.Implantar e assegurar o funcionamento de espaços para estimulação precoce e Salas de Recursos
Multifuncionais – SRM, em toda a Rede Municipal de Educação Infantil, ampliando o número de Salas de
Recursos Multifuncionais-SRM existentes conforme demanda.
4.4.Garantir a oferta de educação inclusiva, à população de 4 a 17 anos, vedada a exclusão do ensino regular
sob alegação de deficiência e promovida a articulação pedagógica entre o ensino regular e o atendimento
educacional especializado.

4.5.Oferecer e garantir a formação continuada de professores para o Atendimento Educacional Especializado
nas instituições de toda a Rede Municipal de Educação.
4.6.Garantir atendimento educacional especializado em salas de recursos multifuncionais, classes, escolas ou
serviços especializados, públicos ou conveniados, nas formas complementar e suplementar, aos(as)
alunos(as) de 4 a 17 anos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou
superdotação, matriculados na rede pública de educação básica.
4.7.Manter e ampliar programas suplementares que promovam a acessibilidade nas instituições públicas, para
garantir o acesso e a permanência dos (as) alunos (as) com deficiência por meio da adequação arquitetônica
e oferta de transporte acessível.
4.8.Manter e ampliar a disponibilização de material didático próprio e de recursos de tecnologia assistiva,
assegurando no contexto escolar, em todas as etapas, níveis e modalidades de ensino, a identificação dos (as)
alunos (as) de acordo com sua respectiva deficiência.
4.9.Fortalecer e ampliar parcerias com programas federais que promovam a acessibilidade nas instituições
públicas, para garantir o acesso e a permanência dos (as) alunos (as) com deficiência por meio de todas as
dimensões de acessibilidade, até 2020.
4.10.Manter e ampliar convênios e parcerias com instituições de ensino superior, voltadas para o
desenvolvimento de metodologias, materiais didáticos, equipamentos e recursos de tecnologia assistiva, com
vistas à promoção do ensino e da aprendizagem, bem como das condições de acessibilidade dos (as)
estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação.
4.11.Promover autonomia e funcionalidade das Pessoas com Deficiência através de Programas de inclusão ao
Mundo do trabalho, com parcerias entre instituições públicas e privadas.
4.12.Acompanhar os indicadores de qualidade, política de avaliação e supervisão de funcionamento definidos
pelo PNE das instituições públicas e privadas que prestam assistência a alunos com deficiência, transtornos
globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação.
4.13.Criare ampliar centros multidisciplinares de apoio, pesquisa e assessoria, articulados com instituições
acadêmicas e integrados por profissionais das áreas de saúde, assistência social, pedagogia e psicologia, para
apoiar o trabalho dos (as) professores (as) da educação básica com os (as) alunos (as) com deficiência,
transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação.
4.14.Criar e ampliar parcerias com instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos,
conveniadas com o poder público, visando possibilitar as condições de apoio ao atendimento escolar integral
das pessoas com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação
matriculadas nas redes públicas de ensino.
4.15.Garantir a oferta de professores para o atendimento educacional especial, profissionais de apoio e/ou
auxiliares, professores de Educação Especial, tradutores guias-intérpretes para surdos-cegos, professores e
instrutores de Libraspara preferencialmente alunos com deficiência auditiva e professores bilíngues.
4.16.Promover e consolidar parcerias com instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins
lucrativos, conveniadas com o poder público, a fim de favorecer a participação das famílias e da sociedade na
construção do sistema educacional inclusivo através de Fóruns e encontros permanentes para avaliação e

proposição de políticas públicas.
4.17.Promovere garantirparcerias intersetoriais afim de favorecer a participação das famílias e da sociedade
na construção do sistema educacional inclusivo.
META5
Alfabetizar todas as crianças, no máximo, até o final do 3º (terceiro) ano do ensino
fundamental.

ESTRATÉGIAS
5.1.Manter e fortalecer parcerias junto ao Governo Federal, de programas de formação à
professores como Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa-PNAIC.
5.2.Assegurar a valorização dos professores alfabetizadores e com apoio pedagógico específico,
a fim de garantir a alfabetização plena de todas as crianças.
5.3.Propor formação continuada dos professores da Pré Escola e do Bloco de Alfabetização, de
forma articulada.
5.4.Fomentar a participação das famílias, promovendo um espaço de diálogo e interação com a
escola, buscando a conscientização sobre o seu papel na vida escolar.
5.5.Planejar e acompanhar as intervenções a partir dos resultados da Provinha Brasil, para os
alunos do 2º ano, Avaliação Nacional da Alfabetização, para os alunos do 3º ano e Avaliação
Diagnóstica, realizada pela SME, para todos os anos do Ensino Fundamental.
META6
Oferecer educação em tempo integral em, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) das escolas
públicas, de forma a atender, pelo menos, 25% (vinte e cinco por cento) dos/as alunos/as da
educação básica.

ESTRATÉGIAS
6.1.Instituir, em regime de colaboração, programa de construção de escolas com padrão
arquitetônico e de mobiliário adequado para atendimento em tempo integral, prioritariamente
em comunidades com maior número de crianças em situação de vulnerabilidade social.
6.2.Ampliar por meio de adesão ao Programa Federal Mais Educação e outros instituídos pelo
governo federal, progressivamente a jornada escolar visando a expandir a escola de tempo
integral municipal que abranja um período de, pelo menos, 7 horas diárias, no prazo de 4 anos a
partir da vigência desse plano, com infra estrutura adequada.
6.3.Estimular a oferta de atividades complementares voltadas à ampliação da jornada escolar de
alunos/as matriculados nas escolas da rede pública de educação básica em parceria com
entidades privadas e/ou de serviço social, de forma concomitante e em articulação com a rede
pública de ensino.
6.4.Garantir a educação em tempo integral para pessoas com deficiência, transtornos globais do
desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação na faixa etária de 4 (quatro) a 17 (
dezessete) anos, assegurando atendimento educacional especializado complementar e
suplementar ofertado em salas de recursos multifuncionais da própria escola ou em instituições
especializadas.
6.5.Adotar medidas para otimizar o tempo de permanência dos alunos na escola, direcionando a
expansão da jornada para o efetivo trabalho escolar, como atividades recreativas , esportivas e
culturais bem como o reforço escolar.
META 7
Fomentar a qualidade da educação básica em todas as etapas e modalidades, com melhoria do
fluxo escolar e da aprendizagem de modo a atingir as seguintes médias nacionais para o Ideb:
2015

2017

2019

2021

Projetadas para o Brasil
Anos Iniciais EF

5,2

5,5

5,7

6,0

Anos Finais EF

4,7

5,0

5,2

5,5

Ensino Médio

4,3

4,7

5,0

5,2

Projetadas para a Rede Municipal Catalão-GO
Anos Iniciais EF

5,8

6,0

6,3

6,5

Anos Finais EF

5,0

5,2

5,5

5,7

Fonte: INEP
ESTRATÉGIAS
7.1.Instituir programa de formação permanente com foco na capacitação dos professores para o
uso pedagógico das tecnologias na escola.
7.2.Realizar estudos e análise dos dados referentes às avaliações externas municipais e federais
das escolas da Rede Municipal deEnsino Fundamental para subsidiar a elaboração de plano de
intervenção pedagógica nas escolas que não atingiram a meta do IDEB.
7.3.Construir as diretrizes curriculares municipais da Educação Infantil e Ensino Fundamental de
acordo com legislação vigente com orientações metodológicas e específicas.
7.4.Assegurar o cumprimento do Projeto Político Pedagógico da Rede Municipal de Ensino
conforme as diretrizes curriculares nacionais para a Educação Infantil e Ensino Fundamental.
7.5.Implementar um programa de apoio pedagógico para a correção de fluxo escolar, tendo em
vista a redução da desigualdade educacional dentro das escolas de ensino fundamental.
7.6.Qualificar o sistema de avaliação institucional e de aprendizagem da rede pública municipal
de educação, aperfeiçoando os mecanismos para o acompanhamento pedagógico dos alunos.
7.7.Fomentar o desenvolvimento de tecnologias educacionais e de inovação das práticas
pedagógicas nos sistemas de ensino, que assegurem a melhoria da aprendizagem e do fluxo
escolar.
7.8.Estimular a articulação entre a pós-graduação, núcleos de pesquisa e cursos de formação
para profissionais da educação, de modo a garantir a elaboração de propostas pedagógicas
capazes de incorporar os avanços de pesquisas ligadas ao processo educacional, bem como
qualificar a educação municipal.
7.9.Assegurar a publicação das produções das experiências exitosas da educação municipal
através da realização de congressos, revistas impressas/digitais e publicação de livros.
META8
Elevar a escolaridade média da população de 18 (dezoito) a 29 (vinte e nove) anos de modo a alcançar mínimo
de 12 (doze) anos de estudo para as populações do campo, da região de menor escolaridade no país e dos 25
% (vinte e cinco por cento) mais pobres, bem como igualar a escolaridade média entre negros e não negros,
com vistas a redução da desigualdade educacional.

ESTRATÉGIAS
8.1.Institucionalizar programas e desenvolver tecnologias para correção de fluxo, para acompanhamento
pedagógico individualizado e para recuperação e progressão parcial, bem como priorizar estudantes com
rendimento escolar defasado, na faixa etária de 18 a 29 anos.
8.2.Instituir programas, com acompanhamento pedagógico individualizado, sistema de avaliação de recuperação
bimestral e progressão parcial para alunos da Rede Municipal de Educação.
8.3.Assegurar o transporte de qualidade e gratuito, a partir de adesão a programas federais como “Caminho da
Escola”, para a população de baixa renda e residente na zona rural, que estejam matriculados nas Rede Pública
Municipal de Ensino.
8.4.Garantir o programa de educação de jovens e adultos para os segmentos da população considerados em
defasagem escolar ou que estejam fora da escola.
8.5.Criar parcerias com o Governo Federal para possibilitara inserção de apoio pedagógico aos estudantes, bem
como materiais pedagógicos, equipamentos e tecnologias da informação, laboratórios, biblioteca e áreas de
lazer e desporto, em conformidade com a realidade local e as diversidades.
8.6.Promover o acompanhamento e o monitoramento do acesso à escola para a garantia de frequência e apoio
à aprendizagem, de maneira a estimular a ampliação do atendimento desses estudantes na rede pública regular

de ensino.
8.7.Ampliar, em regime de colaboração entre as redes de ensino, as bibliotecas escolares com acervo composto
por documentos, textos, livros, revistas e recursos audiovisuais, mídias digitais, que tenham como referência os
estudos sobre direitos humanos, etnias, gênero e sexualidade.
8.8.Implementar o sistema de avaliação institucional e processual de aprendizagem para toda a
rede pública municipal de educação para a modalidade EJA, a partir do acompanhamento e do
registro sistemático do desenvolvimento dos jovens e adultos aperfeiçoando os mecanismos de
acompanhamento, planejamento, intervenção e gestão da política educacional.
META9
Elevar a taxa de alfabetização da população com 15 (quinze) anos ou mais para 93,5% (noventa
e três inteiros e cinco décimos por cento) até 2015 e, até o final da vigência deste PNE, erradicar
o analfabetismo absoluto e reduzir em 50% (cinquenta por cento) a taxa de analfabetismo
funcional.

ESTRATÉGIAS
9.1.Assegurar a oferta gratuita da educação de jovens e adultos a todos os que não tiveram
acesso à educação básica na idade própria.
9.2.Fornecer transporte de qualidade e gratuitopara a população residente na zona rural.
9.3.Implementar ações de alfabetização para jovens e adultos com garantia de continuidade da
escolarização básica, estabelecendo mecanismos e incentivos que integrem, em regime de
colaboração, os sistemas de ensino e os segmentos empregadores, públicos e privados, no
sentido de promover e compatibilizar a jornada de trabalho dos trabalhadores com a oferta das
ações de alfabetização e de educação de jovens e adultos.
9.4.Desenvolver programas para correção de fluxo, acompanhamento pedagógicoindividualizado,
recuperação e progressão parcial, bem como priorizar estudantes comrendimento escolar
defasado, considerando as especificidades dos segmentos populacionais considerados.
9.5.Realizar, periodicamente, sob responsabilidade do sistema de ensino do Município, chamadas
públicas regulares para educação de jovens e adultos, com ampla divulgação e formas de busca
ativa em regime de colaboração entre entes federados e em parceria com as organizações da
sociedade civil.
9.6.Estabelecer programas permanentes, em parceria entre União e Estado, que assegurem às

escolas públicas de ensino fundamental, localizadas em áreas caracterizadas por analfabetismo e
baixa escolaridade, a oferta de projetos de alfabetização, de acordo com as diretrizes curriculares
nacionais propostas para a Educação de Jovens e Adultos.
9.7.Apoiar e estimular, em parceria com as instituições de Ensino Superior nas redes Publicas e
Privada projetos inovadores nas áreas da educação de jovens e adultos que visem ao
desenvolvimento de modelos adequados às necessidades específicas desses estudantes,
realizando anualmente o levantamento e a avaliação das experiências em alfabetização de
jovens e adultos, que constituam referências para os esforços nacional, estadual e municipais
contra o analfabetismo.
META 10
Oferecer, no mínimo, 25% (vinte e cinco por cento) das matrículas de educação de jovens e
adultos, nos ensinos fundamental e médio, na forma integrada à educação profissional.

ESTRATÉGIAS
10.1.Estabelecer, a partir do primeiro ano da aprovação do PME, políticas públicas para a
Educaçãode Jovens e Adultos-EJA e Educação Profissional.
10.2.Viabilizar, com recursos do Plano de Ações Articuladas-PAR, a construção de uma escola de
educação profissional no município até o ano de 2024.
10.3.Implementar programas de educação para os trabalhadores, em parceria com as redes
públicas federal, estadual e instituições privadas de ensino, que garantam aos jovens e adultos
uma Educação Integrada à Educação Profissional no NívelFundamental e Médio.
10.4.Assegurar, nas escolas profissionalizantes, a infraestrutura física,didática e tecnológica
adequada, de modo a garantir a qualidade doensino profissional, atendendo, inclusive, aos
alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou
superdotação.
10.5.Integrar a educação de jovens e adultos com a educação profissional, em cursos
planejados, com currículos e diretrizes especificas.
10.6.Assegurar a excelência de cursos de Educação para Jovens e Adultos-EJA e a Educação
Profissional e sua adequação à realidade regional.
10.7.Instituir parcerias com instituições federais e estaduais de educação profissional.
10.8.Implantar, até 2024, em toda Rede Pública Municipal de Ensino, a oferta de vagas, de
acordo com a demanda, da modalidade Educação para Jovens e Adultos-EJA e a Educação
Profissional no Ensino Fundamental e Médio.
10.9.Construir as Diretrizes Curriculares Municipais para a Educação de Jovens e Adultos até o
final da Vigência deste Plano, assegurando a implantação e o monitorando do trabalho
metodológico que está sendo desenvolvido.
10.10.Fomentar a oferta pública de formação inicial e continuada para trabalhadores e
trabalhadoras articuladas à Educação de Jovens e Adultos, em regime de colaboração para o
atendimento à pessoas com deficiências.
META 11
Triplicar as matrículas da educação profissional técnica de nível médio, assegurando a
qualidade da oferta e pelo menos 50% (cinquenta por cento) da expansão no segmento
público.

ESTRATÉGIAS
11.1.Integrar as unidades escolares públicas municipais, devidamente autorizadas, que ofereçam
Educação Profissional no cadastro de informações criado pela União.
11.2.Estimular a criação de cursos básicos, técnicos e superiores da Educação Profissional, que
atendam às exigências do desenvolvimento local, regional e nacional.
11.3.Estimular o aumento da oferta nas redes pública e privada de ensino, de cursos de
Educação Profissional, destinados a atender à população.
11.4.Integrar a oferta de cursos básicos profissionais, sempre que possível, com a oferta de
programas que permitam aos alunos que não concluíram o Ensino Fundamental obter formação
equivalente.
11.5.Incentivar a implantação , a partir da aprovação deste Plano, de programas de formação
continuada para professores e servidores administrativos que atuam na Educação Profissional.
11.6.Mobilizar, articular e ampliar a oferta de Educação Profissional permanente, para a
população que precisa se readaptar às novas exigências e perspectivas do mercado de trabalho.
11.7.Estabelecer parcerias entre os sistemas federal, estadual e municipal e a iniciativa privada,
para ampliar e incentivar a oferta de educação profissional.
11.8.Estimular, permanentemente, o uso das estruturas públicas e privadas, para qualificação e
requalificação de trabalhadores, com vistas a inseri-los no mercado de trabalho.
META 12
Elevar a taxa bruta de matrícula na educação superior para 50% (cinquenta por cento) e a taxa
líquida para 33% (trinta e três por cento) da população de 18 (dezoito) a 24 (vinte e quatro)
anos, assegurada a qualidade da oferta e expansão para, pelo menos, 40% (quarenta por cento)
das novas matrículas, no segmento público.

ESTRATÉGIAS
12.1.Apoiar e promover cursos de preparação para o ENEM em parceria com as instituições de
ensino superior da cidade e com instituições filantrópicas.
12.2.Divulgar os programas do governo federal de financiamento do ensino superior, como
PROUNI, FIES nas escolas de ensino médio.
12.3.Contribuir com as políticas que visem o aumento da oferta de Educação Superior até o final

da vigência deste plano.
12.4.Incentivar a criação de novos cursos de graduação e pós-graduação em articulação com a
demanda do Município e região.
12.5.Estimular, progressivamente, padrões mínimos fixados pelo Poder Público, buscando
melhoria da infraestrutura de laboratórios, equipamentos e bibliotecas, como condição para o
recredenciamento das Instituições de Educação Superior e renovação do reconhecimento de
cursos.
META 13
Elevar a qualidade da educação superior pela ampliação da proporção de mestres e doutores do
corpo docente em efetivo exercício no conjunto do sistema de educação superior para 75%
(setenta e cinco por cento), sendo, do total, no mínimo, 35% (trinta e cinco por cento) doutores.

ESTRATÉGIA
13.1.Incentivar a criação de cursos de mestrado e doutorado nas Instituições de Ensino Superior
de Catalão.
13.2.Incentivar a divulgação dos resultados das avaliações nacionais do Ensino Superior, como
Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes-ENADE e estimular a participação dos alunos
nessas avaliações, no que diz respeito à aprendizagem resultante da graduação.
META 14
Elevar gradualmente o número de matrículas na pós-graduação stricto sensu, de modo a atingir
a titulação anual de 60.000 (sessenta mil) mestres e 25.000 (vinte e cinco mil) doutores.

ESTRATÉGIAS
14.1.Firmar convênios com as Instituições de Educação Superior Públicas e Privadas, para fortalecer o
oferecimento de cursos de pós-graduação de acordo com as necessidades da administração pública municipal,
visando a qualificar seu quadro de funcionáriosem articulação com as demandas locais e regionais.
14.2.Apoiar a oferta de cursos de pós-graduação stricto sensu, utilizando inclusive metodologias, recursos e
tecnologias de educação a distância, oferecidos pela União.
14.3.Incentivar a criação de cursos presenciais de mestrado e doutorado nas Instituições de
Ensino Superior de Catalão.
14.4.Incentivar a divulgação dos resultados das avaliações nacionais do Ensino Superior, como
Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes-ENADE e estimular a participação dos alunos
nessas avaliações.

META 15
Garantir, em regime de colaboração entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios,
no prazo de 1 (um) ano de vigência do PNE, política municipal de formação e valorização dos
profissionais da educação, assegurado que todos os professores e as professoras da educação
básica possuam formação específica de nível superior, obtida em curso de licenciatura na área de
conhecimento em que atuam.
ESTRATÉGIAS
15.1.Garantir no Plano de Carreira dos Profissionais da Educação do município, as progressões
vertical e horizontal.
15.2.Consolidar e ampliar parcerias com as instituições, a fim de oferecer formação continuada
para docentes e não docentes de acordo com a necessidade observada na rede.
15.3.Estabelecer parcerias com Instituições de Ensino Superior públicas e privadas para a oferta
de cursos e programas especiais para assegurar formação específica na educação superior, nas
respectivas áreas de atuação, aos docentes com formação de nível médio na modalidade normal,
não licenciados ou licenciados em área diversa da de atuação docente, em efetivo exercício,
15.4.Estabelecer parcerias com Instituições Públicas de Educação Básica, bem como IES públicas
e privadas para a oferta de cursos técnicos de nível médio e tecnológicos de nível superior
destinados à formação, nas respectivas áreas de atuação, dos (as) profissionais da educação de

outros segmentos que não os do magistério.
META 16
Formar em nível de pós-graduação 50% (cinquenta por cento) dos professores da educação
básica, até o último ano de vigência do PNE, e garantir a todos os profissionais da educação
básica formação continuada em sua área de atuação, considerando as necessidades, demandas
e contextualizações dos sistemas de ensino.

ESTRATÉGIAS
16.1. Garantir nos planos de carreira dos profissionais da educação do município, licenças
remuneradas para qualificação profissional em nível de pós-graduação stricto sensu, conforme
critérios pre estabelecidos no Estatuto, Plano de Carreira e Remuneração dos Profissionais de
Educação Básica e Ensino Superior da Rede Municipal de Ensino.
16.2. Realizar, em regime de colaboração, o planejamento estratégico para dimensionamento da
demanda por formação continuada e fomentar a respectiva oferta por parte das instituições
públicas de educação superior, de forma orgânica e articulada.
META 17
Valorizar os/as profissionais do magistério das redes públicas da educação básica, a fim de
equiparar o rendimento médio dos/as demais profissionais com escolaridade equivalente, até o
final do 6º (sexto) ano da vigência do PNE.

ESTRATÉGIAS
17.1.Constituir um fórum permanente de estudo e pesquisa, em um ano a contar da aprovação
deste PME, a fim de discutir a equiparação salarial a outros profissionais com escolaridade
equivalente, considerando oacompanhamento da atualização progressiva do valor do piso salarial
profissional nacional para os/as profissionais do magistério público da educação básica.
17.2.Valorizar os profissionais do magistério das redes públicas através da revisão salarial,
considerando o aumento no repasse dos recursos da União.
META 18

Assegurar, a execução dos planos de Carreira para os (as) profissionais da educação básica e
superior pública de todos os sistemas de ensino e, para o plano de Carreira dos (as) profissionais
da educação básica pública, tomar como referência o piso salarial nacional profissional, definido
em lei federal, nos termos do inciso VIII do art. 206 da Constituição Federal.
ESTRATÉGIAS
18.1.Criar os cargos e realizar concursos públicos para provimento de vagas no magistério
público municipal em área específica de formação e atuação.
18.2.Manter nos planos de Carreira dos profissionais da educação dos Municípios,
licençasremuneradas e incentivos para qualificação profissional, inclusive em nível de pósgraduação stricto sensu.
18.3.Revisar sempre que necessário os Planos de Carreira dos professores de acordo com as
necessidades locais e legislação federal.

META 19
Assegurar condições, no prazo de 2 (dois) anos, para a efetivação da gestão democrática da
educação, associada a critérios técnicos de mérito e desempenho e à consulta pública à
comunidade escolar, no âmbito das escolas públicas, prevendo recursos e apoio técnico da União
para tanto.
ESTRATÉGIAS
19.1.Priorizar o repasse de transferências voluntárias da União na área da educação para os
entes federados que tenham aprovado legislação específica que regulamente a matéria na área
de sua abrangência, respeitando-se a legislação nacional, e que considere, conjuntamente, para
a nomeação dos diretores de escola, critérios técnicos de mérito e desempenho, com a
participação da comunidade escolar, e estar de acordo com o plano de carreira.
19.2.Garantir autonomia pedagógica, administrativa e de gestão financeira nos estabelecimentos
de ensino.
19.3.Garantir programas de formação da Equipe Gestoradas Unidades Escolares.
19.4.Aderir e participar de programas de apoio de formação para conselheiros dos conselhos de
acompanhamento e controle social do FUNDEB, dos Conselhos de Alimentação Escolar-CAE, do
conselho Municipal de Educação-CME regionais, do Conselho do Plano de Ações ArticuladasPAR, garantindo a estes colegiados recursos financeiros, espaço físico adequado, equipamentos,
recursos humanos e meio de transporte para visitas à rede escolar, com vistas ao bom
desempenho de suas funções.
19.5.Manter e favorecer a autonomia pedagógica e de gestão financeira nos estabelecimentos
de ensino da Rede Municipal de Ensino.
19.6.Realizar eleições diretas para diretores com a participação da comunidade escolar.
META 20
Ampliar o investimento público em educação pública de forma a atingir, no mínimo, o patamar
de 27% (vinte e sete por cento) do orçamento em educação até o 5º ano da vigência desta lei e
30% (trinta por cento) até o final do decênio.
ESTRATÉGIA
20.1.Garantir os mecanismos e instrumentos que assegurem a transparência e o controle social
na utilização dos recursos públicos aplicados em educação prioritariamente pública, em
audiências públicas, portais eletrônicos de transparência, capacitação dos membros de conselhos
de acompanhamento e controle social, do FUNDEB, em regime de colaboração com a SME e
CME.

(a)JUAREZ CAMILO RODOVALHO
Presidente Da Câmara Municipal De Catalão

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Município de Catalão

LEI Nº 3.276, de 19 de junho de 2015.

“Dispõe sobre as Diretrizes Gerais para a
Elaboração da Lei Orçamentária para o
Exercício de 2016, e dá outras providências.”

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

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1°. São estabelecidas, em cumprimento ao
disposto no art. 165, § 2º, da Constituição Federal, Lei Orgânica do
Município de Catalão e na Lei Complementar Federal nº 101/2000, as
diretrizes para a elaboração da lei orçamentária do exercício financeiro
de 2016, compreendendo:
I – as metas e prioridades da Administração Pública
Municipal;
II – orientações básicas para elaboração da lei
orçamentária anual;
III – disposições sobre a política de pessoal e
serviços extraordinários;
IV – disposições sobre a receita e alterações na
legislação tributária do Município;

V – equilíbrio entre receitas e despesas;
VI – critérios e formas de limitação de empenho;
VII – normas relativas ao controle de custos e a
avaliação dos resultados dos programas financiados com recursos do
orçamento;
VIII – condições e exigências para transferências de
recursos a entidades públicas e privadas;
IX – autorização para o Município auxiliar o custeio
de despesas atribuídas a outros entes da federação;
X – parâmetros para a elaboração da programação
financeira e do cronograma mensal de desembolso;
XI – definição de critérios para início de novos
projetos;
XII

–

definição

das

despesas

consideradas

irrelevantes;
XIII – incentivo à participação popular;
XIV – as disposições gerais.

Seção I
Das Metas e Prioridades da Administração Pública Municipal
Art. 2º. Em cumprimento ao disposto no art. 165, § 2º,
da Constituição Federal, para o exercício financeiro de 2016, as Metas e
as Prioridades da Administração Pública Municipal são as definidas na
Lei do Plano Plurianual – PPA relativo ao período de 2014/2017 e
alterações posteriores, aprovadas pelo Poder Legislativo.
§ 1º. Os orçamentos serão elaborados em
consonância com as metas e prioridades estabelecidas na forma do
caput deste artigo.
§ 2º. O projeto de lei orçamentária para 2016 conterá
demonstrativo da observância das metas e prioridades estabelecidas na
forma do caput deste artigo.
§ 3º. As Metas e Prioridades da Administração
Pública Municipal para o exercício financeiro de 2016, estão definidas na
Lei do Plano Plurianual relativo ao período de 2014/2017 demais

alterações, terão precedência na alocação de recursos na lei
orçamentária de 2016 e na sua execução, não se constituindo, todavia,
em limite à programação das despesas.

Seção II
Das Orientações Básicas para a Elaboração da Lei Orçamentária
Anual
Subseção I
Das Diretrizes Gerais
Art. 3°. As categorias de programação de que trata
esta Lei serão identificadas por unidades orçamentárias, funções, subfunções, programas, atividades, projetos, operações especiais, de acordo
com as codificações da Portaria Interministerial STN/SOF 163/2001
alterada pela Portaria Conjunta nº 02/2010 atualizada em 31/08/2010, e
posteriores alterações, STN.
Art. 4°. Os orçamentos fiscais, da seguridade social e
de investimentos, discriminarão a despesa, no mínimo, por elemento de
despesa, conforme art. 15 da Lei nº 4.320.1964.
Art. 5°. Os orçamentos fiscais, da seguridade social e
de investimentos, compreenderão a programação dos Poderes do
Município, seus Fundos, órgãos, autarquias.
Art. 6°. O projeto de lei orçamentária que o Poder
Executivo encaminhará à Câmara Municipal será constituído de:
I – texto da lei;
II – documentos referenciados nos artigos 2º e 22 da
Lei nº 4.320/1964;
III – quadros orçamentários consolidados;
IV – anexos dos orçamentos fiscais e da seguridade
social, discriminando a receita e a despesa na forma definida nesta Lei;
V – demonstrativos e documentos previstos no art. 5º
da Lei Complementar Federal nº 101/2000;

VI – anexo do orçamento de investimento a que se
refere o art. 165, § 5º. Inciso II, da Constituição Federal, na forma
definida nesta Lei.

Parágrafo único. Acompanharão a proposta
orçamentária, além dos demonstrativos exigidos pela legislação em
vigor, definidos no caput, os seguintes demonstrativos:

I) Demonstrativo da receita corrente líquida de acordo
com o art. 2º, inciso IV, da Lei Complementar Federal nº 101/2000;
II) Demonstrativo dos recursos a serem aplicados na
manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental, para fins do
atendimento do disposto no art. 212 da Constituição Federal e no art. 60
do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias;
III) Demonstrativo dos recursos a serem aplicados no
FUNDEB – Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação
Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação;
IV) Demonstrativo dos recursos a serem aplicados
nas ações e serviços públicos de saúde, para fins do atendimento
disposto na Emenda Constitucional nº 29/2000;
V) Demonstrativo dos recursos a serem aplicados
nas ações e serviços públicos de saúde, provenientes do Sistema Único
de Saúde – SUS;
VI) Demonstrativo da despesa com pessoal, para fins
do atendimento do disposto no art. 169 da Constituição Federal e na Lei
Complementar Federal nº 101/2000.
Art. 7°. A estimativa da receita e a fixação da
despesa, constantes do projeto de lei orçamentária, serão elaboradas a
valores correntes do exercício de 2015, projetados ao exercício a que se
refere.
Parágrafo único. O projeto de lei orçamentária
atualizará a estimativa da margem de expansão das despesas,
considerando os acréscimos de receita resultantes do crescimento da
economia e da evolução de outras variáveis que implicam aumento da
base de cálculo, bem como de alterações na legislação tributária,

devendo ser garantidas, no mínimo, as metas de resultado primário e
nominal estabelecidas nesta Lei.
Art. 8º. O Poder Executivo colocará à disposição do
Poder Legislativo e do Ministério Público, no mínimo trinta dias antes do
prazo final para encaminhamento de sua proposta orçamentária, os
estudos e as estimativas das receitas para o exercício subsequente,
inclusive da receita corrente líquida, e as respectivas memórias de
cálculo.
Parágrafo único. As entidades da Administração
Indireta e o Poder Legislativo, se for o caso, encaminharão ao Setor de
Planejamento, até 15 dias antes do prazo definido no caput, os estudos e
as estimativas das suas receitas orçamentárias para o exercício
subsequente e as respectivas memórias de cálculo, para fins de
consolidação da receita municipal.
Art. 9º. O Poder Legislativo e
Administração Indireta encaminharão ao Setor de
Poder Executivo, até o dia 28 de junho de 2015,
propostas orçamentárias, para fins de consolidação
orçamentária.

as entidades da
Planejamento do
suas respectivas
do projeto de lei

Parágrafo único. Caso o Poder Legislativo não
encaminhe sua proposta orçamentária, serão consideradas as ações e
metas contidas no Plano Plurianual, e será desdobrado nos moldes da lei
anterior.
Art. 10. Na programação da despesa não poderão ser
fixadas despesas sem que estejam definidas as respectivas fontes de
recursos, de forma a evitar o comprometimento do equilíbrio
orçamentário entre a receita e a despesa.
Art. 11. A lei orçamentária discriminará, no órgão
responsável pelo débito, as dotações destinadas ao pagamento de
precatórios judiciais em cumprimento ao disposto no art. 100 da
Constituição Federal.
§ 1º. Para fins de acompanhamento, controle e
centralização, os órgãos da administração pública municipal direta e

indireta submeterão os processos referentes ao pagamento de
precatórios à apreciação da Procuradoria Geral do Município.
§ 2º. Os recursos alocados para os fins previstos no
caput deste artigo uma vez não utilizados poderão ser cancelados para
abertura de créditos adicionais com outras finalidades.

Subseção II
Das Disposições Relativas à Divida e ao Endividamento Público
Municipal
Art. 12. A administração da dívida pública municipal
interna e/ou externa tem por objetivo principal minimizar custos, reduzir o
montante da dívida pública e viabilizar fontes alternativas de recursos
para o Tesouro Municipal.
§ 1° - Deverão ser garantidos, na lei orçamentária, os
recursos necessários para o pagamento da dívida.
§ 2° - O Município, por meio de seus órgãos e
entidades, subordinar-se-á às normas estabelecidas na Resolução nº
40/2001 do Senado Federal, que dispõe sobre os limites globais para o
montante da dívida consolidada e da dívida pública mobiliária, em
atendimento ao disposto no art 52, incisos VI e IX, da Constituição
Federal.
Art. 13. Na lei orçamentária para o exercício de 2016,
as despesas com amortização, juros e demais encargos da dívida serão
fixadas com base nas operações contratadas.

Subseção III
Da Definição de Montante e Fonte de Utilização da Reserva de
Contingência.

Art. 16. A lei orçamentária deverá conter reserva de
contingência constituída exclusivamente com recursos do orçamento
fiscal e será equivalente a, no mínimo 1% (um por cento) da receita

corrente líquida prevista na proposta orçamentária de 2016 destinada a
atendimentos de passivos contingentes, outros riscos imprevistos e
demais créditos adicionais.

Seção III
Da Política de Pessoal e dos Serviços Extraordinários
Subseção I
Das Disposições Sobre Política de Pessoal e Encargos Sociais
Art. 17. Para fins de atendimento ao disposto no art.
169, § 1º, inciso II, da Constituição Federal, observado o inciso I do
mesmo parágrafo, ficam autorizadas as concessões de quaisquer
vantagens, aumentos de remuneração, criação de cargos, empregos e
funções, alterações e estruturações de carreiras, bem como admissões
ou contratações de pessoal a qualquer título “Concurso Público,
Processo Seletista, Contrato por Tempo determinado”, desde que
observado o disposto nos artigos 15,16 e 17 da Lei Complementar
Federal nº 101/2000.
§ 1° - Além de observar as normas do “caput”, no
exercício financeiro de 2016, as despesas com pessoal dos Poderes
Executivo e Legislativo deverão atender as disposições contidas nos
artigos 18, 19 e 20 da Lei Complementar Federal nº 101/2000 e, somente
para o Poder Legislativo, no art. 29-A da Constituição Federal.
§ 2° - Se a despesa total com pessoal ultrapassar os
limites estabelecidos no art. 19 da Lei Complementar Federal nº
101/2000, serão adotadas as medidas que tratam os §§ 3º e 4º do art.
169 da Constituição Federal.
Subseção II
Da Previsão para Contratação Excepcional de Horas Extras
Art. 18. Se durante o exercício de 2016 a despesa
com pessoal atingir o limite de que trata o parágrafo único do art. 22 da
Lei Complementar nº 101/2000, a realização de serviço extraordinário
somente poderá ocorrer quando destinada ao atendimento de relevantes
interesses públicos que ensejam situações emergenciais de risco ou de
prejuízo para a sociedade.

Parágrafo único. A autorização para a realização de
serviços extraordinários para atender as situações previstas no caput
deste artigo, no âmbito do Poder Executivo, é de exclusiva competência
do Prefeito Municipal e, no âmbito do Poder Legislativo, é de exclusiva
competência do Presidente da Câmara.

Seção IV
Das Disposições sobre a Receita e Alterações na Legislação
Tributária do Município.
Art. 19. A estimativa da receita que constará do
projeto de lei orçamentária para o exercício de 2016, com vistas à
expansão da base tributária e consequente aumento das receitas
próprias, contemplará medidas de aperfeiçoamento da administração dos
tributos municipais, dentre as quais:
I – aperfeiçoamento do sistema de formação,
tramitação e julgamento dos processos tributário-administrativos, visando
à racionalização, simplificação e agilidade;
II – aperfeiçoamento dos sistemas de fiscalização,
cobrança e arrecadação de tributos, objetivando a sua maior exatidão;
III – aperfeiçoamento dos processos tributárioadministrativos, por meio da revisão e racionalização das rotinas e
processos, objetivando a modernização, a padronização de atividades, a
melhoria dos controles internos e eficiência na prestação de serviços;
IV – aplicação das penalidades fiscais como
instrumento inibitório da prática de infração da legislação tributária.
Art. 20. A estimativa da receita de que trata o artigo
anterior levará em consideração, adicionalmente, o impacto de alteração
na legislação tributária, observada a capacidade econômica do
contribuinte, com destaque para:
I – atualização da planta genérica de valores do
Município;
II – revisão, atualização ou adequação da legislação
sobre Imposto Predial e Territorial Urbano, suas alíquotas, forma de

cálculo, isenções, condições de pagamentos, descontos e isenções,
inclusive com relação à progressividade deste imposto;
III – revisão da legislação sobre o uso do solo, com
redefinição dos limites da zona urbana municipal;
IV – revisão da legislação referente ao Imposto sobre
Serviços de Qualquer Natureza;
V – revisão da legislação aplicável ao imposto sobre
Transmissão Intervivos de Bens Móveis e de Direitos Reais sobre
Imóveis;
VI – revisão da legislação sobre as taxas pelo
exercício de poder de polícia;
VII – revisão das isenções dos tributos municipais,
para manter o interesse público e a justiça fiscal, em especial da
substituição do caráter subjetivo da isenção do Imposto Predial e
Territorial Urbano, que leva em consideração a renda do contribuinte,
para o critério objetivo, que considera o valor do imóvel;
VIII – a instituição de novos tributos ou a modificação,
em decorrência de alterações legais, daqueles já instituídos.
Art. 21. O projeto de lei que conceda ou amplie
incentivo ou benefício de natureza tributária somente será aprovado se
atendidas às exigências do art. 14 da Lei Complementar Federal nº
101/2000.
Art. 22. Na estimativa das receitas do projeto de lei
orçamentária poderão ser considerados os efeitos de propostas de
alterações na legislação tributária que estejam em tramitação na Câmara
Municipal.

Seção V
Do Equilíbrio Entre Receitas e Despesas
Art. 23. A elaboração do projeto, a aprovação e a
execução da lei orçamentária serão orientadas no sentido de alcançar o
resultado primário necessário para garantir uma trajetória de solidez

financeira da Administração Municipal, conforme discriminado no Anexo
de Metas Fiscais, constante desta Lei.
Art. 24. Os projetos de lei que impliquem na
diminuição de receita ou aumento de despesa do Município no exercício
de 2016, deverão estar acompanhados de demonstrativos que
discriminem o montante estimado da diminuição da receita ou do
aumento da despesa, para cada um dos exercícios de 2016 a 2017,
demonstrando a respectiva memória de cálculo.
Parágrafo único. Não será aprovado o projeto de lei
que implique aumento de despesa sem que esteja acompanhado das
medidas definidas nos arts. 16 e 17 da Lei Complementar Federal nº
101/2000.
Art. 25. As estratégias para busca ou manutenção do
equilíbrio entre as receitas e despesas poderão levar em conta as
seguintes medidas:
I – para elevação das receitas:
a) – a implementação das medidas previstas nos
Arts. 19 e 20 desta Lei;
b)

– atualização e informatização do cadastro

c)

– chamamento geral dos contribuintes inscritos

imobiliário;
na Dívida Ativa.
II – para redução das despesas:
a) implantação de rigorosa pesquisa de preços, de
forma a baratear toda e qualquer compra e evitar a cartelização dos
fornecedores;
b) revisão geral das gratificações concedidas aos
servidores.

Seção VI
Dos Critérios e Formas de Limitação de Empenho

Art. 26. Na hipótese de ocorrência das circunstâncias
estabelecidas no caput do art. 9º, e no inciso II do § 1º do art. 31, da Lei
Complementar Federal nº 101/2000, o Poder Executivo e o Poder
Legislativo procederão à respectiva limitação de empenho e de
movimentação financeira, calculada de forma proporcional à participação
dos órgãos, entidades e fundos, pertencentes à estrutura do Poder
Executivo, no total das dotações iniciais constantes da lei orçamentária
de 2016, utilizando para tal fim as cotas orçamentárias e financeiras.
§ 1°. Excluem-se do caput deste artigo às despesas
que constituam obrigação constitucional e legal e as despesas
destinadas ao pagamento dos serviços da dívida.
§ 2°. O Poder Executivo comunicará ao Poder
Legislativo o montante que lhe caberá tornar indisponível para empenho
e movimentação financeira, conforme proporção estabelecida no caput
deste artigo.
§ 3° - O Poder Executivo e Legislativo, com base na
comunicação de que trata o parágrafo anterior, emitirão e publicarão ato
próprio estabelecendo os montantes que caberão aos respectivos órgãos
na limitação de empenho e da movimentação financeira.
§ 4° - Se verificado, ao final de um bimestre, que a
realização da receita não será suficiente para garantir o equilíbrio das
contas públicas, adotar-se-ão as mesmas medidas previstas neste artigo.

Seção VII
Das Normas Relativas ao Controle de Custos e Avaliação dos
Resultados dos Programas Financiados com Recursos dos
Orçamentos
Art. 27. O Poder Executivo realizará estudos visando
à definição de sistema de controle de custos e a avaliação do resultado
dos programas de governo.
Art. 28. Além de observar as demais diretrizes
estabelecidas nesta Lei, a alocação dos recursos na lei orçamentária e
em seus créditos adicionais, bem como a respectiva execução, serão
feitas de forma a propiciar o controle de custos e a avaliação dos
resultados dos programas de governo.

§ 1°. A lei orçamentária de 2016 e seus créditos
adicionais deverão agregar todas as ações governamentais necessárias
ao cumprimento dos objetivos dos respectivos programas, sendo que as
ações governamentais que não contribuírem para a realização de um
programa específico deverão ser agregadas no programa denominado
de “Apoio Administrativa”.
§ 2°. Merecerá destaque o aprimoramento da gestão
orçamentária, financeira e patrimonial, por intermédio da modernização
dos instrumentos de planejamento, execução, avaliação e controle
interno.
§ 3°. O Poder Executivo promoverá amplo esforço de
redução de custos, otimização de gastos e reordenamento de despesas
do setor público municipal, sobretudo pelo aumento da produtividade na
prestação de serviços públicos e sociais.

Seção VIII
Das Condições e Exigências para Transferências de Recursos a
Entidades Públicas e Privadas
Art. 29. É vedada a inclusão, na lei orçamentária e
em seus critérios adicionais, de dotações a títulos de subvenções sociais,
ressalvadas as autorizadas mediante lei específica que sejam
destinadas:
I – às entidades que prestem atendimento direto ao
público, de forma gratuita, nas áreas de assistência social, saúde,
educação ou cultura;
II – às entidades sem fins lucrativos que realizem
atividades de natureza continuada;
III – às entidades que tenham sido declaradas por lei
como sendo de utilidade pública;

Parágrafo único. Para habilitar-se ao recebimento de
subvenções sociais, a entidade privada sem fins lucrativos deverá
apresentar declaração de regular funcionamento, emitida no exercício de

2016, por, no mínimo, uma autoridade local, e comprovante da
regularidade do mandato de sua diretoria.
Art. 30. É vedada a inclusão, na lei orçamentária e
em seus créditos adicionais, de dotações a título de auxílios e
contribuições para entidades públicas e/ou privadas, ressalvadas as
autorizadas mediante lei específica e desde que sejam:
I – de atendimento direto e gratuito ao público,
voltadas para as ações relativas ao ensino, saúde, cultura, assistência
social, agropecuária e de proteção ao meio ambiente;
II – associações ou consórcios intermunicipais,
constituídos exclusivamente por estes públicos, legalmente instituídos e
signatários de contrato de gestão com a administração pública municipal,
e que participem da execução de programas municipais.
Art. 31. É vedada a inclusão, na lei orçamentária e
em seus créditos adicionais, de dotações a título de contribuições para
entidades privadas com finalidades lucrativas, ressalvadas as instituídas
por lei específica no âmbito do Município que sejam destinadas aos
programas de desenvolvimento industrial.
Art. 32. É vedada a inclusão, na lei orçamentária e
em seus créditos adicionais, de dotação para a realização de
transferência financeira a outro ente da federação, exceto para atender
as situações que envolvam claramente o atendimento de interesses
locais, observadas as exigências do art. 25 da Lei Complementar Federal
nº 101/2000.
Art. 33. As entidades beneficiadas com os recursos
públicos previstos nesta Seção, a qualquer título, submeter-se-ão à
fiscalização do Poder Executivo com a finalidade de verificar o
cumprimento dos objetivos para os quais receberam os recursos.
Art. 34. As transferências de recursos às entidades
previstas nos arts. 29 a 31 desta Seção deverão ser precedidas da
aprovação de plano de trabalho e da celebração de convênio, devendo
ser observadas na elaboração de tais instrumentos as exigências do art.
116 da Lei Federal nº 8.666/1993.

§ 1°. Compete ao órgão ou entidade concedente o
acompanhamento da realização do plano de trabalho executado com
recursos transferidos pelo Município.
§ 2°. É vedada a celebração de convênio com
entidade em situação irregular com o Município, em decorrência de
transferência feita anteriormente.
§ 3°. Excetuam-se do cumprimento dos dispositivos
legais a que se refere o caput deste artigo as caixas escolares da rede
pública municipal de ensino que receberem recursos diretamente do
Governo Federal por meio do PDDE – Programa Dinheiro Direto na
Escola.
§ 4°. Na realização das ações de sua competência, o
Município poderá transferir recursos a instituições privadas sem fins
lucrativos, desde que compatíveis com os programas constantes da lei
orçamentária anual e não se enquadrem nas disposições dos artigos 29
a 31 desta Lei, mediante convênio, ajuste ou congênere, pelo qual
fiquem claramente definidos os deveres e obrigações de cada parte, a
forma e os prazos para prestações de contas.
Art. 35. É vedada a destinação, na lei orçamentária e
em seus créditos adicionais, de recursos para diretamente cobrir
necessidades de pessoas físicas, ressalvadas as que atendam as
exigências do art. 26 da Lei Complementar Federal nº 101/2000 e sejam
observadas as condições definidas na lei específica.
Parágrafo único. As normas do caput deste artigo não
se aplicam à ajuda a pessoas físicas custeadas pelos recursos do
Sistema Único Social.
Art. 36. A transferência de recursos financeiros de
uma entidade para outra, inclusive da Prefeitura Municipal para as
entidades da Administração Indireta e para a Câmara Municipal, fica
limitada ao valor previsto na lei orçamentária anual e em seus créditos
adicionais.
Parágrafo único. O aumento da transferência de
recursos financeiros de um órgão para outro somente poderá ocorrer
mediante autorização prévia na lei Orçamentária, em caráter
suplementar.

Seção IX
Da Autorização para o Município Auxiliar no Custeio de Despesas
de Competência de Outros Entes da Federação
Art. 37. Fica autorizado a inclusão, na lei
orçamentária e em seus créditos adicionais, de dotações para que o
Município contribua para o custeio de despesas de competência de outro
ente da federação, desde que sejam destinadas ao atendimento das
situações que envolvam claramente o interesse local.
Parágrafo único. A realização da despesa definida no
caput deste artigo deverá ser precedida da aprovação de plano de
trabalho e da celebração de convênio.

Seção X
Dos Parâmetros para a Elaboração da Programação Financeira e do
Cronograma Mensal de Desembolso
Art. 38. O Poder Executivo estabelecerá por ato
próprio, até 30(trina) dias após a publicação da lei orçamentária de 2016,
as metas bimestrais de arrecadação, a programação financeira e o
cronograma mensal de desembolso, respectivamente, nos termos dos
arts. 13 e 8º da Lei Complementar nº 101/2000.
§ 1º. Para atender ao caput deste artigo, as entidades
da administração indireta do Poder Executivo e o Poder Legislativo
encaminharão ao Órgão Central de Contabilidade do Município, até
15(quinze) dias após a publicação da lei orçamentária de 2016, os
seguintes demonstrativos:
I – as metas mensais de arrecadação de receitas, de
forma a atender o disposto no art. 13 da Lei Complementar nº 101/2000;
II – a programação financeira das despesas, nos
termos do art. 8º da Lei Complementar nº 101/2000;
III – o cronograma mensal de desembolso, incluídos
os pagamentos dos restos a pagar, nos termos do art. 8º da Lei
Complementar nº 101/2000;

§ 2º. O Poder Executivo deverá dar publicidade às
metas bimestrais de arrecadação, à programação financeira e ao
cronograma mensal de desembolso, no órgão oficial de publicação do
Município até 30(trinta) dias após a publicação da lei orçamentária de
2016;
§ 3º. A programação financeira e o cronograma
mensal de desembolso de que trata o caput deste artigo deverão ser
elaborados de forma a garantir o cumprimento da meta de resultado
primário estabelecida nesta Lei.

Seção XI
Da Definição de Critérios para Inicio de Novos Projetos
Art. 39. Além da observância das metas e prioridades
definidas nos termos do art. 2º desta Lei, a lei orçamentária de 2016 e
seus créditos adicionais, observado o disposto no art. 45 da Lei
Complementar Federal nº 101/2000, somente incluirão projetos novos se:
I – estiverem compatíveis com o Plano Plurianual PPA e com as normas desta Lei;
II – tiverem sido adequadamente contemplados todos
os projetos em andamento;
III – estiverem preservados os recursos necessários à
conservação do patrimônio público;
IV – os recursos alocados destinarem-se a
contrapartidas de recursos federais, estaduais ou de operações de
crédito.
Parágrafo
único.
Considera-se
projeto
em
andamento, para os efeitos desta Lei, aquele cuja execução iniciar-se até
a data de encaminhamento da proposta orçamentária de 2016, cujo
cronograma de execução ultrapasse o término do exercício de 2016.
Seção XII
Da Definição das Despesas Consideradas Irrelevantes
Art. 40. Para fins do disposto no § 3º do art. 16
da Lei Complementar Federal nº 101/2000, são consideradas despesas

irrelevantes aquelas cujo valor não ultrapasse os limites previstos nos
incisos I e II do art. 24 da Lei Federal nº 8.666/1993, nos casos,
respectivamente, de obras e serviços de engenharia e de outros serviços
e compras.
Seção XIII
Do Incentivo à Participação Popular
Art. 41. O projeto de lei orçamentária do Município,
relativo ao exercício financeiro de 2016, deverá assegurar a
transparência na elaboração e execução do orçamento.
Parágrafo único. O princípio da transparência implica,
além da observância do princípio constitucional da publicidade, a
utilização dos meios disponíveis para garantir o efetivo acesso dos
munícipes às informações relativas ao orçamento.
Art. 42. Será assegurada ao cidadão a participação
nas Audiências públicas para:
I – elaboração da proposta orçamentária de 2016,
mediante regular processo de consulta;
II – avaliação das metas fiscais, conforme definido no
art. 9º., § 4º., da Lei Complementar nº 101/2000, ocasião em que o Poder
Executivo demonstrará o comportamento das metas previstas nesta Lei.
Parágrafo único. As audiências públicas que trato o
inciso II deste artigo, será realizada quadrimestralmente, sendo o prazo o
mesmo do RGF.
Art. 43. Enviar a Câmara Municipal cópia do
balancete e dos documentos que os instruem em meio eletrônico na
forma prevista no inciso X do Art. 77 da Constituição Estadual.
Parágrafo único. Nos casos em que o Município
cumprir o envio eletronicamente dos dados contidos no Art. 43, fica este
desobrigado de enviar ao Legislativo as cópias em papel.

Seção XIV
Das Disposições Gerais
Art. 44. O Poder Executivo poderá, mediante Decreto,
transpor, remanejar, transferir ou utilizar, total ou parcialmente, as
dotações orçamentárias aprovadas na Lei Orçamentária e em seus
créditos adicionais, em decorrência de extinção, transformação,
transferência, incorporação ou desmembramento de órgãos e entidades,
bem como de alterações de suas competências ou atribuições.
§ 1º. As categorias de programação, aprovadas na lei
orçamentária e em seus créditos adicionais, poderão ser modificadas,
por meio de Decreto, para atender às necessidades de execução, desde
que verificada a inviabilidade técnica, operacional ou econômica da
execução do crédito, criando, quando necessário, novas naturezas de
despesa.
§ 2º. As modificações a que se refere este artigo
também poderão ocorrer quando da abertura de créditos suplementares
autorizados na lei orçamentária, os quais deverão ser abertos mediante
decreto do Poder Executivo.
Art. 45. A abertura de créditos suplementares e
especiais dependerá de previa autorização legislativa e da existência de
recursos disponíveis para cobrir a despesa, nos termos da Lei Federal nº
4.320/1964 e da Constituição Federal.
§ 1º. A lei orçamentária conterá autorização e disporá
sobre o limite para abertura de créditos adicionais suplementares.
§ 2º. Acompanharão os projetos de lei relativos a
créditos adicionais exposições de motivos circunstanciados que os
justifiquem e que indiquem as consequências dos cancelamentos de
dotações propostas.
Art. 46. A reabertura dos créditos especiais e
extraordinários, conforme disposto no art. 167, § 2º, da Constituição
Federal, será efetivada mediante decreto do Prefeito Municipal, utilizando
os recursos previstos no art. 43 da Lei nº 4.320/1964.

Art. 47. Em atendimento ao disposto no art. 4º., §§
1º., 2º. e 3º. da Lei Complementar nº 101/2000, integram a presente Lei
os seguintes anexos:
I – Anexo de Metas Fiscais;
II – Anexo de Riscos Fiscais.
Art. 48. Fica o chefe do Poder Executivo autorizado a
rever os cálculos das Receitas projetadas nos anexos da presente Lei,
apresentando novas memórias de cálculos no projeto de Lei
orçamentária – LOA, para o exercício de 2016.
Art. 49 - Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CATALÃOGO, Estado de Goiás, aos 19 (dezenove) dias do mês de junho de 2015.

JARDEL SEBBA
Prefeito Municipal
Obs: alterada pela lei 3.309, de 2020.10.2015.

LDO
ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO

EXERCÍCIO DE 2016
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
Portaria STN nº 637, de 18 de outubro de 2012, que Aprova 5ª edição do Manual de Demonstrativos Fiscais (MDF), o
qual
compreende os relatórios e anexos referentes aos demonstrativos descritos nos §§ 1º, 2º, e § 3º do art. 4º e nos arts.
48,
52, 53 e 55 da Lei Complementar nº 101, de 2000, que deverão ser elaborados pela União e pelos Estados, Distrito
Federal e Municípios.

1.2 - Cadastro do Período da LDO
1.3 - Cadastro do PIB/Inflação Média para Metodologia de Cálculo
1.4 - Cadastro de Dados dos Balanços Gerais
1.4.1 - Dívida Fiscal Líquida
1.4.2 - Dívida Pública Consolidada

2.1.2 - Receita Sintética
2.1.3 - Receitas das Principais Fontes de Recursos
2.2 - DESPESAS
2.3 - RESULTADO PRIMÁRIO
2.3.1 - Relatório de Resultado Primário - LRF
2.4 - RESULTADO NOMINAL
2.4.1 - Relatório de Resultado Nominal - LRF
2.5 - MONTANTE DA DÍVIDA
2.5.1 - Meta Fiscal Montante da Dívida

3 - ANEXO DAS METAS FISCAIS
3.1 - Demonstrativo I - Metas Anuais
3.3.1 -Fundamento Legal - Art. 4º, § 1º, LRF.

3.2 - Demonstrativo II - Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais do Exercício Anterior
3.3.1 -Fundamento Legal - Art. 4º, § 2º, inciso I, LRF.

3.3 - Demonstrativo III - Metas Fiscais Atuais Comparadas com as Fixadas nos Três Exercícios
Anteriores
3.3.1 -Fundamento Legal - Art. 4º, § 2º, inciso II, LRF.

3.4 - Demonstrativo IV - Evolução do Patrimônio Líquido
3.4.1 -Fundamento Legal - Art. 4º, § 2º, inciso III, LRF.

3.5 - Demonstrativo V - Origem e Aplicação dos Recursos Obtidos com a Alienação de Ativos
3.5.1 -Fundamento Legal - Art. 4º, § 2º, inciso III, LRF.

3.6 - Demonstrativo VI - Avaliação da Situação Financeira e Atuarial do RPPS Públicos
3.6.1 -Fundamento Legal - Art. 4º, § 2º, inciso IV, alínea a, LRF.

3.7 - Demonstrativo VII - Estimativa e Compesação da Renúncia de Receita
3.7.1 -Fundamento Legal - Art. 4º, § 2º, inciso V, LRF.

3.8 - Demonstrativo VIII - Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado
3.8.1 -Fundamento Legal - Art. 4º, § 2º, inciso V, LRF.

4 - ANEXO DE RISCOS FISCAIS
4.1 - Demonstrativo IX - Demonstrativo de Riscos Fiscais e Providências
4.1.1 -Fundamento Legal - Art. 4º, § 3º, LRF.
Desenvolvido: TERSECOM

1- CADASTRO

ESTADO DE GOIÁS
SUMÁRIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO
1.1 - Cadastro de Dados do Município
2.2.1 - Despesas Sintéticas
2.2.2 - Despesas Principais
2.1 - RECEITAS
2.1.1 - Receita Analítica

2 - MEMÓRIA DE CÁLCULO
NOME DO ESTADO
NOME DO MUNICÍPIO
NOME DO PREFEITO(A)
CARGO
NOME DO CONTADOR(A)
CRC DO CONTADOR(A)
Ano de Elaboração LDO 2015

2014 Ano Posterior 1 2017

Ano da LDO 2016 2013 Ano Posterior 2 2018
2016 2017 2018
PIB real (crescimento % anual) 4 4,5 5
555
2012 123.926.301.000,00 128.511.574.137,00 133.266.502.380,07
2012
2012
2012

PREFEITO MUNICIPAL

CADASTRO DE DADOS DO MUNICÍPIO
CADASTRO DO PERÍODO DA LDO
ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO
JARDEL SEBBA
ABRANTE SILVERIO DE SOUZA
CONTADOR
123.926.301.000,00
PIB Estadual para
{1 + (Taxa de Inflação ANO REF/100)}
2016
Valor efetivo (realizado) do PIB Estadual para

http://www.bcb.gov.br/?RELINF
Índice para Deflação:
Ano anterior 2
Ano anterior 3
VARIÁVEIS
123.926.301.000,00
PIB do Estado - R$ milhares "PIB do Ano

CADASTRO DO PIB/INFLAÇÃO MÉDIA - Para Metodologia de Cálculo
Inflação Média (% anual) projetada com base em índice oficial de inflação
PIB do Estado de Goiás - http://www.seplan.go.gov.br/sepin/ valor Estimado- SEPLAN - PIB (62) 3201-7878 Estatística (Contato com Edinamar)

ESPECIFICAÇÃO
Inflação extraido do endereço:
(R$ MIL) Valor efetivo (realizado) do PIB Municipal para 5.482.621
FONTE: http://www.bc.gov.br/

VALOR - R$ milhares
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Valor

Exercício de 2013 ( 24.668.671,86)
Exercício de 2014 ( 29.451.686,55)
(4.783.014,69)
Fonte: Dados Extraidos do STN http://www.cef.com.br e do Balanço Geral
2012 2013 2014
7.550.682,39 30.170.231,28 30.088.332,06
44.307.896,18 59.343.077,06 62.954.560,44
3.672.992,87 1.632.436,81 5.012.562,61 6.136.610,73 3.414.541,83
Dívida Consolidada Líquida ( 35.417.644,05) (24.668.671,86) (29.451.686,55)
Fonte: Dados Extraidos do Balanço Patrimonial (Anexo 14, Lei 4.320/64), Dados do STN www.cef.com.br
Desenvolvido: TERSECOM
2018
1,1000
{1 + (Taxa de Inflação ANO REF/100)} x {1 + (Taxa de Inflação ANO REF/100)}
2017
1,0500
Haveres Financeiros (Ativo Realizável)
Ativo Disponível (Caixa + Banco)
(-) Líquidos dos Restos a Pagar Processados
{1 + (Taxa de Inflação ANO REF1/100)} x {1 + (Taxa de Inflação ANO REF2/100)} x {1 + (Taxa de Inflação ANO REF3/100)}
Divida Pública Consolidada
Resultado Nominal

Divida Fiscal Líquida
1,1500

CADASTRO DE DADOS DOS BALANÇOS GERAIS

2016
Desenvolvido: TERSECOM

ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO

LDO PARA O EXERCÍCIO DE

ANEXO DAS RECEITAS E DESPESAS
MEMÓRIA DE CÁLCULO
Portaria STN nº 637, de 18 de outubro de 2012, que Aprova 5ª edição do Manual de Demonstrativos Fiscais (MDF), o
qual
compreende os relatórios e anexos referentes aos demonstrativos descritos nos §§ 1º, 2º, e § 3º do art. 4º e nos arts.
48, 52, 53 e 55
da Lei Complementar nº 101, de 2000, que deverão ser elaborados pela União e pelos Estados, Distrito Federal e
Municípios.

META FISCAL - RESULTADO PRIMÁRIO
META FISCAL - RESULTADO NOMINAL
META FISCAL - MONTANTE DA DÍVIDA
Orçado
Vl. Projetado
1000.00.00 RECEITAS CORRENTES 225.685.250,37 266.456.406,58 306.603.653,61 333.776.486,10 308.539.000,00 8,61 337.014.000,00 369.030.330,00 405.933.363,00
1100.00.00 RECEITA TRIBUTÁRIA 22.260.413,91 28.692.181,28 34.359.996,49 43.050.871,67 35.975.000,00 14,38 43.165.000,00 47.265.675,00 51.992.242,50
1110.00.00 IMPOSTOS 21.085.276,84 27.377.730,43 32.813.645,21 40.521.262,98 33.300.000,00 13,84 40.200.000,00 44.019.000,00 48.420.900,00
1112.00.00 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA 2.248.817,84 2.599.031,13 2.985.675,41 4.301.899,60 3.600.000,00 14,55 4.500.000,00 4.927.500,00
5.420.250,00
1112.02.00 IPTU - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 2.248.817,84 2.599.031,13 2.985.675,41 4.301.899,60 3.600.000,00 14,55 4.500.000,00
4.927.500,00 5.420.250,00
1112.04.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA 5.887.282,51 7.745.937,41 8.794.596,12 13.121.384,83 7.700.000,00 13,25
11.600.000,00 12.702.000,00 13.972.200,00
1112.04.31 IRRF - Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho 2.407.975,26 3.467.385,91 4.332.375,03 5.943.483,20 5.500.000,00 24,67
6.300.000,00 6.898.500,00 7.588.350,00
1112.04.34 IRRF - Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos 137.731,14 345.566,16 509.656,71 1.210.697,67 200.000,00 63,11 1.000.000,00
1.095.000,00 1.204.500,00
1112.08.00 ITBI - Imp. s/ Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais s/ Imóveis 3.341.576,11 3.932.985,34 3.952.564,38 5.967 .203,96 2.000.000,00 0,67
4.300.000,00 4.708.500,00 5.179.350,00
1113.00.00 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO 12.949.176,49 17.032.761,89 21.033.373,68 23.097.978,55 22.000.000,00 15,02 24.100.000,00
26.389.500,00 29.028.450,00
1113.05.00 ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 12.949.176,49 17.032.761,89 21.033.373,68 23.097.978,55 22.000.000,00 15,02 24.100.000,00
26.389.500,00 29.028.450,00
1120.00.00 TAXAS 1.175.137,07 1.314.450,85 1.546.351,28 2.529.608,69 2.675.000,00 24,71 2.965.000,00 3.246.675,00 3.571.342,50

ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
Previsto LDO

MEMÓRIA DE CÁLCULO DA RECEITA GERAL
2016
LRF, art. 4º, § 1 1,00

Projetados
2012 2017
% Médio

2018
Portaria STN nº 637, de 18 de outubro de 2012, que Aprova 5ª edição do Manual de
Demonstrativos Fiscais (MDF), o qual compreende os relatórios e anexos referentes
aos demonstrativos descritos nos §§ 1º, 2º, e § 3º do art. 4º e nos arts. 48, 52, 53 e 55
da Lei Complementar nº 101, de 2000, que deverão ser elaborados pela União e pelos
Estados, Distrito Federal e Municípios.
Código
2014 2015

Arrecadado
2011 2013
2016
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1121.00.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA 1.167.066,47 1.302.311,46 1.531.975,28 2.409.071,38 2.655.000,00 24,17 2.905.000,00 3.180.975,00
3.499.072,50
1121.17.00 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária 340.565,10 396.574,77 395.268,67 392.902,14 400.000,00 4,33 400.000,00 438.000,00 481.800,00
Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - - 64.032,93 - - -25,00 - - 1121.21.00 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental 45,30 143,04 - - - 28,94 - - 1121.25.00 Taxa de Licença p/ Func. de Estabelecimentos Comerciais,Industria e Prest.Serviços 614.764,91 698.194,09 825.336,5 9 1.342.230,58 2.000.000,00 35,85
2.000.000,00 2.190.000,00 2.409.000,00
1121.27.00 Taxa de Apreensão e Depósito - - - - 0,00 - - 1121.29.00 Taxa de Licença para Execução de Obras 91.676,83 80.661,69 88.751,75 85.994,57 100.000,00 2,80 100.000,00 109.500,00 120.450,00
1121.30.00 Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte - - - - 155.000,00 0,00 155.000,00 169.725,00 186.697,50
1121.31.00 Taxa de Utilização de Área de Domínio Público - - - - - 0,00 - - 1121.32.00 Taxa de Aprovação do Projeto de Construção Civil - - - - - 0,00 - - 1121.36.00 Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais 7,04 - - - - -25,00 - - 1121.99.00 Outras Taxas pelo Poder de Polícia 120.007,29 126.737,87 158.585,34 587.944,09 - 50,37 250.000,00 273.750,00 301.125,00
1122.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 8.070,60 12.139,39 14.376,00 120.537,31 20.000,00 180,97 60.000,00 65.700,00 72.270,00
1122.21.00 Taxas de Serviços Cadastrais - - - - - 0,00 - - 1122.28.00 Taxa de Cemitérios 8.061,40 12.124,52 8.106,00 7.263,10 10.000,00 11,14 10.000,00 10.950,00 12.045,00
1122.90.00 Taxa de Limpeza Pública - - 6.270,00 - - -25,00 - - 1122.99.00 Outras Taxas pela Prestação de Serviços 9,20 14,87 - 113.274,21 10.000,00 -32,39 50.000,00 54.750,00 60.225,00
1130.00.00 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA 3.212,64 990,18 - - - -42,29 - - 1130.04.00 Cont.de Melhoria p/Pavimentação e Obras Complementares 3.212,64 990,18 - - - -42,29 - - 1130.99.00 Outras Contribuições de Melhoria - - - - - 0,00 - - 1200.00.00 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 8.983.342,89 2.737.087,68 11.587.252,56 14.855.512,67 17.000.000,00 74,11 18.480.000,00 20.235.600,00 22.259.160,00
1210.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 8.983.342,89 2.737.087,68 11.587.252,56 14.855.512,67 17.000.000,00 74,11 18.480.000,00 20.235.600,00 22.259.160,00
1210.29.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO 6.452.286,32 - 8.775.282,68 11.529.721,44 13.500.000,00 -12,88 14.880.000,00 16.293.600,00
17.922.960,00
1210.29.01 Contribuição Patronal p/ Regime Próprio de Previdência - - - - - 7,69 - - 1210.29.03 Contribuição Patronal - Inativo Civil - - - - - 0,00 - - 1210.29.05 Contribuição Patronal - Pensionista Civil - - - - - 0,00 - - 1210.29.07 Contribuição do Servidor Ativo p/ o Regime Próprio de Previdência 3.722.027,84 - 5.883.049,72 6.650.346,62 7.000.000,00 -20,42 7.580.000,00 8.300.100,00
9.130.110,00
1210.29.09 Contribuições de Servidor Inativo Civil p/ Regime Próprio de Previdência - - - - - 0,00 - - 1210.29.11 Contribuições de Servidor Pensionista Civil p/ Regime Próprio de Previdência - - - - - 0,00 - - 1210.29.13 Contribuição Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - - - - - 0,00 - - 1210.29.15 Contribuição Previdenciária em Regime de Parcelamento de Débitos 769.045,55 - 1.696.825,35 2.363.596,52 2.000.000,00 -19,02 2.800.000,00 3.066.000,00
3.372.600,00
1210.99.00 Outras Contribuições Sociais 1.961.212,93 - 1.195.407,61 2.515.778,30 4.500.000,00 22,33 4.500.000,00 4.927.500,00 5.420.250,00
1220.00.00 CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS 2.531.056,57 2.737.087,68 2.811.969,88 3.325.791,23 3.500.000,00 8,60 3.600.000,00 3.942.000,00 4.336.200,00
1220.29.00 FUNDIP - Cont. p/ o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 2.531.056,57 2.737.087,68 2.811.969,88 3.325.791,23 3.500.000,00 8,60 3.600.000,00
3.942.000,00 4.336.200,00
1220.99.00 Outras Contribuições Econômicas - - - - - 0,00 - - 1300.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 3.071.594,06 6.514.186,56 3.770.909,82 10.469.294,64 2.739.000,00 43,44 6.844.000,00 7.494.180,00 8.243.598,00
1310.00.00 RECEITAS IMOBILIÁRIAS 284.737,35 291.405,00 337.009,55 - - -20,50 - - 1311.00.00 Alugueis 284.737,35 291.405,00 337.009,55 - - -20,50 - - 1319.00.00 Outras Receitas Imobiliárias - - - - - 0,00 - - 1320.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 2.786.856,71 925.260,60 1.494.219,38 1.794.882,93 739.000,00 -11,00 844.000,00 924.180,00 1.016.598,00
1325.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários 2.786.856,71 925.260,60 667.206,35 977.671,95 404.000,00 -26,71 500.000,00 547.500,00 602.250,00
Remuneração de Depósitos Bancários - FMS - - 718.804,78 - 309.000,00 -25,00 309.000,00 338.355,00 372.190,50
Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB - - 32.856,17 33.980,27 26.000,00 -5,02 35.000,00 38.325,00 42.157,50
Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDACAO CULTURAL - - 30.449,73 - - -25,00 - - Remuneração de Depósitos Bancários - SMT - - 9.585,80 - - -25,00 - - Remuneração de Depósitos Bancários - - - 783.230,71 - -25,00 - - Remuneração de Depósitos Bancários - - - - - 0,00 - - Remuneração de Depósitos Bancários - FEMBOM - - 5.450,75 - - -25,00 - - Remuneração de Depósitos Bancários - - - - - 0,00 - - Remuneração de Depósitos Bancários - SAE - - 14.207,50 - - -25,00 - - Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS - - 15.658,30 - - -25,00 - Remuneração de Depósitos Bancários - - - - - 0,00 - - 1328.00.00 REM.DOS INVESTIMENTOS DO REG.PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR - 5.297.520,96 1.939.680,89 8.674.411,71 2.000.000,00 51,72 6.000.000,00
6.570.000,00 7.227.000,00
1328.10.00 Remuneração dos Inv.do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Fixa - 5.297.520,96 1.939.680,89 3.621.049,31 1.000.000,00 -12,27 2.500.000,00
2.737.500,00 3.011.250,00
1328.20.00 Remuneração dos Inv.do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Variável - - - 1.903.390,90 1.000.000,00 -11,87 2.500.000,00 2.737.500,00
3.011.250,00
1328.30.00 Remuneração dos Inv.do Reg.Próprio de Previdência do Servidor em Fundos Imobiliários - - - - 0,00 - - 1329.00.00 Outras Receitas de Valores Mobiliários - - - 3.149.971,50 - -25,00 1.000.000,00 1.095.000,00 1.204.500,00
1330.00.00 RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - - - - - 0,00 - - 1400.00.00 RECEITA AGROPECUÁRIA - - - - - 0,00 - - 1500.00.00 RECEITA INDUSTRIAL - - - - - 0,00 - - 1520.00.00 RECEITA DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO - - - - - 0,00 - - RECEITA DA INDÚSTRIA - - - - - 0,00 - - 1600.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS 15.419.161,07 17.454.930,80 20.219.030,14 21.398.504,24 23.515.000,00 11,19 24.835.000,00 27.194.325,00 29.913.757,50
1600.01.00 SERVIÇOS COMERCIAIS - - - - - 0,00 - - 1600.02.00 SERVIÇOS FINANCEIROS - - - - - 0,00 - - 1600.03.00 SERVIÇOS DE TRANSPORTE - - - - - 0,00 - - 1600.05.00 SERVIÇOS DE SAÚDE - - - - - 0,00 - - 1600.00.00 OUTROS SERVIÇOS - - - - - 0,00 - - 1600.13.00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 15.419.161,07 17.454.930,80 20.219.030,14 21.398.504,24 23.515.000,00 11,19 24.835.000,00 27.194.325,00 29.913.757,50
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1600.13.01 Serviços de Inscrição em Concursos Públicos - - - - - 0,00 - - 1600.13.02 Serviços de Venda de Editais - - - - - 0,00 - - 1600.13.03 Serviços Especiais PM/Bombeiro 292.605,36 392.529,29 486.764,75 545.679,73 515.000,00 16,16 575.000,00 629.625,00 692.587,50
1600.13.04 Serviços de Expedição de Certificados - - - - - 0,00 - - 1600.13.06 Serviços de Fornecimento de Listagens - - - - - 0,00 - - 1600.13.07 Serviços de Fotocópias e/ou Cópias Heliográficas - - - - - 0,00 - - 1600.13.99 Outros Serviços Administrativos - - - 352.479,36 - -25,00 50.000,00 54.750,00 60.225,00
Outros Serviços Administrativos - - - - - 0,00 - - 1600.14.00 Serviços de Inspeção e Fiscalização - - - - - 0,00 - - 1600.16.00 Serviços Educacionais - - - - - 0,00 - - 1600.17.00 Serviços Agropecuários - - - - - 0,00 - - 1600.18.00 Serviços de Reparação, Manutenção e Instalação - - - - - 0,00 - - 1600.22.00 Serviços de Estudos e Pesquisas - - - - - 0,00 - - 1600.24.00 Serviços de Registro do Comércio - - - - - 0,00 - - 1600.26.00 Serviços de Fornecimento de Água - - - - - 0,00 - - 1600.28.00 Serviços de Geoprocessamento - - - - - 0,00 - - 1600.29.00 Serviço de Cadastramento de Fornecedores - - - - - 0,00 - - 1600.41.00 Serviços de Captação,Adução,Tratamento,Reservação e Distribuição de Água 15.126.555,71 17.056.928,52 19.732.248 ,88 20.443.132,24 23.000.000,00 11,14
24.200.000,00 26.499.000,00 29.148.900,00
1600.42.00 Serviços de Coleta, Transporte,Tratamento e Destino Final de Esgotos - - - - 0,00 - - 1600.43.00 Serviços de Coleta, Transporte,Tratamento e Destino Final de Resíduos Sólidos - - - - - 0,00 - - 1600.44.00 Serviço de Abate de Animais - - - - - 0,00 - - 1600.45.00 Serviços de Preparação da Terra em Propriedades Particulares - - - - - 0,00 - - 1600.46.00 Serviços de Cemitério - - - - - 0,00 - - 1600.47.00 Serviços de Iluminação Pública - 5.472,99 16,51 57.212,91 - 86.558,80 10.000,00 10.950,00 12.045,00
1700.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 170.753.000,56 203.328.795,34 232.989.385,16 231.816.403,31 225.570.000,00 237.660.000,00 260.237.700,00
286.261.470,00

1720.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 170.237.322,41 202.100.640,95 231.295.800,34 229.480.626,39 221.950.000,00 236.590.000,00
259.066.050,00 284.972.655,00
1721.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 50.490.963,31 59.554.482,76 59.252.729,73 60.096.990,53 66.350.000,00 69.890.000,00 76.529.550,00 84.182.505,00
1721.01.00 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO 25.528.495,48 26.385.350,20 28.271.842,83 32.865.977,00 36.100.000,00 38.200.000,00 41.829.000,00
46.011.900,00
1721.01.02 FPM - Fundo de Participação dos Municípios 25.101.681,58 25.859.673,72 27.647.264,48 31.935.413,63 35.000.000,00 37.000.000,00 40.515.000,00
44.566.500,00
1721.01.05 ITR - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural 426.813,90 525.676,48 624.578,35 930.563,37 1.100.000,00 1.200.000,00 1.314.000,00 1.445.400,00
1721.22.00 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS 7.198.676,40 10.044.212,36 7.413.673,02 1.856.015,42 2 .450.000,00
2.490.000,00 2.726.550,00 2.999.205,00
1721.22.11 Recursos Hídricos 3.631.000,51 6.035.116,57 4.952.615,91 - - - - 1721.22.20 CFEM - Recursos Minerais 3.251.634,35 3.628.260,70 1.352.799,41 1.380.888,46 2.000.000,00 2.000.000,00 2.190.000,00 2.409.000,00
1721.22.70 FEP - Fundo Especial do Petróleo 316.041,54 380.835,09 392.957,82 475.126,96 450.000,00 490.000,00 536.550,00 590.205,00
1721.22.90 Outras Transf.de Comp.Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - - 715.299,88 - - - - 1721.33.00 SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE 14.633.369,58 17.434.334,53 17.736.006,80 20.741.461,86 22.000.000,00 23.000.000,00 25.185.000,00 27.703.500,00
1721.33.00 SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - - - - - - - 1721.33.01 PAB 1.438.173,48 1.803.148,74 2.124.843,50 - - - - -1,06
8,76
27,29
-7,41
-12,93
0,00
-25,00
10,97
-14,20
9,83
7,62
7,27
7,32
9,15

1721.33.02 MAC/AIH 8.456.359,55 8.832.212,29 - - - - - 1721.33.03 UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - 140.000,00 - - - - - 1721.33.04 REPASSE ESTRUTURACAO TECNOL.VIG.SAUDE DA UF - - 21.000,00 - - - - 1721.33.08 SUS VSUS-MS 137.500,00 - - - - - - 1721.33.09 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 50.320,70 - 32.471,79 - - - - 1721.33.13 SAUDE DA FAMILIA - SF 116.100,00 252.810,00 280.620,50 - - - - 1721.33.14 AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS 942.309,08 681.846,00 809.886,00 - - - - 1721.33.16 SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS - SAMU 24.960,00 578.670,00 676.640,00 - - - - 1721.33.17 REDE CEGONHA-CRCE-RCEG - - 789,10 - - - - 1721.33.18 FAEC - TRANSPL.ORGAOS TECIDOS E CELULAS 57.630,08 8.497,50 11.577,50 - - - - 1721.33.19 FAEC - NEFROLOGIA 2.055.095,09 2.959.044,79 1.973.778,72 - - - - 1721.33.20 FAEC - POLITICA NACIONAL DE CIRURGIAS ELETIVAS 121.527,00 436.702,13 756.713,43 - - - - 1721.33.22 TETO FINANCEIRO DE VIG. EM SAUDE - TFVS 421.352,63 488.072,99 9.082.671,14 - - - - 1721.33.23 ACOES ESTRUTURANTES DE VIG. SANITARIA 16.627,35 23.478,72 447.317,16 - - - - 1721.33.24 PISO ESTRATEGICO - GERENCIAMENTO DE RISCO DE VS - 6.037,52 18.338,06 - - - - 1721.33.26 INCENTIVO DE QUALIFICACAO ACOES DE DENGUE - - 72.613,54 - - - - 1721.33.27 FARMACIA BASICA 578.022,79 629.903,12 667.836,75 - - - - 1721.33.28 REDE URGENTE - - 505.528,32 - - - - 1721.33.29 REDE PSICOSSOCIAL - - 121.511,29 - - - - 1721.33.30 FAEC - MAMOGRAFIA P/ RASTREAMENTO 134.685,00 161.490,47 131.870,00 - - - - 1721.33.99 Outras Transferências Saúde 82.706,83 432.420,26 - 20.741.461,86 22.000.000,00 23.000.000,00 25.185.000,00 27.703.500,00
1721.34.00 FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 392.664,65 453.674,11 523.633,41 877.548,75 700.000,00 850.000,00 930 .750,00 1.023.825,00
1721.34.00 FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - - - - - - - 1721.34.08 IGD - BOLSA FAMILIA 64.718,73 120.181,21 171.510,99 - - - - 1721.34.09 PISO BÁSICO VARIAVEL 35.661,60 35.661,60 29.718,00 - - - - 1721.34.11 PRO-JOVEM - - - - - - - 1721.34.16 CRAS - 108.000,00 114.000,00 - - - - 1721.34.17 CREAS - 117.800,00 122.400,00 - - - - 1721.34.22 BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - - - - - - - 1721.34.23 PPD 55.284,32 51.031,68 51.031,68 - - - - 1721.34.24 MED. SOCIO EDUCATIVA 26.400,00 - - - - - -25,00
-37,25
-22,33
-23,89
-25,00
-25,00
-25,00
-21,25
-25,00
-50,00
7,19
-27,22
25,93
-25,00
-24,61
82,23
19,58
533,83
-25,00
0,00
58,16
419,19
436,60
7,10
-29,17
0,00
-23,61
-24,02
-26,92
0,00
-25,00

7 de 50
1721.34.40 IGD - SUAS - 18.799,62 34.972,74 - - - - 1721.34.99 Outras Transferências da FNAS 210.600,00 2.200,00 - 877.548,75 700.000,00 850.000,00 930.750,00 1.023.825,00
1721.35.00 FNDE - Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação 1.279.886,53 3.859.822,80 2.522.889,48 2.883.586,10 2.800.000,00 3.050.000,00 3.339.750,00
3.673.725,00
1721.35.01 Salário-Educação 692.038,92 1.105.465,59 1.250.504,30 1.424.796,81 1.500.000,00 1.650.000,00 1.806.750,00 1.987.425,00
1721.35.02 PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola - - - - - - - 1721.35.03 PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar 484.560,00 640.884,00 762.600,00 640.512,00 800.000,00 800.000,00 876.000,00 963.600 ,00
1721.35.04 PNATE - Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Ecolar 103.287,61 91.487,44 81.145,38 57.756,68 500.000,00 100.000,00 109.500,00 120.450,00
1721.35.99 Outras Transferências Diretas do FNDE - 2.021.985,77 428.639,80 760.520,61 - 500.000,00 547.500,00 602.250,00
1721.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 1.457.870,67 1.377.088,76 2.784.684,19 872.401,40 2.300.000,00 2.300.000,00 2.518.500,00 2.770.350,00
1721.36.00 ICMS - Desoneração - L.C. nº 87/96 251.315,13 251.665,48 305.785,91 270.857,52 300.000,00 300.000,00 328.500,00 361.350,00
1721.37.00 Consorcios Públicos - - - - - - - 1721.99.00 Outras Transferências da União - 51.641,76 569.468,29 601.543,88 2.000.000,00 2.000.000,00 2.190.000,00 2.409.000,00
FEX 1.206.555,54 1.073.781,52 1.909.429,99 - - - - 1722.00.00 TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO 111.182.849,84 123.797.999,24 149.963.276,49 148.299.301,14 135.600.000,00 144.810.000,00 158.566.950,00
174.423.645,00
1722.01.00 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO 111.182.849,84 123.409.717,39 149.963.276,49 142.691.839,86 130.600.000,00 139.6 60.000,00 152.927.700,00
168.220.470,00
1722.01.01 ICMS - Imposfo sobre a Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços 102.426.553,38 114.255.009,29 138.865.871,57 131.199.697,93 120.000.000,00
128.000.000,00 140.160.000,00 154.176.000,00
1722.01.02 IPVA - Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores 7.692.075,62 8.265.428,23 10.149.059,78 10.479.549,74 9.500.000,00 10.500.000,00
11.497.500,00 12.647.250,00
1722.01.04 IPI - Imposto sobre Produtos Industrializados - Exportações 748.220,13 719.705,18 939.551,78 994.778,42 1.100.000,00 1.150.000,00 1.259.250,00 1.385.175,00
1722.01.13 CIDE - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico 316.000,71 169.574,69 8.793,36 17.813,77 - 10.000,00 10.950,00 12.045,00
1722.01.99 Outras Participações na Receita do Estado - - - - - - - 1722.22.00 COMPESAÇÃO FINANCEIRA (25%) - - - 5.096.758,98 5.000.000,00 5.100.000,00 5.584.500,00 6.142.950,00
1722.22.11 Recursos Hídricos - - - 5.096.758,98 5.000.000,00 5.100.000,00 5.584.500,00 6.142.950,00
1722.22.20 CFEM - Recursos Minerais - - - - - - - -

1722.22.30 Royalties - Produção do Petroleo - Lei nº 7.990/89, Artigo 9º - - - - - - - 1722.22.90 Outras Transferências Decorrentes de Compesações Financeiras - - - - - - - 1722.30.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - 388.281,85 - 510.702,30 - 50.000,00 54.750,00 60.225,00
1722.33.00 SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - - - 510.702,30 - 50.000,00 54.750,00 60.225,00
1722.33.01 PSF - 188.911,26 - - - - - 1722.33.04 ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - ESTADO - - - - - - - 1722.37.00 HEMODIALISE - - - - - - - 1722.99.00 Outras Transferências do Estado - 199.370,59 - - - - - 1723.00.00 TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS - - - - - - - 1723.01.00 SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - - - - - - - 1723.37.00 Consorcios Públicos - - - - - - - 1723.99.00 Outras Transferências dos Municípios - - - - - - - 1724.00.00 TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS 8.563.509,26 18.748.158,95 22.079.794,12 21.084.334,72 20.000.000,00 21.890.000 ,00 23.969.550,00
26.366.505,00
1724.01.00 Transferências do FUNDEB 8.563.509,26 18.748.158,95 22.079.794,12 21.084.334,72 20.000.000,00 21.890.000,00 23.969.550,00 26.366.505,00
Transferências do FUNDEB - - - - - - 5,25
0,00
44,58
23,02
0,00
15,04
178,54
-25,34
47,91
-3,49
-54,80
310,21
-8,30
5,70
4,80
4,76
6,04
10,80
-34,64
0,00
-0,47
-0,47
0,00
0,00
0,00
-50,00
-25,00
-25,00
0,00
0,00
-25,00
0,00
0,00
0,00
31,76
0,00
0,00
31,76

1724.02.00 Complementação do FUNDEB - - - - - - - 1724.99.00 Outras Transferências Multigovernamentais - - - - - - - 1799.00.00 TRANSFERÊNCIAS DIVERSAS - - - 185.000,00 - 50.000,00 54.750,00 60.225,00
1730.00.00 Transferências de Instituições Privadas - - - 185.000,00 - 50.000,00 54.750,00 60.225,00
Transferências de Instituições Privadas - - - - - - - Transferências de Instituições Privadas - - - - - - - 1740.00.00 Transferências do Exterior - - - - - - - 1750.00.00 Transferências de Pessoas - - - - - - - 1760.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 515.678,15 1.228.154,39 1.693.584,82 2.150.776,92 3.620.000,00 1.020.000,00 1.116.900,00 1.228.590,00
1761.00.00 CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 347.344,00 - 300.000,00 1.506.802,92 2.600.000,00 - - 1761.01.00 SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - - - - - - - 1761.02.00 Programas de Educação 247.500,00 - - - - - - 1761.03.00 Programas de Assistência Social - - - - - - - 1761.05.00 Programas de Saneamento Básico - - - - - - - 1761.99.00 Outras Transferências de Convênios da União 99.844,00 - 300.000,00 1.506.802,92 2.600.000,00 - - 1762.00.00 CONVÊNIOS DO ESTADO E DE SUAS ENTIDADES 168.334,15 1.228.154,39 1.393.584,82 643.974,00 1.020.000,00 1.020.000,00 1.116.900,00 1.228.590,00
1762.01.00 SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - 89.104,39 440.370,74 - 620.000,00 620.000,00 678.900,00 746.790,00
1762.02.00 Programas de Educação 168.334,15 - 743.214,08 561.724,00 400.000,00 400.000,00 438.000,00 481.800,00
1762.99.00 Outras Transferências de Convênios do Estado - 1.139.050,00 210.000,00 82.250,00 - - - 1763.00.00 CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES - - - - - - - 1764.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - - - - - - - 1770.00.00 TRANSFERÊNCIAS PARA O COMBATE A FOME - - - - - - - 1900.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 5.194.525,24 7.728.234,74 3.677.079,44 12.185.899,57 3.740.000,00 6.030.000,00 6.602.850 ,00 7.263.135,00
1910.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA 737.781,49 1.272.892,68 1.003.075,29 1.423.655,87 1.100.000,00 1.600.000,00 1.752.000,00 1.927.200,00
1911.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS - - - - 100.000,00 100.000,00 109.500,00 120.450,00
1911.02.00 IMPOSTOS DE RENDA PROVENTOS QUALQUER NATUREZA - - - - - - - 1911.00.00 OUTROS TRIBUTOS - - - - 100.000,00 100.000,00 109.500,00 120.450,00
1911.39.00 ITBI - Imp. s/ Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais s/ Imóveis - - - - - - - 1911.40.00 ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - - - - - - - 1911.98.00 Contribuições de Melhoria - - - - - - - 1911.99.00 Multas e Juros de Mora de Outros Tributos - - - - 100.000,00 100.000,00 109.500,00 120.450,00
-25,00
0,00
0,00
-25,00
0,00
0,00
0,00
0,00
93,70
67,84
93,70
0,00
0,00
0,00
-25,00
161,92
73,55
-38,30
-60,60
0,00
0,00
0,00
0,00
39,61
17,63
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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Multas e Juros de Mora de Outros Tributos - - - - - - - Multas e Juros de Mora de Outros Tributos - - - - - - - Multas e Juros de Mora de Outros Tributos - - - 1912.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES - 583.309,96 - - - - - 1912.29.00 MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES P/RPPS - 583.309,96 - - - - - 1912.29.02 Contribuição do Servidor p/ o Regime Própria de Previdência - 583.309,96 - - - - - 1912.99.00 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - - - - - - - 1913.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS 47.409,01 34.587,59 21.975,41 - - - - 1913.99.00 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos 47.409,01 34.587,59 21.975,41 - - - - 1914.00.00 MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES - - - - - - - 1918.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS - - - - - - - 1919.00.00 MULTAS DE OUTRAS ORIGENS 690.372,48 654.995,13 981.099,88 1.423.655,87 1.000.000,00 1.500.000,00 1.642.500,00 1.806.750,00

1919.15.00 Multas Previstas na Legislação de Trânsito 690.372,48 654.995,13 981.099,88 1.423.655,87 1.000.000,00 1.500.000,00 1.642.500,00 1.806.750,00
1920.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 591.536,41 930.024,92 71.607,33 9.006.173,25 2.080.000,00 3.130.000,00 3.427.350,00 3.770.085,00
1921.00.00 INDENIZAÇÕES - - - - - - - 1921.99.00 Outras Indenizações - - - - - - - 1922.00.00 RESTITUIÇÕES 591.536,41 930.024,92 71.607,33 9.006.173,25 2.080.000,00 3.130.000,00 3.427.350,00 3.770.085,00
1922.10.00 Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os RPPS - - - 129.892,55 80.000,00 130.000,00 142.350,00 156.585,00
1922.99.00 Outras Restituições 591.536,41 651.760,93 50.061,18 8.876.280,70 2.000.000,00 3.000.000,00 3.285.000,00 3.613.500,00
Outras Restituições - IPASC - - 4.485,33 - - - - Outras Restituições - SAE - - 13.784,14 - - - - Outras Restituições - FMS - 278.263,99 1.475,10 - - - - Outras Restituições - CCPA - - 1.801,58 - - - - 1930.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA 1.089.107,84 878.330,58 912.917,49 1.468.092,36 550.000,00 1.250.000,00 1.368.750,00 1.505 .625,00
1931.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 1.089.107,84 878.330,58 912.917,49 1.468.092,36 550.000,00 1.250.000,00 1.368.750,00 1.505.625,00
1931.11.00 IPTU - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 841.575,49 568.870,44 623.685,23 886.828,09 300.000,00 300.000,00 328.500,00 361.350,00
1931.12.00 ITBI - Imp. s/ Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais s/ Imóveis - - - - - - - 1931.13.00 ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 215.872,64 291.012,96 287.929,70 441.678,94 200.000,00 450.000,00 492.750,00 542.025,00
1931.99.00 Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos 31.659,71 18.447,18 1.302,56 139.585,33 50.000,00 500.000,00 547.500,00 6 02.250,00
1932.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - - - - - - - 1932.99.00 Receita da Dívida Ativa não Tributária de Outras Receitas - - - - - - - 1990.00.00 RECEITAS DIVERSAS 2.776.099,50 4.646.986,56 1.689.479,33 287.978,09 10.000,00 50.000,00 54.750,00 60.225,00
1990.02.00 RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JURÍDCIAIS - - - - - - - 1990.03.00 RECEITA DECORRENTE DE ALIENAÇÃO DE BENS APREENDIDOS - - - - - - - 1990.99.00 OUTRAS RECEITAS 2.776.099,50 4.646.986,56 1.689.479,33 287.978,09 10.000,00 50.000,00 54.750,00 60.225,00
1990.99.00 Receitas Diversas 1.174.033,43 3.549.855,12 692.966,77 287.978,09 10.000,00 50.000,00 54.750,00 60.225,00
Receitas Diversas - IPASC - - 30.020,84 - - - - Receitas Diversas - FMS - - 421,53 - - - - -25,00
3.091,30
0,00
-49,87
-25,00
-25,00
0,00
-40,88
-40,88
-25,00
0,00
-25,00
0,00
0,00
-11,69
0,00
3.091,30
15,00
15,00
0,00
0,00
-9,60
4.367,81
-25,00
0,00
-25,00
-4,28
-4,28
0,00
0,00
8,11
0,00
2.604,34
-8,27
-43,93
-25,00
0,00
-43,93

Receitas Diversas - FEMBOM - - 2.044,07 - - - - Receitas Diversas - SMT 6.642,03 8.561,98 133,13 - - - - Receitas Diversas - FUNDAÇÃO CULTURAL - - 969,00 - - - - Receitas Diversas - CCPA - - 472.579,34 - - - - 1990.99.99 Cancelamento de Restos a Pagar 1.595.424,04 1.088.569,46 4.244,36 - - - - Cancelamento de Restos a Pagar - SAE - - 9.435,38 - - - - Cancelamento de Restos a Pagar - IPASC - - 476.664,91 - - - 2000.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 1.252.876,14 893.191,84 (4.136.192,25) 9.230.330,44 57.663.004,96 19.418.657,00 21.225.429,42 21.225.429,42
2100.00.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO - - - - 38.244.347,96 - - 2110.00.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - - - - 38.244.347,96 - - 2114.03.00 Operações de Crédito Internas p/Programas de Saneamento - - - - 18.244.347,96 - - 2114.05.00 Operações de Crédito Internas p/Programas de Modernização da Adm.Pública - - - - 20.000.000,00 - - 2114.06.00 Operações de Crédito Internas p/Refinanciamento da Dívida Contratual - - - - - - - 2114.07.00 Operações de Crédito Internas p/Programas de Moradia Popular - - - - - - - 2114.99.00 Operações de Crédito Internas - Contratuais - - - - - - - 2119.00.00 Outras Operações de Créditos - - - - - - - Outras Operações de Créditos - - - - - - - 2120.00.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS - - - - - - - 2122.00.00 TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO - - - - - - - 2123.00.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS - CONTRATUAIS - - - - - - - 2200.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS 431.563,28 - - 4.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00
2210.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS - - - - - - - 2212.00.00 ALIENAÇÃO DE ESTOQUES - - - - - - - 2214.00.00 OUTRAS ALIENAÇÕES 431.555,92 - - - 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00
2219.00.00 Alienação de Outros Bens Móveis 431.555,92 - - - 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00
2220.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 7,36 - - 4.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00
2229.00.00 Alienação de Outros Bens Imóveis 7,36 - - 4.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00
2300.00.00 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO - GERAL - - - - - - - AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO - - - - - - - 2300.70.00 OUTRAS AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS - - - - - - - 2300.80.00 AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS - - - - - - - -25,00
-25,00
-25,00
-42,38
-25,00
0,00
0,00
2.450,00
0,00
0,00
-25,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-16,77
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.200,00
-57,84
0,00
0,00
1.200,00
0,00
-25,00
-25,00
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2400.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 821.312,86 893.191,84 2.918.472,46 11.172.593,71 19.018.657,00 19.018.657,00 20.825.429,42 20.825.429,42
2420.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS - - - - - - - -

2421.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - - - - - - - 2422.00.00 TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - - - - - - - 2423.00.00 TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS - - - - - - - TRANSFERÊNCIAS DIVERSAS - - - - - - - 2470.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 821.312,86 893.191,84 2.918.472,46 11.172.593,71 19.018.657,00 19.018.657,00 20.825.429,42 20.825.429,42
2471.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - 202.000,00 2.602.963,38 6.888.758,62 17.255.000,00 17.255.000,00
18.894.225,00 18.894.225,00
2471.01.00 Programas de Saúde - - 1.651.200,00 2.393.600,00 1.800.000,00 1.800.000,00 1.971.000,00 1.971.000,00
2471.02.00 Programas de Educação - - - 1.144.306,00 3.600.000,00 3.600.000,00 3.942.000,00 3.942.000,00
2471.03.00 Programas de Saneamento Básico - - - - - - - 2471.04.00 Programas de Meio Ambiente - - - - - - - 2471.99.00 Outras Transferências de Convênio da União - 202.000,00 951.763,38 3.350.852,62 11.855.000,00 11.855.000,00 12.981.225,00 12.981.225,00
2472.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO E DE SUAS ENTIDADES 821.312,86 691.191,84 315.509,08 4.283.835,09 1.763.657,00 1.763.657,00
1.931.204,42 1.931.204,42
2472.01.00 Programas de Saúde 341.740,86 - - - 1.022.192,00 1.022.192,00 1.119.300,24 1.119.300,24
2472.02.00 Programas de Educação 479.572,00 691.191,84 315.509,08 - 341.465,00 341.465,00 373.904,18 373.904,18
2472.99.00 Outras Transferências de Convênio do Estado - - - 4.283.835,09 400.000,00 400.000,00 438.000,00 438.000,00
2473.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES - - - - - - - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - - - - - - - 2480.00.00 TRANSFERÊNCIAS PARA O COMBATE A FOME - - - - - - - 2500.00.00 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - - - - - - - 2520.00.00 INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL - - - - - - - OUTRAS RECEITAS - - - - - - - 7+ RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 3.872.280,65 10.779.245,37 7.599.074,50 6.222.390,83 9.000.000,00 9.000.000,00 9.855.000,00 10.840.500,00
7210.24.01 Contribuição Patronal Servidor Ativo 3.872.280,65 10.779.245,37 7.599.074,50 6.222.390,83 9.000.000,00 9.000.000,00 9.855.000,00 10.840.500,00
8+ RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - - (7.054.664,71) (1.946.263,27) - - - 91328.00.00 DEDUÇÃO DE REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO RPPS - - - - - - - 91328.30.00 Dedução da Remuneração dos Investimentos do RPPS em Fundos Imobiliários - - (7.054.664,71) (1.946.263,27) - - - 90000.00.00 DEDUÇÕES DA RECEITA (27.115.951,70) (30.256.820,85) (35.786.961,04) (34.891.837,56) (33.400.000,00) (35.630.000,0 0) (39.014.850,00) (42.916.335,00)
91110.00.00 RESTITUIÇÃO DE IMPOSTOS - INDÉBITO TRIBUTÁRIO - - - - - - - 91721.01.00 DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (4.892.318,54) (5.059.446,10) (5.419.397,86) (6.334.695,21) (7.28 0.000,00) (7.700.000,00)
(8.431.500,00) (9.274.650,00)
91721.01.02 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - FPM (4.807.323,66) (4.954.310,96) (5.294.482,30) (6.094.425,22) (7.000.000,00) (7.400.000,00)
(8.103.000,00) (8.913.300,00)
91721.01.05 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR (84.994,88) (105.135,14) (124.915,56) (186.098,51) (220.000,00) (240.000,00) (262.800,00) (289.080,00)
91721.36.00 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ICMS Desoneração - LC 87/96 - - - (54.171,48) (60.000,00) (60.000,00) (65.700,00) (72.270,00)
91722.01.00 DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO (22.223.633,16) (25.197.374,75) (30.367.563,18) (28.557.142,35) (26.120.000,00)
(27.930.000,00) (30.583.350,00) (33.641.685,00)
91722.01.01 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ICMS (20.464.944,45) (22.843.609,37) (28.042.420,21) (26.239.939,63) (24.000.000,00) (25.600.000,00)
(28.032.000,00) (30.835.200,00)
91722.01.02 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA (1.622.381,21) (1.713.558,96) (1.821.723,50) (2.095.910,21) (1.900.000,00) (2.100.000,00)
(2.299.500,00) (2.529.450,00)
91722.01.04 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPI Exportação (136.307,50) (136.800,87) (187.910,39) (221.292,51) (220.000,00) (230.000,00) (251.850,00)
(277.035,00)
-22,67
-27,56
0,00
5,04
53,65
0,00
0,00
-25,00
282,18
219,26
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
43,85
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
43,85
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
147,14
0,00
0,00
0,00
147,14
0,00
375,93

99000.00.00 Outras Deduções da Receita - (503.405,55) (315.509,08) - - - - 203.694.455,46 247.872.022,94 274.279.574,82 314.337.369,81 341.802.004,96 329.802.657,00 361.095.909,42 395.082.957,42
9,50 10,00
Projeção = Base de Cálculo % x (orçamento em execução) x (efeito legislação) = PREVISTO CALCULADO, Só que o valor Previsto para a LDO e o Valor Prjetado
para o Exercício da LDO, conforme Coluna.
Efeito legislação - Leva em consideração a mudança na alíquota ou na base de cálculo de alguma receita, em geral, tarifas públicas e receitas tributárias, decorrentes
considerar este aumento com sendo o efeito legislação, e será parte integrante da projeção da taxa para o
ano seguinte. Deve-se verificar, nestes casos, se o aumento obedecerá ou não o princípio da anterioridade, estabelecido na Constituição Federal, art. 150, inciso III, alínea b.
RENÚNCIA DE RECEITA
O art. 14 da Lei Complementar nº 101/00 – Lei de Responsabilidade Fiscal – trata especialmente da renúncia de receita, estabelecendo medidas a serem observadas
pelos entes públicos que decidirem pela concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária, da qual decorra renúncia de receita, a saber:
“Art. 14 - A concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária da qual decorra renúncia de receita deverá estar ac ompanhada de
estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva iniciar sua vigência e nos dois seguintes, atender ao disposto na lei de diretrizes
orçamentárias e a pelo menos uma das seguintes condições:
I – demonstração pelo proponente de que a renúncia foi considerada na estimativa de receita da lei orçamentária, na forma do art. 12, e de que não afetará as metas de
resultados fiscais revistas no anexo próprio da lei de diretrizes orçamentárias;
II – estar acompanhada de medidas de compensação, no período mencionado no caput, por meio do aumento de receita, proveniente da elevação de alíquotas, ampliação
da base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou contribuição.
§ 1o A renúncia compreende anistia, remissão, subsídio, crédito presumido, concessão de isenção em caráter não geral, a lteração de alíquota ou modificação de base de
cálculo que implique redução discriminada de tributos ou contribuições, e outros benefícios que
correspondam a tratamento diferenciado.
§ 2o Se o ato de concessão ou ampliação do incentivo ou benefício de que trata o caput deste artigo decorrer da condição contida no inciso II, o benefício só entrará em vigor
quando implementadas as medidas referidas no mencionado inciso.
§ 3o O disposto neste artigo não se aplica:

Modelo Média Móvel
A média móvel aritmética é definida como a média aritmética das últimas arrecadações, considerando-se um determinado período de tempo. Assim, para determinar a
projeção de uma determinada receita no ano da LDO, pode-se utilizar a média aritmética das últimas
arrecadações imediatamente anteriores ao da LDO, ou seja, a média aritmética das arrecadações compreendidas nos valores Orçados para o Ano Corrente, e os
Arrecadados para os 04(quatro) anos imediatamente anteriores ao Corrente.

MEMÓRIA DE CÁLCULO DA RECEITA GERAL
Portaria STN nº 637, de 18 de outubro de 2012, que Aprova 5ª edição do Manual de Demonstrativos Fiscais (MDF), o qual compreende os relatórios e anexos referentes aos
demonstrativos descritos nos §§ 1º, 2º, e § 3º do art. 4º e nos arts. 48, 52, 53 e 55 da Lei Complementar nº 101, de 2000, que deverão ser elaborados pela
União e pelos Estados, Distrito Federal e Municípios.

Base de cálculo - É obtida por meio da série histórica de arrecadação da receita e dependerá do seu comportamento anual.
TOTAL GERAL
0,00
13,92
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Para demonstrar aos usuários da informação contábil a existência e o montante dos recursos que o ente tem a competência de ar recadar, mas não ingressam nos cofres
públicos, poderá ser utilizada a metodologia da dedução de receita. Dessa forma, deve haver um
registro contábil na natureza de receita objeto da renúncia, em contrapartida com uma dedução de receita (conta redutora de r eceita).
I – às alterações das alíquotas dos impostos previstos nos incisos I, II, IV e V do art. 153 da Constituição, na forma do seu § 1o;
II – ao cancelamento de débito cujo montante seja inferior ao dos respectivos custos de cobrança.”
LRF, art. 4º, § 1
ORÇADO
2011 2012 2013 2014 2015
203.694.455,46 247.872.022,94 274.279.574,82 314.337.369,81 341.802.004,96
202.441.579,32 246.978.831,10 271.361.102,36 303.160.776,10 284.139.000,00
22.260.413,91 28.692.181,28 34.359.996,49 43.050.871,67 35.975.000,00
8.986.555,53 2.738.077,86 11.587.252,56 14.855.512,67 17.000.000,00
3.071.594,06 6.514.186,56 3.770.909,82 10.469.294,64 2.739.000,00
--------15.419.161,07 17.454.930,80 20.219.030,14 21.398.504,24 23.515.000,00
170.753.000,56 203.328.795,34 232.989.385,16 231.816.403,31 225.570.000,00
5.194.525,24 7.728.234,74 3.677.079,44 12.185.899,57 3.740.000,00
3.872.280,65 10.779.245,37 544.409,79 4.276.127,56 9.000.000,00
(27.115.951,70) (30.256.820,85) (35.786.961,04) (34.891.837,56) (33.400.000,00)
1.252.876,14 893.191,84 2.918.472,46 11.176.593,71 57.663.004,96
- - - - 38.244.347,96
431.563,28 - - 4.000,00 400.000,00
----821.312,86 893.191,84 2.918.472,46 11.172.593,71 19.018.657,00
----Nota: Os valores relativo aos dois períodos seguintes ao da LDO foram corrigidos de acordo com o índice da inflação + PIB.

9,24
9,5
10
6 .602.850,00
-

Receita Tributária
3 39.870.480,00
4 7.265.675,00 5 1.992.242,50
2 0.235.600,00
1 0.840.500,00
6 .844.000,00 7 .494.180,00 8 .243.598,00
2 86.261.470,00

CONTADOR

ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
3 61.095.909,42
2 2.259.160,00
3 95.082.957,42
3 73.857.528,00
1 8.480.000,00
3 10.384.000,00

ANEXO DE METAS FISCAIS
MEMÓRIA DE CÁLCULO DA RECEITA
2016
R$ 1,00
PROJETADO
2016 2017 2018

Receita de Contribuições
2 0.825.429,42

PREFEITO MUNICIPAL
--4 3.165.000,00

Para o 2º Exercício Projetado Foi reajustado com relação ao 1º Exercício Projetado o percentual de
Amortizações de Empréstimos
2 4.835.000,00 2 7.194.325,00 2 9.913.757,50
2 37.660.000,00
(42.916.335,00)
9 .000.000,00 9 .855.000,00
2 60.237.700,00
(35.630.000,00)

Receitas Infra-Orçamentária
Transferências Correntes
Receita de Serviços
--7 .263.135,00
4 00.000,00

Deduções de Transferências Correntes (39.014.850,00)

PERCENTUAL REAJUSTADO
Para o Exercício Estimado da Receita Foi reajustado com relação ao Exercício vigente o percentual de
Outras Receitas de Capital
Outras Receitas Correntes
Operações de Crédito

Para o 1º Exercício Projetado Foi reajustado com relação ao Exercício Estimado o percentual de
JARDEL SEBBA
6 .030.000,00
--

Transferências de Capital 1 9.018.657,00 2 0.825.429,42

ABRANTE SILVERIO DE SOUZA
4 00.000,00
2 1.225.429,42
ARRECADADO ESTIMADO
Receita Total 3 29.802.657,00
Alienações de Bens 4 00.000,00
-

Receitas Correntes
ESPECIFICAÇÃO

Receita Patrimonial
Receita Industrial
Receita Agropecuaria
Receitas de Capital 1 9.418.657,00 2 1.225.429,42
---
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ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO
MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS PRINCIPAIS FONTES DE RECEITA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
2016
ANEXO DE METAS FISCAIS
Metas Anuais VALOR NOMINAL (R$)

RECEITA TRIBUTÁRIA
VARIAÇÃO (%)
2013 27.647.264,48 6,91
2011 22.260.413,91
43.165.000,00 19,99
-

2012 28.692.181,28 28,89
2013 34.359.996,49 19,75
43.050.871,67 25,29
10,00
2015
2017 47.265.675,00 9,50

FPM - Fundo de Participação dos Municípios
Metas Anuais VALOR NOMINAL (R$) VARIAÇÃO (%)
(16,44)
2016
35.975.000,00
2014
2018 51.992.242,50
Nota: Observamos que até 2013, não havia uma metodologia, apartir de 2014, será utilizada a Média Móvel.
Nota: Observamos que até 2013, não havia uma metodologia, apartir de 2014, será utilizada a Média Móvel.
2014 31.935.413,63 15,51
2015 35.000.000,00
44.566.500,00
9,60
2011 25.101.681,58 2012 25.859.673,72 3,02
10,00
2016 37.000.000,00 5,71
2017 40.515.000,00 9,50
2018

Transferências do FUNDEB
JARDEL SEBBA ABRANTE SILVERIO DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL CONTADOR
2012 18.748.158,95 118,93
2013 22.079.794,12 17,77
Metas Anuais VALOR NOMINAL (R$) VARIAÇÃO (%)
2011 8.563.509,26 2016 21.890.000,00 9,45
2017 23.969.550,00 9,50
2014 21.084.334,72 (4,51)
2015 20.000.000,00 (5,14)
2018 26.366.505,00 10,00
Nota: Observamos que até 2013, não havia uma metodologia, apartir de 2014, será utilizada a Média Móvel.
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VALOR NOMINAL (R$) VARIAÇÃO (%)
2013 17.736.006,80 1,73
2015 1 20.000.000,00 (8,54)
1 38.865.871,57 21,54
2014
2013
2016 23.000.000,00 4,55
2011 14.633.369,58 2012 17.434.334,53 19,14

SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE
Metas Anuais
1 14.255.009,29 11,55
VALOR NOMINAL (R$) VARIAÇÃO (%)
2011 1 02.426.553,38
1 31.199.697,93 (5,52)
2016 1 28.000.000,00 6,67
2017
2017 25.185.000,00 9,50
2018 27.703.500,00 10,00
Nota: Observamos que até 2013, não havia uma metodologia, apartir de 2014, será utilizada a Média Móvel.

FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
2014 20.741.461,86 16,95
2015 22.000.000,00 6,07
Metas Anuais VALOR NOMINAL (R$) VARIAÇÃO (%)
2011 3 92.664,65 2012 4 53.674,11 15,54
2013 5 23.633,41 15,42
2014 8 77.548,75 67,59
2015 7 00.000,00 (20,23)
2016 8 50.000,00 21,43
2017 9 30.750,00 9,50
2018 1.023.825,00 10,00
Nota: Observamos que até 2013, não havia uma metodologia, apartir de 2014, será utilizada a Média Móvel.
JARDEL SEBBA
PREFEITO MUNICIPAL
ABRANTE SILVERIO DE SOUZA
CONTADOR
Nota: Observamos que até 2013, não havia uma metodologia, apartir de 2014, será utilizada a Média Móvel.
-

ICMS - Imposfo sobre a Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços
Metas Anuais
2012
1 40.160.000,00 9,50
2018 1 54.176.000,00 10,00
13 de 50
Desenvolvido: TERSECOM

JARDEL SEBBA
PREFEITO MUNICIPAL CONTADOR
ABRANTE SILVERIO DE SOUZA

FNDE - Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação
Metas Anuais VALOR NOMINAL (R$) VARIAÇÃO (%)
2011 1.279.886,53 2012 3.859.822,80 201,58
2013 2.522.889,48 (34,64)

2014 2.883.586,10 14,30
Nota: O crescimento das transferências de recursos do FNDE decorre da correção.

OUTRAS RECEITAS CORRENTES
Metas Anuais VALOR NOMINAL (R$) VARIAÇÃO (%)
2015 2.800.000,00 (2,90)
2016 3.050.000,00 8,93
2017 3.339.750,00 9,50
2013
2011 5.194.525,24 2012 7.728.234,74 48,78
2018 3.673.725,00 10,00
2017 6.602.850,00 9,50
2018 7.263.135,00 10,00
Nota: Observamos que até 2013, não havia uma metodologia, apartir de 2014, será utilizada a Média Móvel.
2014 12.185.899,57 231,40
2015 3.740.000,00 (69,31)
3.677.079,44 (52,42)
2016 6.030.000,00 61,23

RECEITAS DE CAPITAL
Metas Anuais VALOR NOMINAL (R$) VARIAÇÃO (%)
2011 1.252.876,14 2012 8 93.191,84 (28,71)
2013 ( 4.136.192,25) (563,08)
9,30
2014 9.230.330,44 (323,16)
2015 57.663.004,96 524,71
2018 21.225.429,42 Notas: a) As receitas de Capital, com origem em Alienação de Bens e Operações de Crédito, apresentam comportamento irregular, mas com
projeção de diminuição em seu montante, atendendo ao
direcionamento da política governamental no que se refere a estas duas fontes de receitas. Seu aumento em 2014 decorre do cenário
macroeconômico projetado para esse exercício.
b) Como os recursos ordinários do Município são insuficientes para atender às prioridades e metas aprovadas, a alternativa encontrada foi a de
buscar linhas de financiamento, desde que não
comprometessem os limites de endividamento e de contratação de operações de crédito fixadas pela Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF para
os próximos três exercícios.
2016 19.418.657,00 (66,32)
2017 21.225.429,42
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ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
GRÁFICO DAS RECEITAS
2016

RECEITA CORRENTE
202.441.579,32
246.978.831,10 271.361.102,36
303.160.776,10
284.139.000,00 310.384.000,00 339.870.480,00
373.857.528,00

2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
ESTIMADO
ORÇADO

ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
GRÁFICO DAS RECEITAS
2016

Receita Tributária
22.260.413,91

28.692.181,28
34.359.996,49
43.050.871,67
35.975.000,00
43.165.000,00 47.265.675,00
51.992.242,50

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
ESTIMADO
ORÇADO

ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO
ANEXO DE METAS FISCAIS
GRÁFICO DAS RECEITAS
2016
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

Receita de Contribuições
8.986.555,53
2.738.077,86
11.587.252,56
14.855.512,67
17.000.000,00 18.480.000,00 20.235.600,00
22.259.160,00

2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2017
ESTIMADO
ORÇADO

ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
GRÁFICO DAS RECEITAS
2016
10.469.294,64

Receita Patrimonial
3.071.594,06
6.514.186,56
3.770.909,82
2.739.000,00
6.844.000,00 7.494.180,00 8.243.598,00

2011

2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
ESTIMADO
ORÇADO

ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
GRÁFICO DAS RECEITAS
2016

Receita Agropecuária
-

2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
ESTIMADO
ORÇADO

ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO
GRÁFICO DAS RECEITAS
2016
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS

Receita Industrial
-

2011
2012
2013
2014

2015
2016
2017
2018
ESTIMADO
ORÇADO

ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO
ANEXO DE METAS FISCAIS
GRÁFICO DAS RECEITAS
2016
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
20.219.030,14 21.398.504,24 23.515.000,00 24.835.000,00
27.194.325,00
29.913.757,50

Receita de Serviços
15.419.161,07
17.454.930,80

2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
ESTIMADO
ORÇADO

ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
GRÁFICO DAS RECEITAS
2016
203.328.795,34
232.989.385,16
231.816.403,31
225.570.000,00 237.660.000,00
260.237.700,00
286.261.470,00

Transferências Correntes
170.753.000,56

2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
ESTIMADO
ORÇADO

ESTADO DE GOIÁS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
GRÁFICO DAS RECEITAS
2016
12.185.899,57

Outras Receitas Correntes
5.194.525,24
7.728.234,74
3.677.079,44
3.740.000,00
6.030.000,00 6.602.850,00 7.263.135,00

2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
ESTIMADO
ORÇADO

ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
GRÁFICO DAS RECEITAS
2016
10.779.245,37
9.000.000,00
10.840.500,00

Receitas Infra-Orçamentária
3.872.280,65
544.409,79
4.276.127,56
9.000.000,00 9.855.000,00

2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
ESTIMADO
ORÇADO

ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
GRÁFICO DAS RECEITAS
2016

Deduções de Transferências Correntes - FUNDEB
-27.115.951,70
-30.256.820,85
-35.786.961,04
-34.891.837,56 -33.400.000,00
-35.630.000,00
-39.014.850,00
-42.916.335,00

2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
ESTIMADO
ORÇADO

ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO
2016
GRÁFICO DAS RECEITAS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
57.663.004,96

RECEITAS DE CAPITAL
1.252.876,14
893.191,84 2.918.472,46
11.176.593,71 19.418.657,00 21.225.429,42
21.225.429,42

2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
ESTIMADO
ORÇADO

ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO
GRÁFICO DAS RECEITAS
2016
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
38.244.347,96

Operações de Crédito
-

-

2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
ESTIMADO
ORÇADO

ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
GRÁFICO DAS RECEITAS
2016
431.563,28
400.000,00
400.000,00

Alienações de Bens
4.000,00
400.000,00
400.000,00

2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
ESTIMADO
ORÇADO

ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO
GRÁFICO DAS RECEITAS
2016
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS

Amortizações de Empréstimos
-

2011

2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
ESTIMADO
ORÇADO

ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
GRÁFICO DAS RECEITAS
2016
19.018.657,00

Transferências de Capital
821.312,86
893.191,84 2.918.472,46
11.172.593,71
19.018.657,00 20.825.429,42
20.825.429,42

2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
ESTIMADO
ORÇADO

ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO
2016
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
GRÁFICO DAS RECEITAS

Outras Receitas de Capital
-

2011
2012
2013
2014
2015
2016

2017
2018
ESTIMADO
ORÇADO
LRF, art. 4º, § 1

ORÇADA FIXADA
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
196.638.927,64 237.291.922,06 287.406.009,64 331.205.536,66 3 41.802.004,96 3 29.802.657,00 361.095.909,42 395.082.957,42
184.837.150,70 217.998.803,94 255.164.316,57 306.108.481,91 2 50.307.457,14 2 72.988.817,00 303.097.204,62 336.394.382,14
75.541.437,60 88.776.654,83 110.962.055,43 136.453.516,22 1 19.146.539,44 1 29.869.727,98 141.558.003,49 154.298.223,80
- 2.328,97 9.913,14 - 1 .563.122,50 5 00.000,00 550.000,00 600.000,00
109.295.713,10 129.219.820,14 144.192.348,00 169.654.965,69 1 29.597.795,20 1 42.619.089,02 160.989.201,13 181.496.158,34
11.801.776,94 19.293.118,12 32.241.693,07 25.097.054,75 7 7.783.547,82 4 2.710.000,00 43.100.000,00 43.200.000,00
9.760.565,05 17.222.542,43 29.086.812,83 20.752.066,90 7 3.180.275,26 3 8.000.000,00 38.000.000,00 38.000.000,00
-------2.041.211,89 2.070.575,69 3.154.880,24 4.344.987,85 4 .603.272,56 4 .710.000,00 5.100.000,00 5.200.000,00
1 0.711.000,00 1 1.000.000,00 11.500.000,00 11.750.000,00
- - - - 3 .000.000,00 3 .103.840,00 3.398.704,80 3.738.575,28

Nota:
Outras Despesas Correntes
Juros e Encargos da Dívida
Pessoal e Encargos
ESPECIFICAÇÃO

REALIZADA
Despesa Total
Despesas Correntes

ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
MEMÓRIA DE CÁLCULO DA DESPESA
2016
PROJETADA
Despesas de Capital
Investimentos
Inversões Financeiras
Amortizações da Dívida
Reserva de Contigência
Os valores relativo aos dois períodos seguintes ao da LDO foram corrigidos de acordo com o índice da inflação.

ABRANTE SILVERIO DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL CONTADOR
Reserva Legal

JARDEL SEBBA
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ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO
2016 1 29.869.727,98 9,00
24,99
2014
1 19.146.539,44 (12,68)
2016

Pessoal e Encargos
1 36.453.516,22 22,97
2011
17,52
2013 1 10.962.055,43
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS PRINCIPAIS DESPESAS
7 5.541.437,60 2012 8 8.776.654,83
Metas Anuais VALOR NOMINAL (R$) VARIAÇÃO (%)
2015
(68,01)
2017 1 41.558.003,49 9,00
2018 1 54.298.223,80 9,00
Nota: O aumento do volume de despesas identificado no Grupo de Natureza de Despesa Pessoal e Encargos
Sociais, a partir de 2010, deve-se a fatos como o reajuste salarial dos
servidores da ativa e dos proventos de aposentadoria dos inativos

Juros e Encargos da Dívida
Metas Anuais VALOR NOMINAL (R$) VARIAÇÃO (%)
9 .913,14 325,64
2014
2011 - 2012 2 .328,97 #DIV/0!
2013
- (100,00)

2015 1 .563.122,50 #DIV/0!
2016 5 00.000,00
2017 5 50.000,00 10,00
2018 6 00.000,00 9,09
Nota: O pagamento de juros e encargos da dívida tem-se mantido em patamar relativamente constante,
demonstrando assim o empenho do município em honrar seus
compromissos.
JARDEL SEBBA ABRANTE SILVERIO DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL CONTADOR
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2011 1 1.801.776,94 -

Outras Despesas Correntes
Metas Anuais VALOR NOMINAL (R$) VARIAÇÃO (%)
2011 1 09.295.713,10 2012 1 29.219.820,14 18,23
2013 1 44.192.348,00 11,59
2014 1 69.654.965,69 17,66
2015 1 29.597.795,20 (23,61)
2016 1 42.619.089,02 10,05
2017 1 60.989.201,13 12,88
2018 1 81.496.158,34 12,74
Nota: As despesas com manutenção a cada dia vem sobrendo acrescimos com isso a administração vem
demonstrando assim o empenho do município em honrar seus
compromissos.

Despesas de Capital
Metas Anuais VALOR NOMINAL (R$) VARIAÇÃO (%)
2012 1 9.293.118,12 63,48
2013 3 2.241.693,07 67,11
2014 2 5.097.054,75 (22,16)
2015 7 7.783.547,82 209,93
2016 4 2.710.000,00 (45,09)
2017 4 3.100.000,00 0,91
2018 4 3.200.000,00 0,23
Nota: As despesas com investimentos sofrem variações devidas as liberações de convênios não serem fixas e
sim eventuais.
JARDEL SEBBA ABRANTE SILVERIO DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL CONTADOR
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PREFEITO MUNICIPAL
ABRANTE SILVERIO DE SOUZA
CONTADOR
JARDEL SEBBA

Reserva de Contigência
Metas Anuais VALOR NOMINAL (R$) VARIAÇÃO (%)
2011 - 2015 3 .000.000,00 #DIV/0!
2016 3 .103.840,00
2012 - #DIV/0!
2013 2014 - #DIV/0!
#DIV/0!
Notas Gerais: Os valores relativo aos dois períodos seguintes ao da LDO foram corrigidos de acordo com o índice da inflação.

2017 3 .398.704,80 9,50
2018
3,46
Nota: Os valores fixados para a Reserva de Contingência tiveram sua avaliação baseada na possibilidade de
elevação dos resultados dos julgamentos de processos judiciais
contrários à Fazenda do Município, principalmente a partir do exercício financeiro 2014, demonstrados em
percentuais da Receita Corrente Líquida, conforme previsto na LRF.
3 .738.575,28 10,00
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ORÇADO
2011 2012 2013 2014 2015
202.441.579,32 246.978.831,10 271.361.102,36 303.160.776,10 284.139.000,00
22.260.413,91 28.692.181,28 34.359.996,49 43.050.871,67 35.975.000,00
8.986.555,53 2.738.077,86 11.587.252,56 14.855.512,67 17.000.000,00
3.071.594,06 6.514.186,56 3.770.909,82 10.469.294,64 2.739.000,00
--------15.419.161,07 17.454.930,80 20.219.030,14 21.398.504,24 23.515.000,00
170.753.000,56 203.328.795,34 232.989.385,16 231.816.403,31 225.570.000,00
5.194.525,24 7.728.234,74 3.677.079,44 12.185.899,57 3.740.000,00
----3.872.280,65 10.779.245,37 544.409,79 4.276.127,56 9.000.000,00
(27.115.951,70) (30.256.820,85) (35.786.961,04) (34.891.837,56) (33.400.000,00)

202.441.579,32 246.978.831,10 271.361.102,36 303.160.776,10 284.139.000,00
1.252.876,14 893.191,84 2.918.472,46 11.176.593,71 57.663.004,96
- - - - 38.244.347,96
431.563,28 - - 4.000,00 400.000,00
----821.312,86 893.191,84 2.918.472,46 11.172.593,71 19.018.657,00
----821.312,86 893.191,84 2.918.472,46 11.172.593,71 19.018.657,00
203.694.455,46 247.872.022,94 274.279.574,82 314.337.369,81 303.557.657,00
184.837.150,70 217.998.803,94 255.164.316,57 306.108.481,91 250.307.457,14
75.541.437,60 88.776.654,83 110.962.055,43 136.453.516,22 119.146.539,44
- 2.328,97 9.913,14 - 1.563.122,50
109.295.713,10 129.219.820,14 144.192.348,00 169.654.965,69 129.597.795,20
184.837.150,70 217.996.474,97 255.154.403,43 306.108.481,91 248.744.334,64
11.801.776,94 19.293.118,12 32.241.693,07 25.097.054,75 77.783.547,82
9.760.565,05 17.222.542,43 29.086.812,83 20.752.066,90 73.180.275,26
----2.041.211,89 2.070.575,69 3.154.880,24 4.344.987,85 4.603.272,56
9.760.565,05 17.222.542,43 29.086.812,83 20.752.066,90 73.180.275,26
- - - - 13.711.000,00
194.597.715,75 235.219.017,40 284.241.216,26 326.860.548,81 335.635.609,90
9.096.739,71 12.653.005,54 (9.961.641,44) (12.523.179,00) (32.077.952,90)

ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
2018

RESULTADO PRIMÁRIO
2016
R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO
3 39.870.480,00
ARRECADADO ESTIMADO
Receita Tributária
Receitas Correntes (I) 3 10.384.000,00 3 73.857.528,00
PROJETADO
2016 2017
Receita Industrial - - Receita de Serviços 2 4.835.000,00
4 3.165.000,00 4 7.265.675,00 5 1.992.242,50
Receita de Contribuições 1 8.480.000,00 2 0.235.600,00 2 2.259.160,00
Receita Agropecuaria - - 2 7.194.325,00 2 9.913.757,50
Receita Patrimonial 6 .844.000,00 7 .494.180,00 8 .243.598,00
(35.630.000,00)

Despesas Correntes (X)
Transferências Correntes 2 37.660.000,00 2 60.237.700,00 2 86.261.470,00
Outras Receitas Correntes 6 .030.000,00 6 .602.850,00 7 .263.135,00
Operações de Crédito (V) - 4 00.000,00 4 00.000,00
(39.014.850,00) (42.916.335,00)
Receitas de Capital (IV) 1 9.418.657,00 2 1.225.429,42 2 1.225.429,42
4 00.000,00
3 03.097.204,62

PREFEITO MUNICIPAL CONTADOR
JARDEL SEBBA ABRANTE SILVERIO DE SOUZA
Pessoal e Encargos
Juros e Encargos da Dívida (XI)
Outras Despesas Correntes
Despesas de Capital (XIII)
Investimentos 3 8.000.000,00
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XV) = (XIII-XIV)
Amortizações da Dívida (XIV)
Reserva de Contigência (XVI)
3 8.000.000,00 3 8.000.000,00
2 72.488.817,00 3 02.547.204,62
1 42.619.089,02
4 3.100.000,00 4 3.200.000,00
3 8.000.000,00
3 89.282.957,42

RESULTADO PRIMÁRIAS (IX-XVII) 5 .210.000,00
Aplicações Financeiras (II) - - RECEITAS FISCAIS CORRENTES (III) = (I-II) 3 10.384.000,00
2 0.825.429,42
Alienações de Bens (VI)
Transferências de Capital 1 9.018.657,00 2 0.825.429,42
Outras Receitas de Capital - Receitas Infra-Orçamentária 9 .000.000,00 9 .855.000,00 1 0.840.500,00
Deduções de Transferências Correntes
Amortizações de Empréstimos (VII) - 3 39.870.480,00 3 73.857.528,00
RECEITA FISCAL DE CAPITAL (VIII) = (IV-V-VI-VII) 1 9.018.657,00 2 0.825.429,42
2 72.988.817,00
3 55.445.909,42
3 35.794.382,14
3 36.394.382,14
1 29.869.727,98 1 41.558.003,49 1 54.298.223,80
5 00.000,00 5 50.000,00 6 00.000,00
1 81.496.158,34
-4 .710.000,00 5 .100.000,00 5 .200.000,00
4 2.710.000,00

2 0.825.429,42

Inversões Financeiras
5 .650.000,00 5 .800.000,00
1 4.103.840,00

DESPESAS PRIMÁRIAS (XVII) = (XII+XV+XVI) 3 24.592.657,00
1 4.898.704,80 1 5.488.575,28

3 95.082.957,42
Notas: a) Os dados relativos a receitas e despesas foram extraídos das metas fiscais estabelecidas para as mesmas, conforme demonstr ado anteriormente.

b) O cálculo da Meta de Resultado Primário obedeceu à metodologia estabelecida pelo Governo Federal, por meio das Portarias expedidas pela Secretaria do Tesouro Nacional – STN,
relativas às normas de Contabilidade Pública.
3 8.000.000,00

DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X-XI)
RECEITAS PRIMÁRIAS (IX) = (III-VIII+VI) 3 29.802.657,00 3 61.095.909,42
3 8.000.000,00
1 60.989.201,13
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2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
(A) (B) (C) (D) (E) (F) (G)
7 .550.682,39 3 0.170.231,28 3 0.088.332,06 2 7.079.498,85 2 4.371.548,97 2 1.934.394,07 1 9.740.954,66
5 2.993.451,66 6 7.112.124,60 6 6.369.102,27 5 9.732.192,04 5 3.758.972,84 4 8.383.075,55 4 3.544.768,00
4 4.307.896,18 5 9.343.077,06 6 2.954.560,44 5 6.659.104,40 5 0.993.193,96 4 5.893.874,56 4 1.304.487,10
3 .672.992,87 1 .632.436,81 - - - - 5 .012.562,61 6 .136.610,73 3 .414.541,83 3 .073.087,65 2 .765.778,88 2 .489.200,99 2 .240.280,89
(45.442.769,27) (36.941.893,32) (36.280.770,21) (32.652.693,19) (29.387.423,87) (26.448.681,48) (23.803.813,33)
(45.442.769,27) (36.941.893,32) (36.280.770,21) (32.652.693,19) (29.387.423,87) (26.448.681,48) (23.803.813,33)
(B-A) (C-B) (D-C) (E-D) (F-E) (G-F)
8 .500.875,95 6 61.123,11 3 .628.077,02 3 .265.269,32 2 .938.742,39 2 .644.868,15
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III+IV-V)
ESPECIFICAÇÃO
(-) Restos a Pagar Processados
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II)
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)

ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
RESULTADO NOMINAL
PREFEITO MUNICIPAL CONTADOR
DEDUÇÕES (II)
Ativo Disponível
Haveres Financeiros

FONTE: Dados extraidos dos Balanços Gerais dos Respectivos Exercícios e os Estimado para o Exercício Virgente.
Notas: Em atendimento ao artigo 4o, § 2o, inciso II da Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF, fazemos, a seguir, uma explanação a respeito da memória e metodologia de cálculo das metas
de resultado nominal, para o exercício financeiro a que se refere a LDO e para os dois subsequentes.

JARDEL SEBBA ABRANTE SILVERIO DE SOUZA
VALOR

2016
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)
RESULTADO NOMINAL
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2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
7 .550.682,39 3 0.170.231,28 3 0.088.332,06 2 7.079.498,85 2 4.371.548,97 2 1.934.394,07 1 9.740.954,66
------7 .550.682,39 3 0.170.231,28 3 0.088.332,06 2 7.079.498,85 2 4.371.548,97 2 1.934.394,07 1 9.740.954,66
4 2.968.326,44 5 4.838.903,14 5 9.540.018,61 5 3.586.016,75 4 8.227.415,07 4 3.404.673,57 3 9.064.206,21
4 4.307.896,18 5 9.343.077,06 6 2.954.560,44 5 6.659.104,40 5 0.993.193,96 4 5.893.874,56 4 1.304.487,10
3 .672.992,87 1 .632.436,81 - - - - 5 .012.562,61 6 .136.610,73 3 .414.541,83 3 .073.087,65 2 .765.778,88 2 .489.200,99 2 .240.280,89
(35.417.644,05) (24.668.671,86) (29.451.686,55) (26.506.517,90) (23.855.866,11) (21.470.279,49) (19.323.251,55)
Dívida Mobiliária
Outras Dívidas

ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
MONTANTE DA DÍVIDA
2016
ESPECIFICAÇÃO
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II)
Haveres Financeiros
(-) Restos a Pagar Processados
DEDUÇÕES (II)
Ativo Disponível

FONTE: Dados extraidos dos Balanços Gerais dos Respectivos Exercícios e os Estimado para o Exercício Virgente.

JARDEL SEBBA ABRANTE SILVERIO DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL CONTADOR
Notas: Em atendimento ao artigo 4o, § 2o, inciso II da Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF, está descrita, a seguir, explanação a respeito da memória e metodologia de cálculo das metas
anuais para o Montante da Dívida Pública, para o exercício financeiro a que se refere a LDO e para os dois
subsequentes.
É importante destacar, em relação aos limites de endividamento de Estados e Municípios, o que estabelece a Resolução do Senado Federal no 40/2001:
“Art. 3o – A dívida consolidada líquida dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, ao final do décimo quinto exercício financeiro contado a partir do encerra mento do ano de publicação
desta Resolução, não poderá exceder, respectivamente, a:
I – no caso dos Estados e do Distrito Federal: 2 (duas) vezes a receita corrente líquida, definida na forma do art. 2o; e
II – no caso dos Municípios: a 1,2 (um inteiro e dois décimos) vezes a receita corrente líquida, definida na forma do art. 2o.
Parágrafo único. Após o prazo a que se refere o caput, a inobservância dos limites estabelecidos em seus incisos I e II sujeitará os entes da Federação às disposições do art. 31 da Lei
Complementar no 101, de 4 de maio de 2000.”
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2016
Desenvolvido: TERSECOM

ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO

LDO PARA O EXERCÍCIO DE

ANEXO DE METAS FISCAIS
DEMONSTRATIVOS I a VIII
Portaria STN nº 637, de 18 de outubro de 2012, que Aprova 5ª edição do Manual de Demonstrativos Fiscais (MDF), o
qual
compreende os relatórios e anexos referentes aos demonstrativos descritos nos §§ 1º, 2º, e § 3º do art. 4º e nos arts.
48, 52, 53 e 55
da Lei Complementar nº 101, de 2000, que deverão ser elaborados pela União e pelos Estados, Distrito Federal e
Municípios.
Valor Valor % PIB Valor Valor % PIB Valor Valor % PIB
Corrente Constante (a / PIB) Corrente Constante (b / PIB) Corrente Constante (c / PIB)
(a) x 100 (b) x 100 (c) x 100
Receita Total 329.802.657,00 314.097.768,57 0,266 361.095.909,42 328.269.008,56 0,281 395.082.957,42 343.550.397,75 0,296
Receitas Primárias (I) 329.802.657,00 314.097.768,57 0,266 361.095.909,42 328.269.008,56 0,281 395.082.957,42 343.550.397,75 0,296
Despesa Total 329.802.657,00 314.097.768,57 0,266 361.095.909,42 328.269.008,56 0,281 395.082.957,42 343.550.397,76 0,296
Despesas Primárias (II) 324.592.657,00 309.135.863,81 0,262 355.445.909,42 323.132.644,93 0,277 389.282.957,42 338.506.919,50 0,292
Resultado Primário (III) = (I – II) 5.210.000,00 4.961.904,76 0,004 5.650.000,00 5.136.363,63 0,004 5.800.000,00 5.043.478,26 0,004
Resultado Nominal (4.783.014,69) (4.555.252,09) (0,004) (4.304.713,22) (3.913.375,66) (0,003) (3.874.241,90) (3.368.906,00) (0,003)
Dívida Pública Consolidada 30.088.332,06 28.655.554,34 0,024 27.079.498,85 24.617.726,23 0,021 24.371.548,97 21.192.651,28 0,018
Dívida Consolidada Líquida (29.451.686,55) (28.049.225,29) (0,024) (26.506.517,90) (24.096.834,45) (0,021) (23.855.866,11) (20.744.231,40)
(0,018)
2016 2017 2018
4 4,5 5
2012 1 23.926.301.000,00 1 28.511.574.137,00 1 33.266.502.380,07

2016
Inflação Média (% anual) projetada com base em índice oficial de inflação

ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
2017
R$ 1,00
55

ANEXO DE METAS FISCAIS
DEMONSTRATIVO I - METAS ANUAIS
MEDODOLOGIA DE CÁLCULO
VARIÁVEIS
Fonte: Dados para formação das projeções extraídos dos Balanços Gerais dos Respectivos Exercícios Anteriores ao da LDO.

2016

PREFEITO MUNICIPAL
JARDEL SEBBA
2017
{1 + (Taxa de Inflação ANO REF/100)} x {1 + (Taxa de Inflação ANO REF/100)}
1,1
2018
{1 + (Taxa de Inflação ANO REF1/100)} x {1 + (Taxa de Inflação ANO REF2/100)} x {1 + (Taxa de Inflação ANO REF3/100)}

ABRANTE SILVERIO DE SOUZA
CONTADOR
1,15
1,05
2016
AMF – Demonstrativo 1 (LRF, art. 4o, § 1)

Nota: O cálculo das metas acima descritas, foram realizados considerando-se o seguinte cenário
macroeconômico:
PIB real (crescimento % anual)
{1 + (Taxa de Inflação ANO REF/100)}
5
MEDODOLOGIA DE CÁLCULO CONSTANTE
PIB do Estado - R$ milhares "PIB do Ano

2018
ESPECIFICAÇÃO

40 de 50
2014 2014 Valor %
Receita Total 314.337.369,81 0,2536 314.337.369,81 0,2536 - Receitas Primárias (I) 314.337.369,81 0,2536 314.337.369,81 0,2536 - Despesa Total 331.205.536,66 0,2673 331.205.536,66 0,2673 - Despesas Primárias (II) 326.860.548,81 0,2638 326.860.548,81 0,2638 - Resultado Primário (I–II) (12.523.179,00) (0,0101) (12.523.179,00) (0,0101) - Resultado Nominal (4.783.014,69) (0,0039) (4.783.014,69) (0,0039) - Dívida Pública Consolidada (24.668.671,86) (0,0199) 30.088.332,06 0,0243 54.757.003,92 0,0442
Dívida Consolidada Líquida (24.668.671,86) (0,0199) (29.451.686,55) (0,0238) (4.783.014,69) (0,0039)
Fonte: Valores Extraidos do Balanço Geral e Balancetes
Nota
ESPECIFICAÇÃO VALOR - R$ milhares
Previsão do PIB Estadual - Realizado no ano de 2012 123.926.301.000,00
Valor efetivo(realizado) do PIB Estadual - Estimado para o ano 2012 123.926.301.000,00

JARDEL SEBBA
PREFEITO MUNICIPAL

ABRANTE SILVERIO DE SOUZA
CONTADOR
% PIB
II - Metas
Realizadas em
% PIB Variação (II-I)
ESPECIFICAÇÃO
I - Metas Previstas
em

ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
DEMONSTRATIVO II - AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS
FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR
2016
AMF – Demonstrativo 2 (LRF, art. 4o, §2o, inciso I) R$ 1,00

ANEXO DE METAS FISCAIS
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AMF – Demonstrativo 3 (LRF, art.4o, §2o, inciso II)
ESPECIFICAÇÃO 2013 2014 % 2015 % 2016 % 2017 % 2018 %
Receita Total 274.279.574,82 314.337.369,81 14,60 341.802.004,96 8,7 329.802.657,00 -3,51 361.095.909,42 9,49
395.082.957,42 9,41
Receitas Primárias (I) 274.279.574,82 314.337.369,81 14,60 303.557.657,00 -3,4 329.802.657,00 8,65 361.095.909,42 9,49
395.082.957,42 9,41
Despesa Total 287.406.009,64 331.205.536,66 15,24 341.802.004,96 3,2 329.802.657,00 -3,51 361.095.909,42 9,49
395.082.957,42 9,41
Despesas Primárias (II) 284.241.216,26 326.860.548,81 14,99 335.635.609,90 2,7 324.592.657,00 -3,29 355.445.909,42 9,51
389.282.957,42 9,52
Resultado Primário (I - II) (9.961.641,44) (12.523.179,00) 25,71 (32.077.952,90) 156,1 5.210.000,00 -116,24 5.650.000,00 8,45
5.800.000,00 2,65
Resultado Nominal (24.668.671,86) (29.451.686,55) 19,39 (29.451.686,55) 0,0 (4.783.014,69) -83,76 (4.304.713,22) -10,00
(3.874.241,90) -10,00
Dívida Pública Consolidada 30.170.231,28 30.088.332,06 -0,27 30.088.332,06 0,0 30.088.332,06 0,00 27.079.498,85 -10,00
24.371.548,97 -10,00
Dívida Consolidada Líquida (24.668.671,86) (29.451.686,55) 19,39 (29.451.686,55) 0,0 (29.451.686,55) 0,00 (26.506.517,90) 10,00 (23.855.866,11) -10,00
ESPECIFICAÇÃO 2013 2014 % 2015 % 2016 % 2017 % 2018 %
Receita Total 261.218.642,69 299.368.923,63 14,60 325.525.719,01 8,7 314.097.768,57 -3,51 328.269.008,56 4,51
343.550.397,75 4,66
Receitas Primárias (I) 261.218.642,69 299.368.923,63 14,60 289.102.530,48 -3,4 314.097.768,57 8,65 328.269.008,56 4,51
343.550.397,75 4,66
Despesa Total 273.720.009,18 315.433.844,44 15,24 325.525.719,01 3,2 314.097.768,57 -3,51 328.269.008,56 4,51
343.550.397,76 4,66
Despesas Primárias (II) 270.705.920,25 311.295.760,77 14,99 319.652.961,81 2,7 309.135.863,81 -3,29 323.132.644,93 4,53
338.506.919,50 4,76
Resultado Primário (I - II) (9.487.277,56) (11.926.837,14) 25,71 (30.550.431,33) 156,1 4.961.904,76 -116,24 5.136.363,63 3,52
5.043.478,26 -1,81
Resultado Nominal (23.493.973,20) (28.049.225,29) 19,39 (28.049.225,29) 0,0 (4.555.252,09) -83,76 (3.913.375,66) -14,09
(3.368.906,00) -13,91
Dívida Pública Consolidada 28.733.553,60 28.655.554,34 (0,27) 28.655.554,34 0,0 28.655.554,34 0,00 24.617.726,23 -14,09
21.192.651,28 -13,91
Dívida Consolidada Líquida (23.493.973,20) (28.049.225,29) 19,39 (28.049.225,29) 0,0 (28.049.225,29) 0,00 (24.096.834,45) 14,09 (20.744.231,40) -13,91
FONTE: Dasdos Extraidos dos Balanços Gerais
NOTAS:

CONTADOR
ABRANTE SILVERIO DE SOUZA

ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
R$ 1,00

ANEXO DE METAS FISCAIS
PREFEITO MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO III - METAS FISCAIS ATUAIS COMP. COM AS FIXADAS
NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES
2016
JARDEL SEBBA

VALORES A PREÇOS CORRENTES
VALORES A PREÇOS CONSTANTES
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R$ 1,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO 2014 % 2013 % 2012 %
Patrimônio/Capital 89.758.415,70 100,00 97.087.633,51 100,00 86.449.287,39 100,00
Reservas - - - Resultado Acumulado - - - - - TOTAL 89.758.415,70 100 97.087.633,51 100 86.449.287,39 100
PATRIMÔNIO LÍQUIDO 2014 % 2013 % 2012 %
Patrimônio - FALSO - - - Reservas - FALSO 24.357.599,46 100,00 16.807.485,94 100,00
Lucros ou Prejuízos Acumulados - FALSO - - - TOTAL - - 24.357.599,46 100 16.807.485,94 100
NOTAS:

JARDEL SEBBA
PREFEITO MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO IV - EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
2016

ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
CONTADOR
ABRANTE SILVERIO DE SOUZA
REGIME PREVIDENCIÁRIO
FONTE: Dasdos Extraidos dos Balanços Gerais - Balanço Patrimonial
AMF – Demonstrativo 4 (LRF, art.4o, § 2o, inciso III)
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AMF – Demonstrativo 5 (LRF, art.4o, § 2o, inciso III) R$ 1,00
2014 2013
(a) (d)
RECEITAS DE CAPITAL (I)
ALIENAÇÃO DE ATIVOS 4.000,00 - Alienação de Bens Móveis - - Alienação de Bens Imóveis 4.000,00 - TOTAL (I) 4.000,00 - 2014 2013
(b) (e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)
DESPESAS DE CAPITAL - 431.563,28 78.903,99
Investimentos - 431.563,28 78.903,99
Inversões Financeiras - - Amortização da Dívida - - DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA - - Regime Geral de Previdência Social - Regime Próprio dos Servidores Públicos - - TOTAL (II) - 431.563,28 78.903,99
(c) = (a-b)+(f) (f)=(d-e)+(g) (g)
(506.467,27) (510.467,27) (78.903,99)
NOTAS:

JARDEL SEBBA
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
2016
DEMONSTRATIVO V - ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS
COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS
CONTADOR
ABRANTE SILVERIO DE SOUZA
RECEITAS REALIZADAS 2012
FONTE: Dasdos Extraidos dos Balanços Geral
2012
SALDO FINANCEIRO (III) = (I–II)

DESPESAS EXECUTADAS
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R$ 1,00
2016 2015 2014
13.010.000,00 8.080.000,00 12.634.992,45
13.010.000,00 8.080.000,00 12.634.992,45
7.580.000,00 7.000.000,00 6.650.346,62
7.580.000,00 7.000.000,00 6.650.346,62
--2.500.000,00 1.000.000,00 3.621.049,31
----2.800.000,00 - 2.363.596,52
130.000,00 80.000,00 ----------9.000.000,00 9.000.000,00 6.222.390,83
9.000.000,00 9.000.000,00 6.222.390,83
9.000.000,00 9.000.000,00 6.222.390,83
9.000.000,00 9.000.000,00 6.222.390,83
--------------------22.010.000,00 17.080.000,00 18.857.383,28
2016 2015 2014
--------------------------------22.010.000,00 17.080.000,00 18.857.383,28
------------------------Amortização de Empréstimos
Receita Patrimonial
Alienação de Bens
RECEITAS CORRENTES
Receita de Contribuições

ESTADO DE GOIÁS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO
AMF – Demonstrativo 6 (LRF, art.4o, § 2o, inciso IV, alínea a)

ANEXO DE METAS FISCAIS
DEMONSTRATIVO VI - RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS
2016
Demais Receitas Correntes
Outras Receitas de Contribuições
Outras Receitas Correntes
Pessoal Civil
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)
Pessoal Militar
Receita Patrimonial
Receita de Serviços
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS
RECEITAS
RECEITAS CORRENTES
Receita de Contribuições dos Segurados
BENS E DIREITOS DO RPPS
FONTE: Dasdos Extraidos dos Balanços Gerais e Cálculo Atuarial
RECEITAS DE CAPITAL
Alienação de Bens
Outras Receitas de Capital
REPASSES PREVIDÊNCIÁRIOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - RPPS

TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (III) = (I) +(II)
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
Outras Receitas Correntes
Contribuição Previdenciária em Regime de Débitos e Parcelamentos
RECEITAS DE CAPITAL
Patronal
Pessoal Militar
Pessoal Civil
Contribuição Previdenciária para Cobertura de Déficit Atuarial
Outras Receitas de Capital
RECEITAS PREVIDÊNCIAIAS-RPPS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)

OUTROS APORTES AO RPPS

Amortização de Empréstimos
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial
Outros Aportes para o RPPS
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS
REPASSES PREVIDÊNCIÁRIOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO - RPPS

PREVIDÊNCIA SOCIAL
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)
ADMINISTRAÇÃO
Pessoal Civil
ADMINISTRAÇÃO
Despesas Correntes
Despesas de Capital
RESERVA DO RPPS
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (IV) = (IV + V)
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III – VI)
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DO RPPS
Pessoal Militar
Outras Despesas Previdenciárias
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS
Demais Despesas Previdenciárias
Despesas Correntes
Despesas de Capital
2016 2015 2014
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS
Plano Financeiro
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras
Recursos para Formação de Reserva
Outros Aportes para o RPPS
Plano Previdenciário
APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR
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R$ 1,00
RECEITAS
PREVIDENCIÁRIAS
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
SALDO
FINANCEIRO DO
EXERCÍCIO
(a) ( b ) (d)=(“d” exerc.
Anterior) + (c)
2015
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 Nota:
EXERCÍCIO
-

PREFEITO MUNICIPAL CONTADOR
Projeção Atuarial elaborada em:
-

ABRANTE JARDEL

SEBBA SILVERIO DE SOUZA

ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO
FONTE: Cálculo Atuarial

PROJEÇÃO ATUARIAL DO RPPS
2016
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
AMF - Demonstrativo VI (LRF, art.4º, §2º, inciso IV, alínea "a")
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO
(c) = (a-b)
-
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R$ 1,00
2016 2017 2018
REFIS IPTU/ITU/ITBI/ISSQN 120.000,00 120.000,00 120.000,00
REFIS TAXAS 20.000,00 20.000,00 20.000,00
PROGRAMA REC. CREDITO REFIS 10.000,00 10.000,00 10.000,00
--------------150.000,00 150.000,00 150.000,00
Nota:

ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
FONTE: Dasdos Extraidos de Planejamentos

ANEXO DE METAS FISCAIS
DEMONSTRATIVO VII - ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA
Modalidade SETORES/PROGRAMAS/ /BENEFICIÁRIO COMPENSAÇÃO

2016
Renúncia de Receita Prevista
AMF Demonstrativo 7 (LRF, art. 4°, § 2°, inciso V)
Tributo/Impostos/Contribuição

PREFEITO MUNICIPAL
ABRANTE SILVERIO DE SOUZA
CONTADOR
JARDEL SEBBA
Redução da Inadimplência do
incentivo para recolhimento à vista.
Programa de cobrança administrativa
dos inadimplentes
TOTAL
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AMF –Demonstrativo 8 (LRF, art. 4°, § 2°, inciso V)
EVENTO
Aumento Permanente da Receita
(-) Aumento referente a transferências constitucionais
(-) Aumento referente a transferências do FUNDEB
Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I)
Redução Permanente de Despesa (II)
Margem Bruta (III) = (I+II)
Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV)
Novas DOCC
Novas DOCC geradas por PPP's
Margem Líquida de Expansão de DOCC (III-IV)
Nota:

JARDEL SEBBA
PREFEITO MUNICIPAL
ABRANTE SILVERIO DE SOUZA
CONTADOR
FONTE: Dasdos Extraidos do Anexo de Receitas da Memória de Cálculo
4.915.500,00
-

9.579.500,00
12.090.000,00
1.890.000,00
14.495.000,00
4.915.500,00
14.495.000,00
R$ 1,00

2016
2016
28.475.000,00

ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
DEMONSTRATIVO VIII - MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS
OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO
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ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO

2016
Desenvolvido: TERSECOM

LDO PARA O EXERCÍCIO DE

ANEXO DE RISCOS FISCAIS
DEMONSTRATIVO IX
Portaria STN nº 637, de 18 de outubro de 2012, que Aprova 5ª edição do Manual de Demonstrativos Fiscais (MDF), o
qual
compreende os relatórios e anexos referentes aos demonstrativos descritos nos §§ 1º, 2º, e § 3º do art. 4º e nos arts.
48, 52, 53 e 55
da Lei Complementar nº 101, de 2000, que deverão ser elaborados pela União e pelos Estados, Distrito Federal e
Municípios.
R$ 1,00
Descrição Valor Descrição Valor
Demandas Judiciais 500.000,00 Precatórios 550.000,00
Dívidas em Processo de Reconhecimento 50.000,00 Avais e Garantias Concedidas - Assunção de Passivos - Assistências Diversas - Outros Passivos Contigentes Reserva de Contigência SUB-TOTAL 550.000,00 SUB-TOTAL 550.000,00
Descrição Valor Descrição Valor
Frustração de Arrecadação 2 .000.000,00 Restituição de Tributos a Maior 100.000,00 Discrepância de Projeções: 200.000,00 Outos Riscos Fiscais 803.840,00 Reserva de Contigência 3 .103.840,00
SUB-TOTAL 3 .103.840,00 SUB-TOTAL 3 .103.840,00
TOTAL 3 .653.840,00 TOTAL 3 .653.840,00
-

ABRANTE SILVERIO DE SOUZA
PROVIDÊNCIAS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE RISCOS FISCAIS
DEMONSTRATIVO IX - DEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS
2014
PREFEITO MUNICIPAL CONTADOR

ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO
Passivos Contingentes: Possíveis obrigações em processo; ações trabalhistas, indenizatórias, contratuais, de desapropriação;
expectativa
de despesa por alteração de legislação em curso,etc.
Riscos Fiscais: Situação de emergência; calamidade pública; possibilidade de frustação de arrecadação de uma receita prevista;
contestação
judicial de tributo; crises financeira e cambial com impacto nos preços; falhas de planejamento na quantificação de necessidades, etc.
ARF (LRF, art.4º, § 3º)

DEMAIS RISCOS FISCAIS PASSIVOS PROVIDÊNCIAS
PASSIVOS CONTIGENTES
Riscos Fiscais: Situação de emergência; calamidade pública; possibilidade de frustação de arrecadação de uma receita prevista;
contestação
judicial de tributo; crises financeira e cambial com impacto nos preços; falhas de planejamento na quantificação de necessidades, etc.
Eventos Fiscais Imprevistos: Fato gerador de desequilíblio financeiro não previto; estinção de tributo; ocorrência de fatos não
previstos na
execução de obra ou serviço; Campanhas de saúde, etc.

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

LEI Nº 3.277, de 24 de junho de 2015.
“Abre Crédito Especial no orçamento em
execução ano/2015, no valor de R$ 81.085,14
para a reforma da Casa da Criança Leonides
Bardal e dá outras providências”.

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

Art. 1° - Fica autorizado o Executivo Municipal a abrir
no orçamento em execução (Lei Municipal nº 3.188, de 11 de dezembro
de 2014, que estima a receita e fixa a despesa para o exercício de 2015),
o crédito especial abaixo-relacionado, na importância de R$ 81.085,14
(Oitenta e um mil oitenta e cinco reais e quatorze centavos), obedecendo
as seguintes classificações:

Órgão Solicitante: Poder Executivo
Motivo: Alteração PPA/LOA
Objeto: Construção e Reforma da Casa da Criança Leonides Bardal
Dotação:
17.2501.08.243.4001.1697 – 449051 (100) – R$ 81.085,14
Superávit Financeiro:

Art. 2º - Para cobertura do crédito especial
autorizado no artigo anterior desta lei serão utilizados recursos de
superávit financeiro conforme especificado no Quadro acima.

Art. 3º - Fica autorizado a abrir créditos Adicionais de
natureza suplementar até o limite fixado na Lei nº 3.188, de 11 de
dezembro de 2014, que dispõe sobre a Lei Orçamentária Anual para o
exercício de 2015.

Art. 4º - Fica autorizado a fazer as alterações e
inclusões necessárias no Plano Plurianual – PPA de 2014/2017, lei
municipal nº 3.190, de 11 de dezembro de 2014; na Lei de Diretrizes
Orçamentária – LDO para 2015, lei municipal nº 3.189, de 11 de
dezembro de 2014, bem como na Lei Orçamentária Anual – LOA de
2015.

Art.5º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CATALÃOGO, Estado de Goiás, aos 24 (vinte e quatro) dias do mês de junho de 2015.

JARDEL SEBBA
Prefeito Municipal

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Município de Catalão

LEI Nº 3.278, de 24 de junho de 2015.
“Abre Crédito Especial no orçamento em
execução ano/2015, no valor de R$ 444.000,00
para a aquisição de Carregadeiras Compactas e
dá outras providências”.

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

Art. 1° - Fica autorizado o Executivo Municipal a abrir
no orçamento em execução (Lei Municipal nº 3.188, de 11 de dezembro
de 2014, que estima a receita e fixa a despesa para o exercício de 2015),
o crédito especial abaixo-relacionado, na importância de R$ 444.000,00
(Quatrocentos e quarenta e quatro mil reais), obedecendo as seguintes
classificações:

Órgão Solicitante: Poder Executivo
Motivo: Alteração PPA/LOA
Objeto: Aquisição de Carregadeiras Compactas
Dotação:
01.3016.15.451.4020.1698 – 449052 (170) – R$ 444.000,00
Anulação de Dotação:
01.3016.15.451.4020.1647 – 449051 (170) – R$ 444.000,00

Art. 2º - Para cobertura do crédito especial
autorizado no artigo anterior desta lei serão utilizados recursos de
anulação de dotação conforme especificado no Quadro acima.

Art. 3º - Fica autorizado a abrir créditos Adicionais de
natureza suplementar até o limite fixado na Lei nº 3.188, de 11 de
dezembro de 2014, que dispõe sobre a Lei Orçamentária Anual para o
exercício de 2015.

Art. 4º - Fica autorizado a fazer as alterações e
inclusões necessárias no Plano Plurianual – PPA de 2014/2017, lei
municipal nº 3.190, de 11 de dezembro de 2014; na Lei de Diretrizes
Orçamentária – LDO para 2015, lei municipal nº 3.189, de 11 de
dezembro de 2014, bem como na Lei Orçamentária Anual – LOA de
2015.

Art.5º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário..
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CATALÃOGO, Estado de Goiás, aos 24 (vinte e quatro) dias do mês de junho de 2015.

JARDEL SEBBA
Prefeito Municipal

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Município de Catalão

LEI Nº 3.279, de 24 de junho de 2015.
“Altera a Lei Municipal nº 2.708, DE 08 DE
DEZEMBRO DE 2009, que definiu a carreira do
magistério superior no Município de Catalão,
Estado de Goiás e dá outras providências”.
.

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

Art. 1º - A lei municipal nº 2.708, de 08 de dezembro
de 2009, passa, a partir desta data, a vigorar com a redação seguinte,
inclusive, com alteração da sua ementa.

“Lei Municipal nº 2.708, de 08 de dezembro de
2009:
“Redefine, nos termos que menciona, a carreira
do magistério
Superior no Município de Catalão, Estado de
Goiás, e dá
outras providências”.
O PREFEITO MUNICIPAL DE CATALÃO,
ESTADO DE GOIÁS, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela
Lei Orgânica do Município e pela Constituição Federal, FAZ SABER, que
a CÂMARA MUNICIPAL, aprova e Eu, Prefeito Municipal, sanciono a
seguinte Lei:
Art. 1º - Pela presente lei fica redefinida a
carreira do Magistério Superior do Município de Catalão, sob o regime
estatutário (Lei Municipal nº 1.142/1992).
Art. 2º - O cargo de Professor de Ensino
Superior do Município de Catalão, criado para atender aos convênios
com a UFG – Regional de Catalão, cujos titulares são colocados à
disposição daquela entidade de ensino superior, terá as seguintes
categorias:
§ 1o A Carreira de Magistério Superior no
Município é estruturada em classes A, B, C, D e E e respectivos níveis de
vencimento na forma do Anexo VI ao final desta lei ficando desde já
incluídos ao artigo 75 da Lei Municipal nº 1.818/2000, lei esta que define
a carreira dos servidores públicos municipais de Catalão, Estado de
Goiás.
§ 2o As classes da Carreira de Magistério
Superior receberão as seguintes denominações de acordo com a
titulação do ocupante do cargo:
I - Classe A, com as denominações de:

a) Professor Adjunto A, se portador do título de
doutor;
b) Professor Assistente A, se portador do título
de mestre; ou
c) Professor Auxiliar, se graduado ou portador
de título de especialista;
II - Classe B, com a denominação de Professor
Assistente;
III - Classe C, com a denominação de Professor
Adjunto;
IV - Classe D, com a denominação de Professor
Associado; e
V - Classe E, com a denominação de Professor
Titular.
§ 3º - Os quantitativos dos cargos criados nos
§§s anteriores são os constantes do ANEXO VI, incluídos por esta Lei ao
artigo 75 da Lei Municipal nº 1.818/2000, que define a carreira dos
servidores públicos municipais de Catalão, Estado de Goiás.
§ 4º - O ingresso na Carreira de Magistério
Superior ocorrerá sempre no primeiro nível de vencimento da Classe A,
mediante aprovação em concurso público de provas e títulos.
Art. 3º - O desenvolvimento na Carreira de
Magistério Superior ocorrerá mediante progressão funcional e promoção.
§ 1o Para os fins do disposto no caput,
progressão é a passagem do servidor para o nível de vencimento
imediatamente superior dentro de uma mesma classe, e promoção, a
passagem do servidor de uma classe para outra subsequente, na forma
desta Lei.
§ 2o A progressão na Carreira de Magistério
Superior ocorrerá com base nos critérios gerais estabelecidos nesta Lei e
observará, cumulativamente:
I - o cumprimento do interstício de 24 (vinte e
quatro) meses de efetivo exercício em cada nível; e
II - aprovação em avaliação de desempenho.
§ 3o A promoção ocorrerá observada o
interstício mínimo de 24 (vinte e quatro) meses no último nível de cada
Classe antecedente àquela para a qual se dará a promoção e, ainda, as
seguintes condições:

I - para a Classe B, com denominação de
Professor Assistente, ser aprovado em processo de avaliação de
desempenho;
II - para a Classe C, com denominação de
Professor Adjunto, ser aprovado em processo de avaliação de
desempenho;
III - para a Classe D, com denominação de
Professor Associado:
a) possuir o título de doutor; e
b) ser aprovado em processo de avaliação de
desempenho; e
IV - para a Classe E, com denominação de
Professor Titular:
a) possuir o título de doutor;
b) ser aprovado em processo de avaliação de
desempenho; e
c) lograr aprovação de memorial que deverá
considerar as atividades de ensino, pesquisa, extensão, gestão
acadêmica e produção profissional relevante, ou defesa de tese
acadêmica inédita.
§ 4o - Por força de convênio entre o Município de
Catalão e a Universidade Federal de Goiás – Regional Catalão, os
processos de avaliações de desempenho para fins de progressão e de
promoção serão realizados pela UFG – Regional de Catalão, que
obedecerão todas as regras e os ditames que regem o assunto para os
professores federais, devendo, após, para a efetiva progressão serem
homologados pelo Município empregador.
§ 5o Os cursos de mestrado e doutorado, para
os fins previstos neste artigo, serão considerados somente se
credenciados pelo Conselho Nacional de Educação e, quando realizados
no exterior, revalidados por instituição nacional competente.
Art. 4º - Os docentes aprovados no estágio
probatório do respectivo cargo que atenderem os seguintes requisitos de
titulação farão jus a processo de aceleração da promoção:
I - para o nível inicial da Classe B, com
denominação de Professor Assistente, pela apresentação de titulação de
mestre; e

II - para o nível inicial da Classe C, com
denominação de Professor Adjunto, pela apresentação de titulação de
doutor.
Art. 5º - Os Professores de Ensino Superior do
Município de Catalão, lotados na UFG - Regional Catalão terão o prazo
de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da sanção desta lei, para requerer,
formalmente, suas adaptações, desde que já preencham, no ato da
solicitação, todos os pré-requisitos para promoção.
Parágrafo único – As solicitações efetivadas
após o prazo assinalado no caput somente se darão, tomando-se por
tempo inicial a data da sanção desta lei.
Art. 6º - A Retribuição por Titulação – RT, devida
ao docente integrante da Carreira de Magistério Superior deste
Município, em conformidade com o enquadramento do professor, será
devida conforme valores constantes do Anexo VI da Lei Municipal nº
1.818/2000.
§ 1º - O enquadramento do professor para fins
de recebimento da Retribuição por Titulação – RT será efetivado em
conformidade com a carreira, cargo, classe, nível e titulação
comprovada;
§ 2º - A Retribuição por Titulação – RT integrará,
na totalidade, os proventos do professor no ato da concessão da
aposentadoria e/ou pensão.
Art. 7º - A Gratificação Específica do Magistério
Superior – GEMAS devida ao docente integrante da Carreira de
Magistério Superior deste Município, nos termos do ANEXO VI da Lei
Municipal nº 1.818/2000
fica, a partir da publicação desta lei,
incorporada integralmente ao vencimento básico do professor, ficando a
Diretoria de Recursos Humanos autorizada a executar os procedimentos
de incorporação, após o qual esta ficará extinta.
Art. 8º - O regime de Dedicação Exclusiva (DE)
implica na proibição de exercer outra atividade remunerada, pública ou
privada, ressalvado os casos previstos em Lei;
§ 1º - O Vencimento Básico do professor,
quando enquadrado no regime de dedicação exclusiva, será o constante
do anexo VI da Lei Municipal nº 1.818/2000.
Art. 9º – Em virtude do convênio existente entre
o Município de Catalão e a Universidade Federal de Goiás, Regional
Catalão, fica também autorizado o Poder Executivo, a efetuar o
pagamento mensal de Gratificação aos Coordenadores de Cursos, Vice-

Diretor, Coordenador de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão,
Coordenador de Graduação equivalente a 25% (vinte e cinco por cento)
dos vencimentos salariais/proventos relativos à Categoria Adjunto 40
(quarenta) horas, nível IV, constante do anexo VI, da lei municipal nº
1.818/2000, somente se servidor efetivo do quadro de servidores do
município.
Art. 10 - Fica autorizado ao Poder Executivo
conceder Licença Remunerada para que Professores que façam
Mestrado ou Doutorado.
§ 1º - A licença de que se trata este artigo
obedecerá aos seguintes prazos mínimos de duração:
I – 02 (dois) anos para o Mestrado, podendo ser
prorrogada por mais 06 (seis) meses.
II – 03 (três) anos para o Curso de Doutorado,
podendo ser prorrogada por mais 01 (um) ano.
§ 2º - Após o término da licença de que trata o
presente artigo, o professor beneficiário ficará obrigado a prestar serviços
junto a Universidade Federal de Goiás – Regional Catalão, pelo prazo
igual à duração de sua licença, sob pena de recolher aos cofres do
município de Catalão o valor efetivamente percebido durante a licença,
reajustado de acordo com os índices oficiais.
§ 3º - Todos os outros diplomas legais que
conferem vantagens financeiras, direitos, deveres e obrigações aos
servidores públicos municipais de Catalão, continuarão em vigor e a
surtir normalmente os seus efeitos após a publicação desta Lei.
Art.11 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário”.
Art. 2º - O provimento dos cargos de que trata esta
Lei está condicionada à comprovação da existência de prévia dotação
orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de
pessoal e aos acréscimos dela decorrentes, conforme disposto no §
1o do art. 169 da Constituição Federal.

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

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

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

Art. 3º - Fica a Diretoria de Contabilidade autorizada
a fazer as alterações e inclusões necessárias no Plano Plurianual – PPA
de 2014/2017, lei municipal nº 3.190, de 11 de dezembro de 2014; na Lei
de Diretrizes Orçamentária – LDO para 2014, lei municipal nº 3.189, de
11 de dezembro de 2014, bem como na Lei Orçamentária Anual – LOA
de 2014, lei municipal nº 3.188, de 11 de dezembro de 2014.

Art. 4º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CATALÃOGO, Estado de Goiás, aos 24 (vinte e quatro) dias do mês de junho de 2015.

JARDEL SEBBA
Prefeito Municipal

ANEXO VI
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO
ESTRUTURA DOS CARGOS EFETIVOS DE PROFESSORES DE ENSINO SUPERIOR REGIDOS PELO
REGIME ESTATUTÁRIO

MÊS: JUNHO/2015
I - Vencimento básico da Categoria do Magistério Superior
VENCIMENTO BÁSICO EM R$
CLASSE

DENOMINAÇÃO

E

TITULAR

D

Associado

C

Adjunto

B

Assistente

A

Adjunto-A - se
Doutor
Assistente-A - se
Mestre
Auxiliar - se

NÍVEL

REGIME DE TRABALHO

1
4
3
2
1
4
3
2
1
2
1
2

NÚMERO DE
VAGAS
10
10
10
10
10
10
10
10
10
14
11
07

40 HORAS
4.355,79
4.206,37
4.133,87
4.063,45
4.055,87
3.561,24
3.526,47
3.442,05
3.277,97
3.162,10
3.067,48
2.907,08

DEDICAÇÃO
EXCLUSIVA
6.684,00
6.454,52
6.342,60
6.232,15
6.222,60
5.104,69
5.054,15
5.004,11
4.954,56
4.504,15
4.459,55
4.054,14

1

01

2.814,01

4.014,00

Graduado ou
Especialista

II - Retribuição por Titulação da Carreira do Magistério Superior - RT
Regime de 40 horas
RETRIBUIÇÃO POR TITULAÇÃO EM R$
CLASSE

DENOMINAÇÃO

NÍVEL

ESPECIALIZAÇÃO

MESTRADO

DOUTORADO

E

TITULAR

D

Associado

C

Adjunto

B

Assistente

614,97
613,97
612,37
611,77
587,98
521,68
511,46
501,43
491,60
431,96
427,18
395,97

1.476,87
1.294,36
1.242,33
1.233,26
1.227,34
1.222,23
1.198,27
1.174,77
1.151,74
1.129,15
1.117,97
1.044,84

3.503,82
2.997,68
2.846,85
2.691,05
2.687,96
2.682,95
2.630,34
2.578,77
2.528,20
2.478,63
2.454,09
2.330,79

A

Adjunto-A - se
Doutor
Assistente-A - se
Mestre
Auxiliar - se
Graduado ou
Especialista

1
4
3
2
1
4
3
2
1
2
1
2

1

370,72

985,69

2.329,40

Regime de Dedicação Exclusiva
RETRIBUIÇÃO POR TITULAÇÃO EM R$
CLASSE

DENOMINAÇÃO

NÍVEL

ESPECIALIZAÇÃO

MESTRADO

DOUTORADO

E

TITULAR

D

Associado

C

Adjunto

B

Assistente

1.495,39
1.236,45
1.197,47
1.160,08
1.032,22
812,88
781,02
772,66
717,60
715,66
666,66
660,44

3.628,48
3.288,57
3.154,25
3.153,36
3.151,25
2.501,25
2.403,19
2.332,03
2.261,88
2.035,40
2.020,25
2.016,09

10.373,74
9.009,93
8.512,98
8.085,35
7.692,01
5.847,50
5.516,51
5.204,25
5.052,67
4.816,67
4.784,25
4.764,16

A

Adjunto-A - se
Doutor
Assistente-A - se
Mestre
Auxiliar - se
Graduado ou
Especialista

1
4
3
2
1
4
3
2
1
2
1
2

1

616,83

1.931,98

4.625,50

(a)JUAREZ CAMILO RODOVALHO
Presidente da Câmara Municipal de Catalão

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Município de Catalão

LEI Nº 3.280, de 24 de junho de 2015.
“AUTORIZA
O
PODER
EXECUTIVO
A
CONCEDER AUXILIO FINANCEIRO A ATLETA
CATALANO
QUE
PARTICIPARÁ
DE
CAMPEONATOS DE JIU-JIUTSU E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS”.

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

Art.1º - Fica o chefe do Poder Executivo Municipal
autorizado, em nome do Município de Catalão a conceder auxílio
financeiro ao lutador catalano APARECIDO ALEXANDRE DE JESUS –
portador do CPF nº 885.981.281-04, que irá participar de três
Campeonatos de Jiu-Jítsu, sendo 01 evento em Buenos Aires, 01 no
Estado de Santa Catarina e o Campeonato Mundial NO GI, Califórnia
EUA, durante o ano de 2015.

Art.2° - O valor autorizado no art.1° será de até R$
11.400,00 (onze mil e quatrocentos reais) e se destinará a cobrir
despesas de inscrição, transporte, alimentação e hospedagem do atleta.
Parágrafo único – A Prestação de contas se dará no
prazo de 30 dias após o recebimento de cada parcela do recurso.

Art.3° - As despesas oriundas desta lei correrão a
conta da seguinte dotação orçamentária:
01.3012.27.812.4018.4129. 339048 (100)
4129 – Departamento das Atividades Esportivas
Comunitárias.
339048 – Outros Auxílios Financeiros a Pessoas.

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CATALÃOGO, Estado de Goiás, aos 24 (vinte e quatro) dias do mês de junho de 2015.

JARDEL SEBBA
Prefeito Municipal

- alterada pela 3.294, de 31.08.15.

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Município de Catalão

LEI Nº 3.281, de 01 de julho de 2015.
“Abre Crédito Especial no orçamento em
execução ano/2015, no valor de R$
628.990,00 para a aquisição cinco veículos
(ambulâncias)”.
A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, no
uso de suas prerrogativas constitucionais, aprova, e eu, Prefeito
Municipal, sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1° - Fica autorizado o Executivo Municipal a abrir
no orçamento em execução (Lei Municipal nº 3.188, de 11 de dezembro
de 2014, que estima a receita e fixa a despesa para o exercício de 2015),
o crédito especial abaixo-relacionado, na importância de R$ 628.990,00
(Seiscentos e vinte e oito mil novecentos e noventa reais), obedecendo
as seguintes classificações:
Órgão Solicitante: Fundo Municipal de Saúde
Motivo: Alteração PPA/LOA
Objeto: Aquisição de 05 (Cinco) Ambulâncias ao Município de Catalão
em atendimento ao § 1º Art. 2º da Lei nº 3.251 de 08 de Abril de 2015 e
Lei nº 3.269 de 20 de Maio de 2015
Dotação:
04.0401.10.301.4009.3019 - 449052 (192) – R$ 628.990,00
3019 – Aquisição de Ambulâncias
449052 – Equipamentos e Material Permanente

Anulação de Dotação:
01.3019.15.782.4020.1619 – 449051 (192) R$ 200.000,00
1619 – Pavimentação de Ruas/Avenidas
449051 – Obras e Instalações
Excesso de Arrecadação
R$ 428.990,00
Art. 2º - Para cobertura do crédito especial autorizado
no artigo anterior desta lei serão utilizados recursos de anulação de
dotação e excesso de arrecadação, conforme especificado no Quadro
acima.
Art. 3º - Fica autorizado a abrir créditos Adicionais de
natureza suplementar até o limite fixado na Lei nº 3.188, de 11 de
dezembro de 2014, que dispõe sobre a Lei Orçamentária Anual para o
exercício de 2015.
Art. 4º - Fica autorizado a fazer as alterações e
inclusões necessárias no Plano Plurianual – PPA de 2014/2017, lei
municipal nº 3.190, de 11 de dezembro de 2014; na Lei de Diretrizes
Orçamentária – LDO para 2015, lei municipal nº 3.189, de 11 de
dezembro de 2014, bem como na Lei Orçamentária Anual – LOA de
2015.
Art.5º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CATALÃOGO, Estado de Goiás, aos 01 (primeiro) dias do mês de julho de 2015.

JARDEL SEBBA
Prefeito Municipal

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Município de Catalão

LEI Nº 3.282, de 01 de julho de 2015.
“Altera o § 1º, do Art.1º, da Lei Municipal nº
3.234, de 27 de fevereiro de 2015, na forma
abaixo.”

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

Art. 1º - O § 1º, do Art. 1º, da Lei Municipal nº 3.234,
de 27 de fevereiro de 2015, passa, a partir desta data, a vigorar com a
seguinte redação:
“Lei Municipal nº 3.234, de 27 de fevereiro de 2015:
Art. 1° - idem...
§ 1º - O Município fica autorizado a conceder
subvenção financeira à entidade ESCOLA CRECHE
SÃO FRANCISCO DE ASSIS, para consecução dos
objetivos previstos no caput deste artigo, até a
importância de R$ 481.781,62 (quatrocentos e oitenta
e um mil, setecentos e oitenta e um reais e sessenta
e dois centavos), para manutenção geral e
funcionamento da Instituição, incluindo pagamento
dos professores, auxiliares e encargos sociais e
trabalhistas dos mesmos”.

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

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CATALÃOGO, Estado de Goiás, aos 01 (primeiro) dias do mês de julho de 2015.

JARDEL SEBBA
Prefeito Municipal

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Município de Catalão

LEI Nº 3.283, de 01 de julho de 2015.
“Altera e acrescenta dispositivos na Lei Complementar nº
2.785, de 29 de novembro de 2010, que institui no
Município de Catalão – Estado de Goiás-, o tratamento
diferenciado, simplificado e favorecido às microempresas
(ME) e empresas de pequeno porte (EPP), de que trata a
Lei Complementar Federal nº 123, de 14 de dezembro de
2006, assim como as Leis Complementares nºs 127 e 128,
consolidadas, e dá outras providências”.
.
A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, no
uso de suas prerrogativas constitucionais, aprova, e eu, Prefeito
Municipal, sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º. Fica alterado o Art. 1º, da Lei Complementar
Municipal nº. 2.785/2010, que institui no Município de Catalão o
tratamento diferenciado e favorecido às microempresas e empresas de
pequeno porte de que trata a Lei Complementar Federal nº. 123, de 14
de dezembro de 2006, assim como as Leis Complementares nºs. 127 e
128, consolidadas, e dá outras providências; passando a vigorar com a
seguinte redação:
“Art. 1º. Esta Lei Complementar regulamenta no
Município de Catalão/GO o tratamento jurídico diferenciado, simplificado
e favorecido assegurado às microempresas, empresas de pequeno porte
e
microempreendedores
individuais,
doravante
denominados,
respectivamente, ME, EPP e MEI, em conformidade com o que dispõem
os Artigos 146, III, “d”, 170, IX, e 179 da Constituição Federal, a Lei
Complementar Federal nº 123, de 14 de dezembro de 2006, 127 e 128
consolidadas, e a Lei Complementar Federal nº. 147/2014, Criando o a

Lei Geral da Microempresa, Empresa de Pequeno Porte e do
Microempreendedor Individual”.
Art. 2º. Fica alterado o Art. 3º, da Lei Complementar
Municipal nº. 2.785/2010, que institui no Município de Catalão o
tratamento diferenciado e favorecido às microempresas e empresas de
pequeno porte de que trata a Lei Complementar Federal nº. 123, de 14
de dezembro de 2006, assim como as Leis Complementares nºs. 127 e
128, consolidadas, e dá outras providências; passando a vigorar com a
seguinte redação:
"Art. 3º. Compete ao Conselho Municipal de
Desenvolvimento Econômico e Social de Catalão – COMDESC,
gerenciar o tratamento diferenciado, simplificado e favorecido às
microempresas, empresas de pequeno porte e microempreendedores
individuais aqui estabelecidas".

Art. 3º. Fica alterado o § 1º, do Art. 4º da Lei
Complementar Municipal nº. 2.785/2010, que institui no Município de
Catalão o tratamento diferenciado e favorecido às microempresas e
empresas de pequeno porte de que trata a Lei Complementar Federal nº.
123, de 14 de dezembro de 2006, assim como as Leis Complementares
nºs. 127 e 128, consolidadas, e dá outras providências; passando a
vigorar com a seguinte redação:
"Art. 4º.............
"§ 1º. O COMDESC será o Gestor Municipal das
microempresas, empresas de pequeno porte e microempreendedores
individuais e promoverá pelo menos uma conferência anual, a realizar
preferencialmente no mês de novembro, para a qual serão convocadas
as entidades envolvidas no processo de geração de emprego e renda e
qualificação profissional, aí incluídos os outros Conselhos Municipais e
das microrregiões".

Art. 4º. Fica alterado o caput do Art. 5º, e o § 2º. da
Lei Complementar Municipal nº. 2.785/2010, que institui no Município de
Catalão o tratamento diferenciado e favorecido às microempresas e
empresas de pequeno porte de que trata a Lei Complementar Federal nº.

123, de 14 de dezembro de 2006, assim como as Leis Complementares
nºs. 127 e 128, consolidadas, e dá outras providências; passando a
vigorar com a seguinte redação:

"Art. 5º. Todos os órgãos públicos municipais
envolvidos no processo de abertura e fechamento de empresas
observarão a unicidade do processo de registro e de legalização da ME,
EPP e MEI, devendo para tanto articular as competências próprias com
aquelas dos demais órgãos de outras esferas envolvidas na formalização
empresarial, buscando, em conjunto, compatibilizar e integrar
procedimentos, de modo a evitar a duplicidade de exigências e garantir a
linearidade do processo, da perspectiva do usuário".
“§ 1º .............
"§ 2º Fica criado o documento único de arrecadação
que irá abranger as taxas e as Secretarias envolvidas na abertura de ME,
EPP e MEI, contemplando a junção das taxas relacionadas a Posturas,
Vigilância Sanitária, Meio Ambiente, TLF e Saúde, e outras que venham
a ser criadas”.

Art. 5º. Fica acrescido de Inciso, assim como
alterado o caput do Art. 6º. da Lei Complementar Municipal nº.
2.785/2010, que institui no Município de Catalão o tratamento
diferenciado e favorecido às microempresas e empresas de pequeno
porte de que trata a Lei Complementar Federal nº. 123, de 14 de
dezembro de 2006, assim como as Leis Complementares nºs. 127 e 128,
consolidadas, e dá outras providências; passando a vigorar com a
seguinte redação:
"Art. 6º Fica permitido o funcionamento de
estabelecimentos comerciais, industriais ou de prestação de serviços, em
residência do titular ou sócio de ME, EPP ou MEI, na hipótese em que a
atividade não poderá ser considerada de alto risco, assim como, gerar
grande aglomeração de pessoas e inviabilização do trânsito em sua
imediação".
“Parágrafo Único:.....

“I- O Município concederá Alvará de Funcionamento
Provisório às ME’s, EPP’s e MEI’s, instaladas em áreas ou edificações
desprovidas de regulamentação fundiária ou imobiliária legal ou com
regulamentação precária, incluindo habite-se, observadas as condições
contidas no caput deste artigo”.

Art. 6. Fica alterado o título da Seção III da Lei
Complementar Municipal nº. 2.785/2010, que institui no Município de
Catalão o tratamento diferenciado e favorecido às microempresas e
empresas de pequeno porte de que trata a Lei Complementar Federal nº.
123, de 14 de dezembro de 2006, assim como as Leis Complementares
nºs. 127 e 128, consolidadas, e dá outras providências; passando a
vigorar com a seguinte redação:
"DA CASA DO EMPREENDEDOR"

Art. 7. Ficam alterados o caput, parágrafos 1º, 2º e 3º
do art. 15, bem como acrescido do § 4º, relativo à Lei Complementar
Municipal nº. 2.785/2010, que institui no Município de Catalão o
tratamento diferenciado e favorecido às microempresas e empresas de
pequeno porte de que trata a Lei Complementar Federal nº. 123, de 14
de dezembro de 2006, assim como as Leis Complementares nºs. 127 e
128, consolidadas, e dá outras providências; passando a vigorar com a
seguinte redação:
“Art. 15. Com o objetivo de orientar os
empreendedores, simplificando os procedimentos de registro de
empresas no município, fica criada a Casa do Empreendedor, com as
seguintes atribuições”:
.....................
......................
“§ 1º A Casa do Empreendedor terá como atribuição
centralizar todo atendimento, difundir orientações, informações e
consecução dos atos administrativos necessários para a abertura,
formalização e fechamento de ME’s, EPP’s e MEI’s, e quaisquer outros
necessários à legalização das mesmas.

“§ 2º Para a consecução dos seus objetivos, na
implantação da Casa do Empreendedor a administração municipal
poderá firmar parceria com Secretarias do próprio Município, e outras
instituições no âmbito estadual e federal, visando oferecer, ainda,
atendimento e orientações sobre compras governamentais no âmbito
municipal, apoio para elaboração de plano de negócios e/ou projetos,
oferecer cursos, oficinas, simpósios com vistas a fomentar pequenos
negócios na área do comércio, serviços, indústria e agronegócio,
pesquisa de mercado, orientação acerca de crédito, associativismo e
programas de apoio oferecidos no Município”.
“§ 3º Mediante convênios com os demais municípios
da microrregião de Catalão, a Casa do Empreendedor poderá ser
utilizada como central de atendimento às ME’s, EPP's e MEI's com
atividades econômicas nos respectivos municípios conveniados”.
“§ 4º A Administração Municipal deverá criar
mediante Lei própria ou nomeação por decreto, cargos e definir funções
de Agentes de Desenvolvimentos a serem lotados na Casa do
Empreendedor, com a finalidade de fomentar o desenvolvimento das
atividades inerentes às Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e
Microempreendedores Individuais”.

Art. 8. Fica alterado o Art. 16 da Lei Complementar
Municipal nº. 2.785/2010, que institui no Município de Catalão o
tratamento diferenciado e favorecido às microempresas e empresas de
pequeno porte de que trata a Lei Complementar Federal nº. 123, de 14
de dezembro de 2006, assim como as Leis Complementares nºs. 127 e
128, consolidadas, e dá outras providências; passando a vigorar com a
seguinte redação:
"Art. 16. As ME’s, EPP’s e MEI’s optantes pelo
Simples Nacional recolherão o Imposto sobre Serviços de Qualquer
Natureza – ISSQN com base nesta Lei, em consonância com a Lei
Complementar Federal nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e
regulamentação do Comitê Gestor do Simples Nacional”.

Art. 9. Fica alterado o Art. 17 da Lei Complementar
Municipal nº. 2.785/2010, que institui no Município de Catalão o
tratamento diferenciado e favorecido às microempresas e empresas de
pequeno porte de que trata a Lei Complementar Federal nº. 123, de 14
de dezembro de 2006, assim como as Leis Complementares nºs. 127 e
128, consolidadas, e dá outras providências; passando a vigorar com a
seguinte redação:
"Art. 17. As ME’s, EPP’s e MEI’s gozarão de
benefícios e estímulos fiscais previstos na Lei Municipal nº 2.612 de 19
de setembro de 2008”.

Art. 10. Fica alterado o Art. 18 da Lei Complementar
Municipal nº. 2.785/2010, que institui no Município de Catalão o
tratamento diferenciado e favorecido às microempresas e empresas de
pequeno porte de que trata a Lei Complementar Federal nº. 123, de 14
de dezembro de 2006, assim como as Leis Complementares nºs. 127 e
128, consolidadas, e dá outras providências; passando a vigorar com a
seguinte redação:
"Art. 18. Os benefícios previstos nesta Lei aplicam-se
somente aos fatos geradores ocorridos após sua vigência, e desde que a
empresa tenha ingressado no regime geral da ME, EPP e MEI nos
termos da Lei Complementar Federal nº 123, de 14 de dezembro de
2006 - demais alterações e outras legislações que tratam dos mesmos
entes empresariais”.

Art. 11. Fica alterado o Art.20 da Lei Complementar
Municipal nº. 2.785/2010, que institui no Município de Catalão o
tratamento diferenciado e favorecido às microempresas e empresas de
pequeno porte de que trata a Lei Complementar Federal nº. 123, de 14
de dezembro de 2006, assim como as Leis Complementares nºs. 127 e
128, consolidadas, e dá outras providências; passando a vigorar com a
seguinte redação:
“Art. 20. As ME’s, EPP’s e MEI’s cadastradas com
previsão de prestação de serviços, terão isenção de taxas de emissões

de notas fiscais avulsas pelo Município, conforme prevê a Lei Geral
Federal.

Art. 12. Fica alterado o caput do Art. 21, da Lei
Complementar Municipal nº. 2.785/2010, que institui no Município de
Catalão o tratamento diferenciado e favorecido às microempresas e
empresas de pequeno porte de que trata a Lei Complementar Federal nº.
123, de 14 de dezembro de 2006, assim como as Leis Complementares
nºs. 127 e 128, consolidadas, e dá outras providências; passando a
vigorar com a seguinte redação:
“Art. 21. A fiscalização municipal, nos aspectos de
posturas, uso do solo, sanitário, ambiental e de segurança, relativos às
microempresas, empresas de pequeno porte e microempresários
individuais e demais contribuintes, deverá primar pela orientação, quando
a atividade ou situação, por sua natureza, comportar grau de risco
incompatível com esse procedimento”.

Art. 13. Fica alterado o art. 25 da Lei Complementar
Municipal nº. 2.785/2010, que institui no Município de Catalão o
tratamento diferenciado e favorecido às microempresas e empresas de
pequeno porte de que trata a Lei Complementar Federal nº. 123, de 14
de dezembro de 2006, assim como as Leis Complementares nºs. 127 e
128, consolidadas, e dá outras providências; passando a vigorar com a
seguinte redação:
“Art. 25- Todos os serviços de consultoria e instrutoria
contratados pelas ME’s, EPP’s e MEI’s, e que tenham vínculo direto com
seu objeto social ou com a capacitação gerencial ou dos funcionários,
terão a alíquota de ISSQN reduzidas a 2% (dois por cento)”.

Art. 14. Fica alterado o inciso III do art. 26; acrescido
o inciso IV no mesmo artigo, bem como alterado o inciso VII do seu
parágrafo único, da Lei Complementar Municipal nº. 2.785/2010, que
institui no Município de Catalão o tratamento diferenciado e favorecido às
microempresas e empresas de pequeno porte de que trata a Lei
Complementar Federal nº. 123, de 14 de dezembro de 2006, assim como

as Leis Complementares nºs. 127 e 128, consolidadas, e dá outras
providências; passando a vigorar com as seguintes redações:
“Art. 26- ...........
..........
“III – a proposição de ações na área de Ciência,
Tecnologia e Inovação, vinculadas ao apoio às ME’s, EPP’s e MEI’s, bem
como fomentar junto à Secretaria Municipal de Educação e Cultura, a
educação empreendedora, como matéria curricular obrigatória nos
estabelecimentos de ensino”;
“IV- Em parceria com a Secretaria Municipal de
Agricultura
e
Desenvolvimento
a
inclusão
dos
pequenos
empreendedores/produtores das atividades leiteira e agrícola nas
compras governamentais; acesso aos mercados em geral, cursos de
formações e/ou capacitações, oficinas, e às novas tecnologias inerentes
às sua atividades e financiamentos a baixo custo ou subsidiados”;
“Parágrafo Único- ..............
.............
“VII – associações de microempresas, empresas de
pequeno porte e microempresários individuais”;
.............
Art. 15. Fica alterado o caput do art. 27, seu
parágrafo primeiro, da Lei Complementar Municipal nº. 2.785/2010, que
institui no Município de Catalão o tratamento diferenciado e favorecido às
microempresas e empresas de pequeno porte de que trata a Lei
Complementar Federal nº. 123, de 14 de dezembro de 2006, assim como
as Leis Complementares nºs. 127 e 128, consolidadas, e dá outras
providências; passando a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 27- O Poder Público Municipal manterá
programas de desenvolvimento empresarial, podendo instituir
incubadoras de empresas com a finalidade de desenvolver as ME’s,
EPP’s e MEI’s de vários setores de atividade”.
“§ 1º. O Poder Executivo será responsável pela
implementação do programa de desenvolvimento referido no caput,

podendo estabelecer parcerias com entidades de pesquisa e apoio à
microempresas, empresas de pequeno porte e microempreendedores
individuais, órgãos governamentais, agências de fomento, instituições
científicas e tecnológicas, núcleos de inovação tecnológica e instituições
de apoio”.
....

Art. 16. Fica alterado o caput do art. 29, da Lei
Complementar Municipal nº. 2.785/2010, que institui no Município de
Catalão o tratamento diferenciado e favorecido às microempresas e
empresas de pequeno porte de que trata a Lei Complementar Federal nº.
123, de 14 de dezembro de 2006, assim como as Leis Complementares
nºs. 127 e 128, consolidadas, e dá outras providências; passando a
vigorar com a seguinte redação:
“Art. 29- Sem prejuízo do disposto nas Leis Federais
nº 8.666/93 e 10.520/2002, nas contratações públicas de bens, serviços
e obras do Município, será concedido tratamento favorecido, diferenciado
e simplificado para as microempresas, empresas de pequeno porte e
microempreendedores individuais, nos termos do disposto na Lei
Complementar 123/2006”.

Art. 17. Fica alterado o caput, inciso I, II e III do
art.30, da Lei Complementar Municipal nº. 2.785/2010, que institui no
Município de Catalão o tratamento diferenciado e favorecido às
microempresas e empresas de pequeno porte de que trata a Lei
Complementar Federal nº. 123, de 14 de dezembro de 2006, assim como
as Leis Complementares nºs. 127 e 128, consolidadas, e dá outras
providências; passando a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 30- Para a ampliação da participação das
microempresas, empresas de pequeno porte e microempreendedores
individuais nas licitações, a administração municipal deverá”:
“I – instituir cadastro próprio, de acesso livre, ou
adequar os cadastros existentes, para identificar as microempresas,
empresas de pequeno porte e microempreendedores individuais
sediados regionalmente, com as respectivas linhas de fornecimento, de

modo a possibilitar a notificação das licitações e facilitar a formação de
parcerias e subcontratações”;
“II – padronizar e divulgar as especificações dos bens
e serviços contratados de modo a orientar as microempresas, empresas
de pequeno porte e microempreendedores individuais para que adéquem
seus processos produtivos”;
“III – na definição do objeto da contratação, não
deverá utilizar especificações que restrinjam, injustificadamente, a
participação das microempresas, empresas de pequeno porte e
microempreendedores individuais”;
.....

Art. 18. Fica alterado o art. 31, da Lei Complementar
Municipal nº. 2.785/2010, que institui no Município de Catalão o
tratamento diferenciado e favorecido às microempresas e empresas de
pequeno porte de que trata a Lei Complementar Federal nº. 123, de 14
de dezembro de 2006, assim como as Leis Complementares nºs. 127 e
128, consolidadas, e dá outras providências; passando a vigorar com a
seguinte redação:
“Art. 31- As contratações diretas por dispensas de
licitação com base nos incisos I e II do artigo 24 da Lei Federal nº
8.666/93, sempre que possível, deverão ser realizadas com
microempresas, empresas de pequeno porte e microempreendedores
individuais sediados no Município ou região”.

Art. 19. Fica alterado o caput e o inciso II do art. 32,
da Lei Complementar Municipal nº. 2.785/2010, que institui no Município
de Catalão o tratamento diferenciado e favorecido às microempresas e
empresas de pequeno porte de que trata a Lei Complementar Federal nº.
123, de 14 de dezembro de 2006, assim como as Leis Complementares
nºs. 127 e 128, consolidadas, e dá outras providências; passando a
vigorar com a seguinte redação:
“Art. 32- Para habilitação em quaisquer licitações
realizadas pelo Município, que vise o fornecimento de bens para pronta

entrega ou serviços imediatos, exigir-se-á das microempresas, empresas
de pequeno porte e microempreendedores individuais apenas”:
.....
“II – inscrição no CNPJ, com a distinção de ME, EPP
e MEI, para fins de qualificação”;

Art. 20. Fica alterado o caput e o parágrafo primeiro
do art. 33, da Lei Complementar Municipal nº. 2.785/2010, que institui no
Município de Catalão o tratamento diferenciado e favorecido às
microempresas e empresas de pequeno porte de que trata a Lei
Complementar Federal nº. 123, de 14 de dezembro de 2006, assim como
as Leis Complementares nºs. 127 e 128, consolidadas, e dá outras
providências; passando a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 33- A comprovação de regularidade fiscal das
ME’s, EPP’s e MEI’s somente será exigida para efeitos de contratação, e
não como condição para participação na habilitação”.
“§ 1º Havendo alguma restrição na comprovação da
regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo
termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for
declarado vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério
da administração pública, para a regularização da documentação,
pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões
negativas ou positivas com efeito de negativa”.
.....

Art. 21. Fica alterado o caput, § 4º e § 7º do art.34,
da Lei Complementar Municipal nº. 2.785/2010, que institui no Município
de Catalão o tratamento diferenciado e favorecido às microempresas e
empresas de pequeno porte de que trata a Lei Complementar Federal nº.
123, de 14 de dezembro de 2006, assim como as Leis Complementares
nºs. 127 e 128, consolidadas, e dá outras providências; passando a
vigorar com a seguinte redação:

“Art. 34- As entidades contratantes deverão, quando
possível, exigir dos licitantes para fornecimento de bens, serviços e
obras, a subcontratação de microempresa, empresa de pequeno porte ou
microempreendedor individual, sob pena de desclassificação”.
......
“§ 4º As microempresas, empresas de pequeno porte
e microempreendedores individuais a serem subcontratadas deverão
estar indicadas e qualificadas nas propostas dos licitantes com a
descrição dos bens e serviços a serem fornecidos e seus respectivos
valores, e devem atender às mesmas exigências legais para a
contratação com a administração pública”.
........
“§ 7º Os empenhos e pagamentos do órgão ou
entidade da Administração serão destinados diretamente às
microempresas, empresas de pequeno porte e microempreendedores
individuais subcontratados”.

Art. 22. Ficam alterados os incisos I e II do art.35, da
Lei Complementar Municipal nº. 2.785/2010, que institui no Município de
Catalão o tratamento diferenciado e favorecido às microempresas e
empresas de pequeno porte de que trata a Lei Complementar Federal nº.
123, de 14 de dezembro de 2006, assim como as Leis Complementares
nºs. 127 e 128, consolidadas, e dá outras providências; passando a
vigorar com a seguinte redação:
“Art. 35.......
“I- Microempresa, empresa de pequeno porte e
microempreendedor individual”;
“II – consórcio formado, total ou parcialmente por
microempresas, empresas de pequeno porte e microempreendedores
individuais, respeitado o disposto no artigo 33 da Lei Federal nº 8.666, de
21 de junho de 1993”.

Art. 23. Fica alterado o caput, § 1º, § 2º do art. 36,
da Lei Complementar Municipal nº. 2.785/2010, que institui no Município
de Catalão o tratamento diferenciado e favorecido às microempresas e
empresas de pequeno porte de que trata a Lei Complementar Federal nº.
123, de 14 de dezembro de 2006, assim como as Leis Complementares
nºs. 127 e 128, consolidadas, e dá outras providências; passando a
vigorar com a seguinte redação:
“Art. 36- Nas licitações para a aquisição de bens,
produtos e serviços de natureza divisível e desde que não haja prejuízo
para o conjunto ou complexo, a Administração deverá reservar quota de
até 25% (vinte e cinco por cento) do objeto para a contratação de
microempresas, empresas de pequeno porte ou microempreendedor
individual”.
“§ 1º O disposto neste artigo não impede a
contratação das microempresas, empresas de pequeno porte ou
microempreendedor individual na totalidade do objeto, sendo-lhes
reservada exclusividade de participação na disputa de que trata o caput”.
“§ 2º Aplica-se o disposto no caput sempre que
houver, local ou regionalmente, o mínimo de 3 (três) fornecedores
competitivos enquadrados como microempresa, empresa de pequeno
porte ou microempreendedor individual e que atendam às exigências
constantes do instrumento convocatório”.
..........

Art. 24. Fica alterado o caput e o §1º do art. 37, da
Lei Complementar Municipal nº. 2.785/2010, que institui no Município de
Catalão o tratamento diferenciado e favorecido às microempresas e
empresas de pequeno porte de que trata a Lei Complementar Federal nº.
123, de 14 de dezembro de 2006, assim como as Leis Complementares
nºs. 127 e 128, consolidadas, e dá outras providências; passando a
vigorar com a seguinte redação:
“Art. 37- Nas licitações será assegurado, como
critério de desempate, preferência de contratação para as
microempresas, empresas de pequeno porte ou microempreendedor
individual”.

“§ 1º Entende-se por empate aquelas situações em
que as ofertas apresentadas pelas microempresas, empresas de
pequeno porte ou microempreendedores individuais sejam iguais ou até
10% (dez por cento) superiores ao menor preço”.
.....
Art. 25. Ficam alterados os incisos I, II, III, § 2º e § 3º
do art. 38, da Lei Complementar Municipal nº. 2.785/2010, que institui no
Município de Catalão o tratamento diferenciado e favorecido às
microempresas e empresas de pequeno porte de que trata a Lei
Complementar Federal nº. 123, de 14 de dezembro de 2006, assim como
as Leis Complementares nºs. 127 e 128, consolidadas, e dá outras
providências; passando a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 38- ..........
“I – a microempresa, empresa de pequeno porte ou
microempreendedor individual melhor classificada poderá apresentar
proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame,
situação em que será adjudicado, em seu favor, o objeto”;
“II – não ocorrendo a contratação da microempresa,
empresa de pequeno porte ou microempreendedor individual, na forma
do inciso I, serão convocadas as remanescentes que porventura se
enquadrem na hipótese dos §§ 1º e 2º do art. 37, na ordem
classificatória, para o exercício do mesmo direito”;
“III – no caso de equivalência dos valores
apresentados pelas microempresas, empresas de pequeno porte ou
microempreendedores individuais que se encontrem nos intervalos
estabelecidos nos §§ 1º e 2º do art. 37, será realizado sorteio entre elas
para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor
oferta”.
“§ 2º O disposto neste artigo somente se aplicará
quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por
microempresa, empresa de pequeno porte ou microempreendedor
individual”.
“§ 3º No caso de pregão, após o encerramento dos
lances, a microempresa, empresa de pequeno porte ou
microempreendedor individual melhor classificado será convocado para

apresentar nova proposta no prazo máximo de 10 (dez) minutos por item
em situação de empate, sob pena de preclusão, observado o disposto no
inciso III deste artigo”.
...........

Art. 26. Fica alterado o art. 39, da Lei Complementar
Municipal nº. 2.785/2010, que institui no Município de Catalão o
tratamento diferenciado e favorecido às microempresas e empresas de
pequeno porte de que trata a Lei Complementar Federal nº. 123, de 14
de dezembro de 2006, assim como as Leis Complementares nºs. 127 e
128, consolidadas, e dá outras providências; passando a vigorar com a
seguinte redação:
“Art. 39- Os órgãos e entidades contratantes deverão
realizar processo licitatório destinado exclusivamente à participação de
microempresas, empresas de pequeno porte e microempreendedores
individuais, nas contratações cujo valor seja de até R$ 80.000,00 (oitenta
mil reais)”.

Art. 27. Ficam alterados os incisos I, II, e III do
art.409, da Lei Complementar Municipal nº. 2.785/2010, que institui no
Município de Catalão o tratamento diferenciado e favorecido às
microempresas e empresas de pequeno porte de que trata a Lei
Complementar Federal nº. 123, de 14 de dezembro de 2006, assim como
as Leis Complementares nºs. 127 e 128, consolidadas, e dá outras
providências; passando a vigorar com a seguinte redação:
“ Art. 40- .....
“I – os critérios de tratamento diferenciado,
simplificado e favorecido para as microempresas, empresas de pequeno
porte e microempreendedores individuais não forem expressamente
previstos no instrumento convocatório”;
“II – não houver um mínimo de 3 (três) fornecedores
competitivos enquadrados como microempresas, empresas de pequeno
porte ou microempreendedores individuais, sediados local ou

regionalmente e capazes de cumprir as exigências estabelecidas no
instrumento convocatório”;
“III – o tratamento diferenciado, simplificado e
favorecido para as microempresas, empresas de pequeno porte e
microempreendedores individuais não for vantajoso para a Administração
Municipal ou represente prejuízo ao conjunto ou complexo do objeto a
ser contratado”;

Art. 28. Fica alterado o art. 42, da Lei Complementar
Municipal nº. 2.785/2010, que institui no Município de Catalão o
tratamento diferenciado e favorecido às microempresas e empresas de
pequeno porte de que trata a Lei Complementar Federal nº. 123, de 14
de dezembro de 2006, assim como as Leis Complementares nºs. 127 e
128, consolidadas, e dá outras providências; passando a vigorar com a
seguinte redação:
“Art. 42- Para fins do disposto nesta Lei, o
enquadramento como ME, EPP e MEI se dará nas condições do artigo 3º
do Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte –
Lei Complementar Federal nº 123, de 14 de dezembro de 2006”.

Art. 29. Fica alterado o art. 44, da Lei Complementar
Municipal nº. 2.785/2010, que institui no Município de Catalão o
tratamento diferenciado e favorecido às microempresas e empresas de
pequeno porte de que trata a Lei Complementar Federal nº. 123, de 14
de dezembro de 2006, assim como as Leis Complementares nºs. 127 e
128, consolidadas, e dá outras providências; passando a vigorar com a
seguinte redação:
“Art. 44- A Administração Municipal definirá em 180
(cento e oitenta) dias, contados da publicação desta Lei, meta anual de
participação das ME’s, EPP’s e MEI’s nas compras do Município, que
não poderá ser inferior a 25% (vinte e cinco por cento), implantando
controle estatístico para acompanhamento”.

Art. 30. Fica alterado o art. 47, da Lei Complementar
Municipal nº. 2.785/2010, que institui no Município de Catalão o
tratamento diferenciado e favorecido às microempresas e empresas de
pequeno porte de que trata a Lei Complementar Federal nº. 123, de 14
de dezembro de 2006, assim como as Leis Complementares nºs. 127 e
128, consolidadas, e dá outras providências; passando a vigorar com a
seguinte redação:
“Art. 47- A Administração Municipal, para estímulo ao
crédito e à capitalização da ME, EPP e MEI, reservará em seu orçamento
anual percentual a ser utilizado, através do Fundo Municipal de
Desenvolvimento Econômico e Social (FUMDESC), destinados a apoiar
programas de crédito e/ou garantias, isolados ou suplementares, aos
programas instituídos pelo Município, de acordo com regulamentação do
Poder Executivo”.

Art. 31. Fica alterado o art. 48, da Lei Complementar
Municipal nº. 2.785/2010, que institui no Município de Catalão o
tratamento diferenciado e favorecido às microempresas e empresas de
pequeno porte de que trata a Lei Complementar Federal nº. 123, de 14
de dezembro de 2006, assim como as Leis Complementares nºs. 127 e
128, consolidadas, e dá outras providências; passando a vigorar com a
seguinte redação:
“Art. 48- A Administração Municipal fomentará e
apoiará a criação e o funcionamento de linhas de microcrédito
operacionalizadas através do Banco Cidadão, com atuação exclusiva no
âmbito do Município, para atendimento às ME’s, EPP’s e MEI’s.

Art. 32. Fica alterado o art. 50, da Lei Complementar
Municipal nº. 2.785/2010, que institui no Município de Catalão o
tratamento diferenciado e favorecido às microempresas e empresas de
pequeno porte de que trata a Lei Complementar Federal nº. 123, de 14
de dezembro de 2006, assim como as Leis Complementares nºs. 127 e
128, consolidadas, e dá outras providências; passando a vigorar com a
seguinte redação:

“Art. 50- A Administração Municipal fomentará e
apoiará a instalação e a manutenção, no Município, de cooperativas de
crédito e outras instituições financeiras, públicas e privadas, que tenham
como principal finalidade a realização de operações de crédito com as
ME’s, EPP’s e MEI’s”.

Art. 33. Fica alterado o caput e § 1º do art. 51, da Lei
Complementar Municipal nº. 2.785/2010, que institui no Município de
Catalão o tratamento diferenciado e favorecido às microempresas e
empresas de pequeno porte de que trata a Lei Complementar Federal nº.
123, de 14 de dezembro de 2006, assim como as Leis Complementares
nºs. 127 e 128, consolidadas, e dá outras providências; passando a
vigorar com a seguinte redação:
“Art. 51- O Conselho Municipal de Desenvolvimento
Econômico e Social de Catalão – COMDESC e Secretaria Municipal de
Fazenda, representando o Poder Público, ficam autorizados a coordenar,
de forma conjunta com a Organização da Sociedade Civil de Interesse
Público (OSCIP), gestora do Banco Cidadão, a sistematização de
informações relacionadas ao crédito e financiamento e a disponibilizá-las
às ME’s, EPP’s e MEI’s, por meio das Secretarias Municipais
competentes, da Casa do Empreendedor, ou outros meios disponíveis”.
“§ 1o Por meio do COMDESC, Secretaria Municipal
de Fazenda e Casa do Empreendedor, a administração municipal
disponibilizará as informações necessárias aos empresários das ME’s,
EPP’s e MEI’s localizados no Município, a fim de que obtenham linhas de
crédito menos onerosas e com menos burocracia junto ao Banco
Cidadão, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, FCO, Banco de
Fomento e outras instituições financeiras do País”.
......

Art. 34. Fica alterado o caput e parágrafo único do
art. 53, da Lei Complementar Municipal nº. 2.785/2010, que institui no
Município de Catalão o tratamento diferenciado e favorecido às
microempresas e empresas de pequeno porte de que trata a Lei
Complementar Federal nº. 123, de 14 de dezembro de 2006, assim como

as Leis Complementares nºs. 127 e 128, consolidadas, e dá outras
providências; passando a vigorar com a seguinte redação:
”Art. 53- O Município realizará parcerias com a
iniciativa privada, através de convênios com entidades de classe,
instituições de ensino superior, ONGs, Ordem dos Advogados do Brasil –
OAB, e outras instituições semelhantes, a fim de orientar e facilitar às
ME’s, EPP’s e MEI’s o acesso à Justiça, priorizando a aplicação do
disposto no artigo 74 da Lei Complementar Federal nº 123, de 14 de
dezembro de 2006”.
“Parágrafo único. Sem prejuízo de suas atribuições
principais, fica a Assistência Jurídica Municipal autorizada a oferecer
orientação e o atendimento jurídico previsto no caput às ME’s, EPP’s e
MEI’s.

Art. 35. Fica alterado o caput do art. 54, da Lei
Complementar Municipal nº. 2.785/2010, que institui no Município de
Catalão o tratamento diferenciado e favorecido às microempresas e
empresas de pequeno porte de que trata a Lei Complementar Federal nº.
123, de 14 de dezembro de 2006, assim como as Leis Complementares
nºs. 127 e 128, consolidadas, e dá outras providências; passando a
vigorar com a seguinte redação:
“Art. 54- O Município celebrará parcerias com
entidades locais, inclusive com o Poder Judiciário, objetivando estimular
a utilização dos institutos de conciliação prévia, mediação e arbitragem,
para solução de conflitos de interesse das ME’s, EPP’s e MEI’s
localizadas em seu território”.
......
......

Art. 36. Fica alterado o art. 55, da Lei Complementar
Municipal nº. 2.785/2010, que institui no Município de Catalão o
tratamento diferenciado e favorecido às microempresas e empresas de
pequeno porte de que trata a Lei Complementar Federal nº. 123, de 14
de dezembro de 2006, assim como as Leis Complementares nºs. 127 e

128, consolidadas, e dá outras providências; passando a vigorar com a
seguinte redação:
“Art. 55- O Poder Executivo incentivará as ME’s,
EPP’s e MEI’s a se organizarem em cooperativas ou outra forma de
associação para fins de desenvolvimento de suas atividades”.

Art. 37. Fica alterado o caput do art. 58, da Lei
Complementar Municipal nº. 2.785/2010, que institui no Município de
Catalão o tratamento diferenciado e favorecido às microempresas e
empresas de pequeno porte de que trata a Lei Complementar Federal nº.
123, de 14 de dezembro de 2006, assim como as Leis Complementares
nºs. 127 e 128, consolidadas, e dá outras providências; passando a
vigorar com a seguinte redação:
“Art. 58- É concedido parcelamento, em até 24 (vinte
e quatro) parcelas mensais e sucessivas, dos débitos relativos ao ISSQN
e aos demais débitos com o Município, de responsabilidade das ME’s,
EPP’s e MEI’s, e de seu titular, relativos a fatos geradores ocorridos até
31 de dezembro de 2008”.
......
......

Art. 38. Fica alterado o caput do art. 59, da Lei
Complementar Municipal nº. 2.785/2010, que institui no Município de
Catalão o tratamento diferenciado e favorecido às microempresas e
empresas de pequeno porte de que trata a Lei Complementar Federal nº.
123, de 14 de dezembro de 2006, assim como as Leis Complementares
nºs. 127 e 128, consolidadas, e dá outras providências; passando a
vigorar com a seguinte redação:
“Art. 59- Fica instituído o “Dia Municipal da
Microempresa, Empresa de Pequeno Porte, Microempreendedor
Individual e do Desenvolvimento”, que será comemorado no dia 5 de
novembro de cada ano”.

Art. 39. - Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CATALÃOGO, Estado de Goiás, aos 01 (primeiro) dias do mês de julho de 2015.

JARDEL SEBBA
Prefeito Municipal

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Município de Catalão

LEI Nº 3.284, de 01 de julho de 2015.
“Cria o Conselho Municipal de Políticas
Culturais e dá outras providências.

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, no
uso de suas prerrogativas constitucionais, aprova, e eu, Prefeito
Municipal, sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1° - Fica criado no âmbito municipal o Conselho
Municipal de Políticas Culturais.
Art. 2º - O Conselho Municipal de Políticas Culturais
é o órgão que, no âmbito da Secretaria Municipal de Cultura ou órgão
similar, institucionaliza a relação entre a Administração Municipal e os
setores da sociedade civil ligados à cultura, participando da elaboração,
da execução e da fiscalização da política cultural da cidade de Catalão.
Art. 3° - O Conselho Municipal de Políticas Culturais
será constituído por:
I – 08 (oito) Comissões;
II – 01 (um) Conselho Geral;
III – 01 (uma) Plenária.

Parágrafo único – O Conselho Municipal de Políticas
Culturais, em reunião plenária, deverá eleger entre seus membros
presidente, vice-presidente, um secretário geral e os respectivos
suplentes.

Art. 4º - Ao Conselho Municipal de Políticas
Culturais, que tem caráter preponderantemente normativo e consultivo,
compete:
I – Representar a sociedade civil de Catalão, junto ao
Poder Público Municipal, em todos os assuntos que digam respeito à
cultura;
II – Elaborar, junto à Secretaria Municipal de Cultura
ou órgão similar, diretrizes e normas da política cultural do município;
III – Apresentar, discutir e dar parecer sobre projetos
que digam respeito: à produção, ao acesso e à difusão cultural; à
memória sociopolítica, artística e cultural de Catalão;
IV – Estimular a democratização e a descentralização
das atividades de produção cultural como direito de acesso e fruição dos
bens culturais, de produção cultural e de preservação da memória
histórica, social, política e artística;
V – Garantir a continuidade dos projetos culturais de
interesse do município, independente das mudanças de governo e/ou de
seus secretários;
VI – Emitir parecer sobre questões referentes a:
a) prioridades programáticas e orçamentárias;
b) propostas de fundos de incentivo à cultura;
c) propostas de obtenção de recursos;
d) distribuição orçamentária;
e) estabelecimento de convênios com instituições e
entidades culturais.
VII – Colaborar para o estudo e o aperfeiçoamento da
legislação sobre:
a) política cultural, em âmbito municipal, estadual e
federal;
b) política de telecomunicações;
c) política de organização e funcionamento da
comunicação no município de Catalão.
VIII – Avaliar a execução das diretrizes e metas
anuais da Secretaria ou órgão similar, bem como as suas relações com a
sociedade civil.

Art. 5º - As comissões serão divididas por áreas, a
saber:
I – Artes Ciências e Músicas, abrangendo teatro,
dança, música, ópera, canto, coral e circo;
II – Artes Visuais e Artes Audiovisuais, abrangendo:
artes plásticas, fotografia, artes gráficas e “design”, cinema, televisão,
rádio e vídeo;
III – Patrimônio Cultural, abrangendo: arquitetura,
arqueologia, museus, antropologia, história, sociologia;
IV – Livro e Literatura, abrangendo: escritores,
bibliotecas e editores; de 1º e 2º graus, centros de pesquisa, institutos de
pesquisa escolas de arte;
V – Expressões folclóricas e cultura popular:
associações de festeiros de rua, samba e carnaval, folia de reis e festas
religiosas;
Art. 6º - Cada Comissão será assim constituída:
I – 3 (três) representantes por entidade ou instituição
credenciada; exceto a comissão nº 5 do artigo 5º, que será composta por
2( dois) representantes.
Parágrafo único – Os representantes das entidades
ou instituições credenciadas terão direito à voz e a voto e serão
indicados na forma prevista em seus estatutos, observados os seguintes
critérios:
a) 1 (um) dos representantes deverá permanecer aos
quadros associativos da entidade ou instituição;
b) O outro representante poderá ser composto de
pessoas tidas pelos seus membros com de reconhecida notoriedade e
vivência cultural, ainda que não sejam filiados a ela.
Art. 7º - Às Comissões compete:
I – Discutir, de forma abrangente, todas as questões
relativas às respectivas áreas de atuação, bem como estabelecer
diretrizes e metas anuais e encaminhar suas decisões ao Conselho
Geral;

II – Escolher seus representantes para o Conselho
Geral, observado o disposto nos parágrafos 1º e 2º do artigo desta lei;
III – Criar e alterar o seu Regimento Interno, “ad
referendum” do Conselho Geral;
IV – Estudar ou decidir sobre o credenciamento ou
descredenciamento de entidades ou instituições da área “ad referendum”
do Conselho Geral;
V – Dirigir-se ao Conselho Geral, como instância de
recurso, em caso de conflito com outras comissões ou com a Secretaria
Municipal de Cultura ou órgão similar.
Art. 8º - As Comissões renovar-se-ão, parcialmente,
a cada ano, observados os seguintes critérios:
I – Os representantes que pertencem ao quadro
associativo de entidade ou instituição serão substituídos nos anos
impares, ou, em qualquer momento, no caso de interrupção do mandato
por interesse da entidade, ou instituição que representem;
II – Os demais membros das Comissões serão
substituídos nos anos pares, ou a qualquer momento, no caso da
vacância.
§ 1º. Os mandatos dos membros das Comissões
poderão ser renovados apenas uma vez.
§ 2º. Em qualquer hipótese de substituição, deverão
ser observados os critérios estabelecidos no artigo 6º para a escolha de
novos membros.
Art. 9º - O Conselho Geral será constituído pelos
representantes das comissões previstas no artigo 5º da presente lei.
Art. 10 - Ao Conselho Geral compete:
I – Cumprir e fazer as disposições desta lei,
especialmente o disposto no artigo 4º, apoiado nas decisões das
Comissões;
II – Criar e alterar seu Regimento Interno, “ad
referendum” da Plenária;

III – Convocar a Plenária e a ela encaminhar relatório
anual;
IV – Fiscalizar a administração do Conselho
Municipal de Políticas Culturais, aprovando e emitindo parecer.
Art. 11 - A Plenária, de que trata o inciso III do artigo
3º desta lei, será fórum de debates e decisão de todas as questões e
divergências surgidas no decorrer do ano, nas Comissões e no Conselho
Geral, devendo discutir e aprovar o Relatório Anual elaborado por este
último.
Art. 12 - A Plenária será assim constituída:
I – Todos os membros das 05 (cinco) Comissões;
II – Até 03 (três) convidados indicados por entidades
ou instituição credenciada;
III – Até 03 (três) convidados indicados pelas
Comissões;
IV – Até 03 (três) convidados indicados pela
Secretaria Municipal de Cultura ou órgão similar;
V – Até 03 (três) convidados indicados pelo Poder
Legislativo Municipal.
Art. 13 - A Plenária reunir-se-á, ordinariamente, uma
vez ao ano.
§ 1º - Na reunião a que se refere o “caput” deste
artigo, a mesa será constituída por representantes do Conselho Geral e
presidida pelo titular da Secretaria Municipal de Cultura ou órgão similar,
ou por representante por ele indicado, dentre os membros do Conselho.
§ 2º - A reunião poderá ser pública, não assistindo
aos observados o direito à voz.
§ 3º - A pauta da reunião será sugerida pelo
Conselho Geral e submetida à apreciação da Plenária.
Art. 14 - A Secretaria Municipal de Cultura ou órgão
similar deverá viabilizar a estrutura física do funcionamento do Conselho
Geral e da Plenária, bem como o custeio deste funcionamento, no que se

referem a pessoal, materiais, convocações, arquivo e administração geral
do Conselho Municipal de Políticas Culturais.
Art. 15 - O Regimento Interno do Conselho Municipal
de Políticas Culturais determinará a periodicidade das reuniões e a forma
de sua convocação, bem como das reuniões extraordinárias, das 3 (três)
instâncias que o compõem, observando o disposto no artigo 10, inciso III,
e no artigo 13 desta lei.
Art. 16 - O credenciamento da entidade ou
instituição, a que se refere o inciso IV do artigo 7º desta lei, ficará a cargo
da Comissão Provisória de Credenciamento, a ser constituída pela
Secretaria Municipal de Cultura ou órgão similar, observando o disposto
no artigo 20.
Art. 17 - A Comissão Provisória de Credenciamento
de que trata o artigo anterior será composta por 1 (um) representante da
Secretaria Municipal de Cultura ou órgão similar, 1(um) representante do
Poder Legislativo Municipal, indicado pela Comissão de Cultura da
Câmara Municipal, e 1 (um) representante de entidades de classe.
Art. 18 - A Comissão Provisória de Credenciamento
receberá, sem restrição, todas as solicitações de entidades ou
instituições
interessadas
em
credenciar-se
nas
Comissões
correspondentes às suas respectivas áreas.
Parágrafo único – A Comissão Provisória de
Credenciamento informará à Secretaria Municipal de Cultura ou órgão
similar, as entidades credenciadas, as justificativas das decisões de não
credenciamento, enviando toda a documentação dos solicitantes, para
homologação por aquela Secretaria.
Art. 19 - A Comissão Provisória de Credenciamento
se extinguirá com a posse das Comissões, que absorverão as atribuições
estabelecidas nos artigos 17 e 19 desta lei.
Art. 20 – O cadastramento de qualquer entidade ou
instituição não implica direito adquirido à sua participação no Conselho
Municipal de Políticas Culturais.

Art. 21 – As despesas com a execução desta lei
correrão por conta das dotações orçamentárias próprias da Secretaria de
Cultura do Município ou órgão similar, suplementadas se necessário.
Art. 22º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CATALÃOGO, Estado de Goiás, aos 01 (primeiro) dias do mês de julho de 2015.

JARDEL SEBBA
Prefeito Municipal

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Município de Catalão

LEI Nº 3.285, de 01 de julho de 2015.

“Altera
a
estrutura
administrativa
da
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO
DE CATALÃO, SMTC, criada pela lei municipal nº
1.804, de 16 de dezembro de 1999, na forma que
especifica e dá outras providências”.

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, no
uso de suas prerrogativas constitucionais, aprova, e eu, Prefeito
Municipal, sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art.1º - Fica alterada a estrutura administrativa da
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE CATALÃO –
SMTC, instituída pela lei municipal de nº 1.804, de 16 de dezembro de
1.999, que passa a ser designada como ANEXO VIII (para os cargos de
provimento efetivo), do Quadro de Servidores Efetivos constante da Lei
Municipal de n.º 1.818, de 05 de abril de 2.000; e no ANEXO ÚNICO –
PARTE II, (para os cargos de provimento comissionado), Dos Órgãos de
Administração Indireta do Município de Catalão constante da Lei
Municipal de nº 2.637, de 19 de dezembro de 2008, todos a serem
regidos pelo regime Estatutário.
Parágrafo único – O nº de vagas, nomenclatura,
vencimento, análise, descrição e característica dos cargos estão
especificados nos anexos referenciados e fazendo parte integrante das
leis aludidas no caput deste artigo.

Art. 2º - O provimento dos cargos de que trata esta
Lei está condicionada à comprovação da existência de prévia dotação
orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de
pessoal e aos acréscimos dela decorrentes, conforme disposto no § 1o
do art. 169 da Constituição Federal.
§ 1º - As despesas resultantes da aplicação desta lei
correrão à conta das dotações orçamentárias consignadas no orçamento
vigente, suplementadas, se necessário, nos termos da legislação em
vigor.
§ 2º - As despesas estabelecidas por esta Lei
ocasionarão irrelevante impacto orçamentário-financeiro, posto que
existe adequação orçamentária para as mesmas, o que, em regra,
satisfaz as exigências do artigo 16 da Lei de Responsabilidade Fiscal.
§ 3º - Em razão das alterações introduzidas por esta
lei, fica a Diretoria de Recursos Humanos do Município autorizada a
readequar os Organogramas de acordo com os termos desta Lei.
Art. 3º - Fica a Diretoria de Contabilidade autorizada
a fazer as alterações e inclusões necessárias no Plano Plurianual – PPA
de 2014/2017, lei municipal nº 3.190, de 11 de dezembro de 2014; na Lei
de Diretrizes Orçamentária – LDO para 2014, lei municipal nº 3.189, de
11 de dezembro de 2014, bem como na Lei Orçamentária Anual – LOA
de 2014, lei municipal nº 3.188, de 11 de dezembro de 2014.
Art. 4º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CATALÃOGO, Estado de Goiás, aos 01 (primeiro) dias do mês de julho de 2015.

JARDEL SEBBA
Prefeito Municipal

ANEXO VIII
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSTO DE CATALÃO - SMTC
(Estrutura dos Cargos Efetivos Regidos pelo Regime Estatutário)
Mês: Junho/2015

GRUPO A

NÍVEIS

N.ºVAGAS
II - Ens.
Médio

004
40 HORAS
SEMANAIS

III - Ens.
Superior

001

CARGO
PINTOR LETRISTA

01-05
anos

06-10
anos

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

970,56

980,21

990,03

999,98

1.040,50

1.050,90

1.061,47

1.072,08

26-30
anos

31 em
diante

1.009,90

1.020,04

1.030,23

1.082,78

1.093,61

1.104,53

26-30
anos

31 em
diante

GRUPO B

NÍVEIS

N.ºVAGAS
II - Ens.
Médio

003
40 HORAS
SEMANAIS

III - Ens.
Superior

002

CARGO
ESCRITURÁRIO

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

01-05
anos

06-10
anos

1.145,26

1.156,72

1.168,27

1.179,99

1.191,79

1.203,72

1.215,77

1.227,90

1.240,16

1.252,57

1.265,10

1.277,74

1.290,50

1.303,44

26-30
anos

31 em
diante

GRUPO C

NÍVEIS

N.ºVAGAS
II - Ens.
Médio

004
40 HORAS
SEMANAIS

III - Ens.
Superior

002

CARGO
AUXILIAR
ADMINISTRATIVO

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

01-05
anos

06-10
anos

1.743,01

1.760,47

1.778,08

1.795,90

1.813,85

1.831,99

1.850,31

1.868,76

1.887,49

1.906,37

1.925,43

1.944,69

1.964,09

1.983,74

26-30
anos

31 em
diante

GRUPO D

NÍVEIS

N.ºVAGAS
II - Ens.
Médio

40
40 HORAS
SEMANAIS

III - Ens.
Superior

22

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

01-05
anos

06-10
anos

AGENTE DE
FISCALIZAÇÃO

2.600,00

2.626,00

2.652,26

2.678,78

2.705,57

2.732,63

2.759,96

PORTADOR CNH
CATEGORIA "A" e "B"

2.787,56

2.815,44

2.843,59

2.872,03

2.900,75

2.929,76

2.959,06

CARGO

GRUPO E

NÍVEL SUPERIOR COMPLETO

N.ºVAGAS

003

40 HORAS
SEMANAIS

CARGO

ENGENHEIRO

01-05
anos

06-10
anos

3.518,39

3.553,55

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

3.589,10

3.624,99

Formação Superior em
Engenharia com
especialização em
Engenharia de Tráfego.

(a)JUAREZ CAMILO RODOVALHO
Presidente da Câmara Municipal de Catalão

3.661,26

26-30
anos

31 em
diante

3.697,86

3.734,80

SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSTO DE CATALÃO - SMTC
ANÁLISE E DESCRIÇÃO DOS CARGOS INTEGRANTES DO ANEXO VIII
(Estrutura dos Cargos Efetivos Regidos pelo Regime Estatutário)

Cargo: Pintor Letrista
Requisitos para provimento
Ensino Médio completo
Síntese dos deveres
Elaborar e produzir painéis, cartazes, faixas e placas; recuperar placas e letreiros.
Atribuições características
Fixar placas e cartazes, providenciar o material a ser utilizado; elaborar orçamento dos
serviços a serem executados, operar equipamentos e ferramentas próprias da atividade,
fazer trabalho de ampliação e redução de escalas, executar outras tarefas para o
desenvolvimento das atividades do setor inerentes à sua função.

Cargo: Escriturário
Requisitos para provimento
Ensino Médio Completo c/ Certificado de Conclusão de Cursos de Microsoft Excel e
Word
Síntese dos deveres
Coordenar e executar atividades relacionadas com as rotinas administrativas
Atribuições características
Fazer anotações em fichas e manusear fichários. Classificar e organizar expedientes.
Obter informações e fornecê-las aos interessados. Operar máquinas de escrever,
microcomputadores, notebooks, projetores, conhecimento em programas WORD e
EXCEL. Preparar cartas, ofícios, trabalhos, tabelas, relatórios, memorandos,
telegramas, fax, e-mail, etc. Preparar e postar correspondências. Conferir somatórios.
Receber e entregar documentos e correspondências. Operar telefones e central de
telefones. Executar outras tarefas correlatas.

Cargo: Auxiliar Administrativo
Requisitos para provimento
Ensino Médio Completo c/ Certificado de Conclusão de Cursos de Microsoft Excel e
Word
Síntese dos deveres
Coordenar e executar atividades relacionadas com as rotinas administrativas
Atribuições características
Coordenar, supervisionar e executar trabalhos ligados às atividades administrativas.
Desenvolver estudos para racionalização e otimização dos serviços. Subsidiar a
elaboração de planejamento administrativo e financeiro e programas de trabalho.
Observar a aplicação de leis, normas e regulamentos. Orientar equipes auxiliares.
Levantar, organizar e fornecer dados estatísticos de sua área de atuação. Apresentar
relatórios periódicos. Executar outras tarefas correlatas.

Cargo: Agente de Fiscalização
Requisitos para provimento
Ensino Médio Completo c/ Carteira Nacional de Habilitação categoria A e B.
Síntese dos deveres
Verificação e fiscalização do cumprimento da legislação de trânsito com poder de
polícia administrativa, no âmbito da competência municipal.
Atribuições características
Operar e fiscalizar o trânsito de veículos, pedestres, bicicletas e animais; prevenir,
proibir, inibir e restringir a prática das infrações de trânsito; autuar e aplicar as medidas
administrativas cabíveis por infrações de circulação, estacionamento, paradas em vias
públicas; fiscalizar o sistema de estacionamento rotativo pago nas vias; efetivar
intervenções para garantir o melhor desempenho do trânsito; organizar o trânsito e o
tráfego em locais de difícil fluxo; participar do planejamento da educação e controlar,
orientar e fiscalizar o trânsito de veículos, bicicletas e pedestres nas vias e logradouros
públicos municipais, visando à segurança das pessoas, a fluidez do tráfego e o respeito
às normas e a sinalização, conforme o Código de Trânsito Brasileiro; planejar e
implantar medidas para a redução da circulação de veículos e orientação do tráfego;
promover a implantação de medidas e melhorias para circulação e segurança dos
ciclistas; promover a implantação das medidas da política nacional de trânsito e do
programa nacional de trânsito; promover e participar de projetos e programas de
educação e segurança de trânsito. Executar outras atividades correlatas.

Cargo: Engenheiro
Requisitos para provimento
Formação superior em Engenharia com especialização em Engenharia de tráfego, com
registro no Conselho de Classe.
Síntese dos deveres
Planejar atividades e projetos relacionados com o controle e melhoria do trânsito
Atribuições características
Desenvolver, executar, planejar coordenar, orçar e avaliar projetos. Planejamento
viário, a programação de semáforos, a disposição de sinalização, o desenvolvimentos
de formas de controle de trânsito, o desenho geométrico para a construção de vias.
Controlar, Fiscalizar, vistoriar a qualidade dos suprimentos e serviços comprados e
executados na esfera de trânsito e transporte. Elaborar normas e documentação técnica.
Assessorar e apoiar nas atividades do setor de controle de trânsito.

(a)JUAREZ CAMILO RODOVALHO
Presidente da Câmara Municipal de Catalão

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Município de Catalão

LEI Nº 3.286, de 03 de julho de 2015.
“Dispõe
de
Obrigação
Relativa
ao
Atendimento dos Usuários nas Agências dos
Correios situadas no Território do Município
de Catalão e dá outras providências”.
A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, no
uso de suas prerrogativas constitucionais, aprova, e eu, Prefeito
Municipal, sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1° - As agências dos Correios Situadas no
Munícipio de Catalão deverão efetuar atendimento em tempo razoável.
§ 1° - Para os fins desta Lei, entende-se como tempo
razoável de atendimento, o prazo máximo de quinze minutos em dias
normais e de trinta minutos em dias precedentes ou posteriores a
feriados prolongados.
§ 2º - As agências de que trata o caput, são
obrigadas a fornecer aos usuários senhas numéricas de atendimento que
identifiquem a agência, registrem o horário de entrada e de efetivo
atendimento.
Art. 2º - O atendimento preferencial, aos maiores de
sessenta anos, gestantes, pessoas com deficiência física e pessoas com
crianças de colo, será realizado através de senhas numéricas
preferenciais.
Art. 3º - Os Correios deverão disponibilizar em todas
as suas agências, pelo menos, um bebedouro de água e um banheiro
para uso dos clientes.

Art. 4º - Os Correios deverão exibir em local visível,
nas suas agências, as seguintes informações: o número desta Lei; o
tempo máximo de espera para atendimento nos caixas; o direito a senha
numérica onde conste horário de entrada e de atendimento e os locais do
bebedouro para uso dos clientes.
Art.5° - O não cumprimento desta Lei sujeitará o
infrator às penalidades, a serem estabelecidas pelo Poder Executivo
Municipal e fiscalização pelo PROCON, aferidas relativamente a cada
agência onde se verificar a infração.
§ 1º - A suspensão da licença de funcionamento
somente cessará mediante a regularização do atendimento nos moldes
previstos nesta Lei.
§ 2º - O auto de infração será publicado no Diário
Oficial do Município.
Art.6º - O Município disponibilizará meios eficazes
para o recebimento das denúncias e respectiva averiguação, bem como
para fiscalização do cumprimento desta Lei.
Art.7° - Os Correios terão o prazo de noventa dias, a
contar da data da publicação desta Lei, para adequarem o atendimento
ao público nas agências situadas em território do Município de CATALÃO
ao disposto nesta Lei.
Art.8º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CATALÃOGO, Estado de Goiás, aos 03 (três) dias do mês de julho de 2015.

JARDEL SEBBA
Prefeito Municipal

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Município de Catalão

LEI Nº 3.287, de 28 de agosto de 2015.
“Altera o Parágrafo único do art. 1º e os
incisos II e III do art. 2º, da Lei Municipal
nº 3.226, de 27 de fevereiro de 2015, na
forma abaixo”.
.

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, no
uso de suas prerrogativas constitucionais, aprova, e eu, Prefeito
Municipal, sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º - O Parágrafo único do Art. 1º, da Lei Municipal
nº 3.226, de 27 de fevereiro de 2015, passa, a partir desta data, a vigorar
com a seguinte redação:

“Lei Municipal nº 3.226, de 27 de fevereiro de 2015:

Art. 1° -...
Parágrafo único - A alienação não será feita por
preço inferior ao da avaliação, valor este apurado
pela Comissão de Avaliação do Município, em novo
laudo exarado na data de 31 de julho do corrente
ano, que fica fazendo parte integrante desta Lei.”
Art. 2º - Os incisos II e III, do Art. 2º, da Lei Municipal
nº 3.226, de 27 de fevereiro de 2015, passam, a partir desta data, a
vigorarem com a seguinte redação:

“Lei Municipal nº 3.226, de 27 de fevereiro de 2015:

Art. 2º - ...
II - a forma de pagamento será feita a vista ou em até
10 (dez) parcelas iguais e mensais, vencendo a 1ª no
ato de assinatura do contrato e a 2ª, 30 (trinta) dias
após a primeira; as demais mensais e sucessivas;
III - o atraso no pagamento acarretará multa
equivalente a 10% (dez por cento) da parcela ou
parcelas em atraso, além de juros de mora,
utilizando-se como parâmetro as regras do Código
Tributário Municipal;”.
Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação.

Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CATALÃOGO, Estado de Goiás, aos 28 (vinte e oito) dias do mês de agosto de 2015.

JARDEL SEBBA
Prefeito Municipal

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Município de Catalão

LEI Nº 3.288, de 31 de agosto de 2015.
“Autoriza a desafetar área, cria acesso viário e
autoriza o Município a receber doação de área e
dá outras providências”.

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, no
uso de suas prerrogativas constitucionais, aprova, e eu, Prefeito
Municipal, sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art.1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a
desafetar uma área de 482,97m2 da destinação de área verde, a ser
desmembrada de gleba maior, do imóvel pertencente ao Município de
Catalão e designado como área verde nº 01 do Loteamento Residencial
Leblon, nesta cidade.
Art. 2º - Por sobre a área a ser desafetada fica criado
o Acesso viário “A”, que interligará o Loteamento Leblon aos terrenos
situados além da área verde refenciada no Art. 1º desta lei, partindo da
Rua Elizabete, devendo a área que se demudará em via urbana (Acesso
viário “A”), ser afetada como bem de uso comum do povo.
Parágrafo único - O Acesso viário criado no caput
deste artigo terá uma largura de 18,80 metros e comprimento de
aproximadamente 26,00 metros, e contará com duas vias de tráfego
separadas por um canteiro central de 7,00 metros.
Art. 3º - Em contrapartida a desafetação mencionada
e para recompor a totalidade da área verde original, fica o Município de
Catalão autorizado a receber em doação sem encargo, duas áreas de
150,01metros cada, de Alexandre Borges Pereira Reis e outros, que

serão remembradas à área verde nº 01 do Loteamento Leblon, que se
compromete ainda, a reflorestar e manter ajardinada toda a área verde
designada como nº 01 do Loteamento Leblon.
Art. 4º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação,revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CATALÃOGO, Estado de Goiás, aos 31 (trinta e um) dias do mês de agosto de 2015.

JARDEL SEBBA
Prefeito Municipal

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Município de Catalão

LEI Nº 3.289, de 31 de agosto de 2015.
“Institui a meia entrada para professores da rede
pública Estadual e Municipal de ensino no
município de Catalão, em estabelecimentos que
promovam lazer, esporte, entretenimento e
estimulem difusão cultural.”

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, no
uso de suas prerrogativas constitucionais, aprova, e eu, Prefeito
Municipal, sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica assegurado aos professores da rede
pública Estadual e Municipal de ensino o pagamento de cinquenta por
cento do valor cobrado para ingresso em estabelecimento e/ou casas de
diversão, além de praças desportivas, que promovam espetáculos de
lazer, entretenimento e difusão cultural.
Parágrafo Único: A meia entrada corresponderá,
sempre, à metade do valor do ingresso cobrado, ainda que se trate de
preço promocional ou com desconto sobre o valor normalmente cobrado.
Art. 2º - Consideram-se casas de diversão, para os
efeitos desta Lei, os estabelecimentos que realizem ou exibam
espetáculos musicais, circenses, teatrais, cinematográficos, de artes
plásticas e artísticos em geral.
Art. 3º - O atestado de condição de professor da rede
pública Estadual e Municipal de ensino, para gozo do beneficio previsto
nesta Lei, dar-se-á por meio da apresentação da carteira funcional

emitida pela Subsecretaria Estadual de Ensino e Secretaria Municipal de
Educação.
Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CATALÃOGO, Estado de Goiás, aos 31 (trinta e um) dias do mês de agosto de 2015.

JARDEL SEBBA
Prefeito Municipal

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Município de Catalão

LEI Nº 3.290, de 31 de agosto de 2015.
“Altera os Arts. 6º e 7º, da Lei Municipal de nº
3.245, de 25 de março de 2015, na forma que
específica”.
.
A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, no
uso de suas prerrogativas constitucionais, aprova, e eu, Prefeito
Municipal, sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º - Altera a alínea “b”, do inciso I, do Art. 6º e a
alínea “a”, do inciso I, do Art. 7° da Lei Municipal de n° 3.245, de 25 de
março de 2015, passando a ter a seguinte redação:
“Lei Municipal n° 3.245, de 25 de março de 2015:
Art. 6° - [...]
I – [...]
a) b) disposição das vias de forma a contornar as
áreas fechadas, ressalvaldas as condições
topográficas e geográficas que inviabilizem a
abertura de vias ou sua efetiva inutilidade:
Art. 7° - [...]
I – [...]
b) a) Os loteamentos fechados situados ao longo das
rodovias federais, estaduais ou municipais,
deverão conter ruas marginais paralelas à faixa de
domínio das referidas estradas com largura
mínima de 15,00m (quinze metros), fora dos
limites da área delimitada por muro ou outro tipo
de tapagem admitido pelo Poder Executivo,

porém, integrando o percentual de área destinada
a vias públicas exigidos por lei, ressalvadas as
condições topográficas e geográficas que
inviabilizem a abertura de vias ou sua efetiva
inutilidade.”
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CATALÃOGO, Estado de Goiás, aos 31 (trinta e um) dias do mês de agosto de 2015.

JARDEL SEBBA
Prefeito Municipal

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Município de Catalão

LEI Nº 3.291, de 31 de agosto de 2015.
“Autoriza o Município de Catalão a conceder
auxílio financeiro a cada um dos representantes
dos ternos da congada e reinado de Catalão que
participarão das festividades de Nossa Senhora
do Rosário de 2015 e dá outras providências.”
.

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, no uso
de suas prerrogativas constitucionais, aprova, e eu, Prefeito Municipal,
sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art.1.º - Fica o chefe do Poder Executivo Municipal
autorizado, em nome do Município de Catalão, visando dar melhores condições
aos ternos da congada e reinado que participarão da Festa de Nossa Senhora
do Rosário de 2015, a conceder auxílio financeiro no valor de R$ 5.000,00
(cinco mil reais) para cada um dos representantes legais, abaixo relacionados:

TERNO/REINADO

REPRESENTANTE

Reinado

Rainha – Eloene de Jesus Rita

Terno de Congo Pio Gomes

Capitão – Éder Cássio Paulino

Terno de Congo Congregação do Rosário

Capitão – Roberto Ribeiro

Terno de Congo Zé do Gordo

Capitão – Carlos do Rosário Alves

Terno de Congo Santa Terezinha

Capitão – Antônio Alves de Lima

Terno de Congo de Goiânia

Capitão – José Mário Ribeiro

Terno de Congo Mariarte

Capitã – Aldanice Moreira Reis

Terno de Congo Marinheiro

Capitão – Roberto de Santana

Terno de Congo Sagrada Família

Capitão – Antônio Serafim de Freitas

Terno de Congo Marujeiro

Capitão – Durval Salviano do Nascimento

Terno de Congo São Francisco

Capitão – Renato do Nascimento Reis

Terno de Congo
Nsa. Sra. Do Rosário, Nsa. Sra. Da Guia
Terno Moçambique Coração de Maria

Capitão –Edson Correia de Matos

Terno Moçambique Coração de Mamãe

Capitão – Diogo Gonçalves Resende

Terno Catupé Santa Efigênia

Capitão – Saulo Souza da Costa Júnior

Terno Catupé Cacunda
Nossa Senhora das Mercês
Terno Catupé Cacunda
Nossa Senhora do Rosário
Terno Catupé São Benedito

Capitão – Antônio Alucimário da Silva

Terno Vilão Santa Efigênia

Capitão – Lázaro Joaquim José da Silva

Terno Vilão II – Nossa Senhora de Fátima

Capitão – Eurípedes Luiz Severino

Terno Penacho

Capitão – José Gercino Vitor

Terno de Congo Prego

Capitão – Elzon Arruda

Capitão – Antônio Carlos Ribeiro

Capitão – Carlos Francisco Rosa da Silva
Capitão – Valdivino Rosa

Parágrafo único – Para o recebimento do recurso
autorizado cada um dos representantes deverá assinar termo de compromisso
com o Município, se comprometendo a empregar os recursos recebidos
somente em prol da melhoria das condições de apresentação dos seus
respectivos ternos, devendo prestar contas em no máximo 45 (quarenta e
cinco) dias.
Art. 2º - As despesas com a execução desta Lei correrão
a conta da seguinte dotação orçamentária:
01.3021.13.392.4025.4167
335043 (100) – Subvenção a Associação de Congadas de
Catalão.
Art. 3º - Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CATALÃOGO, Estado de Goiás, aos 31 (trinta e um) dias do mês de agosto de 2015.

JARDEL SEBBA
Prefeito Municipal

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Município de Catalão

LEI Nº 3.292, de 31 de agosto de 2015.

“Denomina de AVENIDA DR. WILLIAM
SAFATLE a abertura de via que dará
continuidade na Avenida Dr. Lamartine Pinto
de Avelar, passando pelo Condomínio dos
Buritis até a Avenida castelo Branco”.
.
A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, no
uso de suas prerrogativas constitucionais, aprova, e eu, Prefeito
Municipal, sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica denominada de AVENIDA DR. WILLIAM
SAFATLE a abertura de via que dará continuidade na avenida Dr.
Lamartine Pinto de Avelar passando pelo Condomínio dos Buritis até a
Avenida Castelo Branco, Setor Universitário, nesta cidade.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CATALÃOGO, Estado de Goiás, aos 31 (trinta e um) dias do mês de agosto de 2015.

JARDEL SEBBA
Prefeito Municipal

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Município de Catalão

LEI Nº 3.293, de 31 de agosto de 2015.
“Autoriza o Executivo Municipal a ceder em
Comodato a OAB Subseção de Catalão o
imóvel público que especifica e dá outras
providências”.
.
A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, no
uso de suas prerrogativas constitucionais, aprova, e eu, Prefeito
Municipal, sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica o Executivo Municipal autorizado a
desafetar da condição de área institucional (equipamentos urbanos) e
ceder em comodato, por 240 (duzentos e quarenta) meses, podendo ser
renovado por igual ou outroperíodo, à ORDEM DOS ADVOGADOS DO
BRASIL – SUBSEÇÃO CATALÃO, entidade civil sem fins lucrativos, de
natureza autárquica, com sede na Avenida Farid Miguel Safatle, nº 460,
Centro, nesta cidade, Estado de Goiás, inscrita no CNPJ sob o nº
02.656.759/0009-00, o bem imóvel de propriedade do Município de
Catalão, necessário para o desempenho das finalidades da OAB no
Município de Catalão, a seguir descrito:
- uma área de terreno, situada entre as Ruas 01, 02,
e 03, designada “Área Institucional 01”, na quadra G, CCI nº 42.849 do
Loteamento Jardim Athenas, com 6.233,17m2, nesta cidade.
Art. 2º - O imóvel objeto do comodato deverá servir
como sede do Clube Social e de Lazer da OAB – Subseção de Catalão,
que se compromete a realizar projetos sociais no espaço, em especial
envolvendo crianças carentes do Município, com ênfase para aquelas da

região de influência do imóvel, bem como disponibilizar ao Município de
Catalão esse espaço para a realização das mesmas atividades, quando
necessário e mediante prévio agendamento.
§ 1º - Nenhuma benfeitoria, seja útil ou necessária,
levadas a efeito pela OAB serão indenizadas pelo Município.
§ 2º - O presente comodato
contrapartida financeira por qualquer das partes.

não

ensejará

Art. 3º - Em caso de extinção do Comodato ou
devolução do imóvel por parte da OAB, as benfeitorias passarão a
integrar o patrimônio do Município, ficando o comodato revogado
automaticamente.
Art. 4º - As despesas decorrentes da aplicação desta
Lei, se houverem, serão suportadas a conta do orçamento vigente.
Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CATALÃOGO, Estado de Goiás, aos 31 (trinta e um) dias do mês de agosto de 2015.

JARDEL SEBBA
Prefeito Municipal

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Município de Catalão

LEI Nº 3.294, de 31 de agosto de 2015.
“Altera o Art. 1º, da Lei Municipal nº 3.280,
de 24 de junho 2015, na forma abaixo”.

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, no uso
de suas prerrogativas constitucionais, aprova, e eu, Prefeito Municipal,
sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º - O Art.1º, da Lei Municipal nº 3.280, de 24 de
junho de 2015, passa, a partir desta data, a vigorar com a seguinte redação:
“Lei Municipal nº 3.280, de 24 de junho de 2015:

Art.1º - Fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado,
em nome do Município de Catalão a conceder auxílio
financeiro ao lutador catalano APARECIDO ALEXANDRE DE
JESUS – portador do CPF nº 885.981.281-04, que irá
participar de três Campeonatos de Jiu-Jitsu, sendo:
- ASIAN OPEN – TOKYO – JAPÃO;
- MUNDIAL NO GI – CALIFORNIA – EUA;
- SUL AMERICANO – SÃO PAULO – SP”.
Art. 2º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CATALÃOGO, Estado de Goiás, aos 31 (trinta e um) dias do mês de agosto de 2015.

JARDEL SEBBA
Prefeito Municipal

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Município de Catalão

LEI Nº 3.295, de 31 de agosto de 2015.
“Concede reajuste salarial aos vencimentos dos
servidores efetivos e comissionados e, revisão
anual na forma do inciso X, do Art.37, da
Constituição Federal, aos subsídios dos agentes
políticos do Poder Legislativo Municipal e dá
outras providências”..

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, no
uso de suas atribuições e considerando a prerrogativa constitucional
contida no Inciso X do artigo 37, da CF/88, artigos 1° e 2° da Resolução
Normativa RN N°. 0005/07, de 09 de maio de 2007 do TCM e o que
estabelece a Lei Municipal n° 2.550, de 24/01/2008, que fixou a data
base das revisões gerais anuais dos subsídios dos agentes políticos e da
remuneração dos servidores públicos municipais, aprova, e eu, Prefeito
Municipal, sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica o Poder Legislativo Municipal autorizado
a fazer a reposição salarial anual com aumento aos vencimentos dos
servidores públicos efetivos do Legislativo municipal, em 50% (cinquenta
por cento), a partir de 1º (primeiro) de abril de 2015.
Art. 2º - Fica o Poder Legislativo Municipal autorizado
a fazer a reposição salarial anual com aumento aos vencimentos do
cargo de Chefe de Gabinete do Poder Legislativo municipal, em
68,8995% (sessenta e oito vírgula oitenta e nove e noventa e cinco por
cento), a partir de 1º (primeiro) de abril de 2015.
Art. 3º - Fica o Poder Legislativo Municipal autorizado
a fazer a reposição salarial anual aos vencimentos dos servidores
públicos comissionados e aos subsídios dos agentes políticos do
Legislativo municipal, em 3,1451% (três vírgula quatorze cinquenta e um

por cento), correspondente à variação do IGP-M (FGV) DE abril/2014 a
março/2015, a partir de 1º (primeiro) de abril do corrente ano.
Art. 4º - As despesas decorrentes desta Lei correrão
por conta de dotações existentes no orçamento em vigor.
Art. 5º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação, com efeitos financeiros retroativos a partir de 1º de abril do
corrente ano.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CATALÃOGO, Estado de Goiás, aos 31 (trinta e um) dias do mês de agosto de 2015.

JARDEL SEBBA
Prefeito Municipal

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Município de Catalão

LEI Nº 3.296, de 31 de agosto de 2015.
“Cria cargo de CONTROLADOR INTERNO na
estrutura administrativa da Câmara Municipal
de Catalão e dá outras providências.”

A CÂMARA MUNICIPAL DE CATALÃO, ESTADO DE
GOIÁS, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal
aprovou e o Prefeito Municipal, sanciona a seguinte Lei:

Considerando a necessidade de criação do cargo de
Controlador Interno da Câmara Municipal de Catalão, visando a atender o que
dispõem o artigo 36, da Lei Orgânica do Município de Catalão (GO), o artigo 74
da Constituição Federal e artigo 59 da Lei Complementar nº 101/2000.

Considerando a Instrução Normativa nº 0008/2014 do
Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, a qual orienta os
municípios goianos a comporem seus Sistemas de Controle Interno com
servidores do quadro efetivo, com a finalidade de se evitar a alternância
inadequada de pessoas nestas funções.
Considerando que o sistema de Controle Interno deve
estar em consonância com os princípios constitucionais da impessoalidade, da
moralidade, da eficiência e da imparcialidade.

Considerando que é atribuição exclusiva da Câmara
Municipal legislar sobre sua organização, funcionamento e polícia, mais
especificamente quanto à criação e provimento dos cargos de sua estrutura
organizacional (LOM, art. 15, III).
Considerando que compete à Mesa Diretora, na função
legislativa, propor privativamente à Câmara, projetos que disponham sobre
criação, transformação ou extinção de seus cargos (RI, art. 10, I, “b”, 1).
RESOLVE:

Art.1º. Fica criado na Estrutura Administrativa da Câmara
Municipal

de Catalão,

especificado

no Quadro abaixo,

o

cargo

de

CONTROLADOR INTERNO, que será ocupado por um servidor efetivo, titular
de função de confiança ou provido em comissão, a ser escolhido pelo
Presidente entre os efetivos desta Casa Legislativa.
Art. 2º. O cargo de controlador interno possuirá os
quantitativos e vencimentos abaixo relacionados, que ficam fazendo parte
integrante da Resolução nº 01/2007, que definiu a estrutura administrativa da
Câmara Municipal de Catalão.
CONTROLADORIA INTERNA

Nº
VAGAS
01

- DENOMINAÇÃO DOS CARGOS CONTROLADORIA INTERNA
CONTROLADOR INTERNO
(privativo de servidor efetivo da Câmara
Municipal de Catalão)

VENCIMENTO
MENSAL R$
2.550,00

Art. 3º. São atribuições do Cargo de Controlador Interno:
avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução dos
programas de governo e dos orçamentos do Município destinados à Câmara
Municipal; comprovar a legalidade e avaliar os resultados quanto à eficácia e
eficiência da gestão orçamentária, financeira e patrimonial na Câmara
Municipal de Catalão; exercer o controle das operações de crédito, avais e

garantias, bem como dos direitos e haveres da Câmara Municipal de Catalão;
avaliar os custos das obras e serviços realizados pela Câmara Municipal de
Catalão; verificar a fidelidade funcional dos agentes da administração
responsáveis por bens e valores públicos; fiscalizar o cumprimento das
medidas adotadas para retorno das despesas de pessoal aos limites
estabelecidos no regramento jurídico; e acompanhar o cumprimento dos limites
de gastos do Poder Legislativo Municipal.
Parágrafo único. O Controlador Interno, ao tomar
conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, dela darão ciência à
Comissão Permanente de Fiscalização da Câmara Municipal, sob pena de
responsabilidade solidária.
Art.4º. O provimento do cargo de que trata esta Lei está
condicionada à comprovação da existência de prévia dotação orçamentária
suficiente para atender às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos
dela decorrentes, conforme disposto no § 1o do art. 169 da Constituição
Federal.

§ 1º. As despesas resultantes da aplicação desta Lei
correrão à conta das dotações orçamentárias próprias consignadas no
orçamento vigente.

§ 2º. As despesas estabelecidas por esta Lei ocasionarão
irrelevante impacto orçamentário-financeiro, posto que existe adequação
orçamentária para as mesmas, o que, em regra, satisfaz as exigências do
artigo 16 da Lei de Responsabilidade Fiscal.
§ 3º. Em razão das alterações introduzidas por esta Lei,
fica o Departamento de Pessoal da Câmara Municipal autorizado a readequar
os Organogramas de acordo com os termos desta Lei.

Art.4º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação, com efeitos financeiros retroativos a partir de 12 de fevereiro do
corrente ano.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CATALÃOGO, Estado de Goiás, aos 31 (trinta e um) dias do mês de agosto de 2015.

JARDEL SEBBA
Prefeito Municipal

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Município de Catalão

LEI Nº 3.297, de 31 de agosto de 2015.
“CRIA CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO NO
ÂMBITO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CATALÃO
E AUTORIZA A REALIZAR CONCURSO PÚBLICO
MUNICIPAL E ADOTA OUTRAS PROVIDÊNCIAS,
ETC.”
A CÂMARAMUNICIPAL DE CATALÃO, Estado de
Goiás, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara
Municipal APROVOU e o Prefeito Municipal SACIONA a seguinte Lei:
Art. 1º - Ficam criados no quadro dos servidores
efetivos do Poder Legislativo Municipal os cargos contidos no Anexo I,
parte integrante desta lei.
Art. 2º - Fica autorizado o Poder Legislativo Municipal
a realizar Concurso Público para a admissão dos servidores criados por
esta Lei, de acordo com as vagas, remunerações e qualificações
estabelecidas nesta lei e no competente Edital, a ser baixado pelo Poder
Legislativo Municipal.
Art. 3º - As atribuições dos cargos criados por esta lei
estão descritos sumariamente no Anexo II desta lei, devendo o servidor
admitido para o referido cargo desempenhar satisfatoriamente as
funções inerentes aos mesmos sob pena de aplicação das penalidades
previstas em lei, caso sejam descumpridas injustificadamente.
Art. 4º - As despesas decorrentes da implementação
desta Lei correrão por conta de dotações próprias do orçamento vigente.

Parágrafo Único - Fica o Poder Legislativo
autorizado, se necessário, a abrir crédito suplementar para o
cumprimento do disposto no Artigo 2º.
Art. 5º - Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação, com efeitos retroativos a partir de 25 de março do corrente
ano.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CATALÃOGO, Estado de Goiás, aos 31 (trinta e um) dias do mês de agosto de 2015.

JARDEL SEBBA
Prefeito Municipal

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Município de Catalão

LEI Nº 3.298, de 31 de agosto de 2015.
“Dispõe sobre a adequação salarial ao cargo de
Analista de computação da Câmara Municipal de
Catalão”.
A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, no uso
de suas atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica Municipal e pelo
Regimento Interno, e considerando as prerrogativas constitucionais do art. 37,
X, FAZ SABER que a Câmara Municipal APROVOU e o Prefeito Municipal
SANCIONA a seguinte LEI:
Art. 1º - Fica o Poder Legislativo Municipal autorizado a
fazer a adequação salarial ao cargo efetivo de Analista de Computação com
aumento aos vencimentos em, em 80% (oitenta por cento), a partir de 1º
(primeiro) de maio de 2015.
Art. 2º - As despesas decorrentes desta Lei correrão por
conta de dotações existentes no orçamento em vigor.
Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação, com efeitos financeiros retroativos a partir de 24 de abril do
corrente ano.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CATALÃOGO, Estado de Goiás, aos 31 (trinta e um) dias do mês de agosto de 2015.

JARDEL SEBBA
Prefeito Municipal

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Município de Catalão

LEI Nº 3.299, de 04 de setembro de 2015.
“Altera a redação dos artigos 161 e 162 da Lei
Complementar nº 2.174, de 22 de dezembro de
2003, que institui o Código Tributário do
Município de Catalão, Estado de Goiás e dá
outras providências”.

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, no
uso de suas prerrogativas constitucionais, aprova, e eu, Prefeito
Municipal, sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - O Art. 161, da Lei Complementar nº 2.174, de
22 de dezembro de 2003, que institui o Código Tributário do Município de
Catalão, passa, a partir desta data, a vigorar com a seguinte redação:
“Lei Complementar nº 2.174, de 22 de dezembro de
2003 - (Código Tributário do Município):

Art. 161. Sem prejuízo da atualização monetária e dos
juros moratórios previstos nesta Lei, a falta de
pagamento ou retenção do imposto, nos prazos
estabelecidos pelo regulamento, implicará a cobrança
dos seguintes acréscimos:
I – [...];

II - recolhimento fora do prazo regulamentar, efetuado
após o início da ação fiscal, ou através dela:
a) multa equivalente a 40% (quarenta por cento) do
valor do imposto devido e não pago, ou pago a menor,
pelo prestador do serviço;
b) multa equivalente a 40% (quarenta por cento) do
valor do imposto devido sobre o total da operação aos
que, obrigados à retenção do tributo, deixarem de
efetuá-la;
c) multa equivalente a 80% (oitenta por cento) do valor
do imposto devido sobre o total da operação, aos que
deixarem de recolher, no prazo regulamentar, o imposto
retido do prestador do serviço.
d) 80% (oitenta por cento) do valor do imposto devido,
quando, em decorrência de ação fiscal, se configurar
adulteração, falsificação ou omissão de documentos
fiscais, com declaração falsa quanto à espécie ou preço
do serviço ou pela prática de qualquer outro meio
fraudulento.
III – [...];
IV – [...];
V - infrações relativas aos documentos fiscais:
a) multa equivalente a 80% (oitenta por cento) do valor
dos serviços, aos que, obrigados ao pagamento do
imposto, deixarem de emitir, ou o fizerem com
importância diversa do valor do serviço, adulterarem ou
inutilizarem documento fiscal previsto em regulamento;
b) multa equivalente a 80% (oitenta por cento) do valor
dos serviços aos quais se referir o documento, aos que,
não

tendo

efetuado

o

pagamento

do

imposto

correspondente, emitirem, para operações tributáveis,

documento fiscal referente a serviços não tributáveis ou
isentos e aos que, em proveito próprio ou alheio, se
utilizarem desses documentos para a produção de
qualquer efeito fiscal;
[...];
o) 80% (oitenta por cento) do valor do imposto devido,
quando, em virtude de emissão de guia negativa de
movimento tributário, se configurar declaração falsa
quanto à espécie ou preço do serviço ou pela prática de
qualquer outro meio fraudulento.
VI – [...].”

Art. 2º - O Art. 162, da Lei Complementar nº 2.174, de
22 de dezembro de 2003, que institui o Código Tributário do Município de
Catalão, passa, a partir desta, data a vigorar com a seguinte redação:
“Lei Complementar nº 2.174, de 22 de dezembro de
2003 - (Código Tributário do Município):

Art. 162. O valor da multa será reduzido em 80%
(oitenta por cento), quando o contribuinte, conformandose com o procedimento fiscal, efetuar o pagamento das
importâncias

exigidas,

no

prazo

previsto

para

apresentação da impugnação.
§ 1º [...]
§ 2º A responsabilidade é excluída pela denúncia
espontânea da infração, acompanhada, se for o caso,
do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou
do depósito de importância arbitrada pela autoridade
administrativa, quando o montante do tributo depende
de apuração.

§ 3º [...].”

Art. 3º - Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogando-se as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CATALÃOGO, Estado de Goiás, aos 04 (quatro) dias do mês de setembro de 2015.

JARDEL SEBBA
Prefeito Municipal

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Município de Catalão

LEI Nº 3.300, de 18 de setembro de 2015.

“DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DO CONSELHO
GESTOR DO POLO UAB DE CATALÃO-GO E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, no
uso de suas prerrogativas constitucionais, aprova, e eu, Prefeito
Municipal, sanciono e a seguinte Lei:
CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º - Fica criado o Conselho Gestor do Polo da
Universidade Aberta do Brasil (UAB) de Catalão-GO como órgão
deliberativo, propositivo, fiscalizador, auxiliar, mobilizador e gestor de
recursos financeiros destinados ao Polo UAB de Catalão-GO, instituído
pela Lei Municipal nº 2.615, de 01 de outubro de 2008.
Art. 2º - O Conselho Gestor do Polo UAB de CatalãoGO é organizado na forma de órgão colegiado e terá atribuições
normativas e deliberativas com a finalidade de acompanhar a execução
das atividades do Polo de Apoio Presencial vinculado ao Sistema
Universidade Aberta do Brasil, Coordenação de Aperfeiçoamento de
Pessoal de Nível Superior, Ministério da Educação e Cultura UAB/CAPES/MEC, de forma a assegurar o seu pleno funcionamento, os
benefícios educacionais à sociedade e a qualidade do ensino ofertado
pelo Município.

CAPÍTULO II
DAS COMPETÊNCIAS
DO CONSELHO GESTOR DO POLO UAB DE CATALÃO-GO.
Art. 3º - Compete ao Conselho Gestor do Polo
Presencial:
IAcompanhar,
auxiliar
e
apoiar
o
desenvolvimento das atividades realizadas;
II- Requisitar perante o Poder Executivo Municipal,
a infraestrutura e as condições materiais necessárias ao pleno
desenvolvimento das atividades do Polo, observando-se as orientações
prescritas no Edital de Seleção, os resultados das avaliações in loco e as
normativas da UAB/CAPES/MEC;
III- Participar da elaboração da demanda de cursos
de graduação e de pós- graduação que atendam as reais necessidades
do Município e microrregião;
IV- Subsidiar a elaboração do planejamento
estratégico do Polo de Apoio Presencial;
V- Elaborar seu próprio Estatuto e submetê-lo à
Assembleia Geral para aprovação;
VI- Apresentar propostas para elaboração do
Regimento Interno do Polo, observando-se as diretrizes e normativas da
UAB/CAPES/MEC e das Instituições de Ensino Superior - IES
ofertantes dos cursos;
VII- Manter, se necessário, intercâmbio com os
responsáveis institucionais, Instituições de Ensino Superior - IES
atuantes no Polo e MEC no sentido de resolver questões relativas à
organização do Polo;
VIII- Manter e tomar decisões colegiadas, visando o
bom funcionamento do Polo, de acordo com as diretrizes e normas do
Sistema Universidade Aberta do Brasil, das Instituições de Ensino
Superior (IES) ofertantes dos cursos e as finalidades do Polo;
IX- Elaborar a programação e o plano de aplicação
dos recursos financeiros;
X- Administrar recursos transferidos por órgãos
federais, estaduais, distritais e municipais;
XI- Gerir recursos advindos de doações da

comunidade, entidades privadas e/ou outros;
XII- Controlar recursos provenientes da promoção de
campanhas no Polo e de outras fontes;
XIII- Fomentar as atividades pedagógicas, a
manutenção e conservação física da unidade e de equipamentos, bem
como aquisição de materiais necessários ao funcionamento do Polo;
XIV- Prestar contas dos recursos repassados,
arrecadados e doados.

CAPÍTULO III
DA COMPOSIÇÃO DO CONSELHO

Art. 4º. O Conselho Gestor do Polo de Apoio
Presencial terá a seguinte composição:
IO coordenador do Polo, como membro nato;
II- Um representante da Secretaria Municipal, ou
Estadual de Educação, indicado por seu titular;
III- Um representante das Instituições de Ensino
Superior (IES) que oferecem cursos no Polo, indicado pela instituição;
IV- Um representante dos tutores, eleito por seus
pares;
V- Dois representantes dos acadêmicos, eleitos por
seus pares;
VI- Um representante da Prefeitura de Catalão,
indicado pelo Chefe do Poder Executivo Municipal.
§ 1º. A cada membro titular corresponderá um
suplente.
§ 2º. Os membros titulares e suplentes, exceto o
Coordenador de Polo, terão um mandato de 02 (dois) anos, permitida
uma recondução para o mandato subsequente.
§ 3º. A nomeação dos membros, exceto Coordenador
do Polo, ocorrerá a partir da eleição ou indicação por parte dos
segmentos ou entidades participantes deste Conselho.
§ 4º. Caberá ao membro suplente completar o

mandato do titular e substituí-lo em suas ausências e impedimentos.
§ 5º. O representante dos tutores fará parte do
Conselho durante o período em que estiver vinculado à IES, devendo
residir na cidade sede do Polo.
§ 6º. Os representantes da Secretaria Municipal de
Educação e da Prefeitura de Catalão devem residir na cidade sede do
Polo.

Seção I
Da Estrutura e Funcionamento do Conselho
Art. 5º. A diretoria do Conselho do Polo será
obrigatoriamente eleita, com exceção do Presidente, entre seus
membros e nomeada por Decreto Municipal.
Art. 6º. O Conselho terá seu funcionamento regido
por um Estatuto próprio, que obedecerá a seguinte estrutura:
I-

Plenário;

II-

Presidente;

III-

Vice-Presidente;

IV- Secretário;
V- Tesoureiro

Art. 7º. O plenário é composto pela totalidade dos
membros do Conselho, constituindo-se em órgão deliberativo, sobre as
matérias de sua competência.
Art. 8º. Ao Presidente do Conselho compete:
I-

convocar e presidir as reuniões ordinárias e

extraordinárias;
II- presidir, supervisionar e coordenar os trabalhos
do Conselho, promovendo as medidas necessárias à consecução de
suas finalidades;
III- articular e mediar a participação coletiva no Polo
UAB Catalão;
IV- coordenar as discussões e tomar os votos dos

membros do Conselho;
V- resolver as questões de ordem;
VI- assinar as correspondências do Conselho, em
conjunto com o secretário;
VII- prestar quaisquer esclarecimentos sobre o
Conselho;
VIII- expedir documentos decorrentes de decisões do
Conselho;
IX- aprovar “ad referendum” do Conselho, nos casos
de relevância e de urgência, matérias que dependem de aprovação pelo
colegiado;
X- representar o Conselho ativa e passivamente,
judicial e extrajudicialmente;
XI- ao término do mandato, convocar eleições para
renovação do Conselho;
XII- exercer as demais atribuições atinentes aos
Conselheiros.
§ 1º. A Presidência do Conselho será exercida pelo
Coordenador do Polo.
§ 2º. O Presidente será substituído pelo VicePresidente em suas ausências ou impedimentos.

Art. 9º. São atribuições do Vice-Presidente.
III-

auxiliar o Presidente;
substituir o Presidente em

III-

exercer as demais atribuições atinentes aos

suas

faltas e

impedimentos;
Conselheiros.
Art. 10. São atribuições do Secretário:
Iorganizar, junto com o Presidente do Conselho,
as agendas de trabalho do plenário;
II- responsabilizar-se
pelo
funcionamento
administrativo do Conselho;
III- secretariar as reuniões, lavrar atas e proceder a
todos os registros relativos ao funcionamento do Conselho;

IV- distribuir aos Conselheiros projetos, programas,
serviços, processos, indicações, moções e expedientes diversos
submetidos ao Conselho;
V- preparar e encaminhar aos órgãos competentes
as publicações deliberadas pelo Conselho;
VI- elaborar a correspondência e a documentação
do Conselho;
VII- manter
organizados
e
atualizados
arquivos, documentações e correspondências expedidas e recebidas;
VIII-

responsabilizar-se

pelo

expediente

do

Conselho;
IX- exercer as demais atribuições atinentes aos
Conselheiros.
Art. 11. São atribuições do tesoureiro:
Iabrir, em nome do Conselho, conta bancária
conjunta com o Presidente;
II- assinar, em conjunto com o Presidente, os
cheques da conta corrente aberta para receber os recursos;
III- aplicar corretamente, junto com o Presidente,
todos os recursos recebidos e arrecadados;
IV- exercer as demais atribuições atinentes aos
Conselheiros.

Art. 12. São instâncias do Conselho:
IIIIII-

Assembleia Geral;
Diretoria;
Conselho Fiscal.

Seção II
Da Assembleia Geral
Art. 13. A assembleia geral funcionará no âmbito do
Polo Universitário de Apoio Presencial da Universidade Aberta do Brasil
– Polo UAB Catalão como órgão deliberativo da comunidade, a qual

competirá:
IIIIIIIV-

discutir, alterar e aprovar o Estatuto;
dar posse aos membros do Conselho;
dar posse à Diretoria;
eleger e dar posse aos membros do Conselho

Fiscal;
V- aprovar a dissolução ou extinção do Conselho;
VI- definir, acompanhar, monitorar e aprovar as
contas;
VII- destituir membros do Conselho.

§ 1°. Para as deliberações é exigido o voto favorável
da maioria dos presentes, devendo a assembléia geral instalar-se com
a presença de 2/3 (dois terços) dos Conselheiros em primeira
convocação e com qualquer número em segunda convocação.
§ 2º. As convocações serão feitas pelo Presidente ou
pela maioria da Diretoria através de comunicação escrita a todos os
Conselheiros, afixada na sede com um mínimo de 03 (três) dias de
antecedência.

Seção III
Da Diretoria

Art. 14. A Diretoria compõe-se de membros do
Conselho que, através de eleição interna, com exceção do Presidente,
assumem as funções com a finalidade de proceder às tomadas de
decisões, objetivando organizar e zelar pelo pleno funcionamento do
Conselho do Polo Universitário de Apoio Presencial da Universidade
Aberta do Brasil – Polo UAB Catalão. A Diretoria é assim constituída:
IIIIIIIV-

presidente;
vice-presidente;
secretário;
tesoureiro.

Parágrafo único. O mandato da Diretoria será de 02

(dois) anos, mesmo que haja substituição durante o exercício, sendo
permitida uma recondução.
Art. 15. Compete à Diretoria:
Iemitir parecer sobre as ações e assuntos de
natureza financeira, referentes ao Polo Universitário de Apoio Presencial
da Universidade do Brasil – Polo UAB Catalão;
II- estabelecer, cumprir e fazer cumprir normas
relacionadas às ações do Conselho, respeitando a legislação em vigor e
normativas e diretrizes da UAB/CAPES/MEC;
III- promover estudos relacionados à elaboração e
execução de projetos e aplicação de recursos do Polo Universitário de
Apoio Presencial da Universidade Aberta do Brasil – Polo UAB Catalão;
IV- divulgar as ações do Conselho;
V- aplicar todos os recursos financeiros recebidos e
arrecadados;
VI- elaborar prestação de contas nos prazos
estabelecidos, remetendo-a aos órgãos competentes.

Seção IV
Do Conselho Fiscal

Art. 16. Será constituído no âmbito do Polo
Universitário de Apoio Presencial da Universidade Aberta do Brasil –
Polo UAB Catalão, por meio de assembleia geral, o Conselho Fiscal que
atuará como órgão de controle e fiscalização do colegiado e será
composto de 03 (três) membros.
Parágrafo único. O mandato dos membros do
Conselho Fiscal terá a duração de 02 (dois) anos, sendo permitida uma
recondução.
Art. 17. Compete ao Conselho Fiscal:
Ifiscalizar todas as ações e movimentações
financeiras, entradas, saídas e aplicação de recursos, emitindo parecer
para posterior apreciação dos órgãos competentes;

II- examinar e aprovar a programação anual, o
relatório e a apresentação de todas as contas;
III- solicitar à Diretoria do Conselho, sempre que se
fizer necessário, esclarecimentos e documentos comprobatórios da
receita e despesa.

CAPÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 18. A cada membro do Conselho compete:
Iparticipar das reuniões do Conselho;
II- estudar e relatar, nos prazos estabelecidos, as
matérias que lhes forem distribuídas pelo presidente do Conselho;
III- formular indicações que lhe pareçam do
interesse da educação;
IV- sugerir normas e procedimentos para o bom
desempenho e funcionamento do Conselho;
V- exercer outras atribuições por delegação do
Conselho.
Art. 19. Perderá o mandato o membro do Conselho
que faltar a 04 (quatro) reuniões consecutivas ou a 06 (seis) intercaladas
durante o ano.
Art. 20. A atuação dos membros do Conselho não
será remunerada e é considerada atividade relevante de interesse social.
Art. 21. O Conselho reunir-se-á ordinariamente a
cada 02 (dois) meses, conforme programado pelo colegiado, e
extraordinariamente por convocação do seu Presidente ou de 1/3 (um
terço) dos seus membros.
Parágrafo único. As deliberações serão tomadas
pela maioria dos membros presentes, cabendo ao Presidente o voto de
qualidade, nos casos em que o julgamento depender de desempate.
Art. 22. As decisões do Conselho não poderão
implicar em nenhum tipo de despesa.

Art. 23. O Estatuto poderá ser alterado em reunião
extraordinária, especialmente convocada para este fim, e por deliberação
de 2/3 (dois terços) dos membros do Conselho.
Art. 24. O Conselho, sempre que julgar conveniente
e por decisão da maioria de seus membros, poderá convocar o
Coordenador do Polo, Coordenador da UAB e Coordenador de Cursos
das Instituições que atuam no Polo para prestar esclarecimentos acerca
da execução das atividades desenvolvidas no Polo de Apoio Presencial.
Art. 25. Nos casos de falhas ou irregularidades, o
Conselho deverá solicitar providências ao Chefe do Poder Executivo e,
caso a situação requeira outras providências, encaminhar comunicado à
UAB/CAPES/MEC.
Art. 26. Os casos omissos e as dúvidas surgidas na
aplicação do Estatuto serão solucionadas por deliberação do Conselho,
em qualquer de suas reuniões, por maioria de seus membros presentes.
Art. 27. Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação, revogando-se as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CATALÃOGO, Estado de Goiás, aos 18 (dezoito) dias do mês de setembro de 2015.

JARDEL SEBBA
Prefeito Municipal

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Município de Catalão

LEI Nº 3.301, de 18 de setembro de 2015.
“Autoriza o Município de Catalão a firmar convênio
de parceria com a ASPDEC – ASSOCIAÇÃO DAS
PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA DE
CATALÃO – CNPJ nº 06.146.212/0001-68 e a
conceder subvenção financeira da forma que
especifica e dá outras providências”.

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

Art.1.º - Fica o chefe do Poder Executivo Municipal
autorizado, em nome do Município de Catalão, a firmar convênio de
parceria com a ASPDEC – ASSOCIAÇÃO DAS PESSOAS
PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA DE CATALÃO, associação civil de
direito privado, sem fins econômicos, com autonomia administrativa e
financeira, reconhecida de utilidade pública via da lei municipal de nº
2.296, de 10 de junho de 2005, com sede nesta cidade, visando à
colaboração financeira do Município à Associação para ajudar na
manutenção e funcionamento regular da entidade.
Art.2º - O Município fica autorizado a conceder
subvenção financeira no valor de até R$ 10.000,00 (dez mil reais)
durante o atual exercício financeiro, a ser repassada a partir de
setembro/2015 e a perdurar até dezembro de 2015, para ser utilizada na
cobertura de despesas mensais da Associação, tais como: pagamento
de aluguel, tarifas de energia, água, esgoto, salários e despesas

trabalhistas e sociais com funcionários e/ou credenciados da Associação
e outras relacionadas aos objetivos da Associação.
Parágrafo
único
Os
repasses
ocorrerão
mensalmente, conforme ao que será estabelecido em convênio e de
acordo com o plano de aplicação apresentado pela Associação e
aprovado pelo Município.
Art. 3º - Para fazer face aos recursos desta lei, a
ASSOCIAÇÃO deverá apresentar o plano de aplicação, e,
posteriormente, a devida prestação de conta referente às subvenções
recebidas nos moldes indicados pela Diretoria de Contabilidade.
Art. 4º - As despesas decorrentes da aplicação desta
Lei serão suportadas pela seguinte dotação orçamentária:
14.1402.08.122.4001.4163 335043 – Subvenção
Financeira para Aspdec – Associação das Pessoas Portadoras de
Deficiência de Catalão.
Art. 5º - Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário, surtindo seus efeitos
a partir de 1º (primeiro) de setembro de 2015.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CATALÃOGO, Estado de Goiás, aos 18 (dezoito) dias do mês de setembro de 2015.

JARDEL SEBBA
Prefeito Municipal

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Município de Catalão

LEI Nº 3.302, de 18 de setembro de 2015.
“Altera o Art. 1º da Lei Municipal nº 3.265, de 14
de maio de 2015, na forma abaixo.”
A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, no uso
de suas prerrogativas constitucionais, aprova, e eu, Prefeito Municipal,
sanciono e a seguinte Lei:
Art. 1º - O Art. 1º, da Lei Municipal nº 3.265, de 14 de maio
de 2015, passa, a partir desta data, a vigorar com a seguinte redação:
“Lei Municipal nº 3.265, de 14 de maio de 2015:
Art. 1° - Fica autorizado o Executivo Municipal a abrir no
orçamento em execução (Lei Municipal nº 3.188, de 11 de dezembro de 2014,
que estima a receita e fixa a despesa para o exercício de 2015), os créditos
especiais abaixo-relacionados, na importância de R$ 1.380.829,44 (Um milhão
trezentos e oitenta mil oitocentos e vinte e nove reais e quarenta e quatro
centavos) obedecendo as seguintes classificações:

Órgão Solicitante: Poder Executivo
Unidade Executora: Secretaria Municipal de Educação
Motivo: Alteração PPA/LOA
Objeto: Construção, Ampliação de Quadra Poliesportiva na Escola Municipal:
Frei João Francisco.
Dotação:
25.2601.12.361.4005.1693 - 449051 (115) – R$ 504.867,78
25.2601.12.361.4005.1693 - 449051 (101) – R$ 80.806,18
Anulação de Dotação:
25.2601.12.306.4050.4151 – 339039 (115) – R$ 369.004,54
Superávit Financeiro
(115) – R$ 135.863,24
25.2601.12.361.4005.4044 – 339039 (101) – R$ 80.806,18
Órgão Solicitante: Poder Executivo
Unidade Executora: Secretaria Municipal do Meio Ambiente
Motivo: Alteração PPA/LOA

Objeto: Implantação e Construção da Estação de Tratamento de Esgoto de Raízes
Dotação:
01.3009.18.542.4115.1696 - 449051 (100) – R$ 50.000,00

Superávit Financeiro

Órgão Solicitante: Poder Executivo
Unidade Executora: Secretaria Municipal de Educação
Motivo: Alteração PPA/LOA
Objeto: Construção, Ampliação de Quadra Poliesportiva na Escola Municipal:
Francisco Clementino San Tiago Dantas
Dotação:
25.2601.12.361.4005.1694 - 449051 (115) – R$ 174.448,38
25.2601.12.361.4005.1694 - 449051 (101) – R$ 9.331,50
Anulação de Dotação:
25.2601.12.306.4050.4151 – 339039 (115) – R$ 174.448,38
25.2601.12.361.4005.4044 – 339039 (101) – R$ 9.331,50

Órgão Solicitante: Poder Executivo
Unidade Executora: Secretaria Municipal de Educação
Motivo: Alteração PPA/LOA
Objeto: Construção, Ampliação de Quadra Poliesportiva no Distrito de Santo Antônio
do Rio Verde.
Dotação:
25.2601.12.361.4005.1695 - 449051 (115) – R$ 480.569,42
25.2601.12.361.4005.1695 - 449051 (101) – R$ 80.806,18
Anulação de Dotação:
25.2601.12.306.4050.4151 – 339039 (115) – R$ 384.455,54
Superávit Financeiro
(115) – R$ 96.113,88
25.2601.12.361.4005.4044 – 339039 (101) – R$ 80.806,18
Art. 2º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário e retroagindo seus efeitos a
14 de maio de 2015.
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CATALÃOGO, Estado de Goiás, aos 18 (dezoito) dias do mês de setembro de 2015.

JARDEL SEBBA
Prefeito Municipal

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Município de Catalão

LEI Nº 3.303, de 18 de setembro de 2015.
“Autoriza a realização de Operação Urbana
Consorciada, desafetação e afetação de
áreas, com readequação do sistema viário do
DIMIC, e dá outras providências”.
.
A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, no
uso de suas prerrogativas constitucionais, aprova, e eu, Prefeito
Municipal, sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º Fica autorizada a realização de uma Operação
Urbana Consorciada, que compreende um conjunto de intervenções
coordenadas pelo Município de Catalão, através das Secretarias de
Obras e de Infraestrutura e o SMTC, com a participação ou não de
Unidades Empresariais domiciliadas no Distrito Industrial de nossa
cidade, visando melhorias e transformações urbanísticas e ambientais
limitadas na área do DIMIC, observado os termos e diretrizes do Plano
Diretor da cidade de Catalão.
§ 1º. Para a consecução dos objetivos desta lei, fica
autorizada a desafetação de área existentes nos limites da Operação
Consorciada, bem como, a afetar com a condição de bem de uso comum
do povo os novos trechos viários que surgirem da aludida Operação.
§ 2º. Para a execução da Operação prevista no caput
deste artigo deverão ser apresentados pelo Município ou parceiros os
projetos das ações a serem empreendidas, que, de acordo com o Plano
Diretor e demais normas que regem o assunto serão analisadas, e

somente após serem aprovadas poderão ter início os trabalhos no local
da Operação.
§ 3º. Para a consecução dos objetivos desta lei o
Município de Catalão poderá firmar convênios com outros Entes
Federados ou com a iniciativa privada estabelecida no DIMIC.
Art. 2º. Com a realização da Operação de que trata o
artigo 1º, alterada a categoria de bens e redefinido o sistema viário, fica o
Poder Executivo autorizado a proceder e editar os atos necessários à
reorganização e readequação da área afetada no DIMIC, redesenhandoa de acordo com a nova configuração.
Art. 3º. As providências de que trata esta lei, tem por
objetivo preservar, proteger e tornar mais fortes as Empresas existentes
no DIMIC; bem como criar condições propícias para que outras venham
a compor àquela Unidade Industrial, visando sempre o bem comum e o
interesse público e coletivo, obedecendo, em cada ação a ser tomada, às
normas legais de administração pública, ordenamento urbano e meio
ambiente que regem o assunto.
Art. 4º. As despesas decorrentes da aplicação desta
Lei, se houverem, serão suportadas a conta do orçamento vigente.
Art. 5º. Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CATALÃOGO, Estado de Goiás, aos 18 (dezoito) dias do mês de setembro de 2015.

(a)JARDEL SEBBA
Prefeito Municipal

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Município de Catalão

LEI Nº 3.304, de 30 de setembro de 2015.
“Autoriza o MUNICÍPIO DE CATALÃO a realizar
despesa da forma que especifica e dá outras
providências”
A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, no
uso de suas prerrogativas constitucionais, aprova, e eu, Prefeito
Municipal, sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º - O Poder Executivo Municipal fica autorizado
a adquirir ingressos da Federação Goiana de Futebol para o Campeonato
Brasileiro de 2015 – Série D, e distribuir aos cidadãos do Município na
forma e quantidade estabelecidas nesta Lei, como incentivo ao lazer e
integração social, nos termos do art. 217, §3º da Constituição Federal de
1988, criando em nosso Município a CAMPANHA FUTEBOL
SOLIDÁRIO.
§ 1º - A aquisição de ingressos da Federação Goiana
de Futebol será na quantidade de até 7.600 (sete mil e seiscentos)
ingressos, até o limite máximo de R$ 190.000,00 (cento e noventa mil
reais), para o jogo de oitava de final do Campeonato Brasileiro de 2015 –
Série D, que se realizará no dia 02/10/2015, as 19:00 horas, no Estádio
Genervino da Fonseca.
§ 2º - Os ingressos serão distribuídos à população
mediante a troca por 01 (um) quilo de alimento não perecível, nos postos
de troca devidamente autorizados.

§ 3º - Os alimentos obtidos na troca serão destinados
às famílias em condições de vulnerabilidade social e serão distribuídos
pela Secretaria de Promoção e Ação Social.
Art. 2º As despesas com a execução desta lei serão
suportadas pelo Orçamento do Município de Catalão, exercício de 2015,
com a seguinte classificação orçamentária:
01.3012.27.812.4018.4127 – 339039 (100) –
Manutenção da Secretaria Municipal de Esportes, Juventude e
Lazer.

Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CATALÃOGO, Estado de Goiás, aos 30 (trinta) dias do mês de setembro de 2015.

JARDEL SEBBA
Prefeito Municipal

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Município de Catalão

LEI Nº 3.305, de 05 de outubro de 2015.
“Altera o artigo 2º da Lei Municipal nº 3.226, de 27
de fevereiro de 2015, na forma que especifica.”

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, no
uso de suas prerrogativas constitucionais, aprova, e eu, Prefeito
Municipal, sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º. Altera-se o artigo 2º, caput, da Lei Municipal
nº 3.226, de 27 de fevereiro de 2015, passando a ter a seguinte redação:
“ Lei Municipal nº 3.226, de 27 de fevereiro de 2015:
Art. 2º - Os recursos oriundos do produto da
alienação serão depositados em conta específica do
Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social,
sendo que os valores recebidos serão aplicados
integralmente na construção e reforma de moradias
para pessoas de baixa renda deste Município.
[...]”
Art. 2º. Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CATALÃOGO, Estado de Goiás, aos 05 (cinco) dias do mês de outubro de 2015.

JARDEL SEBBA
Prefeito Municipal

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Município de Catalão

LEI Nº 3.306, de 05 de outubro de 2015.
“AUTORIZA O EXECUTIVO MUNICIPAL A CEDER
EM COMODATO AO SINDICATO DO COMÉRCIO
VAREJISTA DE CATALÃO O IMÓVEL PÚBLICO
QUE
ESPECIFICA
E
DÁ
OUTRAS
PROVIDÊNCIAS”.

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, no uso
de suas prerrogativas constitucionais, aprova, e eu, Prefeito Municipal,
sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º Fica o Executivo Municipal autorizado a ceder em
comodato, por 240 (duzentos e quarenta) meses, podendo ser renovado por
igual ou outro período, à SINDICATO DO COMÉRCIO VAREJISTA DE
CATALÃO - SCVC, entidade civil sem fins lucrativos, de natureza privada, com
sede e foro na Avenida Raulina Fonseca Paschoal, nº 2.285, Centro, nesta
cidade, Estado de Goiás, inscrita no CNPJ sob o nº 02.722.315/0001-78, o bem
imóvel de propriedade do Município de Catalão, necessário para o
desempenho das finalidades do SCVC no Município de Catalão, a seguir
descrito:
- uma área de terreno, situada nesta cidade na Avenida
Raulina Fonseca Paschoal, lado ímpar, esquina com a Rua Camilo Ferraz de
Magalhães, lado ímpar, caracterizado como 1ª área do Decreto Municipal de
Desmembramento nº 2.327, de 17 de julho de 2015, no Loteamento Santa
Helena II, com 210,36 m², com matrícula Av. 1- 49.724.

Art. 2º - O imóvel objeto do comodato deverá servir como
sede do Sindicato do Comércio Varejista de Catalão – SCVC.
§ 1º - Nenhuma benfeitoria, seja útil ou necessária,
levadas a efeito pelo SCVC serão indenizadas pelo Município.
§ 2º - O presente comodato não ensejará contrapartida
financeira por qualquer das partes.
Art. 3º - Em caso de extinção do Comodato ou devolução
do imóvel por parte do SCVC, as benfeitorias passarão a integrar o patrimônio
do Município, ficando o comodato revogado automaticamente.
Art. 4º - As despesas decorrentes da aplicação desta Lei,
se houverem, serão suportadas a conta do orçamento vigente.
Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CATALÃOGO, Estado de Goiás, aos 05 (cinco) dias do mês de outubro de 2015.

JARDEL SEBBA
Prefeito Municipal

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Município de Catalão

LEI Nº 3.307, de 07 de outubro de 2015.
“DISPÕE SOBRE O PROGRAMA DE
RECUPERAÇÃO E ESTÍMULO A QUITAÇÃO
DE DÉBITOS FISCAIS – PRC-2015. E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, no
uso de suas prerrogativas constitucionais, aprova, e eu, Prefeito
Municipal, sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica Instituído no Município de Catalão o
PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ESTÍMULO A QUITAÇÃO DE
DÉBITOS FISCAIS – PRC-2015.
Art. 2º - O Programa de Recuperação de Créditos Fiscais
destina-se a promover a regularização de créditos do Município,
decorrentes de débitos de pessoas físicas ou jurídicas, relativos aos
tributos municipais, com vencimento até 31 de dezembro de 2014,
constituídos ou não, inscritos ou não em dívida ativa, parcelados ou a
parcelar, protestados ou a protestar, ajuizados ou a ajuizar, com
exigibilidade suspensa ou não, inclusive os decorrentes de falta de
recolhimento de valores retidos.
§ 1° - Poderá ingressar também no Programa de
Recuperação e Estímulo a Quitação de Débitos Fiscais, Créditos de:
Meio Ambiente, Vigilância Sanitária e Fiscalização de Postura.
§ 2° - Excetuam-se do disposto neste artigo os créditos
tributários ou não, já executados judicialmente, com bens penhorados ou
com efetivação de depósitos em dinheiro, os quais somente poderão ser

pagos ou parcelados após manifestação da Procuradoria Geral do
Município.
§ 3° - Os créditos sob discussão judicial poderão ser
objetos de pagamento ou parcelamento na forma prevista nesta Lei,
desde que o interessado desista de toda e qualquer ação que envolva o
crédito objeto da discussão judicial, incluindo os embargos à execução,
ações anulatórias e os recursos pendentes de apreciação, com renúncia
do direito sob o qual se fundam, nos autos judiciais respectivos, inclusive
na hipótese do § 2º deste artigo.
§ 4° - Não serão objeto dos benefícios, custas judiciais,
honorários advocatícios e as demais pronunciações de direito relativas
ao processo judicial, que serão pagas no ato da adesão ao Programa de
Recuperação e Estímulo a Quitação de Débitos Fiscais – PRC-2015.
Art. 3º - A administração do PRC-2015 será exercida
exclusivamente pela Secretaria Municipal da Fazenda, a quem compete
o gerenciamento e a implementação dos procedimentos necessários à
execução do Programa, notadamente:
I – expedir atos normativos necessários à execução do
Programa;
II – promover a integração das rotinas e procedimentos
necessários à execução do PRC-2015, especialmente no que se refere
aos sistemas informatizados dos órgãos envolvidos;
III – receber as opções pelo PRC-2015;
IV – excluir do Programa os optantes que descumprirem
as condições previstas nesta Lei.
Art. 4º - O ingresso no PRC-2015 dar-se-á por opção da
pessoa física ou jurídica, que fará jus a regime especial de consolidação
e parcelamento dos débitos referidos no art. 2º desta Lei.
Parágrafo Único. O ingresso no PRC-2015, a critério do
optante, poderá implicar a inclusão da totalidade dos débitos referidos no
art. 2.º desta Lei, em nome da pessoa física ou jurídica, inclusive aqueles

não constituídos, que serão incluídos no Programa mediante termo de
confissão, salvo aqueles demandados judicialmente pela pessoa física
ou jurídica e que, por sua opção, venham a permanecer nessa situação.
Art. 5º - A opção pelo PRC-2015 poderá ser formalizada
por determinação em cartório, mediante assinatura do “Termo de Opção
e Confissão de Dívida do PRC-2015”, com confissão total ou parcial de
débitos, conforme modelos dos Anexos I e II desta Lei.
§ 1º - O Termo de Opção e Confissão de Débitos do PRC2015 poderá ser:
I – encaminhado, via correio, para todas as pessoas
físicas ou jurídicas com débitos fiscais inscritos em dívida ativa;
II – entregue, na Secretaria Municipal da Fazenda, junto
ao Departamento de Tributos Mobiliário, para todas as pessoas físicas ou
jurídicas que queiram denunciar débitos fiscais ainda não constituídos,
com a discriminação das espécies dos tributos, bem como das
respectivas competências;
III – firmado pela pessoa física ou jurídica, ou pelos
respectivos responsáveis, sendo exigida destes últimos a devida
procuração com poderes específicos;
IV – devolvido, devidamente preenchido e assinado pela
pessoa física ou jurídica optante, com firma reconhecida, ou na presença
de 02 (dois) servidores públicos, que em conjunto assinarão o termo na
qualidade de testemunhas.
§ 2º - No documento confirmatório da opção constará
número gerado pelo sistema informatizado de arrecadação municipal, em
conjunto com o número de inscrição no CNPJ ou do CPF, para pessoa
jurídica ou física, respectivamente, em todos os demais atos e
procedimentos praticados no âmbito do PRC, constituindo, para todos os
fins de direito, identificação eletrônica, ficando sua utilização sob plena e
total responsabilidade das pessoas física e jurídica optantes.

§ 3º - Os débitos ainda não constituídos deverão ser
confessados pela pessoa física ou jurídica, de forma irretratável e
irrevogável, até a data de adesão ao PRC-2015.
§ 4º - A opção pelo PRC-2015 implica:
I – pagamento imediato da primeira parcela;
II - pagamento imediato de débitos dos exercícios
posteriores a 2014, vencidos até a data de adesão ao Programa;
III – na suspensão da exigibilidade dos débitos não
ajuizados, logo após o pagamento da primeira parcela;
IV – submissão integral às
estabelecidas para o Programa – PRC-2015.

normas

e

condições

§ 5º - A suspensão da exigibilidade dos débitos ajuizados,
quando não garantidos.
Art. 6º - Os débitos da pessoa física ou jurídica optante
serão consolidados tomando por base a data da formalização da opção.
§ 1º - A consolidação abrangerá todos os débitos
existentes em nome da pessoa física ou jurídica até a data da assinatura
do Termo de Opção e confissão do PRC II, na condição de contribuinte
ou responsável, constituído ou não, inclusive os acréscimos legais,
determinados nos termos da legislação vigente à época da ocorrência do
respectivo fato gerador, inclusive a atualização monetária à época
prevista.
§ 2º - Na hipótese de crédito com exigibilidade suspensa
por força de concessão de medida liminar em mandado de segurança, ou
outra ação judicial, a inclusão no PRC, dos respectivos débitos, fica
condicionada ao encerramento do feito por desistência expressa e
irrevogável da respectiva ação judicial e de qualquer outra, assim como à
renúncia do direito, sobre os mesmos débitos, sobre o qual se funda a
ação.
§ 3º - A inclusão dos débitos referidos no § 1.º deste
artigo, bem como a desistência ali referida deverá ser formalizada,

mediante confissão, na forma e prazos estabelecidos no § 3.º do art. 5º
desta Lei, nas condições estabelecidas pela Secretaria Municipal da
Fazenda.
§ 4º - Requerida a desistência da ação judicial, com
renúncia ao direito sobre que se fundam, os depósitos judiciais efetuados
deverão ser convertidos em renda ao Erário, permitida inclusão no PRC2015 de eventual saldo devedor.
§ 5º - Os valores correspondentes a débitos, inscritos ou
não em dívida ativa, poderão ser liquidados, mediante solicitação
expressa e irrevogável da pessoa física ou jurídica optante, mediante
compensação de créditos, líquidos e certos, vencidos ou vincendos,
próprios ou de terceiros, relativos a tributo incluído no âmbito do PRC2015.
§ 6º - A pessoa física ou jurídica, durante o período em
que estiver incluída no PRC-2015, poderá amortizar o débito consolidado
mediante compensação de créditos, líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, próprios ou de terceiros, sem prejuízo do pagamento das
parcelas mensais.
Art. 7º - O débito tributário ou não, consolidado na forma
do art. 2º desta Lei, ocorrendo o pagamento à vista (cota única), será
anistiado em 100% (cem por cento), em relação aos juros e multa de
mora se pago até 30/11/2015.
§ 1º - A partir de 01/12/2015, o débito tributário ou não,
consolidado na forma do art. 2º desta Lei, ocorrendo o pagamento à vista
(cota única), será anistiado em 90% (noventa por cento), em relação aos
juros e multa de mora.
§ 2º - O débito referente à Multa por Descumprimento das
Obrigações acessórias (multa formal), pago à vista (cota única), será
concedido desconto de 80% (oitenta por cento) do total do valor da
multa, inclusive multas autuadas pela Fiscalização de Postura, Vigilância
Sanitária e Meio Ambiente.

Art. 8º - Os débitos tributários ou não, consolidados na
forma do art. 2º desta Lei, poderão ser parcelados e será concedida
anistia nas seguintes condições:
I - para quem optar em até 03 (três) parcelas, anistia de
80% (oitenta por cento) em relação aos juros e à multa de mora;
II - para quem optar em até 06 (seis) parcelas, anistia de
50% (cinquenta por cento) em relação aos juros e à multa de mora;
III - para quem optar em até 09 (nove) parcelas, anistia de
10% (dez por cento) em relação aos juros e à multa de mora;
IV – os débitos superiores à R$ 60.000,00 (sessenta mil
reais) poderão ser pagos em até 15 (quinze) parcelas mensais, sem
qualquer anistia.
§ 1º - A parcela mínima, para pessoa física, será de R$
50,00 (cinquenta reais).
§ 2º - A parcela mínima, para pessoa jurídica, será de R$
300,00 (trezentos reais).
§ 3° - Sobre as parcelas futuras, e somente para os
parcelamentos previstos nos incisos II, III e IV deste artigo, aplicar-se-á
juros de mora de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) ao mês que serão
calculados sobre o valor de cada uma das parcelas, a contar da data do
período do parcelamento.
§ 4° - Os parcelamentos em curso que se encontram
adimplentes poderão ser incluídos e consolidados em um único
parcelamento por natureza de tributos, observados o acordo anterior e a
quantidade e o valor mínimo das parcelas, conforme disposto nesta Lei.
§ 5º - Os débitos tributários ou não, consolidados na forma
do art. 2º desta Lei, objeto de ingresso no PRC-2015 de exercícios
anteriores, poderão ser parcelado nos termos desta Lei.
§ 6º - O contribuinte que descumprir o parcelamento com
inadimplemento por dois meses consecutivos ou três meses alternados,

será recolocado automaticamente no plano de parcelamento seguinte ao
da opção, quando houver. Persistindo a inadimplência, o débito retornará
ao estado anterior.

Art. 9º - A opção pelo PRC-2015 sujeita a pessoa física ou
jurídica a:
I – confissão irrevogável e irretratável da totalidade dos
débitos incluídos no Programa;
II – aceitação plena e irretratável de todas as condições
estabelecidas para o ingresso e permanência no Programa;

III – pagamento regular das parcelas do débito
consolidado, bem como dos tributos e das contribuições com vencimento
posterior ao ingresso no respectivo Programa.
Art. 10 – Os contribuintes enquadrados no sistema de
tributação estabelecido pela Lei Complementar Federal nº 123 de 14 de
dezembro de 2006, com débitos junto ao Simples Nacional, poderão
ingressar no PRC-2015, para quitação de tributos municipais,
observando os critérios e normas previstas nesta Lei.
Art. 11 - A pessoa física ou jurídica optante pelo PRC II
será dele excluída nas seguintes hipóteses, mediante ato da Secretaria
Municipal da Fazenda:
I – inobservância
estabelecidas no Programa;

de

qualquer

das

exigências

II – inadimplemento, por dois meses consecutivos ou três
meses alternados do contados do reparcelamento previsto § 6º do art. 8º
desta Lei, o que primeiro ocorrer, relativamente a qualquer dos tributos e
contribuições abrangidos pelo PRC-2015, inclusive os com vencimento
após a assinatura do Termo de Opção e Confissão do PRC-2015;
III – constatação, caracterizada por lançamento de ofício,
de débito correspondente a tributo abrangido pelo PRC-2015 e não

incluído na confissão, salvo se integralmente pago no prazo de trinta
dias, contado da ciência do lançamento ou da decisão definitiva na
esfera administrativa ou judicial;
IV – compensação ou utilização indevida de créditos;
V – decretação de falência, extinção, pela liquidação, ou
cisão da pessoa jurídica;
VI – concessão de medida cautelar fiscal, nos termos da
Lei nº 8397, de 06 de janeiro de 1992 - Lei de Medida Cautelar Fiscal;
VII – prática de qualquer procedimento tendente a subtrair
receita da optante, mediante simulação de ato;
VIII – decisão definitiva, na esfera judicial, total ou
parcialmente desfavorável à pessoa física ou jurídica.
Parágrafo Único. A exclusão da pessoa física ou jurídica
do PRC-2015 implicará na exigibilidade imediata da totalidade do crédito
confessado e ainda não pago e na automática execução da garantia
prestada, restabelecendo-se, em relação ao montante não pago, os
acréscimos legais na forma da legislação aplicável à época da ocorrência
do respectivo fato gerador.
Art. 12 - Não poderão ser beneficiadas pelo PRC-2015 as
pessoas jurídicas das seguintes atividades:
I - Bancos comerciais, bancos de investimentos, bancos
de desenvolvimento, caixas econômicas, sociedades de crédito,
financiamento e investimento, sociedades de crédito imobiliário,
sociedades corretoras de títulos, valores mobiliários e câmbio,
distribuidoras de títulos de valores mobiliários;
II - Empresas de arrendamento mercantil, cooperativas de
crédito, empresas de seguros privados e de capitalização e entidades de
previdência privada aberta e as que explorem as atividades de prestação
cumulativa e continua de serviços de assessoria creditícia;
III - Mercadológica, gestão de crédito, seleção de risco,
administração de contas a apagar e a receber, compras de direitos

creditórios resultantes de venda mercantis a prazo ou de prestação de
serviço (factoring).
Art. 13 - O benefício previsto nesta Lei não implica em
direito adquirido para os contribuintes que já tenham quitado seus
débitos com respectiva incidência de juros e multa.
Art. 14 - Os benefícios desta Lei serão compensados com
o aumento da arrecadação decorrente da própria Lei, e decorrente dos
créditos do Município que serão espontaneamente declarados e
confessados pelos contribuintes.
Art. 15 – Não inclui no PRC-2015 a anistia referente à
Atualização Monetária, a qual deverá observar a Legislação Pertinente;
e, ainda, aos contribuintes que estejam respondendo judicialmente por
fraude ao fisco Municipal, Estadual e Federal.
Art. 16 – Fica o Município de Catalão autorizado a ceder,
para fins de constituições de um Fundo de Investimento em Direitos
Creditórios não-padronizados, o direito ao recebimento do fluxo
financeiro oriundo dos débitos tributários ou não tributários, parcelados
ou não parcelados, inscritos ou não em Dívida Ativa, em fase de
cobrança administrativa ou judicial, que compõem a carteira municipal.
§ 1º. Em qualquer hipótese, a cessão deverá se referir a
tributos ou dívidas vencidas e não pagas, cujos fatos geradores tenham
ocorrido até 31 de dezembro de 2014, em atendimento às limitações
impostas pela Lei Complementar nº 101 (Lei de Responsabilidade
Fiscal), de 04 de maio e 2000 e pela legislação aplicável da Comissão de
Valores Mobiliários - CVM.
§ 2º. Os recursos advindos da cessão dos direitos cedidos
no caput poderão servir para viabilizar investimentos do Programa de
Aceleração do Crescimento - PAC, programas e convênios diversos no
âmbito da União, do Estado de Goiás, de financiamentos perante bancos
de desenvolvimentos, garantia de parceria público-privadas, além de
outros previstos nos programas de investimento do Plano Plurianual
vigente e demais revisões, objetivando a execução de obras de
saneamento, infraestrutura e urbanização, bem como para a
modernização da estrutura administrativa, no Município de Catalão.

§ 3º. A cessão prevista no caput deste artigo não
compreende os valores referentes aos honorários advocatícios, devidos
na forma da legislação municipal, nem autoriza o recebimento pelo
Município de qualquer montante inferior ao valor principal do tributo
acrescido de correção monetária, objeto da cessão.
Art. 17 - A cessão ora autorizada não extingue ou altera a
obrigação tributária, assim como não extingue o crédito tributário ou
modifica sua natureza, ficando preservadas todas as suas garantias e
privilégios.
Art. 18 - Permanecerão sob titularidade e integral
responsabilidade do Município, todos os atos e procedimentos
relacionados à cobrança dos créditos tributários municipais, tanto
administrativa, por meio do órgão municipal competente, quanto em
juízo, por meio da Procuradoria do Município.
Art. 19 - Fica autorizada a constituição e funcionamento do
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizado, nos
exercícios de 2013 e seguintes, para viabilizar as operações autorizadas
pelo art. 16 desta Lei.
Parágrafo único - As despesas necessárias para
constituição e funcionamento do Fundo de Investimento em Direitos
Creditórios Não-Padronizado correrão à conta das dotações
orçamentárias pertinentes ou da futura alienação das próprias cotas do
respectivo Fundo.
Art. 20 – Fica o Chefe do Executivo autorizado a divulgar o
Programa de Recuperação e Estímulo a Quitação de Débitos Fiscais –
PRC-2015 - nos principais meios de comunicação, tais como: televisão,
rádio, internet, jornal, revista, cartaz, outdoor e etc.
Art. 21 - Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação, revogando-se as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CATALÃO-GO,
Estado de Goiás, aos 07 (sete) dias do mês de outubro de 2015.

JARDEL SEBBA
Prefeito Municipal
Obs; alterada lei 3.323, de 09.12.15 e 3.336, de 17.12.15.

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Município de Catalão

LEI Nº 3.308, de 13 de outubro de 2015.

“Revoga os artigos 3º, 4º e 5º da Lei
Municipal 2.938/12”

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, no uso de
suas prerrogativas constitucionais, aprova, e eu, Prefeito Municipal,
sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º - Ficam revogados os artigos 3º, 4º e 5º da Lei
Municipal 2.938/12.
Art. 2º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CATALÃO-GO,
Estado de Goiás, aos 13 (treze) dias do mês de outubro de 2015.

JARDEL SEBBA
Prefeito Municipal

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Município de Catalão

LEI Nº 3.309, de 20 de outubro de 2015.
“Dispõe sobre Alteração da Lei nº 3.276 de 19
de junho de 2015 da Lei de Diretrizes
Orçamentária – LDO, para o exercício de
2016”.
A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, no
uso de suas prerrogativas constitucionais, aprova, e eu, Prefeito Municipal,
sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º Fica alterada os anexos de Metas Fiscais e de
Riscos, da Lei nº 3.276 de 19 de junho de 2015, da Lei de Diretrizes
Orçamentária – LDO, para o exercício de 2016, com relação aos anexos, as
fontes de recursos e os valores para o período de 2016, em cumprimento as
alterações do Tribunal de Contas dos Municípios – TCM, bem como ao
disposto no art. 165, § 1º, da Constituição Federal.
Art. 2º Para o exercício de 2016 ficam alterados os anexos
pelos quais acompanham esta Lei.
Art. 3º - Os demais artigos da Lei nº 3.276 de 19 de junho
de 2015, permanecem inalterados.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CATALÃO-GO,
Estado de Goiás, aos 20 (vinte) dias do mês de outubro de 2015.

JARDEL SEBBA
Prefeito Municipal

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Município de Catalão

LEI Nº 3.310, de 20 de outubro de 2015.
“Altera a Lei n.º 3.073 de 26/12/2013, que
dispõe sobre o Plano Plurianual para o
período
de
2014/2017,
e
dá
outras
providências”.

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, no uso
de suas prerrogativas constitucionais, aprova, e eu, Prefeito Municipal,
sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º Esta Lei institui e Altera o Plano Plurianual para o
quadriênio 2014/2017, em cumprimento ao disposto no art. 165, § 1º, da
Constituição Federal, na forma dos Anexos que acompanham esta Lei.
Art. 2º O Poder Executivo, no prazo de quarenta e cinco
dias, ajustará as metas aos valores aprovados pela Câmara Municipal para
cada ação.
Art. 3º As codificações de programas e ações deste
Plano serão observadas nas leis de diretrizes orçamentárias, nas leis
orçamentárias anuais e nos projetos que os modifiquem.
Art. 4º As prioridades e metas para os anos de
2014/2017, conforme estabelecidos nas Leis de Diretrizes Orçamentárias
(LDO), estarão contidas na programação orçamentária das Leis Orçamentárias
Anuais (LOA).
Art. 5º A exclusão ou alteração de programas constantes
desta Lei ou a inclusão de novo programa serão propostas pelo Poder
Executivo por meio de projeto de lei específico, observado o disposto no art. 7º
desta Lei.

Parágrafo único. O projeto conterá, no mínimo, na
hipótese de:
I - inclusão de programa:
a) diagnóstico sobre a atual situação do problema que se
deseja enfrentar ou sobre a demanda da sociedade que se queira atender com
o programa proposto;
b) indicação dos recursos que financiarão o programa
proposto;
II - alteração ou exclusão de programa, exposição das
razões que motivaram a proposta.
Art. 6º O Poder Executivo enviará a Câmara Municipal,
até o dia 15 de abril de cada exercício, relatório de avaliação do Plano
Plurianual.
§ 1º O relatório conterá, no mínimo:
I - avaliação do comportamento das variáveis
macroeconômicas que embasaram a elaboração do Plano, explicitando, se for
o caso, as razões das discrepâncias verificadas entre os valores previstos e
observados;
II - demonstrativo, por programa e por ação, da execução
física e financeira do exercício anterior e a acumulada, distinguindo-se as
fontes de recursos oriundas:
a) do orçamento fiscal e da seguridade social;
b) do orçamento de investimentos das empresas em que
o Município, direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital social com
direito a voto; e
c) das demais fontes;
III - demonstrativo, por programa e para cada indicador,
do índice alcançado ao término do exercício anterior comparado com o índice
final previsto;
IV - avaliação, por programa, da possibilidade de alcance
do índice final previsto para cada indicador e de cumprimento das metas físicas

e da previsão de custos para cada ação, relacionando, se for o caso, as
medidas corretivas necessárias.
§ 2º Para fins do acompanhamento e da fiscalização
orçamentária a que se refere o art. 166, § 1º, inciso II, da Constituição Federal,
será assegurado, ao órgão responsável, o acesso irrestrito, para fins de
consulta, ao Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento do Plano
Plurianual -PPA - ou ao que vier a substituí-lo.
Art. 7º A inclusão, exclusão ou alteração de ações
orçamentárias e de suas metas, quando envolverem recursos dos orçamentos
da União, poderão ocorrer por intermédio da lei orçamentária anual ou de seus
créditos adicionais, alterando-se na mesma proporção o valor do respectivo
programa.
Parágrafo único. Fica o Poder Executivo autorizado a:
I - efetuar a alteração de indicadores de programas;
II - incluir, excluir ou alterar outras ações e respectivas
metas, exclusivamente nos casos em que tais modificações não envolvam
recursos dos orçamentos do Município.
Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CATALÃO-GO,
Estado de Goiás, aos 20 (vinte) dias do mês de outubro de 2015.

JARDEL SEBBA
Prefeito Municipal

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Município de Catalão

LEI Nº 3.311, de 20 de outubro de 2015.

“Autoriza o Município de Catalão a firmar
convênio com ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE
CATALÃO, e a conceder subvenção social (para
ser utilizada na aquisição de equipamentos para
mobilidade reduzida para alunos com deficiência
física) do CAEE - SANTA CLARA, desta cidade),
da forma que especifica e dá outras
providências.”

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, no uso
de suas prerrogativas constitucionais, aprova, e eu, Prefeito Municipal,
sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1.º - Fica o chefe do Poder Executivo Municipal,
em nome do Município de Catalão e/ou o Conselho Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente de Catalão, via de seus gestores, autorizados, a
firmar convênio de parceria com a ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE
CATALÃO, inscrita no CNPJ sob o n.º 00.146.373/0001-75, com sede na Rua
dos Boiadeiros, n.º 218, Vila Cruzeiro II, nesta cidade, objetivando a concessão
de subvenção social para ser utilizada na aquisição de equipamentos para
mobilidade reduzida para alunos com deficiência física do CAEE – Escola
Santa Clara, desta cidade, mantida pela referida Associação.
§ 1º - Fica o Município autorizado a conceder
subvenção social à ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE CATALÃO, até a
importância de R$ 24.640,00 (vinte e quatro mil seiscentos e quarenta reais).
§2º - Os repasses ocorrerão em parcelas mensais, cujos
valores e datas serão definidos em convênio, e deverão ser aplicados em sua
totalidade no cumprimento do objeto do convênio a ser assinado.

Art. 2º - Para fazer face aos recursos desta lei, a
ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE CATALÃO deverá apresentar o plano de
aplicação, e, posteriormente, a devida prestação de contas referente à
subvenção recebida nas datas e moldes indicados pela Controladoria Geral de
Contas deste Município.
Art. 3º - As despesas com a execução desta lei correrão a
conta do orçamento vigente, na seguinte dotação orçamentária:
17.2501.08.243.4001.4024 - 335043 (100)
4024 – Manutenção do Fundo Municipal da Criança e do
adolescente
335043 – Subvenções Sociais.
Art. 4º - Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CATALÃO-GO,
Estado de Goiás, aos 20 (vinte) dias do mês de outubro de 2015.

JARDEL SEBBA
Prefeito Municipal

Obs; alterada lei 3.321, de 09.12.15 e lei 3.343, de 17.12.15

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Município de Catalão

LEI Nº 3.312, de 20 de outubro de 2015.
“Autoriza o Município de Catalão a firmar

convênio com a Fundação OBRAS SOCIAIS
“JORGE FAHIN FILHO”, e a conceder
subvenção financeira para promover a
cidadania através da prática esportiva para
crianças e jovens da comunidade, projeto
“chegou a hora de crescer” e dá outras
providências.”

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, no uso
de suas prerrogativas constitucionais, aprova, e eu, Prefeito Municipal,
sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica o chefe do Poder Executivo Municipal, em
nome do Município de Catalão e/ou o Conselho Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente de Catalão, via de seus gestores, autorizados, a
firmar convênio de parceria com a Fundação OBRAS SOCIAIS – JORGE
FAHIN FILHO-OSJOFF, com sede nesta cidade, objetivando promover a
cidadania através da prática esportiva para crianças e jovens da comunidade,
entre 07 e 20 anos (de ambos os sexos) que estejam regularmente
matriculados em uma instituição de ensino regular.
§ 1º – Fica o Município autorizado a conceder subvenção
financeira à entidade filantrópica OBRAS SOCIAIS “JORGE FAHIN FILHO”,
através do convênio referenciado no caput, até a importância de R$ 164.980,00
(cento e sessenta e quatro mil novecentos e oitenta mil reais), que deverão ser
aplicados integralmente no objeto do projeto aprovado pelo CMDCAC.
§ 2º - Os repasses ocorrerão mensalmente, sendo que as
datas e os valores das parcelas serão definidos no convênio a ser firmado.

Art. 2º - Para fazer face aos recursos desta lei, a entidade
filantrópica OBRAS SOCIAIS “JORGE FAHIN FILHO” deverá apresentar o
plano de aplicação e, posteriormente, a devida prestação de contas referente
às subvenções recebidas nos moldes indicados pela Controladoria Geral do
Município.
Art. 3º - As despesas com a execução desta lei correrão a
conta do orçamento vigente, na seguinte dotação orçamentária:
17.2501.08.243.4001.4024 - 335043 (100)
4024 – Manutenção do Fundo Municipal da Criança e do
adolescente
335043 – Subvenções Sociais.
Art. 4º - Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CATALÃO-GO,
Estado de Goiás, aos 20 (vinte) dias do mês de outubro de 2015.

JARDEL SEBBA
Prefeito Municipal

Obs; alterada lei 3.322, de 09.12.15 e lei 3.342, de 17.12.15

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Município de Catalão

LEI Nº 3.313, de 22 de outubro de 2015.
“Altera o Art. 1º da lei municipal de nº
1.000, de 12 de março de 1991, que define
perímetros urbanos neste Município e da
forma que especifica.”

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, no
uso de suas prerrogativas constitucionais, aprova, e eu, Prefeito
Municipal, sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º - O Art.1º, da Lei Municipal nº 1.000, de 12 de
março de 1991, passa, a partir desta data, a vigorar com a seguinte
redação:
“Lei 1000, de 12 de março de 1991:
Art. 1º - idem...
Paragrafo único - Além do perímetro urbano descrito no
caput deste artigo, ficam criadas, ainda, as seguintes GLEBAS
DESCONTÍNUAS DO PERÍMETRO URBANO DE CATALÃO:
I – GLEBA 1 - “refere-se o presente memorial a
demarcação levada a efeito na Fazenda Retiro, com área de 42,7812 ha.
A presente gleba é delimitada por um polígono irregular cuja demarcação
se inicia pelo ponto M.01 cravado junto à cerca de arame na divisa com
Roberto Montes Santa Cecília e segue por essa confrontação até o ponto
M.05, com os respectivos azimutes e distâncias: AZ.144°09'44" 44,407m; AZ.147°26'22" - 98,478m; AZ.156°38'40" - 47,927m;
AZ.156°34'17" - 65,391m. Daí segue até o ponto A.01 pela cerca de
arame na divisa com Roberto Paschoal Safatle com os respectivos
azimutes e distâncias: AZ.339°22'03" - 100,000m; AZ.227°33'35" -

325,488m; AZ.134°40'08" - 105,124m. Daí segue até o ponto M.06 pela
cerca de arame na divisa com Roberto Montes Santa Cecília com os
respectivos azimutes e distâncias: AZ.43°57'24" – 191,725m;
AZ.43°57'24" - 231,417m; AZ.43°57'24" - 30,712m. Daí segue até o
ponto M.07 pelo Córrego do Café com uma extensão de 617,211m. Daí
segue até o ponto M.15 pela cerca de arame na divisa com Heleno M.
Cardoso, com os respectivos azimutes e distâncias: AZ.230°40'51" 34,351m; AZ.230°40'51" - 128,373m; AZ.238°24'19" - 15,629m;
AZ.238°24'19" - 295,853m; AZ.208°36'38" - 87,710m; AZ.185°08'11" 89,359m; AZ.167°36'33" - 135,148m; AZ.135°00'00" - 79,196m;
AZ.172°18'14" - 112,009m; AZ.167°21'20" – 10,20. Daí segue até o ponto
R.07 pela cerca de arame na divisa com Roberto Paschoal Safatle, com
os respectivos azimutes e distâncias: AZ.318°30'40" - 95,14m;
AZ.327°18'16" - 124,93m; AZ.319°47'39" - 219,97m; AZ.325°59'19" 39,01m; AZ.337°07'01" - 167,28m; AZ.338°27'30" - 99,59m;
AZ.338°27'30" - 04,67m; AZ.248°27'41" - 144,53m; AZ.322°16'09" 276,89m. Daí segue até o ponto M.01 pela cerca de arame na divisa com
Roberto Montes Santa Cecília, com os respectivos azimutes e distâncias:
AZ.44°14'10" - 201,593m; AZ.44°14'10" - 10,558m, concluindo então
essa descrição”.
I – GLEBA 2 – Encontra-se situada na GO 330, KM
46,5, Fazenda Ribeirão, Catalão GO, com área do imóvel de 37,1283 ha.
A presente gleba é delimitada por um polígono irregular. “Inicia-se junto
a cerca divisória onde se cravou o marco n0 10; daí, segue pela cerca
divisória confrontando com propriedade de Dionísia de Souza Assunção,
com os seguintes azimutes e distâncias: 440 10’ 06’’ , 239,91m até o
ponto n0 4; 200 13’ 04’’, 118,80m, até o ponto n0 5; daí, segue pela cerca
divisória confrontando com propriedade de Walter Vieira Rezende, com o
seguinte azimute e distância: 20 0 25’ 37’’, 54,68m, até onde se cravou o
marco n0 34; daí, segue pela cerca divisória confrontando com
propriedade de Natália José da Silva, com o seguinte azimute e
distância: 3230 32’ 23’’, 790,19m, até onde se cravou o marco n0 35, na
margem de um córrego sem nome; daí, segue pelo veio acima do
referido córrego, confrontando ainda com propriedade de Natália José da
Silva até a cerca da GO- 330, percorrendo uma extensão de 92,25m , até
onde se cravou o marco n0 45; daí, segue pela cerca divisória
confrontando com a faixa de domínio da GO-330, com o seguinte
azimute e distância: 184 0 51’ 55’’, 880,07m, até o marco n 0 20; daí,
segue pela cerca divisória, confrontando com propriedade da
proprietária, com o seguinte azimute e distância: 94 0 58’ 12’’, 388,62m,

até o marco n0 10, fechando assim o polígono acima descrito”.
Matrícula do imóvel, n° 45.811.
Art. 2º - Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CATALÃO-GO,
Estado de Goiás, aos 22 (vinte e dois) dias do mês de outubro de 2015.

JARDEL SEBBA
Prefeito Municipal

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CATALÃO-GO,
Estado de Goiás, aos 22 (vinte e dois) dias do mês de outubro de 2015.

JARDEL SEBBA
Prefeito Municipal

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Município de Catalão

LEI Nº 3.314, de 22 de outubro de 2015.
“Altera na sua totalidade a lei municipal nº
2.721, de 18 de janeiro de 2010, que criou o
Fundo Municipal de Habitação de Interesse
Social – FMHIS e dá outras providências.”
A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, no uso
de suas prerrogativas constitucionais, aprova, e eu, Prefeito Municipal,
sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º - A lei Municipal de nº 2.721, de 18 de janeiro de
2010, passa, a partir desta data, a vigorar com a seguinte redação:
“Lei Municipal nº 2.721, de 18 de janeiro de 2010:
“Recria, da forma abaixo, o Fundo Municipal de
Habitação de Interesse Social – FMHIS e institui sua
forma de administração.”
O PREFEITO MUNICIPAL DE CATALÃO, ESTADO DE
GOIÁS, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica do
Município e pela Constituição Federal, FAZ SABER, que a CÂMARA
MUNICIPAL, aprova e Eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:
CAPÍTULO I
DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
Art. 1º - O Fundo Municipal de Habitação de Interesse
Social – FMHIS, de natureza contábil, possui por objetivo centralizar e
gerenciar recursos orçamentários para os programas destinados a implementar
políticas habitacionais de interesse social, direcionadas à população de menor
renda.

Art. 2º - O FMHIS é constituído por:
I – dotações do Orçamento Geral do Município de
Catalão, Estado de Goiás, classificadas na função de habitação;
II – outros fundos ou programas que vierem a ser
incorporados ao FMHIS;
III – recursos provenientes de empréstimos externos e
internos para programas de habitação;
IV – contribuições e doações de pessoas físicas ou
jurídicas, entidades e organismos de cooperação nacionais ou internacionais;
V – receitas operacionais e patrimoniais de operações
realizadas com recursos do FMHIS;
VI – outros recursos que lhe vierem a ser destinados.
SEÇÃO II
DA COMPETÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO DO FMHIS
Art. 3º - O FMHIS será administrado por um Gestor, um
Secretário e um Tesoureiro, os quais poderão ser indicados pelo titular da
Secretaria Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários SEHAF e nomeado
pelo chefe do Poder Executivo, com as seguintes atribuições:
I - coordenar a realização de estudos de previsão de
receita, juntamente com as Coordenadorias de Habitação, de Regulação
Fundiária e de Estudos e Projetos da SINDEC, da previsão de receita anual do
FMHIS e outros, com vistas à captação de recursos;
II - submeter ao Secretário Municipal de Habitação e
Assuntos Fundiários – SEHAF, as previsões orçamentárias para o ano
subsequente, nos prazos e forma definidos pela Lei de Diretrizes
Orçamentárias - LDO, e os planos de aplicação dos recursos, discriminando as
diversas fontes originais e os programas e projetos a serem executados;
III - encaminhar ao Secretário da SEHAF, mensalmente,
os demonstrativos de receitas e despesas, trimestralmente, os inventários dos
bens materiais e serviços e, anualmente, o inventário dos bens imóveis e o
balanço do FMHIS;
IV - organizar e manter toda a documentação e toda a
escrituração contábil do Fundo de forma clara, precisa e individualizada,
obedecendo à ordem lógica da execução orçamentária;
V - elaborar e atualizar o plano de contas do FMHIS,
ouvida a Controladoria Geral do Município;

VI - conferir e conciliar os extratos das contas bancárias e
controlar sua Movimentação;
VII - acompanhar e manter o necessário controle dos
termos de contrato e de convênios para execução de programas e projetos
firmados com instituições governamentais e não governamentais;
VIII - firmar junto com o Secretário Municipal da
Infraestrutura e Defesa Civil ou ao Subsecretário Municipal da Infraestrutura e
Defesa Civil os cheques e demais documentos bancários referentes às contas
abertas e mantidas em estabelecimento de crédito;
IX - controlar a concessão e prestação de contas de
adiantamentos e provimentos especiais às unidades executoras e/ou
servidores credenciados;
X - submeter ao Secretário Municipal da Infraestrutura e
Defesa Civil minutas de convênios e/ou contratos a serem firmados com
organizações financiadoras de habitação de interesse social;
XI - controlar e liquidar as despesas e efetuar compras e
contratos;
XII - captar recursos financeiros;
XIII - desenvolver outras atividades indispensáveis à
consecução das finalidades do Fundo.
§ 1º - A composição, as atribuições e o regulamento do
FMHIS serão estabelecidos por ato próprio do Poder Executivo Municipal.
§ 2º - O Gestor do FMHIS será, preferencialmente, o
Secretário Municipal responsável pela área habitacional do município.
§ 3º - O Gestor do FMHIS exercerá o voto de qualidade.
§ 4º - Competirá ao Secretário Municipal responsável pela
área habitacional do município, à Administração do FMHIS, os meios
necessários ao exercício de suas competências.
SEÇÃO III
DAS APLICAÇÕES DOS RECURSOS DO FMHIS

Art. 4º - Os recursos do FMHIS, em consonância com as
normas e diretrizes do Conselho Municipal de Habitação de Interesse Social,
serão aplicados em:

I – aquisição ou desapropriação de glebas e terrenos
destinados à implantação de programas habitacionais;
II - construção de moradias pelo Poder Público ou em
regime de mutirão ou convênios com entidades do terceiro setor;
III – implantação e/ou produção de lotes urbanizados;
IV – Aquisição de material de construção;
V – Obras de melhorias de unidades habitacionais de
interesse social;
VI – Regularização fundiária e urbanística;
VII – urbanização de favelas e de áreas especiais de
interesse social – AEIS;
VIII - Aquisição de imóveis para alocação social;
IX – Aquisição de imóveis para a fixação da população no
seu local de moradia;
X – Serviços de assistência técnica jurídica para
implementação de projetos e programas financiados pelo Fundo;
XI – Serviços de apoio à organização comunitária para a
implementação de projetos e programas financiados pelo Fundo;
XII
–
Implementação
ou
complementação
da
infraestrutura de loteamentos;
XIII – Revitalização de áreas degradadas para uso
habitacional;
XIV – Ações em vilas e habitações coletivas;
XV – Construção de reforma de equipamentos
comunitários e institucionais vinculados a empreendimentos habitacionais de
interesse social, de saneamento ou de promoção social financiados pelo
FMHIS;
XVI – Projetos experimentais de aprimoramento de
tecnologia habitacional ou de saneamento;
XVII – Estudos e pesquisas destinados ao melhor
conhecimento da situação da moradia em habitações precárias;
XVIII – outras ações subsidiárias nas áreas de habitação,
saneamento e infraestrutura aprovadas pelo Conselho Municipal de Habitação
de Interesse Social - CMHIS;
XIX – Outros programas e intervenções na forma
aprovada pelo Conselho Municipal de Habitação de Interesse Social - CMHIS
§ 1º - As diretrizes e critérios previstos no inciso I do caput
deste artigo deverão observar ainda as normas emanadas do Conselho Gestor
do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social, de que trata a Lei Federal
nº 11.124, de 16 de junho de 2005, nos casos em que o FMHIS vier a receber
recursos federais.
§ 2º - A Administração do FMHIS promoverá ampla
publicidade das formas e critérios de acesso aos programas, das modalidades

de acesso à moradia, das metas anuais de atendimento habitacional, dos
recursos previstos e aplicados, identificados pelas fontes de origem, das áreas
objeto de intervenção, dos números e valores dos benefícios e dos
financiamentos e subsídios concedidos, de modo a permitir o acompanhamento
e fiscalização pela sociedade.
§ 3º - A Administração do FMHIS poderá promover
audiências públicas e conferências, representativas dos segmentos sociais
existentes, para debater e avaliar critérios de alocação de recursos e
programas habitacionais existentes.
CAPÍTULO II
DISPOSIÇÕES GERAIS, TRANSITÓRIAS E FINAIS.

Art. 5º - Esta Lei será implementada em consonância com
a Política Nacional de Habitação e com o Sistema Nacional de Habitação de
Interesse Social.”
Art. 2º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário, em especial a Lei
Municipal de nº 2.721, de 18 de janeiro de 2010.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CATALÃO-GO,
Estado de Goiás, aos 22 (vinte e dois) dias do mês de outubro de 2015.

JARDEL SEBBA
Prefeito Municipal

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Município de Catalão

LEI Nº 3.315, de 03 de novembro de 2015.
“Abre Crédito Especial no orçamento em
execução ano/2015, no valor de R$ 88.550,00
para a aquisição de veículo com tração
mecânica.”
A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, no uso
de suas prerrogativas constitucionais, aprova, e eu, Prefeito Municipal, sanciono
e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica autorizado o Executivo Municipal a abrir no
orçamento em execução (Lei Municipal nº 3.188, de 11 de dezembro de 2014,
que estima a receita e fixa a despesa para o exercício de 2015), o crédito especial
abaixo relacionado, na importância de R$ 88.550,00 (oitenta e oito mil e
quinhentos e cinquenta reais) obedecendo as seguintes classificações:
Órgão Solicitante: Município de Catalão
Motivo: Alteração PPA/LOA
Objeto: Aquisição de veículo de tração mecânica, que será adquirida através de
convênio nº 002/2014, firmado com o FEMA – Fundo Estadual do Meio
Ambiente.
Dotação:
01.3009.18.542.4115.3087 -449052 (127) – R$ 88.550,00
3087 – Aquisição de Veículo para a Secretaria Municipal do Meio Ambiente
449052 – Equipamentos e Material Permanente
Anulação de Dotação:
01.3019.15.782.4020.1619 -449051 (127) R$ 88.550,00
1619 –Pavimentação de Ruas/Avenidas

449051 – Obras e Instalações
Art. 2º - Para cobertura do crédito especial autorizado no
artigo anterior desta lei serão utilizados recursos de anulação de dotação de
arrecadação, conforme especificado no quadro acima.
Art. 3º - Fica autorizado a abrir créditos adicionais de
natureza suplementar até o limite fixado na Lei nº 3.188, de 11 de dezembro de
2014, que dispõe sobre a Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2015.
Art. 4º - Fica autorizado a fazer as alterações e inclusões
necessárias no Plano Plurianual – PPA de 2014/2017, lei municipal nº 3.190, de
11 de dezembro de 2014; na Lei de Diretrizes Orçamentária – LDO para 2015,
lei municipal nº 3.189, de 11 de dezembro de 2014, bem como na Lei
Orçamentária Anual – LOA de 2015.
Art. 5º - Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CATALÃO-GO,
Estado de Goiás, aos 03 (três) dias do mês de novembro de 2015.

JARDEL SEBBA
Prefeito Municipal

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Município de Catalão

LEI Nº 3.316, de 24 de novembro de 2015

“Altera o Art. 19, da Lei Municipal nº 2.211, 05 de
agosto de 2004, na forma abaixo.”

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, no
uso de suas prerrogativas constitucionais, aprova, e eu, Prefeito
Municipal, sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º - O Art. 19, da Lei Municipal nº 2.211, de 05 de
agosto de 2004, passa, a partir desta data, a vigorar com a seguinte
redação:
“Lei Municipal nº 2.211, de 05 de agosto de 2004:

Art. 19 - Tendo em vista o disposto no PDUA sobre a
impermeabilização máxima admissível do solo, deverá ser respeitada
uma Taxa Mínima de Permeabilidade do Solo de 0,2 (dois décimos) da
área do terreno a ser edificado.
§ 1º - O terreno não ocupado resultante da observância
da Taxa Mínima de Permeabilidade do Solo de que trata
este artigo, deverá ser convenientemente ajardinado,
ou, a critério e avaliação da Administração Pública,
poderá ser permitida a utilização de piso do tipo
concregrama ou similar, desde que respeitada à
proporcionalidade entre a área permeável exigida e a
taxa de permeabilidade do pavimento proposto,
devidamente comprovado por ficha técnica do produto.

§ 2º - Alternativamente à manutenção da Taxa Mínima
de Permeabilidade do Solo de 0,2 (dois décimos) da
área do terreno a ser edificado, poder-se-á, a critério e
avaliação da Administração Pública, autorizar a redução
desta Taxa para 0,1 (um décimo), quando da
apresentação de projetos de instalação de sistemas de
captação da água pluvial interligados a poços de
infiltração e/ou reservatórios para reaproveitamento da
água da chuva.
§ 3º - A área de aplicação da medida alternativa,
contida no parágrafo anterior, deverá ser igual ou
superior à taxa de permeabilidade do terreno, não
podendo ser inferior a 0,2 (dois décimos) do terreno.
§ 4º - O volume dos reservatórios e o dimensionamento
dos sistemas de reaproveitamento da água da chuva
deverão ser realizados, obedecendo às normas
estabelecidas pela NBR-ABNT nº10844/1989.
§ 5º - A adoção desta medida alternativa não exclui a
obrigação de manter a Taxa de Permeabilidade
reduzida para 0,1 (um décimo), em conformidade com
as exigências do § 1º deste artigo.
§ 6º - A obediência da Taxa Mínima de Permeabilidade
é critério obrigatório para a emissão do Alvará de
Construção e Carta Habite-se.
§ 7º - Para os casos de construções irregulares já
edificadas antes da vigência desta lei, o interessado
deverá prioritariamente cumprir o critério alternativo do
§ 2º, ou, quando não houver alternativa viável, o
interessado deverá compensar financeiramente o valor
correspondente a 50% (cinquenta por cento) do valor do
metro quadrado da área que deveria ser permeável,
conforme a pauta de avaliação citada no artigo 21 da
Lei Municipal n° 2.210/2004, devendo este valor

apurado ser depositado no fundo municipal de meio
ambiente”.

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

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CATALÃO-GO,
Estado de Goiás, aos 24 (vinte e quatro) dias do mês de novembro de 2015.

JARDEL SEBBA
Prefeito Municipal

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Município de Catalão

LEI Nº 3.317, de 24 de novembro de 2015
“Abre Créditos Especiais no orçamento do
Município em execução, ano/2015, para
aquisição de dois veículos tipo Van ou
Minibus e de uma Unidade Móvel de Coleta de
Sangue, nos valores especificados abaixo e
dá outras providências”.
A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, no
uso de suas prerrogativas constitucionais, aprova, e eu, Prefeito
Municipal, sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1° - Fica autorizado o Executivo Municipal a
abrir no orçamento em execução (Lei Municipal nº 3.188, de 11 de
dezembro de 2014, que estima a receita e fixa a despesa para o
exercício de 2015), os créditos especiais abaixo-relacionados, um, na
importância de R$ 281.333,34(duzentos e oitenta e um mil trezentos e
trinta e três reais e trinta e quatro centavos, e outro no valor de R$
920.333,33 (novecentos e vinte mil trezentos e trinta e três reais e trinta e
três centavos), obedecendo as seguintes classificações:
Órgão Solicitante: Fundo Municipal de Saúde
Motivo: Alteração PPA/LOA
Objeto: Aquisição de 02 (duas) vans conforme recurso que foi transferido via
Fundo a Fundo no ano de 2014.
Dotação:
04.0401.10.301.4009.3088 – 449052 (102) R$81.333,34
04.0401.10.301.4009.3088 – 449052 (114) R$ 200.000,00
449052 – Equipamentos e Material Permanente
3088 - Aquisição de Veículo tipo Van ou Minibus

Anulação de Dotação:
04.0401.10.301.4009.4037 – 339039 (102) R$ 81.333,34
339039 – Outros Serv. de Terceiros-Pessoa Jurídica
4037 – Manutenção do F.M.S
04.0401.10.301.4009.4037 – 339093 (114) R$ 200.000,00
339093 Indenizações e Restituições
4037 - Manutenção do F.M.S
Órgão Solicitante: Fundo Municipal de Saúde
Motivo: Alteração PPA/LOA
Objeto: Aquisição de 01 (uma) unidade móvel de coleta conforme recurso que
foi transferido via Fundo a Fundo no ano de 2014.
Dotação:
04.0401.10.301.4009.3089 – 449052 (102) R$ 320.333,33
04.0401.10.301.4009.3089 – 449052 (114) R$ 600.000,00
449052 - Equipamentos e Material Permanente
3089 – Aquisição de Unidade Móvel de Coleta
Anulação de Dotação:
04.0401.10.301.4009.4037 – 339039 (102) R$ 320.333.33
339039 – Outros Serv. de Terceiros-Pessoa Jurídica
4037 – Manutenção do F.M.S
04.0401.10.301.4009.4037 – 319013 (114) R$ 299.050,74
319013 – Vencimentos e Vant. Fixas-Pessoal c
4037 – Manutenção do F.M.S
04.0401.10.301.4009.4037 – 319113 (114) R$ 154.188,70
319113 – Obrigações Patronais
4037 – Manutenção do F.M.S
04.0401.10.301.4009.4037 – 339039 (114) R$ 126.189,00
339039 – Outros Serv. de Terceiros-Pessoa Jurídica
4037 – Manutenção do F.M.S
04.0401.10.301.4009.4037 – 449052 (114) R$ 20.571,56
449052 – Equipamentos e Material Permanente
4037 – Manutenção do F.M.S

Art. 2º - Para cobertura dos créditos especiais
autorizados no artigo anterior desta lei serão utilizados recursos de
anulação de dotação de arrecadação, conforme especificado nos
Quadros acima.

Art. 3º - Fica autorizado a abrir créditos Adicionais de
natureza suplementar até o limite fixado na Lei nº 3.188, de 11 de
dezembro de 2014, que dispõe sobre a Lei Orçamentária Anual para o
exercício de 2015.

Art. 4º - Fica autorizado a fazer as alterações e inclusões
necessárias no Plano Plurianual – PPA de 2014/2017, lei municipal nº 3.190, de 11
de dezembro de 2014; na Lei de Diretrizes Orçamentária – LDO para 2015, lei
municipal nº 3.189, de 11 de dezembro de 2014, bem como na Lei Orçamentária
Anual – LOA de 2015.

Art.5º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CATALÃO-GO,
Estado de Goiás, aos 24 (vinte e quatro) dias do mês de novembro de 2015.

JARDEL SEBBA
Prefeito Municipal

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Município de Catalão

LEI Nº 3.318, de 24 de novembro de 2015

“Abre Créditos Especiais no orçamento do
Município em execução, ano/2015, para
aquisição
de
uma
Usina
de
micro
pavimentação asfáltica e de um caminhão
truco cabine leito, teto baixo, câmbio manual,
nos valores especificados abaixo e dá outras
providências”.
A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, no
uso de suas prerrogativas constitucionais, aprova, e eu, Prefeito
Municipal, sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1° - Fica autorizado o Executivo Municipal a
abrir no orçamento em execução (Lei Municipal nº 3.188, de 11 de
dezembro de 2014, que estima a receita e fixa a despesa para o
exercício de 2015), os créditos especiais abaixo-relacionados, um, na
importância de R$ 562.006,66 (quinhentos e sessenta e dois mil seis
reais e sessenta e seis centavos) e outro no valor de R$ 241.000,00
(Duzentos e quarenta e um mil reais), obedecendo as seguintes
classificações:
Órgão Solicitante: Prefeitura Municipal de Catalão
Motivo: Alteração PPA/LOA
Objeto: Aquisição de 1 (uma) usina de micro pavimentação
asfáltica para atender a demanda de serviços da Secretaria Municipal de
Infraestrutura.

Dotação:
01.3016.15.782.4020.3090 – 449052 (100) R$ 562.006,66
449052 – Equipamentos e Material Permanente
3090 - Aquisição de Usina de Micro Pavimentação Asfáltica
Anulação de Dotação:
01.3002.04.122.4001.4104 – 339039 (100) R$ 562.006,66
339039 – Outros Serv. de Terceiros-Pessoa Jurídica
4104 – Manutenção da Secretaria Municipal de Administração

Órgão Solicitante: Prefeitura Municipal de Catalão
Motivo: Alteração PPA/LOA
Objeto: Aquisição de caminhão truco cabine leito teto baixo, cambio
manual ano e modelo 2015/2015 no mínimo, para atender a demanda
de serviços da Secretaria Municipal de Infraestrutura.
Dotação:
01.3016.15.782.4020.3091 – 449052 (100) R$ 241.000,00
449052 - Equipamentos e Material Permanente
3091 – Aquisição de um Caminhão Truco
Anulação de Dotação:
01.3002.04.122.4001.4104 – 339039 (100) R$ 241.000,00
339039 – Outros Serv. de Terceiros-Pessoa Jurídica
4104 – Manutenção da Secretaria Municipal de Administração
Art. 2º - Para cobertura dos créditos especiais
autorizados no artigo anterior desta lei serão utilizados recursos de
anulação de dotação de arrecadação, conforme especificado nos
Quadros acima.

Art. 3º - Fica autorizado a abrir créditos Adicionais de
natureza suplementar até o limite fixado na Lei nº 3.188, de 11 de
dezembro de 2014, que dispõe sobre a Lei Orçamentária Anual para o
exercício de 2015.

Art. 4º - Fica autorizado a fazer as alterações e
inclusões necessárias no Plano Plurianual – PPA de 2014/2017, lei
municipal nº 3.190, de 11 de dezembro de 2014; na Lei de Diretrizes
Orçamentária – LDO para 2015, lei municipal nº 3.189, de 11 de
dezembro de 2014, bem como na Lei Orçamentária Anual – LOA de
2015.

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CATALÃO-GO,
Estado de Goiás, aos 24 (vinte e quetro) dias do mês de novembro de 2015.

JARDEL SEBBA
Prefeito Municipal

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Município de Catalão

LEI Nº 3.319, de 27 de novembro de 2015

“Autoriza o Poder Executivo a desafetar e
alienar lotes de terrenos de propriedade do
Município de Catalão, nos Loteamentos:
Residencial Barka e Barka II, na forma e
condições que estabelece.”

A CÂMARA MUNICIPAL DE CATALÃO, ESTADO DE
GOIÁS, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara
Municipal aprovou e o Prefeito Municipal, sanciona a seguinte Lei:
Art. 1º Ficam desafetados da destinação original de
(Programa Habitacional de Interesse Social – PHIS) e o Poder
Executivo autorizado a aliená-los, mediante licitação, na modalidade
leilão, os lotes de terreno situados nos Loteamentos: Residencial Barka e
Residencial Barka II, nesta cidade, de propriedade deste Município, todos
registrados no CRI local e a seguir especificados:
Barka
- Quadra 03, lotes 01 a 03 e 25;
- Quadra 04, lotes 01 a 04, 24 e 25;
- Quadra 05, lotes 01, 25 e 26;
- Quadra 07, lotes 01 a 10;
Barka II
- Quadra 03, lotes 01 a 34;
- Quadra 04, lotes 01 a 32;
- Quadra 05, lotes 01 a 15;

Parágrafo único. A alienação não será feita por preço
inferior ao da avaliação, valor este apurado pela Comissão de Avaliação,
em laudos exarados nas datas de 16de novembro de 2015 e 17 de
novembro de 2015, que ficam fazendo parte integrante desta lei.

Art. 2º Os recursos oriundos do produto da alienação
serão depositados em conta específica do Fundo Municipal de Habitação
de Interesse Social, sendo que os valores recebidos serão aplicados
integralmente na construção e reforma de moradias para pessoas de
baixa renda deste Município.
I - o valor mínimo de venda será aquele apurado no
Laudo de Avaliação de cada imóvel;
II - a forma de pagamento será feita a vista ou em até
10 (dez) parcelas iguais e mensais, vencendo a primeira no ato de
assinatura do contrato e a segunda 30 (trinta) dias após a primeira; as
demais mensais e sucessivas;
III - o atraso no pagamento acarretará multa equivalente
a 10% (dez por cento) da parcela ou parcelas em atraso, além de juros
de mora, utilizando-se como parâmetro as regras do Código Tributário
Municipal;
IV - ocorrerá a rescisão contratual diante da ocorrência
do não pagamento de 03 (três) parcelas, sucessivas ou alternadas.
V - As despesas decorrentes da transferência e do
registro dos imóveis serão suportadas integralmente pelos adquirentes,
dispensado o recolhimento do ITBI, nos termos do Art. 221, III, do Código
Tributário Municipal.
Parágrafo único. O edital do procedimento licitatório
especificará as demais condições para a alienação que se trata esta lei.
Art.3º. Fica criada Comissão Especial para o
acompanhamento da aplicação dos recursos advindos da alienação, a
ser constituída por 01 (um) membro do Poder Legislativo, 01 (um)

membro da Secretaria Municipal de Habitação e Regularização Fundiária
e 01 (um) membro a ser indicado pelo Poder Executivo.
Art.4º. Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art.5º. Revogam-se as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CATALÃO-GO,
Estado de Goiás, aos 27 (vinte e sete) dias do mês de novembro de 2015.

JARDEL SEBBA
Prefeito Municipal

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Município de Catalão

LEI Nº 3.320, de 02 de dezembro de 2015
“Cria cargos efetivos, altera número de vagas, define
habilitação mínima (requisitos de provimento) e
descrição sumária dos cargos que especifica e dá outras
providências”.
A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, no uso de suas
prerrogativas constitucionais, aprova, e eu, Prefeito Municipal, sanciono e promulgo a
seguinte Lei:

Art. 1º -

Ficam criados e incorporados à estrutura

administrativa do Município de Catalão, especificamente no GRUPO “I”, do
ANEXO II, da Lei Municipal de N.º 1.818, de 05 de abril de 2.000, os cargos
efetivos abaixo relacionados com seus quantitativos e vencimentos, todos de
provimento Efetivo e a serem regidos pelo regime jurídico ESTATUTÁRIO, na
seguinte forma:

ANEXO II

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO
Estrutura dos Cargos Efetivos Regidos pelo Regime Estatutário
REF.: NOVEMBRO/2015

GRUPO I

NÍVEL SUPERIOR COMPLETO

TEMPO DE SERVIÇO

N.º
VAGAS
001
CARGA
HORÁRIA:
40 HORAS
SEMANAIS

001
CARGA
HORÁRIA:
40 HORAS
SEMANAIS

CARGO

01-05
anos

06-10
anos

11-15
anos

16-20
anos

21-25
anos

26-30
anos

31 em
diante

ENGENHEIRO FLORESTAL

3.518,39

3.553,55

3.589,10

3.624,99

3.661,26

3.697,86

3.734,80

3.518,39

3.553,55

3.589,10

3.624,99

3.661,26

3.697,86

3.734,80

3.518,39

3.553,55

3.589,10

3.624,99

3.661,26

3.697,86

3.734,80

FORMAÇÃO SUPERIOR
ENGENHARIA FLORESTAL
C/REG.NO CONSELHO DE
CLASSE (VINC. A
SECRETARIA MUN. DE MEIO
AMBIENTE)

ENGENHEIRO CIVIL
FORMAÇÃO SUPERIOR
ENGENHARIA CIVIL C/REG.NO
CONSELHO DE CLASSE
(VINC. A SECRETARIA MUN.
DE MEIO AMBIENTE)

001

ENGENHEIRO DE MINAS

CARGA
HORÁRIA:
40 HORAS
SEMANAIS

FORMAÇÃO SUPERIOREM
ENGENHARIA DE MINAS
C/REG. NO CONSELHO DE
CLASSE (VINC. A
SECRETARIA MUN. DE MEIO
AMBIENTE)

Art. 2º - As atividades a serem desenvolvidas pelos ocupantes
dos cargos criados no artigo primeiro desta lei são as seguintes:
I – ENGENHEIRO FLORESTAL: planejar, coordenar e
executar atividades agrossilvipecuárias e o uso de recursos naturais renováveis e
ambientais. Elaborar documentação técnica e científica. Planejar o plantio, corte e
poda das árvores. Identificar as diversas espécies de árvores e definir suas
características. Analisar os efeitos das enfermidades, do corte, do fogo, do pastoreio
e de outros fatores que contribuem para a redução da cobertura florestal e
desenvolver medidas de prevenção e combate aos mesmos. Efetuar estudos sobre
produção e seleção de sementes. Participar, conforme a política interna da
Instituição, de projetos, cursos, eventos, comissões, convênios e programas de
ensino, pesquisa e extensão. Executar outras tarefas compatíveis com as exigências
para o exercício da função, outras atividades correlatas com o cargo;
II – ENGENHEIRO CIVIL: planejar, organizar, executar e
controlar projetos na área da construção civil, realizar investigações e levantamentos
técnicos, definir metodologia de execução, desenvolver estudos ambientais, revisar e
aprovar projetos, especificar equipamentos, materiais e serviços. Orçar a obra,
compor custos unitários de mão de obra, equipamentos, materiais e serviços,

apropriar custos específicos e gerais da obra. Executar obra de construção civil,
controlar cronograma físico e financeiro da obra, fiscalizar obras, supervisionar
segurança e aspectos ambientais da obra. Prestar consultoria técnica, periciar
projetos e obras (laudos e avaliações), avaliar dados técnicos e operacionais,
programar inspeção preventiva e corretiva e avaliar relatórios de inspeção. Controlar
a qualidade da obra, aceitar ou rejeitar materiais e serviços, identificar métodos e
locais para instalação de instrumentos de controle de qualidade. Elaborar normas e
documentação técnica, procedimentos e especificações técnicas, normas de
avaliação de desempenho técnico e operacional, normas de ensaio de campo e de
laboratório. Participar de programa de treinamento, quando convocado. Participar,
conforme a política interna da instituição, de projetos, cursos, eventos, comissões,
convênios e programas de ensino, pesquisa e extensão. Elaborar relatórios e laudos
técnicos em sua área de especialidade; Trabalhar segundo normas técnicas de
segurança, qualidade, produtividade, higiene e preservação ambiental. Executar
tarefas pertinentes à área de atuação, utilizando-se de equipamentos e programas de
informática. Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício
da função, outras atividades correlatas com o cargo;
III – ENGENHEIRO DE MINAS: realizar estudos das
substâncias minerais. Minerais metálicos, industriais e energéticos. Estudos de
viabilidade de depósitos minerais. Princípios e métodos de lavra a céu aberto e
subterrânea. Segurança, meio ambiente e saúde em mineração. Conceitos básicos de
estabilização de solos. Geotécnica: características e comportamento dos solos com
relação à porosidade, permeabilidade, deformabilidade, resistência à ruptura, etc.
Conhecimento de técnicas de remedição de áreas contaminadas. Meio ambiente e
recuperação de áreas mineradas, Legislação mineral e legislação ambiental correlata.
Fechamento de mina. Poluição e contaminação do ar, da água e do solo e seus
efeitos sobre a saúde e o meio ambiente. Avaliação de impactos ambientais e
licenciamento de atividades minerarias e de infraestrutura em engenharia de minas,
outras atividades correlatas com o cargo;
Art. 3º - Ficam criados e incorporados à estrutura
administrativa do Município de Catalão, lei municipal nº 1.818, de 05 de abril de

2000 (Estruturação do Plano de Cargos e Carreiras da Administração Direta,
Autárquica e Fundacional do Município de Catalão), o ANEXO IX – para os cargos
de provimento efetivo do Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS (criado
pela lei municipal nº 1.622, de 10 de junho de 1997), os cargos efetivos abaixo
relacionados, a serem regidos pelo regime Estatutário, com seus quantitativos e
vencimentos a seguir especificados:
ANEXO IX
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Estrutura dos Cargos Efetivos Regidos pelo Regime Estatutário
REF.: NOVEMBRO/2015
GRUPO A
TEMPO DE SERVIÇO

N.º
VAGAS
008

AGENTE SOCIAL

06-10
anos

11-15
anos

16-20
anos

21-25
anos

26-30
anos

31 em
diante

1.145,26

1.156,72

1.168,27

1.179,99

1.191,79

1.203,72

1.215,77

1.227,90

1.240,16

1.252,57

1.265,10

1.277,74

1.290,50

1.303,44

CARGA
HORARIA:
40 HORAS
SEMANAIS

000

III - Ens.
Superior

CARGA
HORÁRIA:
40 HS SEMANAIS

c/ lotação junto ao CREAS,
MORADA DA CRIANÇA,
CRAS e LIBERDADE
ASSISTIDA

GRUPO B
TEMPO DE SERVIÇO

N.º
VAGAS
004

NÍVEL SUPERIOR

NÍVEIS

II - Ens.
Médio

CARGO

01-05
anos

CARGA HORARIA:
30 HORAS
SEMANAIS

CARGO
ASSISTENTE
SOCIAL

01-05
anos

06-10
anos

11-15
anos

16-20
anos

21-25
anos

26-30
anos

31 em
diante

3.518,39

3.553,55

3.589,10

3.624,99

3.661,26

3.697,86

3.734,80

3.518,39

3.553,55

3.589,10

3.624,99

3.661,26

3.697,86

3.734,80

FORMAÇÃO SUPERIOR EM
SERVIÇO SOCIAL COM
REGISTRO NO CONSELHO
DE CLASSE

c/ lotação junto ao
CREAS, MORADA DA
CRIANÇA,
CRAS e LIBERDADE
ASSISTIDA

:

004
CARGA HORARIA:
40 HORAS
SEMANAIS

PSICÓLOGO
FORMAÇÃO SUPERIOR EM
PSICOLOGIA E COM
REGISTRO NO CONSELHO
DE CLASSE

c/ lotação junto ao
CREAS, MORADA DA
CRIANÇA,
CRAS e LIBERDADE
ASSISTIDA

Art. 4º - As atividades a serem desenvolvidas pelos ocupantes
dos cargos criados no artigo primeiro desta lei são as seguintes:

I - AGENTE SOCIAL: auxiliar o Assistente Social na
prestação serviços de âmbito social, mediante o agendamento de visitas e
atendimentos; estabelecer contatos com profissionais de outras áreas relacionadas a
problemas humanos, para a coleta de informações necessárias ao bom
desenvolvimento do trabalho; elaborar, redigir e digitar documentos variados;
prestar as informações pertinentes à sua área de atuação; recepção e oferta de
informações ás famílias dos usuários dos serviços públicos municipais, executar a
medicação dos processos grupais, participar de reuniões sistemáticas de
planejamento de atividades dos órgãos municipais, exercer outras atividades
correlatas,

II - ASSISTENTE SOCIAL: Emitir parecer técnico e
apresentar relatórios de trabalho; realizar pesquisas, estudos, análises, planejamento,
implantação, supervisão, coordenação e controle de trabalhos; elaborar projetos e
planos e implementar sua execução; planejar e executar políticas públicas social;
prestar serviços de âmbito social a indivíduos e grupos, identificar e analisar
problemas e necessidades materiais, psíquicas e de outra ordem; aplicar métodos e
processos básicos do serviço social, para viabilizar os meios de acesso para
atendimento e a defesa de direitos, bem como prevenir ou eliminar desajustes de
natureza biopsicossocial, promover a integração ou reintegração dessas pessoas à
sociedade; identificar os problemas e fatores que perturbam ou impedem a utilização
da potencialidade dos educandos, analisar as causas dessas perturbações, para
permitir a eliminação dos mesmos, a fim de um maior rendimento escolar; articular se com profissionais especializados em outras áreas relacionadas a problemas
humanos e intercambiar informações, a fim de obter novos subsídios para
elaboração de diretrizes, projetos e ações, atos normativos e programas de ação
social referentes a campos diversos de atuação, como orientação e reabilitação
profissionais, desemprego, amparo a inválidos, acidentados, idosos, crianças e
adolescentes e outros; emitir parecer técnico no âmbito social; realizar palestras e

treinamentos; exercer atividades específicas de nível superior, respeitada a
legislação que regulamenta cada profissão, inerentes às competências do órgão em
que estiver lotado, compatíveis com o grau de escolaridade exigido para o nível do
cargo; exercer outras atividades correlatas.
III – PSICÓLOGO: Estudar, pesquisar e avaliar os processos
intra e interpessoais, emocionais, mentais e sociais, de desenvolvimento,
inteligência, aprendizagem, personalidade e outros aspectos do comportamento
humano, através do uso de técnicas psicoterápicas e outros métodos de verificação,
para determinação de características afetivas, intelectuais, sensoriais ou motoras, que
possibilitem o diagnóstico e a identificação e interferência nos fatores determinantes
na ação do indivíduo, em sua história pessoal, familiar, educacional e social, com a
finalidade de análise, tratamento, orientação e educação, bem como para possibilitar
a orientação, seleção e treinamento no campo profissional; desenvolver pesquisas
experimentais, teóricas e clínicas; coordenar equipes e atividades de áreas afins;
realizar assistência integral – proteção da saúde, prevenção de agravos, diagnósticos,
tratamentos, reabilitação e manutenção da saúde aos indivíduos e famílias e quando
indicado ou necessário no domicílio, escolas, associações dentre outros, em todas as
fases do desenvolvimento humano: infância, adolescência, idade adulta e terceira
idade; supervisionar a equipe de trabalho; contribuir e participar das atividades de
educação permanente; participar do gerenciamento dos insumos necessários para o
adequado funcionamento da unidade de saúde; proceder ao exame de pessoas que
apresentam problemas intra e interpessoais, de comportamento familiar ou social ou
distúrbios psíquicos, e ao respectivo diagnóstico e terapêutica, empregando enfoque
preventivo ou curativo e técnicas psicológicas adequadas a cada caso, a fim de
contribuir para a possibilidade de o indivíduo elaborar sua inserção na vida
comunitária com foco em saúde coletiva; exercer outras atividades correlatas.

Art. 5º - Define a habilitação mínima (requisitos de
provimento) e descrição sumária dos cargos abaixo relacionados, todos constantes
do Anexo II da lei municipal nº 1818, de 05 de abril de 2000, da forma que
especifica:

I – Anexo II – Grupo “F”
- AGENTE DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL, NÍVEL
II
Habilitação Mínima:Ensino Médio Completo
Portador de CNH categoria “B”
"Vinculado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente"

Descrição Sumária:
realizar diligências para averiguação ou apuração de
agressões cometidas contra a flora e fauna. multar, advertir,
notificar, embargar e interditar atividades ilegais, exercer
outras atividades correlatas;
II – Anexo II – Grupo “I”
- MÉDICO VETERINÁRIO
Habilitação

Mínima:Formação

superior

em

medicina

veterinária com registro no conselho de classe (vinculado a
Secretaria Mun. De Meio Ambiente).

Descrição Sumária:
Praticar clínica médica veterinária em todas as suas
especialidades; contribuir para o bem-estar animal; promover
saúde pública; exercer defesa sanitária animal; desenvolver
atividades de pesquisa e extensão; atuar nas produções
industrial e tecnológica e no controle de qualidade de
produtos; fomentar produção animal; atuar nas áreas de
biotecnologia e de preservação ambiental; elaborar laudos,
pareceres e atestados; assessorar a elaboração de legislação
pertinente; assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e
extensão.

III – Anexo II – Grupo “D”
- ESCRITURÁRIO, NÍVEL II
Habilitação Mínima: Ensino Médio Completo e
Certificado de Conclusão de Cursos de Microsoft Excel e
Word

Descrição Sumária:
Fazer anotações em fichas e manusear fichários. Classificar e
organizar expedientes. Obter informações e fornecê-las aos
interessados.

Operar

máquinas

de

escrever,

microcomputadores, notebooks, projetores, conhecimento em
programas WORD e EXCEL. Preparar cartas, ofícios,
trabalhos, tabelas, relatórios, memorandos, telegramas, fax, email, etc. Preparar e postar correspondências. Conferir
somatórios.

Receber

e

entregar

documentos

e

correspondências. Operar telefones e central de telefones.
Executar outras tarefas correlatas.
Art. 6º - Fica alterado de 31(trinta e um) para 50 (cinquenta),
o número de vagas do cargo efetivo de ESCRITURÁRIO, nível II, constante do
Grupo “D”, do Anexo II, da lei municipal de nº 1.818, de 05 de abril de 2000,
permanecendo inalterada a carga horária, remuneração, forma de provimento e
reajustes salariais, bem como todos os direitos e deveres inerentes ao cargo,
definidos pelo Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Catalão.
Art. 7º - Fica alterado de 03 (três) para 10 (dez), o número de
vagas do cargo efetivo de AUDITOR FISCAL, constante do Grupo “I”, do Anexo
II, da lei municipal de nº 1.818, de 05 de abril de 2000, permanecendo inalterada a
carga horária, remuneração, forma de provimento e reajustes salariais, bem como
todos os direitos e deveres inerentes ao cargo, definidos pelo Estatuto dos Servidores
Públicos do Município de Catalão.

Art. 8º - O provimento dos cargos de que trata esta Lei está
condicionada à comprovação da existência de prévia dotação orçamentária suficiente
para atender às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes,
conforme disposto no § 1o do art. 169 da Constituição Federal.
§ 1º - As despesas resultantes da aplicação desta lei correrão à
conta das dotações orçamentárias consignadas no orçamento, suplementadas, se
necessário, nos termos da legislação em vigor.
§ 2º - As despesas estabelecidas por esta Lei ocasionarão
irrelevante

impacto

orçamentário-financeiro,

posto

que

existe

adequação

orçamentária para as mesmas, o que, em regra, satisfaz as exigências do artigo 16 da
Lei de Responsabilidade Fiscal.
§ 3º - Inobstante o disposto no caput deste artigo, considerarse-á, como fonte de recursos para satisfação das despesas continuadas criadas por
esta Lei, conforme exigido no artigo 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal, a
redução de despesas com contratos de terceirizadas e por tempo determinado,
destinados ao fornecimento de mão de obra para a manutenção e funcionamento
regular das Secretarias e Órgãos municipais.
§ 4º - Em razão das alterações introduzidas por esta lei, fica a
Diretoria de Recursos Humanos do Município autorizada a readequar os
Organogramas de acordo com os termos desta Lei.
Art.9º - Os cargos que ora se criam terão os mesmos direitos e
sujeitarão as mesmas obrigações dos demais servidores municipais já definidos na
legislação municipal, inclusive quanto à progressão horizontal/vertical para os
cargos efetivos, bem como data-base para reajustes salariais dos efetivos e
comissionados.
§ 1º - Para o ingresso nos cargos previstos nesta lei será
através de concurso público de provas e títulos.

§ 2º - Os profissionais que ocuparão os cargos dispostos na
presente lei poderão ser relotados em outras Secretárias e Órgãos, que não seja a
original de inscrição em concurso público, em conformidade com as necessidades e
interesses públicos da administração municipal, através de Decreto emanado do
Prefeito Municipal.
§ 3º - Em caso de fusão ou extinção de Secretaria, o Prefeito
Municipal poderá relotar o servidor que ingressou nos cargos com base na presente
lei, de acordo com a necessidade e interesse público em outro órgão, mediante
Decreto.
§ 4º - Em razão das atividades a serem desenvolvidas, de
execução de programas e políticas públicas, de situação temporária, de Estado de
emergência ou calamidade, o Prefeito Municipal poderá atribuir funções ou relotar
os servidores públicos municipais, através de Decreto.
Art. 10- Aplicam-se aos servidores que ingressarem nos
cargos instituídos pela presente Lei o Regime Jurídico do Servidor Público
Municipal – Estatutário - lei municipal nº 1.142/1992.
Art. 11 - Fica a Diretoria de Contabilidade autorizada a fazer
as alterações e inclusões necessárias no Plano Plurianual – PPA de 2014/2017, lei
municipal nº 3.190, de 11 de dezembro de 2014; na Lei de Diretrizes Orçamentária –
LDO para 2014, lei municipal nº 3.189, de 11 de dezembro de 2014, bem como na
Lei Orçamentária Anual – LOA de 2014, lei municipal nº 3.188, de 11 de dezembro
de 2014.
Art.12- Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CATALÃO-GO,
Estado de Goiás, aos 02 (dois ) dias do mês de dezembro de 2015.

JARDEL SEBBA
Prefeito Municipal

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Município de Catalão

LEI Nº 3.321, de 09 de dezembro de 2015
“Altera o Art. 1º da Lei Municipal nº 3.311, de
20 de outubro de 2015, na forma abaixo.”

A CÂMARAMUNICIPAL DE CATALÃO, Estado de
Goiás, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara
Municipal APROVOU e o Prefeito Municipal SACIONA a seguinte Lei:
Art. 1º - O Art. 1º, da Lei Municipal nº 3.311, de 20 de
outubro de 2015, passa, a partir desta data, a vigorar com a seguinte
redação:
“Lei Municipal nº 3.311, de 20 de outubro de 2015:

Art. 1º - Fica o Fundo Municipal de Assistência Social
– FMAS (14.963.960/0001-61) via de seu gestor, autorizado, a firmar
convênio de parceria com a ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE
CATALÃO, inscrita no CNPJ sob o nº. 00.146.373/0001-75, com sede na
Rua dos Boiadeiros, nº 218, Vila Cruzeiro II, nesta cidade, objetivando a
concessão de subvenção social para ser utilizada na aquisição de
equipamentos para mobilidade reduzida para alunos com deficiência
física do CAEE – Escola Santa Clara, desta cidade, mantida pela referida
Associação.
§ 2º - O repasse ocorrerá através de uma parcela
única, cuja data será definida em convênio.”

Art. 2º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário e retroagindo seus
efeitos 20 de outubro de 2015.
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CATALÃO-GO,
Estado de Goiás, aos 09 (nove ) dias do mês de dezembro de 2015.

JARDEL SEBBA
Prefeito Municipal

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Município de Catalão

LEI Nº 3.322, de 09 de dezembro de 2015
“Altera o Art. 1º da Lei Municipal nº 3.312,
de20 de outubro de 2015, na forma abaixo.”

A CÂMARA MUNICIPAL DE CATALÃO, ESTADO DE
GOIÁS, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara
Municipal aprovou e o Prefeito Municipal, sanciona a seguinte Lei:
Art. 1º - O Art. 1º, da Lei Municipal nº 3.312, de 20 de
outubro de 2015, passa, a partir desta data, a vigorar com a seguinte
redação:
“Lei Municipal nº 3.312, de 20 de outubro de 2015:

Art. 1º - Fica o Fundo Municipal da Criança e do
Adolescente – FMDCA (21.661.248/0001-73), via de seu gestor,
autorizado, a firmar convênio de parceria com a Fundação OBRAS
SOCIAIS – JORGE FAHIN FILHO-OSJOFF, com sede nesta cidade,
objetivando promover a cidadania através da prática esportiva para
crianças e jovens da comunidade, entre 07 e 20 anos (de ambos os
sexos) que estejam regularmente matriculados em uma instituição de
ensino regular.

§ 2º - O repasse ocorrerá através de parcela única,
sendo que a data será definida no convênio a ser firmado.”

Art. 2º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário e retroagindo seus
efeitos 20 de outubro de 2015.
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CATALÃO-GO,
Estado de Goiás, aos 09 (nove ) dias do mês de dezembro de 2015.

JARDEL SEBBA
Prefeito Municipal

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Município de Catalão

LEI Nº 3.323, de 09 de dezembro de 2015

“Altera o Art. 7º, da Lei Municipal nº 3.307, de 07
de outubro de 2015, na forma abaixo.”

A CÂMARA MUNICIPAL DE CATALÃO, ESTADO DE
GOIÁS, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara
Municipal aprovou e o Prefeito Municipal, sanciona a seguinte Lei:
Art. 1º - O Art. 7º, da Lei Municipal nº 3.307, de 07 de
outubro de 2015, passa, a partir desta data, a vigorar com a seguinte
redação:
“Lei Municipal nº 3.307, de 07 de outubro de 2015:

Art. 7º - O débito tributário ou não, consolidado na
forma do art. 2º desta Lei, ocorrendo o pagamento à vista (cota única),
será anistiado em 100% (cem por cento), em relação aos juros e multa
de mora se pago até 30/12/2015.
§ 1º - A partir de 01/10/2015, o débito tributário ou
não, consolidado na forma do art. 2º desta Lei, ocorrendo o pagamento à
vista (cota única), será anistiado em 90% (noventa por cento), em
relação aos juros e multa de mora”.

Art. 2º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário e retroagindo seus
efeitos 30 de novembro de 2015.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CATALÃO-GO,
Estado de Goiás, aos 09 (nove ) dias do mês de dezembro de 2015.

JARDEL SEBBA
Prefeito Municipal

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Município de Catalão

LEI Nº 3.324, de 09 de dezembro de 2015
“Autoriza o Município de Catalão a firmar
convênio com o ROTARY CLUB 1º DE
NOVEMBRO, desta cidade, e a conceder
subvenção financeira da forma que especifica e
dá outras providências”.

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, no
uso de suas prerrogativas constitucionais, aprova, e eu, Prefeito
Municipal, sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1.º - Fica o chefe do Poder Executivo Municipal
autorizado, em nome do Município de Catalão a firmar convênio de
parceria com o ROTARY CLUB 1º DE NOVEMBRO, com sede nesta
cidade, entidade social sem fins lucrativos, com estatuto próprio e ligado
à defesa dos direitos sociais, com o objetivo de manter, administrar e
fazer funcionar o Cursinho Municipal Pré-Vestibular “Israel Macedo”
desta cidade.
Parágrafo único - Fica ainda o Município de Catalão
autorizado a conceder subvenção financeira ao ROTARY CLUB 1º DE
NOVEMBRO, para manutenção e funcionamento do Cursinho Municipal
Pré-Vestibular “Israel Macedo”, durante o exercício de 2016, via convênio
referenciado no caput, na importância de até R$ 697.955,20 (seiscentos
e noventa e sete mil, novecentos cinquenta e cinco reais e vinte
centavos), cujos repasses ocorrerão em 11 (onze) parcelas mensais em
datas a serem definidas no convênio.
Art. 2º - Para fazer face aos recursos desta lei,
ROTARY CLUB 1º DE NOVEMBRO deverá apresentar o plano de
aplicação e, posteriormente, a devida prestação de contas referente às

subvenções recebidas nas datas e moldes exigidos pela Controladoria
Geral do Município.
Art. 3º - As despesas com a execução desta lei
correrão a conta do orçamento a viger no ano de 2016.

Art. 4º - Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário, surtindo seus efeitos
a partir de primeiro de janeiro de 2016.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CATALÃO-GO,
Estado de Goiás, aos 09 (nove ) dias do mês de dezembro de 2015.

JARDEL SEBBA
Prefeito Municipal

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Município de Catalão

LEI Nº 3.325, de 11 de dezembro de 2015
“Estima as Receitas e fixa as Despesas do Município
de Catalão, Estado de Goiás, para o Exercício de
2016”.

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

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES COMUNS

Art. 1º - Esta lei orçamentária estima as
Receitas e fixam as Despesas do Município, bem como de seus fundos e
autarquias, para o exercício de 2016, no valor consolidado de R$
348.547.101,63 (trezentos e quarenta e oito milhões, quinhentos e
quarenta e sete mil, cento e um reais e sessenta e três centavos),
envolvendo os recursos de todas as fontes de recursos, compreendendo:
I - Orçamento Fiscal;
II - Orçamento da Seguridade Social;

CAPÍTULO II
DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Art. 2º - O Orçamento, Fiscal e da Seguridade
Social, será detalhado em seu menor nível por meio dos Elementos da
Despesa detalhados em Anexo que acompanha este Projeto de Lei.
§1º - Na programação e execução dos
orçamentos, fiscal e de seguridade social será utilizada a classificação da
despesa por sua natureza, onde deverão ser identificados as categorias
econômicas, o grupo da despesa, a modalidade de aplicação e o
elemento.
Art. 3º - A receita é estimada e a despesa fixada
em valores iguais a R$ 348.547.101,63 (trezentos e quarenta e oito
milhões, quinhentos e quarenta e sete mil, cento e um reais e
sessenta e três centavos),
Parágrafo Único – incluem-se no total referido
neste artigo os recursos próprios dos fundos e do Poder Executivo,
conforme anexo 2 da receita por gestão.
Art. 4º - A receita será realizada mediante a
arrecadação de Tributos, Transferências e outras Receitas Correntes e
de Capital, na forma da Legislação vigente e das especificações
constantes no anexo, de acordo com o seguinte desdobramento:
I - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS CONSOLIDADAS SEGUNDO AS
CATEGORIAS ECONÔMICAS
RECEITAS CORRENTES
RECEITA TRIBUTARIA
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES
RECEITA PATRIMONIAL
RECEITA DE SERVIÇOS
TRANSFERENCIAS CORRENTES
OUTRAS RECEITAS CORRENTES
RECEITAS CORRENTES INTRA ORÇAMENTÁRIAS
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIA
DEDUÇÕES RECEITA
DEDUÇAO FUNDEB

343.109.908,33
41.487.434,99
19.900.000,00
8.752.678,94
23.060.000,00
204.569.250,00
4.897.794,40
11.000.000,00
11.000.000,00
(35.624.000,00)
(35.624.000,00)

RECEITAS DE CAPITAL
OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ALIENACAO DE BENS
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
TOTAL

30.061.193,30
10.642.536,30
400.000,00
19.018.657,00
348.547.101,63

II - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR GESTÃO SEGUNDO AS
CATEGORIAS ECONÔMICAS:

01 – PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO

RECEITAS CORRENTES
RECEITA TRIBUTARIA
RECEITA PATRIMONIAL
TRANSFERENCIAS CORRENTES
OUTRAS RECEITAS CORRENTES
RECEITAS DE CAPITAL
ALIENAÇÃO DE BENS
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
DEDUÇÕES RECEITA
DEDUÇAO FUNDEB
TOTAL

241.170.434,99
41.487.434,99
620.000,00
192.239.000,00
3.114.000,00
12.996.465,00
400.000,00
12.596.465,00
(35.624.000,00)
(35.624.000,00)
218.542.899,99

03 – FUNDEB
RECEITAS CORRENTES
RECEITA PATRIMONIAL
TRANSFERENCIAS CORRENTES
TOTAL

24.230.000,00
130.000,00
24.100.000,00
24.230.000,00

04 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
RECEITAS CORRENTES
RECEITA PATRIMONIAL
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
OUTRAS RECEITAS CORRENTES

24.466.664,80
421.000,00
24.042.000,00
3.664,80

RECEITAS DE CAPITAL
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
TOTAL
05– SMTC
RECEITAS CORRENTES
RECEITA PATRIMONIAL
RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES
OUTRAS RECEITAS CORRENTES
TOTAL

2.822.192,00
2.822.192,00
27.288.856,80

279.098,94
129.880,00
117.080,00
1.650.000,00
1.779.880,00

06– FEMBOM
RECEITAS CORRENTES
RECEITA PATRIMONIAL
RECEITA DE SERVIÇOS
TOTAL

579.600,00
4.600,00
575.000,00
579.600,00

08– FLBES
RECEITAS CORRENTES
RECEITA PATRIMONIAL
TOTAL

15.400,00
15.400,00
15.400,00

09 – IPASC
RECEITAS CORRENTES
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES
RECEITA PATRIMONIAL
OUTRAS RECEITAS CORRENTES
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIA
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIA
TOTAL

19.180.000,00
12.150.000,00
6.900.000,00
130.000,00
11.000.000,00
11.000.000,00
30.180.000,00

10 – SAE
RECEITAS CORRENTES
RECEITA PATRIMONIAL
RECEITA DE SERVIÇOS
RECEITAS DE CAPITAL
OPERAÇÃO DE CRÉDITO
TOTAL

22.222.500,00
22.500,00
22.200.000,00
10.642.536,30
10.642.536,30
32.865.036,30

11– FCMDC
RECEITAS CORRENTES
RECEITA PATRIMONIAL
TOTAL

3.200,00
3.200,00
3.200,00

12– CCPA
RECEITAS CORRENTES
RECEITA PATRIMONIAL
RECEITA DE SERVIÇOS
TRANSFERENCIAS CORRENTES
TOTAL

279.098,94
4.098,94
225.000,00
50.000,00
279.098,94

14 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
RECEITAS CORRENTES
RECEITA PATRIMONIAL
TRANSFERENCIAS CORRENTES
OUTRAS RECEITAS CORRENTES
TOTAL

715.064,80
95.000,00
620.000,00
64,80
715.064,80

17 – FMDCA – FUNDO
ADOLESCENTE
RECEITAS CORRENTES
RECEITA PATRIMONIAL
TOTAL

MUN

DOS

DIREITOS

CRIANÇA
75.000,00
75.000,00
75.000,00

25 – FME – FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
RECEITAS CORRENTES
RECEITA PATRIMONIAL
TRANSFERENCIAS CORRENTES
OUTRAS RECEITAS CORRENTES
RECEITAS DE CAPITAL
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
TOTAL

4.063.064,80
102.000,00
3.961.000,00
64,80
3.600.000,00
3.600.000,00
7.663.064,80

26 – PRÓ-SAÚDE
RECEITAS CORRENTES
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES

4.330.000,00
4.100.000,00

RECEITA PATRIMONIAL
TOTAL

230.000,00
4.330.000,00

Art. 5º - As despesas no mesmo valor da receita
são fixadas em R$ 348.547.101,63 (trezentos e quarenta e oito
milhões, quinhentos e quarenta e sete mil, cento e um reais e
sessenta e três centavos), assim desdobrados por Gestão:

CÓDIG
O
01
02
03
04
05
06
08
09
10
11
12
14
17
25
26
TOTAL

ORGÃO/GESTÃO

PODER EXECUTIVO
PODER LEGISLATIVO
FUNDEB
FMS
SMTC
FEMBOM
FLBES
IPASC
SAE
FCMDC
CCPA
FMAS
FMDCA
FME – FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PRÓ-SAÚDE

VALOR R$
121.058.709,90
14.079.609,95
24.230.000,00
63.847.056,80
5.163.818,27
658.500,00
3.043.331,74
30.639.000,00
31.873.330,78
1.136.007,09
1.584.552,17
9.656.924,52
121.600,00
36.042.174,89
5.412.485,52
348.547.101,63

Art. 6º - As despesas serão realizadas com
observância da programação constante dos quadros que integram esta
lei, apresentando os seguintes desdobramentos:

I – CATEGORIA ECONÔMICA
CATEGORIA ECONÔMICA
CÓDIGO
1
DESPESAS CORRENTES
2
DESPESAS DE CAPITAL
3
RESERVA RPPS
4
RESERVA DE CONTIGENCIA
TOTAL

VALOR R$
287.141.523,23
39.888.298,53
17.666.279,87
3.851.000,00
348.547.101,63

Art. 7º - Ficam aprovados os orçamentos do
Poder Legislativo, do Poder Executivo, FUNDEB, FMS, SMTC,
FEMBOM, FLBES, IPASC, SAE, FCMDC, CCPA, FMAS, FMDCA, FME –
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E PRÓ-SAÚDE, em importâncias
relacionadas em anexos a esta Lei, aplicando-se, as mesmas regras e
autorizações destinadas à administração direta por força desta lei.

CAPÍTULO III
DOS CREDITOS ADICIONAIS DE NATUREZA SUPLEMENTAR

Art. 8º - O Poder Executivo, no interesse da
Administração, poderá abrir, na vigência deste Orçamento, os créditos
adicionais suplementares, especiais e extraordinários que se fizerem
necessários, mediante utilização dos recursos definidos nos itens I, II, III
e IV dos Parágrafos 1º, 2º e 4º do art. 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17
de março de 1964, até o limite de 70% (setenta por cento) do total das
despesas fixadas nesta Lei, para atender a insuficiência das dotações
orçamentárias dos órgãos da Administração.
Art. 9º - O limite autorizado no Art. 8º não será
onerado quando o crédito se destinar a suprir a insuficiência das

dotações de pessoal e encargos sociais, inativos e pensionistas, dívida
publica Municipal, débitos constantes de precatórios judiciais, despesas
de exercícios anteriores e despesas à conta de receitas vinculadas, até o
limite de 50% (cinquenta por cento).
Art. 10 - O excesso de arrecadação
eventualmente apurado, relativamente aos recursos do Tesouro
Municipal, exceto os vinculados e aqueles oriundos de operações de
créditos e convênios destinar-se-á, integralmente, à recomposição das
dotações orçamentárias previstas na presente Lei.
Parágrafo Único – O percentual a que se refere
o Art. 9º passará a incidir sobre o valor acrescido pelos créditos
adicionais abertos na forma deste artigo.

CAPÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 11 - Fica o poder executivo, autorizado a
estabelecer normas complementares pertinentes à execução do
orçamento e no que couber adequá-lo as disposições da constituição do
município, compreendendo também a programação financeira para o
exercício de 2016.
Art. 12 - Ficam agregados aos orçamentos do
Município os valores e indicativos constantes ao anexo a esta lei.
Art. 13 – Todos os valores recebidos pelas
unidades da administração direta e Autarquias e dos fundos, deverão
para sua movimentação, ser registrados nos respectivos orçamentos,
devendo ser consolidados ao orçamento Geral do Município.
Parágrafo único - Excluem-se do disposto neste
artigo os casos em que por força de lei, normas especiais ou exigências
do ente repassador, o registro deva ser feito através do grupo extraorçamentária.
Art. 14 – Fica o Poder Executivo autorizado a
atualizar os valores das Receitas nos anexos da Lei de Diretrizes
Orçamentária – LDO, para o Exercício de 2016, conforme Memória de

Cálculo Anexo a esta Lei.
Art. 15 – Fica o Poder Executivo autorizado a
desdobrar o elemento de despesa no nível da fonte de recurso, através
de decreto próprio.
Art. 16 - Esta lei entrará em vigor em 1º
de janeiro de 2016.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CATALÃO-GO,
Estado de Goiás, aos 11 (onze ) dias do mês de dezembro de 2015.

JARDEL SEBBA
Prefeito Municipal

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Município de Catalão

LEI Nº 3.326, de 16 de dezembro de 2015
“Altera o Valor da Remuneração dos cargos
constantes do ANEXO VII – GRUPO H, da lei
1.818/2000,
cujas
modificações
foram
introduzidas pela lei municipal de n° 3.027, de
30 de setembro de 2013, na forma abaixo.”

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

Art. 1º - O Anexo VII – da SUPERINTENDÊNCIA
MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO – SAE, constante da Estrutura
Administrativa dos Cargos Efetivos, regime Estatutário, especificamente
o Grupo H, passa, a partir desta data a vigorar com a seguinte redação:

“Lei Municipal nº 1.818/2000, com alteração
introduzida pela lei municipal de n° 3.027, de 30 de setembro de
2013:

ANEXO VII
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE CATALÃO S A
E
(Estrutura dos Cargos Efetivos Regidos pelo Regime Estatutário)
Mês: Dezembro/2015

GRUPO H

06-10
anos

TÉCNICO EM QUÍMICA

2.500,00

2.525,00

2.550,25

2.575,75

(Curso Técnico em Química c/
Registro no Conselho de

2.680,35

2.707,15

2.734,22

TÉCNICO EM SANEAMENTO

2.500,00

2.525,00

(Curso Técnico em
Saneamento c/ Registro no

2.680,35

2.707,15

NÍVEIS

NÍVEIS

N.ºVAGAS
II - Ens.
Médio

002
40 HORAS
SEMANAIS

III - Ens.
Superior

000

II - Ens.
Médio

002
40 HORAS
SEMANAIS

III - Ens.
Superior

000

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

01-05
anos

CARGO

26-30
anos

31 em
diante

2.601,51

2.627,53

2.653,81

2.761,56

2.789,18

2.817,07

2.845,24

2.550,25

2.575,75

2.601,51

2.627,53

2.653,81

2.734,22

2.761,56

2.789,18

2.817,07

2.845,24

Classe)

Conselho de Classe)

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

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CATALÃO-GO,
Estado de Goiás, aos 16 (dezesseis) dias do mês de dezembro de 2015.

JARDEL SEBBA
Prefeito Municipal

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Município de Catalão

LEI Nº 3.327, de 17 de dezembro de 2015
“Autoriza a concessão de Gratificação Especial aos
Servidores Municipais que prestarem serviços
extraordinários e imprescindíveis em número de
horas combinadas com a equipe e suficientes para
realizar a iluminação de natal de 2015.”

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, no
uso de suas prerrogativas constitucionais, aprova, e eu, Prefeito
Municipal, sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a
conceder Gratificação Especial (conforme lista baixo), aos servidores
deste Município abaixo relacionados, que prestarão serviços
extraordinários e imprescindíveis durante a realização dos serviços de
iluminação de Natal/2015, em nossa cidade:
Matr.
6.834

Nome do (a) Servidor (a)

Cargo

Vinculo

Vr. Bruto

ADAO HENRIQUE DA MATA E SILVA

CH DIVISAO FESTAS E EVENTOS

EM COMISSAO

3.500,00

611

ANTONIO CANDIDO LEONEL

ELETRICISTA MANUT, NIVEL 1

EFETIVO/F.G.

3.500,00

613

CLAYTON CANDIDO

ELETRICISTA MANUT, NIVEL 1

EFETIVO/F.G.

3.500,00

ILTON MARTINS COELHO

AUX SERVICO, NIVEL 1

EFETIVO/VPA

3.500,00

499

IRIS JOSE MACHADO DOS REIS

CARPINTEIRO, NIVEL 1

EFETIVO/F.G.

3.500,00

314

NILTON CANDIDO

MOTORISTA, NIVEL 1

EFETIVO/F.G.

3.500,00

372

NILTON MARTINS COELHO

ELETRICISTA MANUT, NIVEL 1

EFETIVO/F.G.

3.500,00

1.451

7 servidores municipais..........R$

24.500,00

Parágrafo único – O Município de Catalão se

reversa o direito de somente efetuar o pagamento depois da tarefa
cumprida e que cada um dos servidores beneficiários tenha cumprido a
sua parte na equipe de trabalho.
Art. 2º - As despesas com a execução desta lei
correrão a conta da dotação orçamentária vigente.

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CATALÃO-GO,
Estado de Goiás, aos 17 (dezessete) dias do mês de dezembro de 2015.

JARDEL SEBBA
Prefeito Municipal

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Município de Catalão

LEI Nº 3.328, de 17 de dezembro de 2015
“Dispõe sobre permissão para que a mulher
grávida que vai dar à luz leve para a sala de
parto do Hospital Materno Infantil um
acompanhante ou uma doula.”

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

Art. 1° - Fica instituído, no âmbito do Município de
Catalão – GO, que a mulher que irá entrar em trabalho de parto no
Hospital Materno Infantil, poderá ter um acompanhante.

Art. 2° - Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições contrárias.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CATALÃO-GO,
Estado de Goiás, aos 17 (dezessete) dias do mês de dezembro de 2015.

JARDEL SEBBA
Prefeito Municipal

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Município de Catalão

LEI Nº 3.329, de 17 de dezembro de 2015

“Autoriza permuta de lotes de terreno que
menciona em cumprimento a acordo judicial
homologado (Autos nº 2014043233869) e dá
outras providências”.

A CÂMARA MUNICIPAL DE CATALÃO, ESTADO DE
GOIÁS, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara
Municipal aprovou e o Prefeito Municipal, sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a
permutar, em nome do MUNICIPIO DE CATALÃO, os lotes de terreno a
seguir designados: lote nº 05 da Quadra A, com 360,00m2, cadastrado
CCI nº 42600; lote nº 06 da Quadra A, com 360,00m2, cadastrado CCI
nº 42601; lote nº 07 da Quadra A, com 360,00m2, cadastrado CCI nº
42602; lote nº 08 da Quadra A, com 360,00m2, cadastrado CCI nº
42603; lote nº 09 da Quadra A, com 360,00m2, cadastrado CCI nº
42604; lote nº 10 da Quadra A, com 461,24m2, cadastrado CCI nº
42605; lote nº 06 da Quadra H, com 360,00m2, cadastrado CCI nº 42855
e lote nº 07 da Quadra H, com 552,19m2, cadastrado CCI nº
42857;todos do Loteamento Residencial Jardim Athenas, nesta
cidade e de propriedade do Município de Catalão,pelos lotes de nº 01
da Quadra 16, com 300,00m2, registrado no CRI local sob o nº 1-47.793,

no livro 02 de Registro Geral; lote nº 20 da Quadra 17, com 300,00m2,
registrado no CRI local sob o nº 1-30.926, no livro 02 de Registro Geral e
o lote nº 18 da Quadra 19, com 478,13m2, registrado no CRI local sob o
nº 1-29.021, no livro 02 de Registro Geral, todos do Loteamento Santa
Helena II, nesta cidade, de propriedade de Daniel Rodovalho Vieira e
sua esposa Lívia Maria Pereira Netto Vieira.
§1º - Para fins de atendimento ao caput deste artigo, os lotes
pertencentes ao Município de Catalão ficam desafetados de sua primitiva
condição (de área institucional), passando-os à categoria de bem
disponível.
§2º - A permutados imóveis se fará de uns pelos outros, sem
qualquer torna ou volta compensatória, fazendo-se as transmissões livres
e desembaraçadas de quaisquer ônus.
§3º - O Município de Catalão, para que a permutas e revista de
todas as cautelas legais e comuns em tais operações, providenciou
Laudo de Avaliação elaborado por Comissão de Avaliação instituída pelo
Executivo para tal fim.
§4º - Os três imóveis que passarão ao domínio do Município de
Catalão ficam declarados bens de Uso Comum do Povo, e como tal
afetados em sua totalidade, o que deverá constar da escrituração.
§5º - A área a ser adquirida pelo Município serviu para compor a
Avenida Raulina Fonseca Paschoal, situada na área urbana desta
cidade.
§6º - Fica dispensada a licitação por se tratar de caso de interesse
público devidamente justificado, (abertura de via urbana), nos termos do
art. 17, I, “c” c/c art. 24, X, da Lei Federal nº 8.666/93 e Art. 8º, VIII, da
Lei Orgânica deste Município.

Art. 2º. As custas e emolumentos cartorários decorrentes
da execução desta lei são de responsabilidade do Município, e correrão à
conta de verba própria do orçamento vigente, dispensada a incidência do
Imposto sobre Transmissões de Bens Imóveis – ITBI, na forma do art.
156, II, da Constituição Federal.
Art. 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação.
Art. 4º. Revogam-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CATALÃO-GO,
Estado de Goiás, aos 17 (dezessete) dias do mês de dezembro de 2015.

JARDEL SEBBA
Prefeito Municipal

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Município de Catalão

LEI Nº 3.330, de 17 de dezembro de 2015
“Altera o inciso I, do artigo 221 da Lei nº 2.174/03,
de 22 de dezembro de 2003 (Código Tributário
Municipal) e dá outras providências”.

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, no
uso de suas prerrogativas constitucionais, aprova, e eu, Prefeito
Municipal, sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1° - Altera-se o inciso I, do art. 221, da Lei nº
2.174, de 22 de dezembro de 2003, (Código Tributário Municipal), que
passa, a partir desta data, a vigorar com a seguinte redação:

“Lei nº 2.174, de 22 de dezembro de 2003 (Código
Tributário Municipal)”.

CAPÍTULO II
DA NÃO INCIDÊNCIA

Art. 221. O imposto não incide sobre a transmissão
dos bens ou direitos referidos nos artigos anteriores:
I - quando efetuada para sua incorporação ao
patrimônio de pessoa jurídica em pagamento de capital nela subscrito,
salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for

compra e venda desses bens e direitos, locação de bens imóveis ou
arrendamento mercantil;”

Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário, surtindo seus efeitos
a partir de 1º (primeiro) de abril de 2016.
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CATALÃO-GO,
Estado de Goiás, aos 17 (dezessete) dias do mês de dezembro de 2015.

JARDEL SEBBA
Prefeito Municipal

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Município de Catalão

LEI Nº 3.331, de 17 de dezembro de 2015
“Autoriza desafetar, desmembrar, permutar e
afetar, áreas de terreno que especifica para
compor área do Parque Natural do Setor Santa
Cruz e dá outras providências”.

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, no uso
de suas prerrogativas constitucionais, aprova, e eu, Prefeito Municipal,
sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º. Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal
autorizado a desafetar, desmembrar, permutar e afetar, em nome do
MUNICIPIO DE CATALÃO, uma área de terreno, situada as Ruas Mariana e
Ana Flávia, caracterizada como área verde 02, do Loteamento Residencial
Leblon, com área de 4.817,08m2, a ser desmembrada de uma área de
12.188,04m2, de propriedade deste Município; pelos terrenos situados nesta
cidade, o primeiro, caracterizado como 1ª área do Decreto municipal de
desmembramento nº 2.475, de 24 de setembro de 2015, com 7.294,80m2, e o
segundo, um lote de terreno, na Avenida Castelo Branco, lado ímpar, esquina
com a Rua 550, caracterizado como 2ª área do Decreto municipal de
desmembramento nº 2.476, de 24 de setembro de 2015, com 347,62m2, todos
registrados no CRI local.
§1º - Para fins de atendimento ao caput deste artigo, a
área de 4.817,08m2 que será desmembrada de área maior, pertencente ao
Município de Catalão fica desafetada de sua primitiva condição (de área verde
nº 02, do Loteamento Residencial Leblon), passando à categoria de bem
disponível.

§2º - A permutados imóveis se fará de um pelos outros,
sem qualquer torna ou volta compensatória, fazendo-se as transmissões livres
e desembaraçadas de quaisquer ônus.
§3º - O Município de Catalão, para que a permutas e
revista de todas as cautelas legais e comuns em tais operações, providenciou
Laudo de Avaliação elaborado por Comissão de Avaliação instituída pelo
Executivo para tal fim.
§4º - Os imóveis que passarão ao domínio do Município
de Catalão ficam declarados bem de Uso Comum do Povo (uma como APP
do Parque Natural do Setor Santa Cruz e outra para compor área da Rua
550, Setor Santa Cruz), e como tal afetados em sua totalidade, o que deverá
constar da escrituração.
§5º - Fica dispensada a licitação por se tratar de caso de
interesse público devidamente justificado, (preservação ambiental), nos termos
do art. 17, I, “c” c/c art. 24, X, da Lei Federal nº 8.666/93 e Art. 8º, VIII, da Lei
Orgânica deste Município.
Art. 2º. As custas e emolumentos cartorários decorrentes
da execução desta lei são de responsabilidade do Município, e correrão à conta
de verba própria do orçamento vigente, dispensada a incidência do Imposto
sobre Transmissões de Bens Imóveis – ITBI, na forma do art. 156, II, da
Constituição Federal.
Art. 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação.
Art. 4º. Revogam-se as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CATALÃO-GO,
Estado de Goiás, aos 17 (dezessete) dias do mês de dezembro de 2015.

JARDEL SEBBA
Prefeito Municipal

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Município de Catalão

LEI Nº 3.332, de 17 de dezembro de 2015
“Autoriza o Município de Catalão a firmar convênio
com a Fundação OBRAS SOCIAIS “JORGE FAHIN
FILHO”, e a conceder subvenção financeira para
manter em funcionamento a Escola Allan Kardec,
sustentada e administrada pela Fundação, da
forma que especifica e dá outras providências”.

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, no
uso de suas prerrogativas constitucionais, aprova, e eu, Prefeito
Municipal, sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica o chefe do Poder Executivo Municipal
autorizado, em nome do Município de Catalão, a firmar convênio com a
Fundação OBRAS SOCIAIS – JORGE FAHIN FILHO - mantenedora da
Escola ALLAN KARDEC, com sede nesta cidade, no exercício de 2016,
objetivando a manutenção geral e o funcionamento da entidade de
ensino referenciada, mantida e administrada pela Fundação retro
mencionada.
§ 1º – Fica o Município autorizado a conceder
subvenção financeira à entidade filantrópica OBRAS SOCIAIS “JORGE
FAHIN FILHO”, para manutenção e funcionamento da Escola Allan
Kardec, através do convênio referenciado no caput, até a importância de
R$ 931.912,12 (Novecentos e trinta e um mil novecentos e doze reais e
doze centavos).

§ 2º - Os repasses ocorrerão mensalmente, sendo
que as datas e os valores das parcelas serão definidos no convênio a ser
firmado.
Art. 2º - Para fazer face aos recursos desta lei, a
entidade filantrópica OBRAS SOCIAIS “JORGE FAHIN FILHO” deverá
apresentar o plano de aplicação e, posteriormente, a devida prestação de
contas referente às subvenções recebidas nos moldes indicados pela
Controladoria Geral do Município.
Art. 3º - As despesas decorrentes da aplicação desta
Lei correrão por conta de verbas próprias constantes do Orçamento de
2016.
Art. 4º - Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário, surtindo seus efeitos
a partir de 1º (primeiro) de janeiro de 2016.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CATALÃO-GO,
Estado de Goiás, aos 17 (dezessete) dias do mês de dezembro de 2015.

JARDEL SEBBA
Prefeito Municipal

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Município de Catalão

LEI Nº 3.333, de 17 de dezembro de 2015
“Autoriza o Município de Catalão a firmar convênio
com ESCOLA CRECHE SÃO FRANCISCO DE ASSIS e a
conceder subvenção social (para funcionamento de
Creche, Jardim I e II e Ensino Fundamental no Setor
Nossa Senhora de Fátima, nesta cidade), da forma que
especifica e dá outras providências”.

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, no
uso de suas prerrogativas constitucionais, aprova, e eu, Prefeito
Municipal, sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1.º - Fica o chefe do Poder Executivo Municipal
autorizado, em nome do Município de Catalão, a firmar convênio de
parceria com a ESCOLA CRECHE SÃO FRANCISCO DE ASSIS,
inscrita no CNPJ sob o n.º 03.887.815/0001-22, com sede na Rua Dona
Josefina, n.º 310, Bairro Nossa Senhora de Fátima, nesta cidade de
Catalão, no exercício de 2016, objetivando a manutenção geral e o
funcionamento da referida Entidade de Ensino.
§ 1º - Fica o Município autorizado a conceder
subvenção social à entidade educacional ESCOLA CRECHE SÃO
FRANCISCO DE ASSIS, até a importância de R$ 518.320,64(Quinhentos
e dezoito mil trezentos e vinte reais e sessenta e quatro centavos).
§ 2º - Os repasses ocorrerão mensalmente, sendo
que os valores e as datas das parcelas serão definidos no convênio a ser
firmado.

Art. 2º - Para fazer face aos recursos desta lei, a
ESCOLA CRECHE SÃO FRANCISCO DE ASSIS, deverá apresentar o
plano de aplicação, e, posteriormente, a devida prestação de contas
referente à subvenção recebida nos moldes indicados pela Controladoria
Geral do Município.
Art. 3º - As despesas decorrentes da aplicação desta
Lei correrão por conta de verbas próprias constantes do Orçamento de
2016.
Art. 4º - Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário e surtindo seus
efeitos a partir de primeiro de janeiro de 2016.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CATALÃO-GO,
Estado de Goiás, aos 17 (dezessete) dias do mês de dezembro de 2015.

JARDEL SEBBA
Prefeito Municipal

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Município de Catalão

LEI Nº 3.334, de 17 de dezembro de 2015

“Autoriza o Município de Catalão a firmar convênio
com OBRAS SOCIAIS CASA DO CAMINHO FAMÍLIA
LIMA, e a conceder subvenção social (para
funcionamento de Creche, Jardim I e II e Ensino
Fundamental, na Vila Cruzeiro I, nesta cidade), da
forma que especifica e dá outras providências”.

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

Art. 1.º - Fica o chefe do Poder Executivo Municipal
autorizado, em nome do Município de Catalão, a firmar convênio de
parceria com OBRAS SOCIAIS CASA DO CAMINHO FAMÍLIA LIMA,
mantenedora do CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MEIMEI, com
sede nesta cidade, na Vila Cruzeiro I, no exercício de 2016, objetivando a
manutenção geral e o funcionamento da Creche, Jardim I e II e Ensino
Fundamental, mantida e administrada pelas Obras Sociais Casa do
Caminho Família Lima.
§ 1º - Fica o Município autorizado a conceder
subvenção social à entidade filantrópica OBRAS SOCIAIS CASA DO
CAMINHO FAMÍLIA LIMA, para manutenção e funcionamento do Centro
de Educação Infantil Meimei, através do convênio referenciado no caput,

até a importância de R$ 516.545,57 (quinhentos e dezesseis mil
quinhentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e sete centavos).
§ 2º - Os repasses ocorrerão mensalmente, sendo
que as datas e os valores das parcelas serão definidos no convênio a ser
firmado.
Art. 2º - Para fazer face aos recursos desta lei, a
entidade filantrópica OBRAS SOCIAIS CASA DO CAMINHO FAMÍLIA
LIMA, deverá apresentar o plano de aplicação e, posteriormente, a
devida prestação de contas referente à subvenção recebida, nos moldes
indicados pela Controladoria Geral do Município.
Art. 3º - As despesas decorrentes da aplicação desta
Lei correrão por conta de verbas próprias constantes do Orçamento de
2016.
Art. 4º - Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário e surtindo seus
efeitos a partir de primeiro de janeiro de 2016.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CATALÃO-GO,
Estado de Goiás, aos 17 (dezessete) dias do mês de dezembro de 2015.

JARDEL SEBBA
Prefeito Municipal

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Município de Catalão

LEI Nº 3.335, de 17 de dezembro de 2015

“Autoriza o Município de Catalão a firmar convênio
com a ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE EVANGÉLICA –
mantenedora da CRECHE RECANTO INFANTIL e a
conceder subvenção financeira objetivando a
manutenção geral e o funcionamento do referido
Estabelecimento Educativo- Creche (atendimento
integral) berçário e maternal - da forma que especifica
e dá outras providências”.

A CÂMARAMUNICIPAL DE CATALÃO, Estado de
Goiás, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara
Municipal APROVOU e o Prefeito Municipal SACIONA a seguinte Lei:
Art. 1.º - Fica o chefe do Poder Executivo Municipal
autorizado, em nome do Município de Catalão, a firmar convênio com a
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE EVANGÉLICA – CRECHE RECANTO
INFANTIL, pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, com
sede nesta cidade, no exercício de 2016, objetivando a manutenção
geral e o funcionamento da referida Entidade de Ensino.
§ 1º - O Município fica autorizado a conceder
subvenção financeira à entidade ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
EVANGÉLICA – “CRECHE RECANTO INFANTIL”, para consecução
dos objetivos previstos no caput deste artigo, até a importância de R$
213.008,48 (duzentos e treze mil e oito reais e quarenta e oito centavos),
para manutenção geral e funcionamento da Instituição, incluindo

pagamento dos professores, auxiliares e encargos sociais e trabalhistas
dos mesmos.
§ 2º - Os repasses ocorrerão mensalmente, sendo
que as datas e os valores das parcelas serão definidos no convênio a ser
firmado.
Art. 2º - Para fazer face aos recursos desta lei, a
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE EVANGÉLICA – “CRECHE RECANTO
INFANTIL”, deverá apresentar o plano de aplicação, e, posteriormente, a
devida prestação de contas referente às subvenções recebidas nos
moldes indicados pela Controladoria Geral do Município.
Art. 3º - As despesas decorrentes da aplicação desta
Lei correrão por conta de verbas próprias constantes do Orçamento de
2016.
Art. 4º - Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário, surtindo seus efeitos
a partir de 1º (primeiro) de janeiro de 2016.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CATALÃO-GO,
Estado de Goiás, aos 17 (dezessete) dias do mês de dezembro de 2015.

JARDEL SEBBA
Prefeito Municipal

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Município de Catalão

LEI Nº 3.336, de 17 de dezembro de 2015
“Altera o Art. 7º, da Lei Municipal nº 3.307, de
07 de outubro de 2015, na forma abaixo.”

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, no
uso de suas prerrogativas constitucionais, aprova, e eu, Prefeito
Municipal, sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º - O Art. 7º, da Lei Municipal nº 3.307, de 07 de
outubro de 2015, passa, a partir desta data, a vigorar com a seguinte
redação:
“Lei Municipal nº 3.307, de 07 de outubro de 2015:
Art. 7º - O débito tributário ou não, consolidado na
forma do art. 2º desta Lei, ocorrendo o pagamento à vista (cota única),
será anistiado em 100% (cem por cento), em relação aos juros e multa
de mora se pago até 30/12/2015.
§ 1º - A partir de 01/01/2016, o débito tributário ou
não, consolidado na forma do art. 2º desta Lei, ocorrendo o pagamento à
vista (cota única), será anistiado em 90% (noventa por cento), em
relação aos juros e multa de mora”.
§ 2º - O débito referente à Multa por Descumprimento
das Obrigações acessórias (multa formal), pago à vista (cota única), será
concedido desconto de 80% (oitenta por cento) do total do valor da
multa, inclusive multas autuadas pela Fiscalização de Postura, Vigilância
Sanitária e Meio Ambiente”.
Art. 2º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário e retroagindo seus
efeitos 30 de novembro de 2015.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CATALÃO-GO,
Estado de Goiás, aos 17 (dezessete) dias do mês de dezembro de 2015.

JARDEL SEBBA
Prefeito Municipal

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Município de Catalão

LEI Nº 3.337, de 17 de dezembro de 2015
“Define habilitação mínima (requisitos de
provimento) e descrição sumária para o cargo de
Professor PD-4 da forma que especifica”.
A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, no uso
de suas prerrogativas constitucionais, aprova, e eu, Prefeito Municipal,
sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º - Define a habilitação mínima (requisitos de
provimento) e descrição sumária do cargo de Professor PD-4, constante da
estrutura dos cargos efetivos do Município de Catalão, Estado de Goiás.
I – PROFESSOR PD-4
Habilitação Mínima: Nível Superior
Licenciatura de Graduação Plena.

em

curso

de

Descrição Sumária: Exercer atividades docentes na
educação infantil, ensino fundamental e educação de
jovens e adultos. Elaborar planos de curso e projetos.
Preparar materiais didáticos necessários à sua prática
pedagógica. Aplicar e corrigir avaliações e demais
trabalhos que assegurem a formação integral do aluno.
Art.2º- Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CATALÃO-GO,
Estado de Goiás, aos 17 (dezessete) dias do mês de dezembro de 2015.

JARDEL SEBBA
Prefeito Municipal

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Município de Catalão

LEI Nº 3.338, de 17 de dezembro de 2015
“Autoriza a concessão de Gratificação Especial aos
Servidores
Municipais
que
prestaram
serviços
extraordinários e imprescindíveis no decorrer da realização
da Festa em homenagem a Nossa Senhora do Rosário de
2015.”

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

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a conceder
Gratificação Especial (conforme o número de horas trabalhadas), aos servidores
deste Município abaixo relacionados, que prestaram serviços suplementares e
imprescindíveis durante a realização da Festa em homenagem a Nossa Senhora
do Rosário de 2015:

Matr.

Nome_funcionário(a)

Cargo

Vínculo

Vr. a Receber

280

ADALBERTO ROSA DE ALMEIDA

CARPINTEIRO, NIVEL 1

EFETIVO/F.G.

2.360,80

6834

ADAO HENRIQUE DA MATA E SILVA

CH DIVISAO FESTAS E EVENTOS

EM COMISSAO

2.360,80

6.944

ALEXANDRE DIB DA SILVA

CH DPTO ESTUDOS E PROJETOS

EM COMISSAO

2.360,80

2.013

ALIPIO COELHO DE MESQUITA

AUX SERVICO, NIVEL 1

EFETIVO/F.G.

1.100,64

1.920

ANTONIA DE FATIMA NASCIMENTO

AUX SERVICO, NIVEL 2

EFETIVO/VPA

1.100,64

2.014

ANTONIO FERREIRA DA SILVA NETO AUX SERVICO, NIVEL 1

EFETIVO/F.G.

1.100,64

ANTONIO NOLASCO DE SOUZA

EFETIVO/F.G.

1.100,64

319

OPERADOR MAQ PESADA, NIVEL 1

1.326

ANTONIO VENANCIO DA SILVA

AUX SERVICO, NIVEL 1

EFETIVO/F.G.

1.100,64

7.703

BRENDON PAULO AVELAR
GUIMARAES

ASS GABINETE SEC PROV E SUPRIM

EM COMISSAO

1.341,08

1.380

CARLOS ROBERTO MACHADO

AUX SERVICO, NIVEL 1

EFETIVO/F.G.

1.100,64

7.900

CLAUDIO SILVERIO DA ROCHA

CH DPTO DESENV PECUARIA

EM COMISSAO

1.341,08

7.110

CLEBER ROBERTO ALVES

CH DPTO FISC COMERCIO AMBULANTE
EVENT

EM COMISSAO

2.360,80

1.448

DANIEL ALVES RIBEIRO

AUX SERVICO, NIVEL 2

EFETIVO/F.G.

1.341,08

7.158

DIMAS ZORZETTE BALEEIRO

DIR PATRIMONIO

EM COMISSAO

2.360,80

101.381

DIVINO CAMARGO DA SILVA

CH EQUIPE TRABALHO - NIVEL II

EM COMISSAO

1.100,64

DIVINO LEONSIO AVELLAR

AUX SERVICO, NIVEL 1

EFETIVO/F.G.

1.100,64

6.879

EDER ANTONIO NETO

DIR CONVENIOS E APOIO A PROGR
RURAIS

EM COMISSAO

2.360,80

2.138

EDISON PONCIANO ALVES

AUX SERVICO, NIVEL 1

EFETIVO/F.G.

1.100,64

8.030

EDSON FABRICIO DA SILVA

CH EQUIPE TRABALHO - NIVEL II

EM COMISSAO

1.100,64

1.582

EURIPEDES ANTONIO DA COSTA

AUX SERVICO, NIVEL 1

EFETIVO/F.G.

2.360,80

7.544

FABIO BENETT FERNANDES

DIR RECEITAS

EM COMISSAO

5.108,22

5.983

FAUSTO HENRIQUE BARBOSA
FERREIRA

FISCAL DE OBRAS, NIVEL 2

EFETIVO

2.360,80

8.033

FLAMIR CANDIDO DA SILVA

CH EQUIPE TRABALHO - NIVEL II

EM COMISSAO

1.100,64

FREDERICK ABADIO ANTUNES
FERREIRA

CH DIVISAO LICITACAO E CAD
LICITANTES

EM COMISSAO

1.341,08

1.386

GILMAR OLIVEIRA BORGES

AUX. SERVIÇOS NIVEL 1

EFETIVO/F.G.

2.360,80

6.406

HELVIO VAGNER SILVA

GUARDA VIGILANTE, NIVEL 2

EFETIVO

1.100,64

6.857

IGOR FRAGA DE ALMEIDA

CH DIVISAO LICITACAO E CAD
LICITANTES

EM COMISSAO

1.341,08

443

JAMIL ANTONIO DOS SANTOS

AUX SERVICO, NIVEL 1

EFETIVO

1.100,64

1.583

JEOVANINE LUIZ LOURENCO

GUARDA VIGILANTE, NIVEL 3

EFETIVO

1.100,64

529

JERONIMO PEREIRA DOS SANTOS

AUX SERVICO, NIVEL 1

EFETIVO

1.100,64

302

JESUS BERNARDO DE OLIVEIRA

AUX SERVICO, NIVEL 1

EFETIVO/VPA

1.100,64

7.859

JOAO DA COSTA ALVES

ASS GABINETE SEC FAZENDA

EM COMISSAO

1.341,08

1.418

JOAO DE OLIVEIRA SILVA

AUX SERVICO, NIVEL 2

EFETIVO/VPA

1.341,08

1.293

JOAO DIAS DUARTE

AUX SERVICO, NIVEL 1

EFETIVO

1.100,64

1.636

JOAO FERNANDES DA SILVA

AUX SERVICO, NIVEL 2

EFETIVO/F.G.

1.341,08

6.390

JOAO PEREIRA DE MELO

ENCANADOR, NIVEL 2

EFETIVO

1.100,64

JOAO VICENTE DE ARAUJO

AUX SERVICO, NIVEL 1

EFETIVO/F.G.

1.100,64

JOSE ANTONIO PEREIRA JUNIOR

ASS GABINETE SEC ADMINIST

EM COMISSAO

1.341,08

1.136

101.399

181
7.174

1.066

JOSE CARLOS RODOVALHO

AUX SERVICO, NIVEL 2

EFETIVO

1.341,08

7.650

JOSE EDUARDO COELHO DA SILVA
JUNIOR

CH DPTO CAD UNICO BENEFICIARIOS

EM COMISSAO

1.341,08

6.935

JOSE MARIO GONCALVES FARIA

CH DPTO APOIO ADM SEC
ADMINISTRACAO

EM COMISSAO

1.341,08

7.139

JOZELITO MORAIS BORGES
ARAUJO

CH DPTO MAN BOSQUES, PARQUES
REPR URB

EM COMISSAO

1.341,08

1.117

JUAREZ RODOVALHO DA SILVA

AUX SERVICO, NIVEL 1

EFETIVO/F.G.

1.341,08

8.038

LUIS VASCONCELOS FERREIRA

CH EQUIPE TRABALHO - NIVEL II

EM COMISSAO

1.100,64

7.904

MARCILIO ALMEIDA DA SILVEIRA

CH DIVISAO JUNTA SERV MILIT

EM COMISSAO

1.341,08

1.072

NILZO GREGORIO DA MOTA

AUX SERVICO, NIVEL 2

EFETIVO/F.G.

1.100,64

8.040

NIVALDO LUIZ DA SILVA

CH EQUIPE TRABALHO - NIVEL II

EM COMISSAO

1.100,64

2.127

ODILON JORGE DOS SANTOS

AUX SERVICO, NIVEL 1

EFETIVO/F.G.

1.100,64

1.403

PAULO DOS ANJOS ROSA

AUX SERVICO, NIVEL 1

EFETIVO

1.100,64

7.950

PAULO JUSTINO DE FARIA

CH EQUIPE TRABALHO - NIVEL II

EM COMISSAO

1.100,64

7.907

PEDRO HENRIQUE FERREIRA SILVA

CH DPTO VARRICAO E LIMP PUBL
SUBPREF STO ANT RIO VERDE

EM COMISSAO

1.341,08

5.987

PEDRO SILVA DE SOUZA

FISCAL DE OBRAS, NIVEL 2

EFETIVO

1.341,08

1.406

RENATO JOAO MARTINS

AUX SERVICO, NIVEL 2

EFETIVO/VPA

1.341,08

2.025

ROBERTO CARLOS FELIX

AUX SERVICO, NIVEL 1

EFETIVO

1.100,64

7.236

RODRIGO ESPINDOLA PIRES

DIR CRIACAO E DES NOVOS NEG
INOVADORES

EM COMISSAO

5.108,22

6.354

ROSILAINE APARECIDA
ALVARENGA DA SILVEIRA

AUX SERVICO, NIVEL 2

EFETIVO

1.341,08

7.926

RUFINO GUIMARAES DA ROCHA

CH EQUIPE TRABALHO - NIVEL I

EM COMISSAO

1.100,64

7.140

RUITER ANTONIO SILVA

PROCURADOR-CH FISCAL

EM COMISSAO

2.360,80

1.214

SEBASTIAO COELHO DA SILVA

GUARDA VIGILANTE, NIVEL 2

EFETIVO/VPA

2.360,80

2.030

SERGIO LUIZ DOS SANTOS

AUX SERVICO, NIVEL 2

EFETIVO/F.G.

1.100,64

1.413

SIVALDO MENDES DE OLIVEIRA

AUX SERVICO, NIVEL 2

EFETIVO/F.G.

1.341,08

1.518

SOLIMAR RODRIGUES COELHO

AUX SERVICO, NIVEL 2

EFETIVO/F.G.

1.341,08

616

VALDIVINO PIRES MOURA

PEDREIRO, NIVEL 2

EFETIVO/VPA

1.341,08

7546

VALMIR CANDIDO PIMENTA

CH DIVISAO PORTARIA E CONTR

EM COMISSAO

1.341,08

1.194

VANDERLEY DE OLIVEIRA DA SILVA

AUX SERVICO, NIVEL 2

EFETIVO/F.G.

2.360,80

6.992

VITOR FERREIRA DE REZENDE

CH DIVISAO IMAGENS E FOTOGR

EM COMISSAO

1.341,08

WELTON GONCALVES MACHADO

OPERADOR MAQ PESADA, NIVEL 2

EFETIVO/F.G.

1.100,64

AGENTE FISCALIZACAO, NIVEL 3 SMTC

EFETIVO

2.172,24

604

. Superintendência Municipal de Trânisto - SMTC
100.850

ALEXANDRE GOMES FERREIRA

100.839

ALEXANDRE RODRIGUES DA
COSTA

AGENTE FISCALIZACAO, NIVEL 2 SMTC

EFETIVO

2.026,08

100.855

ANDERSON MESQUITA ROSA

AGENTE FISCALIZACAO, NIVEL 3 SMTC

EFETIVO

2.150,40

100.832

ANTONIO CARLOS DA SILVA

AGENTE FISCALIZACAO, NIVEL 3 SMTC

EFETIVO

1.551,60

100.856

BENTO LUIZ DIAS

AGENTE FISCALIZACAO, NIVEL 2 SMTC

EFETIVO

2.149,20

100.856

CARLOS HENRIQUE GUIMARAES

AGENTE FISCALIZACAO, NIVEL 3 SMTC

EFETIVO

2.150,40

100.840

CLEIBER ANTONIO DA COSTA

AGENTE FISCALIZACAO, NIVEL 3 SMTC

EFETIVO

2.172,24

100.834

CLEIBER MONTEIRO DOS SANTOS

AGENTE FISCALIZACAO, NIVEL 2 SMTC

EFETIVO

2.170,80

100.858

CLEITON CRISPIM PEREIRA

AGENTE FISCALIZACAO, NIVEL 3 SMTC

EFETIVO

2.304,00

100.874

DANIEL ALMEIDA DA SILVA

AGENTE FISCALIZACAO, NIVEL 3 SMTC

EFETIVO

768,00

100.867

DEBORA MENDES DA FONSECA

AGENTE FISCALIZACAO, NIVEL 3 SMTC

EFETIVO

1.536,00

100.875

DIEGO LUIZ RIBEIRO TRONCHA

AGENTE FISCALIZACAO, NIVEL 3 SMTC

EFETIVO

1.075,20

100.859

DIEGO TOMAS LUCIANO

AGENTE FISCALIZACAO, NIVEL 3 SMTC

EFETIVO

2.304,00

100.852

ENIVALDA DE FATIMA FERREIRA

AGENTE FISCALIZACAO, NIVEL 3 SMTC

EFETIVO

2.304,00

100.860

FERNANDA SOUZA PACHECO

AGENTE FISCALIZACAO, NIVEL 3 SMTC

EFETIVO

2.304,00

100.861

JOAO ALBERTO CAIADO DE
CASTRO FILHO

AGENTE FISCALIZACAO, NIVEL 3 SMTC

EFETIVO

2.150,40

100.841

LEANDRO MARTINS SILVERIO

AGENTE FISCALIZACAO, NIVEL 2 SMTC

EFETIVO

2.026,08

100.864

MARCIO JOSE DAS NEVES

AGENTE FISCALIZACAO, NIVEL 3 SMTC

EFETIVO

2.150,40

100.877

SERGIO ROBERTO BORGES

AGENTE FISCALIZACAO, NIVEL 2 SMTC

EFETIVO

2.005,92

100.878

WELDA DE LOURDES BORGES
SILVA

AGENTE FISCALIZACAO, NIVEL 2 SMTC

EFETIVO

1.862,64

100.866

WILMAR GONCALVES DE SOUSA
JUNIOR

AGENTE FISCALIZACAO, NIVEL 2 SMTC

EFETIVO

2.005,92

TOTAL R$

Art. 2º - As despesas com a execução desta lei correrão a
conta da dotação orçamentária vigente.
Art. 3º - Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogando-se as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CATALÃO-GO,
Estado de Goiás, aos 17 (dezessete) dias do mês de dezembro de 2015.

JARDEL SEBBA
Prefeito Municipal

143.990,04

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Município de Catalão

LEI Nº 3.339, de 17 de dezembro de 2015
“Autoriza o Município de Catalão a realizar
contratação
temporária
de
excepcional
interesse público e dá outras providências.”

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, no
uso de suas prerrogativas constitucionais, aprova, e eu, Prefeito
Municipal, sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º - Para atender a necessidade temporária de excepcional
interesse público, caracterizada pelo Decreto Municipal nº 2.642, de 30
de novembro de 2015 e com base no permissivo constitucional do art.
37, IX, da Constituição da República Federativa do Brasil, fica o Poder
Executivo autorizado a efetuar a contratação de até 50 (cinquenta)
professores, 35 (trinta e cinco) merendeiras e 35 (trinta e cinco)
Auxiliares de Serviços, por prazo determinado, para atender a rede
municipal de ensino, no âmbito urbano, rural e Distrito de Santo Antônio
do Rio Verde e região, nas condições e prazos previstos nesta Lei:
I–

II –

III –

IV –

Os contratos terão vigência da data da efetiva da
contratação, encerrando-se em 31 de dezembro de
2016;
O recrutamento do pessoal será feito em processo
seletivo público simplificado de análise de currículo,
devendo ser amplamente divulgado;
O regime jurídico a ser adotado será o dos servidores
efetivos do Município, ou seja, o Estatutário, lei
municipal nº 1.142/92;
O valor da remuneração do Professor será o salário
base do Professor PD-1, com jornada de quarenta (40)

horas semanais e o de Merendeiras e Auxiliares de
Serviços, o salário base, todos de acordo com o
quadro de cargos e salários vigentes do Poder
Executivo, ou seja:
Nº
DE
VAGAS
50
(cinquenta)
35 (trinta e
cinco)
35 (trinta e
cinco)

V–

VI –

CARGO
Professor PD-1

H/SEMANAIS SALARIO
DEZ/2015
40 (quarenta) R$ 1.917,78

Merendeira

40 (quarenta)

R$788,00

de 40 (quarenta)

R$788,00

Auxiliar
Serviço

A carga horária diária do professor será de 06 (seis)
horas/aulas e 40 (quarenta) semanais e de
Merendeiras e Auxiliares de Serviços aquela exercida
pelos respectivos servidores efetivos;
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 compatível, 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 de serviços essenciais de educação, especificamente do
ensino infantil e fundamental no âmbito municipal, situação criada
principalmente em decorrência do aumento da demanda de alunos por
vagas na rede municipal, pelas aposentadorias e licenças legais de
servidores.
Art. 3º - As despesas com a execução da presente lei correrão
à conta de dotações próprias do orçamento vigente.
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 desta lei estarão sujeitos
aos mesmos direitos, 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 idade a partir de 18 (dezoito) anos;
II – ser brasileiro (a) nato ou naturalizado;
III – estar quite com as obrigações militares e eleitorais;
IV – gozar de boa saúde física e mental, e não ser portador de
deficiências incompatíveis com o exercício da função;
V – possuir habilitação profissional exigida para o exercício do
cargo, nos termos da legislação municipal.
Art. 7º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CATALÃOGO, Estado de Goiás, aos 17 (dezessete) dias do mês de dezembro de
2015.

JARDEL SEBBA
Prefeito Municipal

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Município de Catalão

LEI Nº 3.340, de 17 de dezembro de 2015
“Autoriza a concessão de Gratificação Especial aos Servidores
Municipais que prestaram serviços extraordinários e
imprescindíveis no decorrer da realização da Festa em
homenagem a Nossa Senhora do Rosário de 2015.”

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

Art. 1º - Fica o Fundo Municipal de Saúde de Catalão autorizado a
conceder Gratificação Especial (conforme o número de horas trabalhadas), aos
servidores deste Município abaixo relacionados, que prestaram serviços
suplementares e imprescindíveis durante a realização da Festa em
homenagem a Nossa Senhora do Rosário de 2015:

Matr.

Servidor

Cargo

Valor R$

99846

Anália Margarida Tristão de Moura

Fiscal Vig. Sanitária

R$ 1.249,40

99847

Ediane Braz Ferreira

Fiscal Vig. Sanitária

R$ 1.249,40

99012

Heleno de Paula Pontes

Escriturário

R$ 2.200,60

100100

Luíz Eduardo da Silva

Fiscal Vig. Sanitária

R$ 1.249,40

00158

Marcilene C. dos Santos Faria

Fiscal Vig. Sanitária

R$ 1.249,40

99843

Vilma Esteves Neto

Fiscal Vig. Sanitária

R$ 1.249,40

Mauricio Tadeu Pereira

Ch. Divisão Dir. Controle Manut. Um.
Saúde

R$ 1.377,31

100044

TOTAL

R$ 9.824,91

Art. 2º - As despesas com a execução desta lei correrão
a conta da dotação orçamentária vigente.
Art. 3º - Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogando-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CATALÃOGO, Estado de Goiás, aos 17 (dezessete) dias do mês de dezembro de
2015.

JARDEL SEBBA
Prefeito Municipal

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Município de Catalão

LEI Nº 3.341, de 17 de dezembro de 2015
“Altera
a
estrutura
administrativa
da
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,
SEMMAC, criada pela lei municipal nº 2.778, de 29
de novembro de 2.010, na forma que especifica e
dá outras providências”.

A CÂMARA MUNICIPAL DE CATALÃO, ESTADO DE
GOIÁS, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara
Municipal aprovou e o Prefeito Municipal, sanciona a seguinte Lei:
Art.1º - Fica alterada a estrutura administrativa da
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE – SEMMAC, criada e
incorporada na estrutura administrativa do Município de Catalão,
especificamente no GRUPO “I”, do ANEXO II da Lei Municipal de N.°
1.818, de 05 de abril de 2.000, conforme o Quadro de Servidores
Efetivos constante da Lei Municipal de n.º 2.778, de 29 de novembro de
2010, todos a serem regidos pelo regime Estatutário.
Parágrafo único – O nº de vagas, nomenclatura,
vencimento, análise, descrição e característica dos cargos estão
especificados no ANEXO X, e fazendo parte integrante das leis aludidas
no caput deste artigo.
Art. 2º - O provimento dos cargos de que trata esta
Lei está condicionada à comprovação da existência de prévia dotação
orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de
pessoal e aos acréscimos dela decorrentes, conforme disposto no § 1°
do art. 169 da Constituição Federal.
§ 1º - As despesas resultantes da aplicação desta Lei
correrão à conta das dotações orçamentárias consignadas no orçamento

vigente, suplementadas, se necessário, nos termos da legislação em
vigor.
§ 2º - As despesas estabelecidas por esta Lei
ocasionarão irrelevante impacto orçamentário-financeiro, posto que
existe adequação orçamentária para as mesmas, o que, em regra,
satisfaz as exigências do artigo 16 da Lei de Responsabilidade Fiscal.
§ 3º - Em razão das alterações introduzidas por esta
Lei, fica a Diretoria de Recursos Humanos do Município autorizada a
readequar os Organogramas de acordo com os termos desta Lei.
Art. 3º - Fica a Diretoria de Contabilidade autorizada
a fazer as alterações e inclusões necessárias no Plano Plurianual – PPA
de 2014/2017, Lei Municipal nº 3.190, de 11 de dezembro de 2015; na
Lei de Diretrizes Orçamentária – LDO para 2015, Lei Municipal nº 3.189,
de 11 de dezembro de 2015, bem como na Lei Orçamentária Anual –
LOA de 2014, Lei Municipal nº 3.188, de 11 de dezembro de 2015.
Art. 4º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CATALÃOGO, Estado de Goiás, aos 17 (dezessete) dias do mês de dezembro de
2015.

JARDEL SEBBA
Prefeito Municipal

N .ºV A G A S
O C UP A D A S /
C A R GA
H O R Á R IA
3

40 H OR A S
S E M A N A IS

2

40 H OR A S
S E M A N A IS

2

40 H OR A S
S E M A N A IS

NÍVEL SUPERIOR COMPLETO

2
40 H OR A S
S E M A N A IS
2
40 H OR A S
S E M A N A IS
1

40 H OR A S
S E M A N A IS

1

40 H OR A S
S E M A N A IS

1

40 H OR A S
S E M A N A IS

1
40 H OR A S
S E M A N A IS

T E M P O D E S E R V IÇO
C A R GO
0 1- 0 5
a no s

0 6 - 10
a no s

11- 15
a no s

16 - 2 0
a no s

2 1- 2 5
a no s

26-30
a no s

31 em
dia nt e

4.725,00

4.772,25

4.819,50

4.866,75

4.914,00

4.961,25

5.008,50

4.725,00

4.772,25

4.819,50

4.866,75

4.914,00

4.961,25

5.008,50

4.725,00

4.772,25

4.819,50

4.866,75

4.914,00

4.961,25

5.008,50

4.725,00

4.772,25

4.819,50

4.866,75

4.914,00

4.961,25

5.008,50

4.725,00

4.772,25

4.819,50

4.866,75

4.914,00

4.961,25

5.008,50

4.725,00

4.772,25

4.819,50

4.866,75

4.914,00

4.961,25

5.008,50

4.725,00

4.772,25

4.819,50

4.866,75

4.914,00

4.961,25

5.008,50

4.725,00

4.772,25

4.819,50

4.866,75

4.914,00

4.961,25

5.008,50

4.725,00

4.772,25

4.819,50

4.866,75

4.914,00

4.961,25

5.008,50

ENGENHEIRO QUÍM ICO
FORM A ÇÃ O SUP ERIOR EM
ENGENHA RIA QUÍM ICA COM
REGISTRO NO CONSELHO DE
CLA SSE (Vinculado a Sec. M un. M eio
A mbiente)
ENGENHEIRO A M B IENTA L
FORM A ÇÃ O SUP ERIOR EM
ENGENHA RIA A M B IENTA L COM
REGISTRO NO CONSELHO DE
CLA SSE (Vinculado a Sec. M un. M eio
A mbiente)
ENGENHEIROA GRÔNOM O
FORM A ÇÃ O SUP ERIOR EM
ENGENHA RIA A GRÔNOM A COM
REGISTRO NO CONSELHO DE
CLA SSE (Vinculado a Sec. M un. M eio
A mbiente)
B IÓLOGO
FORM A ÇÃ O SUP ERIOR EM
B IOLOGIA COM REGISTRO NO
CONSELHO DE CLA SSE (Vinc. a Sec.
M un. M eio A mbiente)
GEÓGRA FO
FORM A ÇÃ O SUP ERIOR EM
GEOGRA FIA COM REGISTRO NO
CONSELHO DE CLA SSE (Vinc. a Sec.
M un. M eio A mbiente)
ENGENHEIRO FLORESTA L
FORM A ÇÃ O SUP ERIOR EM
ENGENHA RIA FLORESTA L COM
REGISTRO NO CONSELHO DE
CLA SSE (Vinculado a Sec. M un. M eio
A mbiente)
ENGENHEIRO CIVIL
FORM A ÇÃ O SUP ERIOR EM
ENGENHA RIA CIVIL COM
REGISTRO NO CONSELHO DE
CLA SSE (Vinculado a Sec. M un. M eio
A mbiente)
ENGENHEIRO DE M INA S
FORM A ÇÃ O SUP ERIOR EM
ENGENHA RIA DE M INA S COM
REGISTRO NO CONSELHO DE
CLA SSE (Vinculado a Sec. M un. M eio
A mbiente)
ENGENHEIRO
FORM A ÇÃ O SUP ERIOR EM
ENGENHA RIA COM REGISTRO NO
CONSELHO DE CLA SSE (Vinculado a
Sec. M un. M eio A mbiente)

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE CATALÃO - SEMMAC
ANÁLISE E DESCRIÇÃO DOS CARGOS INTEGRANTES DO ANEXO X
(Estrutura dos Cargos Efetivos Regidos pelo Regime Estatutário)

Cargo: Engenheiro Químico
Requisitos para provimento
Nível Superior em Engenharia Química com Registro no Conselho de Classe
(Vinculado a Sec. Mun. de Meio Ambiente)
Atribuições características
Desempenhar atividades de coordenação, análise e elaboração de pareceres técnicos,
projetos eexecução de trabalhos especializados referentes a processos químicos e
bioquímicos. Efetuarsupervisão, planejamentos, pesquisas e estudos referentes à
elaboração de normas na áreaambiental. Exercer a fiscalização e o licenciamento
ambiental, efetuando análises, estudos e vistorias“in loco”, relativas ao
desenvolvimento de atividades utilizadoras de recursos naturais emestabelecimentos
que fabricam e comercializam produtos de interesse à saúde.

Cargo: Engenheiro Ambiental
Requisitos para provimento
Nível Superior em Engenharia Ambiental com Registro no Conselho
deClasse(Vinculado a Sec. Mun. de Meio Ambiente)
Atribuições características
Desempenhar atividades de projetos, execução, supervisão, planejamento, pesquisa,
monitoramentoe elaboração de normas na área ambiental tendo em vista o equilíbrio
entre o uso dos recursosnaturais e a conservação do meio ambiente.

Cargo: Engenheiro Agrônomo
Requisitos para provimento
Nível Superior em Engenharia Agronômica com Registro no Conselho deClasse
(Vinculado a Sec. Mun. de Meio Ambiente)
Atribuições características
Desempenhar atividades de coordenação analise e elaboração de pareceres técnicos,
projetos eexecução de trabalhos especializados referentes à proteção dos recursos
naturais e produçãovegetal. Efetuar supervisão, planejamentos, pesquisas e estudos
referentes a projetos de engenhariaagronômica.
Cargo: Biólogo
Requisitos para provimento
Nível Superior em Biologia com Registro no Conselho de Classe (Vinculadoa Sec.
Mun. de Meio Ambiente)
Atribuições características

Sintética: realizar ações de na área ambiental, relacionadas com a investigação
científica ligada àBiologia Sanitária, Saúde Pública, Epidemiologia de doenças
transmissíveis, Controle de Vetores eTécnicas de Saneamento Básico; Desenvolver
ações e processos relacionadas à conservação,preservação, erradicação, manejo e
melhoramento de organismos e do meio ambiente e à EducaçãoAmbiental. Realização
de auditorias e confecção de laudos técnicos junto aos diversos setores
daAdministração Pública Municipal, bem como desenvolvimento de atividades de
natureza analítica eou operativa junto à Usina de Reciclagem de Lixo do Município.
Analítica: acompanhar e avaliar o desempenho das atividades da Usina de Reciclagem
de Lixo doMunicípio, propondo a execução e fiscalização dos processos ambientais,
sendo responsável técnicade todas as atividades de manejo dos resíduos de Lixo, bem
como prestando serviços de assessoriatécnica em saneamento básico desenvolvendo
ações e processos relacionados à conservação,preservação, erradicação, manejo e
melhoramento de meio ambiente.
Cargo: Geógrafo
Requisitos para provimento
Nível Superior em Geografia com Registro no Conselho deClasse (Vinculado a Sec.
Mun. de Meio Ambiente)
Atribuições características
Sintética: compreende a elaboração, supervisão, avaliação e realização de estudos,
projetos e/oupesquisas relacionados ao meio ambiente no município de Catalão.
Analítica: planejar e executar trabalhos técnicos e de pesquisas no campo da
Geografia; executartrabalhos topográficos e geodésicos; realizar levantamentos e
mapeamentos geográficos; realizarestudos de fotointerpretação; realizar estudos
relativos à ciência da Terra; efetuar trabalhos deprospecção e pesquisa geográfica;
emitir parecer, efetuar perícias, arbitramentos, inspeções evistorias referentes à matéria
de sua competência, emitindo laudos técnicos ou termos respectivos;responsabilizar-se
por equipes auxiliares necessárias à execução das atividades próprias do
cargo;executar tarefas afins, inclusive as editadas no respectivo regulamento da
profissão.

Cargo: Engenheiro Florestal
Requisitos para provimento
Formação superior engenharia florestal c/reg. no conselho de classe (vinc. a secretaria mun.
de meio ambiente)

Atribuições características
Sintética: planejar, coordenar e executar atividades agrossilvipecuárias e o uso de

recursos naturais renováveis e ambientais.

Analítica: Elaborar documentação técnica e científica. Planejar o plantio, corte e

poda das árvores. Identificar as diversas espécies de árvores e definir suas
características. Analisar os efeitos das enfermidades, do corte, do fogo, do pastoreio
e de outros fatores que contribuem para a redução da cobertura florestal e
desenvolver medidas de prevenção e combate aos mesmos. Efetuar estudos sobre
produção e seleção de sementes. Participar, conforme a política interna da
Instituição, de projetos, cursos, eventos, comissões, convênios e programas de
ensino, pesquisa e extensão. Executar outras tarefas compatíveis com as exigências
para o exercício da função, outras atividades correlatas com o cargo;

Cargo: Engenheiro Civil
Requisitos para provimento
FORMAÇÃO SUPERIOR ENGENHARIA CIVIL C/REG.
(VINC. A SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE)

NO CONSELHO DE CLASSE

Atribuições características
Sintética: planejar, organizar, executar e controlar projetos na área da construção

civil, realizar investigações e levantamentos técnicos, definir metodologia de
execução, desenvolver estudos ambientais, revisar e aprovar projetos.
Analítica: especificar equipamentos, materiais e serviços. Orçar a obra, compor

custos unitários de mão de obra, equipamentos, materiais e serviços, apropriar
custos específicos e gerais da obra. Executar obra de construção civil, controlar
cronograma físico e financeiro da obra, fiscalizar obras, supervisionar segurança e
aspectos ambientais da obra. Prestar consultoria técnica, periciar projetos e obras
(laudos e avaliações), avaliar dados técnicos e operacionais, programar inspeção
preventiva e corretiva e avaliar relatórios de inspeção. Controlar a qualidade da
obra, aceitar ou rejeitar materiais e serviços, identificar métodos e locais para
instalação de instrumentos de controle de qualidade. Elaborar normas e
documentação técnica, procedimentos e especificações técnicas, normas de
avaliação de desempenho técnico e operacional, normas de ensaio de campo e de
laboratório. Participar de programa de treinamento, quando convocado. Participar,
conforme a política interna da instituição, de projetos, cursos, eventos, comissões,
convênios e programas de ensino, pesquisa e extensão. Elaborar relatórios e laudos

técnicos em sua área de especialidade; Trabalhar segundo normas técnicas de
segurança, qualidade, produtividade, higiene e preservação ambiental. Executar
tarefas pertinentes à área de atuação, utilizando-se de equipamentos e programas de
informática. Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício
da função, outras atividades correlatas com o cargo.

Cargo: Engenheiro de Minas.
Requisitos para provimento
FORMAÇÃO SUPERIOR EM ENGENHARIA DE MINAS C/REG. NO CONSELHO DE
CLASSE (VINC. A SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE)

Sintética: realizar estudos das substâncias minerais. Minerais metálicos, industriais
e energéticos.
Analítica: realizar estudos de viabilidade de depósitos minerais. Princípios e

métodos de lavra a céu aberto e subterrânea. Segurança, meio ambiente e saúde em
mineração. Conceitos básicos de estabilização de solos. Geotécnica: características
e comportamento dos solos com relação à porosidade, permeabilidade,
deformabilidade, resistência à ruptura, etc. Conhecimento de técnicas de remedição
de áreas contaminadas. Meio ambiente e recuperação de áreas mineradas,
Legislação mineral e legislação ambiental correlata. Fechamento de mina. Poluição
e contaminação do ar, da água e do solo e seus efeitos sobre a saúde e o meio
ambiente. Avaliação de impactos ambientais e licenciamento de atividades
minerarias e de infraestrutura em engenharia de minas, outras atividades correlatas
com o cargo.

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Município de Catalão

LEI Nº 3.342, de 17 de dezembro de 2015
“Altera o Art. 1º da Lei Municipal nº 3.312, de
20 de outubro de 2015, na forma abaixo.”

O PREFEITO MUNICIPAL DE CATALÃO, ESTADO
DE GOIÁS, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei
Orgânica do Município e pela Constituição Federal, FAZ SABER, que
a CÂMARA MUNICIPAL, aprova e Eu, Prefeito Municipal, sanciono a
seguinte Lei:
Art. 1º - O Art. 1º, da Lei Municipal nº 3.312, de 20
de outubro de 2015, passa, a partir desta data, a vigorar com a
seguinte redação:
“Lei Municipal nº 3.312, de 20 de outubro de 2015:

Art. 1º - Fica o Fundo Municipal da Criança e do
Adolescente – FMDCA (CNPJ nº 21.661.248/0001-73), via de seu
gestor, autorizado, a firmar convênio de parceria com a Fundação
OBRAS SOCIAIS – JORGE FAHIN FILHO-OSJOFF, com sede nesta
cidade, objetivando promover a cidadania através da prática esportiva
para crianças e jovens da comunidade, entre 07 e 20 anos (de ambos
os sexos) que estejam regularmente matriculados em uma instituição
de ensino regular.
§ 1º – Fica o Fundo Municipal da Criança e do
Adolescente – FMDCA - autorizado a conceder subvenção financeira
à entidade filantrópica OBRAS SOCIAIS “JORGE FAHIN FILHO”,
através do convênio referenciado no caput, até a importância de R$
164.980,00 (cento e sessenta e quatro mil novecentos e oitenta reais),

que deverão ser aplicados integralmente no objeto do projeto
aprovado pelo CMDCAC.
§ 2º - O repasse ocorrerá em parcela única em data
a ser definida no convênio a ser firmado”.

Art. 2º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário especialmente a
lei municipal de nº 3.322, de 09 de dezembro de 2015, retroagindo
seus efeitos 20 de outubro de 2015.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CATALÃOGO, Estado de Goiás, aos 17 (dezessete) dias do mês de dezembro de
2015.

JARDEL SEBBA
Prefeito Municipal

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Município de Catalão

LEI Nº 3.343, de 17 de dezembro de 2015
“Altera o Art. 1º da Lei Municipal nº 3.311,
de20 de outubro de 2015, na forma abaixo.”

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, no
uso de suas prerrogativas constitucionais, aprova, e eu, Prefeito
Municipal, sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º - O Art. 1º, da Lei Municipal nº 3.311, de 20 de
outubro de 2015, passa, a partir desta data, a vigorar com a seguinte
redação:
“Lei Municipal nº 3.311, de 20 de outubro de 2015:
Art. 1º - Fica o Fundo Municipal de Assistência Social
– FMAS (CNPJ nº 14.963.960/0001-61) via de seu gestor, autorizado, a
firmar convênio de parceria com a ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE
CATALÃO, inscrita no CNPJ sob o nº. 00.146.373/0001-75, com sede na
Rua dos Boiadeiros, nº 218, Vila Cruzeiro II, nesta cidade, objetivando a
concessão de subvenção social para ser utilizada na aquisição de
equipamentos para mobilidade reduzida para alunos com deficiência
física do CAEE – Escola Santa Clara, desta cidade, mantida pela referida
Associação.
§ 1º - Fica o Fundo Municipal de Assistência Social –
FMAS autorizado a conceder subvenção social à ASSOCIAÇÃO
PESTALOZZI DE CATALÃO, até a importância de R$ 24.640,00 (vinte e
quatro mil seiscentos e quarenta reais).
§ 2º - O repasse ocorrerá em parcela única em data a
ser definida no convênio a ser firmado”.

Art. 2º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário, especialmente a lei
3.321, de 09 de dezembro de 2015, retroagindo seus efeitos 20 de
outubro de 2015.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CATALÃOGO, Estado de Goiás, aos 17 (dezessete) dias do mês de dezembro de
2015.

JARDEL SEBBA
Prefeito Municipal

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Município de Catalão

LEI Nº 3.344, de 17 de dezembro de 2015
“Autoriza o Município de Catalão a firmar convênio

com ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE CATALÃO, e
a conceder subvenção social (para ser utilizada na
contratação de serviços de transporte de alunos
do CAEE - SANTA CLARA, desta cidade), da forma
que especifica e dá outras providências”.

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, no
uso de suas prerrogativas constitucionais, aprova, e eu, Prefeito
Municipal, sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1.º - Fica o chefe do Poder Executivo
Municipal autorizado, em nome do Município de Catalão, a firmar
convênio de parceria com a ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE
CATALÃO, inscrita no CNPJ sob o n.º 00.146.373/0001-75, com sede na
Rua dos Boiadeiros, n.º 218, Vila Cruzeiro, nesta cidade, objetivando a
concessão de subvenção social para ser utilizada pela Associação
Pestalozzi de Catalão na contratação de serviços de transporte para os
alunos do Centro de Atendimento Educacional Especializado Santa
Clara, desta cidade, mantido pela referida Associação.
§ 1º - Fica o Município autorizado a conceder
subvenção social à ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE CATALÃO, até a
importância de R$ 161.000,00 (cento e sessenta e um mil reais).
§2º - Os repasses ocorrerão em parcelas mensais,
cujos valores e datas serão definidos em convênio, e deverão ser
aplicados na contratação de transporte para alunos do CAEE SANTA
CLARA.
Art. 2º - Para fazer face aos recursos desta lei, a

ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE CATALÃO deverá
apresentar o plano de aplicação, e, posteriormente, a devida prestação
de contas referente à subvenção recebida nas datas e moldes indicados
pela Diretoria de Contabilidade deste Município.
Art. 3º - As despesas com a execução desta lei
correrão a conta do orçamento a viger no ano de 2016.
Art. 4º - Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário, surtindo seus efeitos
a partir de 1º de janeiro de 2016.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CATALÃOGO, Estado de Goiás, aos 17 (dezessete) dias do mês de dezembro de
2015.

JARDEL SEBBA
Prefeito Municipal

