República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Prefeitura Municipal de Catalão

LEI Nº 1.694, DE 02 DE JUNHO DE 1998

“CRIA VAGAS NA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA, QUE
ESPECIFICA”.

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, aprovou e eu
Prefeito Municipal, sanciono a seguinte lei:
Art. 1º. – Fica por esta Lei, criado no Anexo I da Estrutura dos
Cargos de Provimento em Comissão, o cargo de AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
(ACS), Nível I, com 35(trinta e cinco) vagas, com remuneração de R$ 200,00 (duzentos
reais), e, com gratificação de até 100%.
Parágrafo Único – As vagas descritas no caput deste artigo destinase a desenvolver o PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE – PACS,
com verba específica do Ministério da Saúde.
Art. 2º. – Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Catalão em 02 de junho de 1998.

(a)EURIPEDES PEREIRA FERREIRA
Prefeito Municipal

(a)DR.LUZIANO EURIPEDES CRUZ
Secretário de Administração

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Prefeitura Municipal de Catalão

LEI Nº 1.695 DE 02 DE JUNHO DE 1998
“AUTORIZA CONCEDER SUBVENÇÃO QUE ESPECIFICA”.

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, aprovou e eu, Prefeito
Municipal, sanciono a seguinte lei:
Art. 1º. – Fica o Chefe do Poder Executivo, autorizado a conceder
subvenção ao CENTRO COMUNITÁRIO SÃO FRANCISCO DE ASSIS, com sede nesta
Cidade, no valor de R$ 6.000,00(Seis mil reais), em moeda corrente do país.
Parágrafo Único – Os recursos acima, serão oriundos do aluguel
terrenos na Festa de Nossa Senhora do Rosário.

de

Art. 2º. – Para fazer face aos recursos desta lei, o CENTRO
COMUNITÁRIO SÃO FRANCISCO DE ASSIS deverá apresentar o plano de aplicação, e,
posteriormente, a devida prestação de conta referente a subvenção recebida.
Art. 3º. – As despesas com a execução desta lei, correrão a conta exclusiva
da dotação orçamentária vigente .
Art. 4º. – Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Catalão, aos 02 de junho de 1998.

(a) EURÍPEDES PEREIRA FERREIRA
Prefeito Municipal

(a) DR.LUZIANO EURÍPEDES CRUZ
Secretário de Administração.

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Prefeitura Municipal de Catalão

LEI Nº 1.696 DE 02 DE JUNHO DE 1998
“AUTORIZA PERMUTAR LOTES DE TERRENO QUE MENCIONA”.

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, aprovou e eu, Prefeito
Municipal, sanciono a seguinte lei:
Art. 1º. – Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal, autorizado a
permutar os lotes de terreno designados sob os nº 12, da Quadra 62, todos do Loteamento
Ipanema, nesta Cidade, de propriedade do Município de Catalão, pelos lotes de terreno nº
09 e nº 10, da Quadra 25, do Setor Santa Cruz, nesta Cidade, respectivamente, de
propriedade de MARTA PEREIRA DE OLIVEIRA E MARIA ELZA DE OLIVEIRA.
Parágrafo único - Os lotes de terreno a serem adquiridos pelo Município
no Setor Santa Cruz, servirão para completarem a área destinada ao clube do Povo,
principalmente para servir de estacionamento do futuro do futuro Estádio de Futebol
Municipal que será construído naquela localidade.

Artigo 2º - O Chefe do Poder Executivo nomeará uma Comissão composta
de 3(três) pessoas para proceder a avaliação dos lotes de terreno a serem negociados, cuja
finalidade está descrita no parágrafo único do artigo anterior.

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

Parágrafo único – todas as despesas com a execução desta lei, correrrão a
conta exclusiva da dotação orçamentária vigente.
Artigo 4º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO, aos 02 de junho de l998.

(a) EURÍPEDES PEREIRA FERREIRA
Prefeito Municipal

(a) DR.LUZIANO EURÍPEDES CRUZ
Secretário de Administração

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Prefeitura Municipal de Catalão

LEI Nº 1.697, DE 23 DE JUNHO DE 1.998.
’’ Altera Lei Municipal nº 1.686, de 15 de abril de 1998’’
A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, aprovou e eu
Prefeito Municipal, sanciono a seguinte lei:
Art. 1º. – O Artigo 2º, da Lei nº 1.686, de 15 de abril de 1998, passa
a vigorar com a seguinte redação:
''Art. 2º. – Fica ainda, o Chefe do Poder Executivo
autorizado a abrir crédito especial no valor de R$ 100.000,00(cem
mil reais), que fará nas seguintes dotações:
15.81.485 – Assistência à velhice
15.81.485.1.069 – Construção da Casa do Idoso
4.1.1.0 – Obras e Instalações
R$ 100.000,00(cem mil reais)”.
Art. 2º. – Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Catalão, aos 23 de junho de 1988.

(a) EURÍPEDES PEREIRA FERREIRA
Prefeito Municipal

(a) DR. LUZIANO EURÍPEDES CRUZ
Secretário de Administração

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Prefeitura Municipal de Catalão

LEI Nº 1.698 DE 30 DE JUNHO DE 1.998
“ALTERA A LEI MUNICIPAL Nº 1.622, DE 10 DE
JUNHO DE 1997”

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, aprovou e eu, Prefeito
Municipal, sanciono a seguinte lei:
Artigo 1º. – O Artigo 3º, caput, e parágrafo 2º, da Lei nº 1.622, de 10 de
junho de 1997, passa a vigorar com a seguinte redação.
"Art. 3º. – O FMAS será gerido pela Secretaria
Municipal de Finanças sob orientação e controle do Conselho
Municipal de Assistência Social.
Parágrafo 2º. – O orçamento do Fundo Municipal de
Assistência Social integrará o orçamento da Secretaria Municipal
de Promoção e Ação Social”.
Art. 2º. – Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Catalão, aos 30 de junho de 1998.

(a) EURÍPEDES PEREIRA FERREIRA
Prefeito Municipal

(a) DR. LUZIANO EURÍPEDES CRUZ
Secretário de Administração

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Prefeitura Municipal de Catalão

LEI Nº 1.699, DE 30 DE JUNHO DE 19987
“AUTORIZA PERMUTAR LOTES DE TERRENO
QUE MENCIONA”

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, aprovou e eu,
Prefeito Municipal, sanciono a seguinte lei:
Artigo 1º. – Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal
autorizado a permutar a permutar o lote de terreno designado sob o nº 06, da Quadra 20, do
Loteamento Ipanema, nesta cidade, de propriedade do Município de Catalão, pelo lote de
terreno nº 15, da Quadra 76, situado no Setor Santa Cruz, nesta cidade, de propriedade de
JOAQUIM ARRUDA DO NASCIMENTO.
Parágrafo único – O lote de terreno a ser adquirido pelo
município no Setor Santa Cruz, servirá para completar a área destinada ao Clube do Povo,
principalmente para servir de estacionamento do futuro Estádio de Futebol Municipal que
será construído naquela localidade.
Artigo 2º. – O Chefe do Poder Executivo nomeará uma
Comissão composta de 3(três) pessoas para proceder a avaliação dos lotes de terreno a
serem negociados, cuja finalidade está descrita no parágrafo único do artigo anterior.
Artigo 3º - As despesas com a escrituração, custas,
emolumentos, registro e outras decorrentes da transferência dos lotes, correrão por conta
exclusiva do Município de Catalão, ficando também dispensado o recolhimento do ITBI
aos cofres públicos municipais, por parte do Permutante.
Parágrafo único – Todas as despesas com a execução desta lei,
correrão a conta exclusiva da dotação orçamentária vigente.

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

Prefeitura Municipal de Catalão, aos 30 de junho de 1998.

(a) EURÍPEDES PEREIRA FERREIRA
Prefeito Municipal

(a) DR. LUZIANO EURÍPEDES CRUZ
Secretário de Administração

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Prefeitura Municipal de Catalão

LEI Nº 1.700 DE 30 DE JUNHO DE 1998
“ALTERA A LEI MUNICIPAL Nº 1.666, DE
30 DE JANEIRO DE 1998”
A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, aprovou e eu,
Prefeito Municipal, sanciono a seguinte lei:
Artigo 1º. – O Artigo 2º, caput, da Lei nº 1.666, de 30 de janeiro
de 1998, passa a vigorar com a seguinte redação.
“Art. 2º. – Fica estabelecido o número de
40(quarenta) o pessoal a ser contratado em virtude desta lei, com
remuneração de R$ 210,00(duzentos e dez reais) mensais, e
sujeitos aos princípios exigidos pela legislação em vigor,
especialmente o Estatuto dos Servidores Públicos do Município,
não gerando em hipótese alguma, vínculo empregatício”.
Art. 2º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Catalão, aos 30 de junho de 1998.

(a) EURÍPEDES PEREIRA FERREIRA
Prefeito Municipal

(a) DR. LUZIANO EURÍPEDES CRUZ
Secretário de Administração

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Prefeitura Municipal de Catalão

LEI Nº 1701 DE 30 DE JUNHO DE 1998
“DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DE CARGOS DE
PROFESSORES DE ENSINO SUPERIOR, QUE
MENCIONA”
A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, aprovou, e eu,
Prefeito Municipal, sanciono a seguinte lei:
Art. 1º. – Pela presente Lei fica criado o quadro dos Servidores
Municipais, sob o Regime Estatutário, cargos de PROFESSORES DE ENSINO
SUPERIOR , a saber:
I – CATEGORIA AUXILIAR, quando apenas Graduado, regime
de 40(quarenta) horas semanais ou Dedicação Exclusiva, 65 (sessenta e cinco) vagas com o
salário mensal em regime de 40(quarenta) horas semanais, R$ 244,61(duzentos e quarenta e
quatro reais e sessenta e um centavos).
II – CATEGORIA ASSISTENTE, quando apenas Mestre regime
(quarenta) horas semanais ou Dedicação Exclusiva 45(quarenta e cinco) vagas, com o
salário mensal em regime de 40(quarenta) horas semanais R$ 380,32(trezentos e oitenta
reais e trinta e dois centavos).
III – CATEGORIA ADJUNTO, quando Doutor, regime de
40(quarenta) horas semanais ou Dedicação Exclusiva, 15(quinze) vagas, com salário
mensal em regime de 40 horas semanais, R$ 567,70(quinhentos e sessenta e sete reais e
setenta centavos).
IV – CATEGORIA TITULAR, quando Doutor, regime de
40(quarenta) horas semanais ou Dedicação Exclusiva, 10(dez) vagas, com salário mensal
em regime de 40(quarenta) horas semanais, R$ 786,45(setecentos e oitenta e seis reais e
quarenta e cinco centavos).

Parágrafo 1º. - As Categorias AUXILIAR, ASSISTENTE e
ADJUNTO possuem Referências de Nível I, II, III e IV, caracterizando a progressão
horizontal , com um interstício de 02(dois) anos de um nível para o outro, equivalente ao
acréscimo cumulativo de 5%(cinco por cento) a cada nível ascendido.
Parágrafo 2º - A progressão vertical de uma categoria para outra
dar-se-á da seguinte forma:
a. de Auxiliar para Assistente, quando da obtenção do Título de
Mestre, Declaração de Conclusão ou Ata de Defesa de Dissertação;
b. de Assistente para Adjunto, quando da obtenção do Título de
Doutor, Declaração de Conclusão ou Ata de Defesa de Teses;
Parágrafo 3º - O Professor Auxiliar, sendo portador de
Certificado de Especialização, terá em seu salário mensal o acréscimo de 12% (doze por
cento) considerando o nível a que se acha enquadrado.
Parágrafo 4º - Para a Categoria TITULAR, a progressão só se
dará mediante Concurso Público de Provas e Títulos, conforme os critérios da UFG.
Parágrafo 5º - O Regime de Dedicação Exclusiva(DF) implica
na proibição de exercer outra atividade remunerada, pública ou privada, ressalvando aos
casos previstos em Lei; para tanto, será acrescido ao salário/proventos mensal de
40(quarenta) horas semanais, de cada nível e categoria a que o Professor estiver
enquadrado, o percentual de 55% (cinquenta e cinco por cento).
Art. 2º.- O ingresso na Carreira do Magistério Superior dar-se-á
mediante habilitação em Concurso Público de Provas e Títulos, somente podendo ocorrer
no nível I de qualquer classe.
Parágrafo Único – A admissão do professor, após Concurso
Público, será de acordo com a classe correspondente à sua titulação, de acordo com os
incisos I, II e III do artigo 1º desta lei, mesmo que o concurso tenha sido para classe
inferior.
Art. 3º. – Fica ainda o Poder Executivo autorizado a efetuar o
pagamento de Ajuda de Custo mensal e equivalente a 50% (cinquenta por cento) dos
vencimentos relativos à Categoria – Adjunto, nível IV, conforme o inciso III, parágrafo 1º
do Artigo 1º desta Lei, a cada um dos professores da Universidade Federal de Goiás, que
lecionarem no Campus Avançado de Catalão da UFG, desta cidade.
Art. 4º. – Fica também autorizado, ao 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, conforme inciso III, parágrafo 1º do Artigo
1º desta Lei.
Art. 5º - Fica também autorizado, ao Chefe do Poder Executivo,
a efetuar o pagamento de diárias para acudir despesas, bem como passagem rodoviária,
com viagem de Catalão-Goiânia-Catalão dos Coordenadores de Cursos, Vice Diretor,
Coordenadores de Graduação e Pós Graduação, Pesquisa e Extensão, em número de 7(sete)
mensais, no valor unitário de R$ 30,00(trinta reais), disponíveis e cumulativas, mediante
solicitação da direção do Campus.
Parágrafo único – os valores das diárias, sofrerão os reajustes
conforme a tabela geral de diárias da Prefeitura de Catalão.
Art. 6º. – As Ajudas de Custos autorizadas pelo Artigo 3º e
Gratificações autorizadas pelo Artigo 4º desta Lei, serão efetuados mensalmente mediante
encaminhamento de frequência pelo Campus Avançado da UFG, desta cidade.
Art. 7º. – Fica autorizado, ao Poder Executivo, conceder Licença
Remunerada para que os Professores façam Mestrado ou Doutorado.
Parágrafo 1º. – A licença de que se trata este Artigo, obedecerá
os seguintes prazos mínimos de duração.
a)- Dois(02) anos para o Mestado, podendo ser prorrogada por
mais seis(06) meses.
b)- Três(03) anos para o Curso de Doutorado, podendo ser
prorrogada por mais um(01) ano.
Parágrafo 2º - Após o término da licença de que trata o
presente Artigo, o Professor beneficiário ficará obrigado a prestar serviços, junto ao
Campus Avançado da UFG, desta cidade, pelo prazo igual à duração de sua licença, sob
pena de recolher aos cofres da Prefeitura Municipal, o valor efetivamente percebido e
reajustado de acordo com os índices oficiais.
Art. 8º. – Fica ainda autorizado, ao Poder Executivo, a efetuar o
pagamento mensal de Ajuda de Custo de 25%(vinte e cinco por cento) sobre o
salário/proventos mensal dos Professores que estiverem cursando Mestrado ou Doutorado,
sem prejuízo de encargos didáticos junto ao Campus Avançado da UFG, desta cidade.
Art. 9º. - Os Professores de Ensino Superior, admitidos nos
termos do Artigo 1º desta Lei, serão colocados à disposição do Campus Avançado da UFG
desta cidade, com ônus para o Município.
Art. 10º. – Os salários/proventos mensais dos Professores de
Ensino Superior, de acordo com o Artigo 9º desta Lei, serão reajustados, no mínimo,

segundo os percentuais e aumentos percebidos pelos Professores da Universidade Federal
de Goiás, caracterizando a Equiparação Salarial.
Art. 11º. – As despesas com execução desta Lei correrão por
conta da dotação orçamentária vigente.
Art. 12º. – Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação,
retroagindo seus efeitos a 1º de junho de 1998, revogando-se as disposições em contrário,
em especial as Leis de número 1.181/92 e 1.294/94.
Prefeitura Municipal de Catalão, aos 30 de junho de 1998

(a) EURÍPEDES PEREIRA FERREIRA
Prefeito Municipal

(a) DR. LUZIANO EURÍPEDES CRUZ
Secretário de Administração

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Prefeitura Municipal de Catalão

LEI Nº 1.702 DE 30 DE JUNHO DE 1998
“Autoriza permutar lotes de terreno, por área
rural, que menciona”.

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, aprovou e eu,
Prefeito Municipal, sanciono a seguinte lei:
Artigo 1º. – Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a
permutar 13(treze) lotes de terrenos designados sob os nºs. 11,12 e 13, da Quadra 02, nºs.
10, 11, 12 e 13 da Quadra 05 e nºs. 07, 14, 15, 16, 17 e 18 da Quadra 18, todos do
Loteamento Lago das Mansões, nesta cidade, de propriedade do Município de Catalão, por
uma área de 248.211.25 m2(duzentos e quarenta e oito mil duzentos onze metros e vinte e
cinco centímetros quadrados), localizada na Fazenda Grota Funda, Zona Rural do
Município, de propriedade de JOÃO LUCAS FILHO, e com as seguintes medidas e
confrontações: “Começando no marco nº 01, que está cravado no canto da cerca junto do
corredor, daí segue virando a direita com 95º 00’ com distância de 783,00 m
confrontando com o corredor até o marco nº 02, daí segue virando a direita com 73º
10’com distância de 382,00m confrontando com a propriedade do Sr. João Lucas Filho até
o marco nº 03, daí segue virando a direita com 100º 00’ com distância de 710,00m
confrontando com a propriedade do Sr. João Lucas Filho até o marco nº 04, daí segue
virando a direita com 90º 00’ com distância de 283,00m confrontando com Humberto
Rodovalho até o marco nº 0l onde teve seu início”.
Parágrafo único – A área de terreno a ser adquirida pelo município,
destina-se ao complemento do patrimônio municipal disponível, para atender futuramente a
expansão urbana.
Artigo 2º. – O chefe do Poder Executivo nomeará uma Comissão
composta de 3 (três) pessoas para proceder a avaliação dos lotes de terreno e da gleba rural
a serem negociados, cuja finalidade está descrita no parágrafo único do artigo anterior.

Artigo 3º. – Os lotes de terrenos descritos no art. 1º, enquanto ficarem
em nome do Sr. João Lucas Filho, ficarão isentos de impostos, taxas e contribuição de
melhoria(asfalto e meio fio), até 31 de dezembro de 2.000.
Artigo 4º. - As despesas com escrituração, custas, emolumentos,
registro e outras decorrentes da transferência dos lotes e da gleba de terras, correrão por
conta exclusiva do Município de Catalão.

Parágrafo único – Todas as despesas com a execução desta lei,
correrão a conta exclusiva da dotação orçamentária vigente.

Artigo 5º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Catalão, aos 30 de junho de 1998.

(a) EURÍPEDES PEREIRA FERREIRA
Prefeito Municipal

(a) DR. LUZIANO EURÍPEDES CRUZ
Secretário de Administração

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Prefeitura Municipal de Catalão

LEI Nº 1.703 DE 08 DE JULHO DE 1998.
”Autoriza permutar lotes de terreno
que menciona”
A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, aprovou e eu ,
Prefeito Municipal, sanciono a seguinte lei:
Artigo 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado
a permutar os lotes de terreno designados sob os nº 01, 02e 20, da Quadra 55, do Bairro
Castelo Branco, nesta cidade, de propriedade do Município de Catalão, pelo lote de terreno
nº 16, da Quadra 14, situado no Setor Santa Cruz, nesta Cidade, de propriedade de JOÃO
FELIPE DO NASCIMENTO SOBRINHO.
Parágrafo único – O lote de terreno a ser adquirido pelo município
no Setor Santa Cruz, servirá para completar a área destinada ao Clube do Povo,
principalmente
para
servir
de
estacionamento
do
futuro
Estádio
de
Futebol Municipal que será construído naquela localidade.
Artigo 2º - O Chefe do Poder Executivo nomeará uma Comissão
composta de 3(três) pessoas para proceder a avaliação dos lotes de terreno a serem
negociados, cuja finalidade está descrita no parágrafo único do artigo anterior.
Artigo 3º - As despesas com a escrituração, custas, emolumentos,
registro e outras decorrentes da transferência dos lotes, correrão por conta exclusiva do
Município de Catalão, ficando também dispensado o recolhimento do ITBI aos cofres
públicos municipais, por parte do Permutante.

Parágrafo único – Todas as despesas com a execução desta lei,
correrão a conta exclusiva da dotação orçamentária vigente.
Art. 4º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Catalão, aos 08 de julho de 1998.
(a) EURÍPEDES PEREIRA FERREIRA
Prefeito Municipal

(a) DR. LUZIANO EURÍPEDES CRUZ
Secretário de Administração

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Prefeitura Municipal de Catalão

LEI Nº 1.704 DE 08 DE JULHO DE 1998.
”Declara Utilidade Pública”

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, aprovou e
eu , Prefeito Municipal, sanciono a seguinte lei:
Art. 1º - Fica declarado de Utilidade Pública o CENTRO
ESPÍRITA ABACA DE OGUM MAGE PAI JOÃO DA BAHIA, esta Cidade.
Art. 2º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Catalão, aos 08 de julho de 1998.

(a) EURÍPEDES PEREIRA FERREIRA
Prefeito Municipal

(a) DR. LUZIANO EURÍPEDES CRUZ
Secretário de Administração

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Prefeitura Municipal de Catalão

LEI Nº 1.705 DE 08 DE JULHO DE 1998.
”Autoriza realizar pagamentos que especifica”

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, aprovou e
eu , Prefeito Municipal, sanciono a seguinte lei:
Art. 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo, autorizado a
efetuar o pagamento das despesas mensais de água e energia elétrica do ''Abrigo
Antero da Costa Carvalho”, com sede nesta cidade.
Art. 2º - As despesas com a execução desta lei, correrão a
conta da dotação orçamentária do Município.
Art. 3º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário, retroagindo seus efeitos a 1º de junho de
1998.
Prefeitura Municipal de Catalão, aos 08 de julho de l998.

(a) EURÍPEDES PEREIRA FERREIRA
Prefeito Municipal

(a) DR. LUZIANO EURÍPEDES CRUZ
Secretário de Administração

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Prefeitura Municipal de Catalão

LEI Nº 1.706 DE 08 DE JULHO DE 1998.

”Declara Utilidade Pública”

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, aprovou e
eu , Prefeito Municipal, sanciono a seguinte lei:
Art. 1º - Fica declarado de Utilidade Pública a Associação de
Moradores da Fazenda Olaria e Posse do Riacho, este município.
Art. 2º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Catalão, aos 08 de julho de 1998.

(a) EURÍPEDES PEREIRA FERREIRA
Prefeito Municipal

(a) DR. LUZIANO EURÍPEDES CRUZ
Secretário de Administração

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Prefeitura Municipal de Catalão

LEI Nº 1.707 DE 08 DE JULHO DE 1998.
”Declara Utilidade Pública, menciona”
FAÇO SABER que a Câmara Municipal de Catalão, Estado de
Goiás, aprovou, e, eu , Prefeito Municipal, sanciono a seguinte lei:
Art. 1º - Fica declarado de Utilidade Pública a Associação de
Pais de Alunos e Professores da Escola Agrícola de Catalão.
Art. 2º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Catalão, aos 08 de julho de 1998.

(a) EURÍPEDES PEREIRA FERREIRA
Prefeito Municipal

(a) DR. LUZIANO EURÍPEDES CRUZ
Secretário de Administração

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Prefeitura Municipal de Catalão

LEI Nº 1.708 DE 08 DE JULHO DE 1998.
”AUTORIZA ALIENAR BOVINOS QUE ESPECIFICA”
A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, aprovou, e eu ,
Prefeito Municipal, sanciono a seguinte lei:
Art. 1º - Fica o chefe do Poder Executivo Municipal, autorizado a
alienar, na modalidade de Leilão Público, os seguintes animais da raça “giro-holanda”, de
propriedade do Município , que se encontram na Escola Agrícola de Catalão:
a)
b)
c)
d)

– 05 bezerras de 15 meses;
– 07 bezerros de 12 meses;
– 11 vacas de 60 meses;
– 01 touro de 60 meses.

Art. 2º - O Chefe do Poder Executivo Municipal, nomeará uma
comissão composta de 03 pessoas, para proceder avaliações dos animais identificados no
artigo 1º desta Lei.
Art. 3º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Catalão, aos 08 de julho de l998.

(a) EURÍPEDES PEREIRA FERREIRA
Prefeito Municipal

(a) DR. LUZIANO EURÍPEDES CRUZ
Secretário de Administração

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Prefeitura Municipal de Catalão

LEI Nº 1.709 DE 08 DE JULHO DE 1998.

“AUTORIZA DESAPROPRIAÇÃO QUE

MENCIONA”

Faço saber que a Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás,
decretou e eu, Prefeito municipal, sanciono a seguinte lei:
Art. 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a
desapropriar amigável ou judicialmente, uma gleba de terras com uma área de dez mil
metros quadrados (10.000,00 m2), localizada na Fazenda denominada “Boa Sorte”, na
localidade Batalha dos Nunes, lugar denominado “Paulistas”, no Distrito de Santo Antônio
do Rio Verde, neste Município, pertencente ao Senhor José da Silveira Rabêlo e sua
mulher.
Parágrafo único – A área desapropriada se destina a construção de
uma unidade escolar e seus complementos, para atender a demanda de alunos da região
conhecida como “Paulistas” e adjacentes.

Art. 2º - A localização da área , medidas e confrontações serão
definidas e declaradas por decreto do Poder Executivo.

Art. 3º - Para realizar a aquisição quer amigável ou judicialmente, o
Poder Executivo designará uma Comissão de (03) pessoas para realizar a devida avaliação,
que aceita pelas partes, proceder-se-á a aquisição amigável.
Art. 4º - AS despesas com a execução desta lei, correrão por conta
da dotação orçamentária própria do Município.
Art. 5º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Catalão, aos 08 de julho de 1998.

(a) EURÍPEDES PEREIRA FERREIRA
Prefeito Municipal

(a) DR. LUZIANO EURÍPEDES CRUZ
Secretário de Administração

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Prefeitura Municipal de Catalão

LEI Nº 1.710, DE 15 DE JULHO DE 1998.
"Dispõe sobre as Diretrizes Gerais para a elaboração da
Lei Orçamentaria para o Exercício de 1.999 e dá
outras providências."
A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, decreta, e eu,
Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:
CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º - Observar-se-ão quando da feitura da Lei Orçamentaria
para o exercício de 1.998, as metas e prioridades da Administração Municipal, as
Diretrizes Orçamentarias na presente Lei, bem como as orientações de ordem
genérica e especial nestas contidas.
Art. 2º - As estimativas das Receitas e das Despesas da
Administração Direta dos Poderes Públicos Municipais obedecerão os ditames
contidos na Lei Federal 4.320/64 e, alterações inclusive as normalizações emendas
do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás e, ainda os principais
formulários contábeis aceitos.

CAPÍTULO II
DO ORÇAMENTO, DAS RECEITAS E DESPESAS
Art. 3º - O Orçamento para o exercício de 1.999, será elaborado
de modo a evidenciar as políticas e programas de governo, seguindo a classificação
funcional programática.
§ 1º - É vedado na Lei Orçamentaria, a existência de
dispositivos estranhos à previsão de Receita e a fixação da Despesa, salvo relativos
à autorização para créditos ainda que por antecipação de receita.
§ 2º - A abertura de créditos extraordinários observará o
comando normativo da Lei Orgânica do Município e somente será admitida para
atender a despesas imprevisíveis e urgentes como as decorrentes de guerra comoção
interna ou calamidade pública.
Art. 4º - A Lei Orçamentaria para o exercício de 1.999, conterá
previsão específica da Receita e estimativa da Despesa da Previdência Social do
Município.
Art. 5º - Constituem Receitas do Município:
I - Os tributos de sua competência;
II - As cotas de participação nos tributos arrecadados pela União e
pelo Estado de Goiás;
III - O produto da arrecadação do imposto sobre a renda e proveniente
de qualquer natureza, incidentes na fonte, sobre rendimentos e qualquer título, por si
e por suas autarquias e fundações;
IV - As rendas de seus próprios serviços;
V - O resultado de suas aplicações;
VI - As rendas decorrentes de seus patrimônios;
VII - A contribuição providenciaria de seus serviços;
VIII - Exploração de Recursos Minerais e Hídricos;
IX - Outras que lhe forem atribuídas.

Art. 6º - Considerar-se-ão ao estimarem as Receitas, os
seguintes aspectos:
I - Os fatores conjunturais que possam vir a influenciar os
resultados dos ingressos de cada fonte;
II - O incremento do aparelho arrecadador Municipal, Estadual
e Federal que importa no crescimento real de arrecadação;
III - Os resultados das políticas de fomento, incremento de
apoio ao desenvolvimento industrial, comercial, agro-industrial, pastoril e
prestacional do
Município, incluindo os programas públicos e privados de
formação e qualificação de mão de obra;
IV - Outros fatores relevantes e ponderáveis.
Art. 7º - Constituem despesas do Município:
I - Os desembolsos com aquisição de bens inclusive os de
capital e serviços para o cumprimento de seus objetivos;
II - As destinadas ao custeio de projetos, serviços e programas
de governo;
III - As decorrentes da manutenção e modernização da máquina
administrativa;
IV - O custeio da folha de pagamento do pessoal ativo e inativo,
inclusive os agentes políticos e os encargos dela decorrentes;
V - O custeio de programas, serviços e projetos de natureza
social e assistencial;
VI - A amortização, os serviços e encargos da dívida pública;
VII - A quitação dos precatórios e outros requisitos decorrentes
de débitos judiciais e extrajudiciais;
VIII - O custeio da Previdência e Assistência dos Servidores,
nele inscritos a contrapartida do Município;
IX - As relativas ao cumprimento de Convênio;

X - Outras, a seu cargo e responsabilidade.
Art. 8º - As Despesas serão estimadas segundo a classificação
funcional programática, considerando-se:
I - A carga de trabalho estimado para o exercício financeiro de
1.999;
II - Os reflexos da política econômica do Governo Federal;
III - As necessidades da Previdência e Assistência Social dos
Servidores Públicos;
IV - A amortização, os serviços e encargos da dívida pública
prevista para o exercício de 1.999;
V - A situação atual, bem como concessão de qualquer
vantagem ou aumento da remuneração do pessoal ativo e inativo, inclusive agentes
políticos, e criação de cargos, a alteração da estrutura de carreiras e a administração
direta de quaisquer dos poderes do Município;
VI - A concessão de pensões e aposentadorias, inclusive de
mercê, bem como outros benefícios que constituem rendas mensal e vitalícia;
VII - Os investimentos de capital e outras dele decorrentes, os
relativos aos programas de duração continuada, incluindo-se as inversões
financeiras, com observância das metas os objetos constantes desta Lei;
VIII - Manutenção de Autarquias e Fundações;
IX - Outros fatores;
X - Subvenções sociais, mediante lei específica.
CAPÍTULO III
PRIORIDADES, OBJETIVOS E METAS
Art. 9º - As prioridades, objetivos e metas de Ação
Governamental do Município de Catalão, para o exercício de 1.999, constituem-se
no elemento norteador da ação política a ser implementada pelos Poderes Executivo,
Legislativo e Judiciário, em favor de seu desenvolvimento e da melhoria da
condição de vida de seus Munícipes.

PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL
Art. 10 - São Diretrizes, Objetivo e Metas da Administração
Municipal, concernentes à Câmara Municipal:
I - Aquisição de equipamentos, móveis e utensílios;
II - Construção
das instalações do Prédio da Câmara
Municipal;
III - Manutenção do sistema de comunicação e divulgação;
IV - Aquisição de dois (02) veículos;
V - Aquisição de quatro (04) linhas telefônicas.
PODER JUDICIÁRIO
FÓRUM
Art. 11º - São Diretrizes, Objetivo e Metas da Administração
Municipal, concernentes ao Fórum:
I - Aquisição de equipamentos, moveis e utensílios;
II - Manutenção do Fórum da Comarca deste Município,
incluindo materiais de consumo, serviços e pessoal a disposição do mesmo.
PODER EXECUTIVO
ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
Art. 12 - São Diretrizes, Objetivos e Metas da Administração,
Planejamento e Finanças Municipal concernentes à gestão de seus negócios:
I - Aquisição de máquinas, equipamentos, móveis e utensílios;
II - Aquisição de veículos para a administração;
III - Aquisição de linhas telefônicas;
IV - Criação de cargos administrativos de caráter efetivo e
comissionado, para adequar à Administração;

V - Manutenção de pagamento de parcelamento de débitos na
amortização de dividas junto ao INSS, FGTS e PASEP;
VI - Quitação de Precatórios;
VII - Firmar Convênios com órgãos da Administração Estadual
e Federal;
VIII - Manutenção geral dos órgãos da Administração.
§ 1º - Serão revistas todas a taxas cobradas em razão do
exercício do Poder de Polícia, bem como as de prestação de serviços públicos, tendo
como indexador a inflação de 1998.
§ 2º - Será reorganizado o cadastro técnico municipal com
vistas à melhoria da arrecadação.
§ 3º - O Município poderá alterar o código tributário em função
da Reforma Constitucional.
AGRICULTURA E AGROPECUÁRIA
Art. 13 - São Diretrizes, Objetivos e Metas da Administração
Municipal, concernentes à Agricultura e Pecuária:
I - Aquisição de veículo, máquinas e equipamentos, utensílios,
sementes, fertilizantes e defensivos agrícolas para pequenos produtores rurais;
II - Implantação e Manutenção do Programa de Apoio ao Micro
e Pequeno Produtor Rural;
III - Incentivo a melhoria do rebanho, com fornecimento de
vacinas e inseminação artificial;
IV - Construção de barragens para Micro e Pequeno Produtores
Rurais;
V - Aquisição de transformadores de Energia Elétrica para
Micro e Pequenos Produtores;
VI - Expansão e construção de redes de eletrificação rural no
município;

VII - Assistência ao produtor rural no preparo da terra, com
aração e gradeação para pequenos produtores;
VIII - Implantação e manutenção do programa de piscicultura;
IX - Firmar convênio com a EMATER visando a colaboração
técnica na área agrícola do Município;
X - Contribuição financeira ao Sindicato Rural de Catalão,
Associação dos Produtores de Alho de Catalão – ASPAC e Cooperativas;
XI - Construção de feira coberta.
XII – Implantação da lavoura comunitária para atender famílias
carentes do Município, bem como, as famílias dos servidores municipais que
percebem até (02) salários mínimos;
XIII – Implantação e manutenção de pesquisa agrícola na área
de hortifrutigranjeiros, especialmente na produção de alho.
XIV – Produção de mudas frutíferas e nativas da região para
incentivar a formação de pomares e a recuperação de área degradadas através de
reflorestamento.
COMUNICAÇÕES
Art. 14 - São Diretrizes, Objetivos e Metas da Administração
Municipal, concernentes às Comunicações:
I - Manutenção do Posto Telefônico;
II - Ampliação do Sistema de televisão;
III- Aquisição de equipamentos para implantação do sistema
sócio-educativo;
IV - Construção de prédios para instalação de equipamentos de
retransmissão de TV;
V - Construção de prédios para instalação de postos telefônicos.
SEGURANÇA PÚBLICA

Art. 15 - São Diretrizes, Objetivos e Metas da Administração
Municipal, concernentes à Segurança Pública:
I - Manutenção de viaturas policiais;
II - Construção da Cadeia Pública Municipal;
III - Construção do Conjunto Militar, para os que não possui
casa própria;
IV - Locação de imóveis destinados a moradia de policiais;
V - Construção de postos policiais.
EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
Art. 16 - São Diretrizes, Objetivos e Metas da Administração
Municipal, concernentes à Educação, Cultura, Esporte e Lazer:
I - Construção, reforma e ampliação das escolas rurais e
urbanas;
II - Construção de 4 (quatro) quadras de esportes poliesportivas;
III - Aquisição de móveis, equipamentos e utensílios para
escolas municipais;
IV - Aquisição de materiais didático escolar;
V - Manutenção e

Ampliação do acervo da Biblioteca

Municipal;
VI - Aquisição de móveis, equipamentos e utensílios para a
Biblioteca Municipal;
VII - aquisição de veículos para transporte de estudantes;
VIII - Aquisição de uma área de terreno para construção do
Parque Infantil;

IX - Aquisição de microcomputadores completo, para controle
Administrativos escolar e atender a cursos e alunos das Redes Escolares Municipal
e Estadual;
X - Realização de eventos relativos à educação, à cultura e aos
esportes do Município e Região;
XI - Manutenção da Escola Agrícola Municipal;
XII - Ampliação e manutenção do Clube do Povo;
XIII - Fornecimento de merenda escolar para os alunos das
escolas municipais e estaduais;
XIV - Aquisição de equipamentos e materiais para ensino
profissionalizante;
XVI - Aquisição de uniformes escolares completo;
XV - Pagamento de Bolsa de Estudos;
XVI - Manutenção do Desporto Amador;
XVII - Patrocínio aos eventos educacionais, culturais e
esportivos;
XVIII - Promoção do carnaval de rua;
XIX - Manutenção do C.A.I.C.;
XX - Manutenção da UFG;
XXI - Criação e manutenção de uma escola para deficientes
visuais e outras deficiências físicas;
XXII - Reforma da Sede do Clube 13 de maio;
XXIII – Suprimido.
XXIV – Suprimido.
XXV - Subvenção ao CRAC.

XXVI – Manutenção da Fundação Maria das Dores Campos.
XXVII – Subvenção a Academia Catalana de Letras;
XXVIII – Criação e manutenção do arquivo municipal de
Catalão;
XXIX – Criação e manutenção do Museu Histórico-Geográfico
de Catalão.
XXX – Construção e manutenção de campos de futebol em
todos os bairros, distritos e zona rural do Município.
HABITAÇÃO E URBANISMO
Art. 17 - São Diretrizes, Objetivos e Metas da Administração
Municipal, concernentes à Habitação e Urbanismo:
I - Construção de 50.000 (cinqüenta mil) metros de rede de
iluminação pública;
II - Construção de 4.000 (quatro mil) metros de rede pluvial;
II - Manutenção dos serviços de Limpeza Pública, do
Cemitério público municipal, Iluminação Publica e Parques, Praça e Jardins;
III - Reforma, construção e ampliação de praças;
IV - Reforma de prédios Públicos Municipais;
V - Aquisição de equipamentos para limpeza pública;
VI - Cadastramento de imóveis urbanos, para atualização de
numeração de identificação;
VII - Construção de Sanitários Públicos;
VIII - Construção de casas à famílias carentes;
IX - Aquisição de material e construção de calçadas para os
proprietários carentes da cidade;
X - Aquisição de terrenos para obras públicas.

XI – Construção de casas populares em regime de autoconstrução em parceria com empresas e órgãos públicos.
XII – Diagnosticar áreas de preservação permanente e
estabelecer diretrizes para a recuperação/reflorestamento de áreas degradadas.
SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇO E TURISMO
Art. 18 - São Diretrizes, Objetivos e Metas da Administração
Municipal, concernentes à Indústria Comércio e de Turismo:
I - Aquisição de equipamentos para Secretaria;
II - Apoio a Pequena e Micro Empresas locais;
III - Incentivo à industrialização e comercialização em geral do
Município;
IV - Aquisição de terrenos para instalações de indústrias no
Município;
V - Firmar convênio com órgãos Federal e Estadual, para
implantação de indústrias no Município, bem como toda manutenção da
industrialização;
VI - Incentivo a implantação de Indústrias no município;
VII - Incentivo com máquinas e projetos de infra-estrutura;
VIII -

Manutenção da fábrica de artefatos de cimento e

marcenaria;
IX - Implemento de outras atividades comerciais.
SAÚDE E SANEAMENTO
Art. 19 - São Diretrizes, Objetivos e Metas da Administração
Municipal, concernentes à Saúde:
I - Aquisição de móveis, equipamentos e utensílios para os
Postos de Saúde e Hemocentro Municipal;
II - Aquisição de 02 (dois) Gabinetes Odontológicos Móvel;

III - Aquisição de medicamentos para Postos de Saúde e
Hemocentro Municipal;
IV - Aquisição e manutenção das Ambulâncias;
V - Construção de 03 (três) Postos de Saúde na Zona Rural e
Zona Urbana;
VI - Aquisição de medicamentos para serem doados a pessoas
carentes deste Município;
VII - Pagamento de despesas médicas e hospitalares a pessoas
carentes deste município;
VIII - Ampliação da Rede de Esgoto Pluvial, sanitário e estação
de tratamento;
IX - Construção de 30.000 (trinta mil) metros de rede de esgoto
pluvial;
X - Complementação de rede de esgoto sanitário e estação de
tratamento;
XI - Ampliação da rede de abastecimento de água;
XII - Manutenção da Clínica de Recuperação de Alcoólatras;
XIII - Manutenção do Programa do Leite às pessoas carentes.
XIV – Subvenção a Santa Casa de Misericórdia de Catalão.
XV – Repasse do valor da cota parte do Município para o
Fundo Municipal de Saúde, administrado pelo respectivo conselho.
ASSISTÊNCIA SOCIAL
Art. 20 - São Diretrizes, Objetivos e Metas da Administração
Municipal, concernentes à Assistência Social:
I - Aquisição de máquinas, equipamentos e utensílios para
Creches;

II - Instituição de manutenção de programa de aquisição e
doação de materiais e serviços destinados a construção de moradias para pessoas
carentes;
III – Criação, Construção e manutenção de Creches;
IV - Aquisição de Cestas Básicas;
V – Suprimido;
VI - Aquisição de cobertores para pessoas carentes;
VII - Pagamento de despesas com tratamento de Saúde de
Pessoas Carentes;
VIII - Aquisição de urnas para sepultamento de pessoas
carentes;
IX - Pagamento de passagens;
X - Reforma, ampliação aquisição de móveis, equipamentos e
utensílios, para os núcleos de Assistências a Idosos e pessoas carentes;
XI - Aquisição de vestuários e enxovais para crianças carentes;
XII - Criação de uma horta comunitária;
XIII - Pagamento de taxas de água e energia dos Centros
Comunitários e de outras entidades assistênciais;
XIV – Suprimido;
XV - Construção de 04 (quatro) Centros Comunitários na zona
rural e zona urbana do Município;
XVI - Manutenção da Previdência dos Servidores Públicos
Municipais.
XVII - Manutenção do Abrigo dos Idosos.
XVIII – Subvenção as Associações dos Diabéticos, Renais
Crônicos e Epilépticos de Catalão.

XIX – Destinação de recurso para as entidades já consideradas
de utilidade pública, inclusive obras sociais Jorge Fahim Filho, Fundação Espírita
Nova Vida, Centro Espírita Luz e Caridade, entre outras.
XX – Criação e manutenção de uma creche na Fundação
Grande Otelo, do Setor Pontal Norte.
XXI – Subvenção ao Conselho Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente.
TRANSPORTES
Art. 21 - São Diretrizes, Objetivos e Metas da Administração
Municipal, concernentes à área dos Transportes:
I - Aquisição de 02 (duas) pás mecânicas;
II - Aquisição de 04 (quatro) caminhões;
III – Construção e reconstrução de pontes;
IV - Construção e reconstrução de Mata-Burros de trilhos e
madeiras;
V - Conservação de estradas vicinais;
VI - Reforma e manutenção da frota municipal;
VII - Aquisição de máquinas, equipamentos, ferramentas,
móveis para oficina mecânica;
VIII - Modernização no sistema de trânsito;
IX - Construção de quebra molas, sonorizadores;
X - Sinalizar as ruas da cidade;
XI - Aquisição de um trator de esteira;
XII - Reforma e manutenção do Terminal Rodoviário da
cidade, inclusive do Terminal de embarque urbano;

XIII - Fazer recapeamento no asfalto em avenidas e ruas da
cidade;
XV - Pavimentação de 200.000 (duzentos mil) metros
quadrados de vias públicas;
XVI - Construção e instalação de 200.000 (duzentos mil)
metros de meios-fios e sarjetas;
XVII - Aquisição de 01 (uma) Motoniveladora;
XVIII - Aquisição de 01 (uma) Retroescavocarregadeira.
CAPÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 22 - As Despesas relativas à manutenção da máquina
administrativa, inclusive seu pessoal e encargos será considerados de elaboração do
orçamento de cada órgão ou poder.
Art. 23 - São vedados:
I - O início de programas ou projetos não inscritos na Lei
Orçamentaria anual;
II - A realização de despesas ou assunção de obrigações diretas
que excedam os créditos orçamentários ou adicionais;
III - A realização de operações de créditos que excedem o
montante das despesas de capital, ressalvadas as autorizadas mediante créditos
suplementares ou especiais com a finalidade precisa e aprovadas pelo Legislativo
Municipal;
IV - A abertura de créditos suplementares ou especiais sem
autorização legislativa e sem indicação discriminada dos respectivos valores,
conforme o plano de classificação programático;
V - A transposição de remanejamento ou transferência de
recursos de uma categoria para outra, ou de um órgão para outro sem prévia
autorização legislativa.

Art. 24 – É vedada a concessão de subvenções a entidades em
débito com a Fazenda Pública Municipal, Estadual e Federal, incluindo o INSS e
FGTS.
Art. 25 - Será implantada na estrutura Administrativa do Poder
Executivo, o plano de carreira dos servidores, com reclassificação de cargos, níveis
salariais e transformação de cargos constante no quadro único.
Art. 26 - O Orçamento programa para o exercício de 1.999, será
reajustado no dia 01 de janeiro de 1.999, pelos índices apurados no período de 01 de
maio a 31 de dezembro de 1.998, tomando como base a inflação acumulada no
período e outro índice por ventura venha a ser criado pelo Governo Federal.
Art. 27 - Fica autorizado a usar como recurso o excesso de
arrecadação apurado no exercício.
Art. 28 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 29 - Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Catalão, aos 08 de julho de 1998.

(a) EURÍPEDES PEREIRA FERREIRA
Prefeito Municipal

(a) DR. LUZIANO EURÍPEDES CRUZ
Secretário de Administração

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Prefeitura Municipal de Catalão

LEI Nº 1.711, DE 31 DE AGOSTO DE 1998.

“AUTORIZA ALIENAR IMÓVEIS PARA A CONSTRUÇÃO DE
RESIDÊNCIAS, COM FIM SOCIAL QUE MENCIONA”.
A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, aprovou e eu
Prefeito Municipal, sanciono a seguinte lei:
Art. 1º – Fica O Poder Executivo Municipal, autorizado a alienar
lotes de terreno de propriedade do Município, para atender ao fim social, situados nos
Loteamentos Ipanema, Ipanema II, Castelo Branco, Bela Vista e Santa Helena II, todos
desta cidade, destinados à construção de casas residenciais para diversas pessoas que
portarem, em suas mãos Carta de Crédito expedida pela mesma Caixa Econômica Federal.
Parágrafo Único – A alienação autorizada no presente artigo, será
sempre realizada com a interveniência da Caixa Econômica Federal – CEF, que selecionará
os contemplados e organizará toda a documentação em forma de processo, visando atender
a contento todas as regras do sistema Financeiro Nacional.
Art. 2º - O Poder Executivo designará uma comissão de 03(três)
pessoas para a avaliação de cada unidade a ser alienada.

Art. 3º – Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Catalão, aos 31 de agosto de 1998.

MARIA ÂNGELA B. DE MESQUITA
Prefeita Municipal

MANOEL JANUÁRIO FERREIRA
Secretário de Administração

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Prefeitura Municipal de Catalão

LEI Nº 1.712, DE 02 DE SETEMBRO DE 1998.

“AUTORIZA FIRMAR CONVÊNIO QUE ESPECIFICA”
A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, aprovou e eu
Prefeita Municipal, sanciono a seguinte lei:

Art. 1º. – Fica o Chefe do Poder Executivo, autorizado a celebrar,
em nome do Município de Catalão, convênio com o Governo do Estado de Goiás, a
Secretaria de Segurança Pública, o Departamento Estadual de Trânsito de Goiás –
DETRAN/GO, e a Polícia Militar do Estado de Goiás – PM/GO, visando a cooperação
mútua, na execução dos procedimentos, para a implementação da Lei nº 9,503, de 23 de
Setembro de 1997,no município.
Art. 2º - A arrecadação dos valores provenientes da aplicação das
penalidades por infrações previstas no Código de Trânsito Brasileiro, em função do
Convênio, será realizada através do DETRAN-GO, que deverá prestar contas aos
convenentes até o 15º dia do mês subsequente dos depósito percebidos.

Art. 3º - Do total dos recursos arrecadados pelo DETRAN-GO, em
decorrência do Convênio, será distribuído, deduzindo-se os 5º ( cinco por cento) devidos
ao Fundo Nacional de Segurança e Educação de Trânsito – FUNSET, na ordem de 60%
(sessenta por cento), para o Município de Catalão e 40% (quarenta por cento), para as
entidades do Governo do Estado de Goiás.

Art. 4º - As despesas com a execução desta lei, correrão a conta
exclusiva da dotação orçamentária vigente.
Art. 5º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Catalão em 02 de setembro de 1998.

MARIA ÂNGELA B. DE MESQUITA
Prefeita Municipal

MANOEL JANUÁRIO FERREIRA
Secretário de Administração

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Prefeitura Municipal de Catalão

LEI Nº 1.713, DE 02 DE SETEMBRO DE 1998.

“AUTORIZA A EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO QUE MENCIONA”
A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, aprovou e eu
Prefeita Municipal, sanciono a seguinte lei:
Art. 1º. – Fica o Poder Executivo autorizado a transferir no
cadastro imobiliário aos respectivos adquirentes, os imóveis situados neste
Município e objetos de transação comercial imobiliária, inclusive a fornecer
Certidão Negativa em nome do vendedor, desde que as unidades transacionadas não
estejam em débito para com a municipalidade.
Art. 2º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Catalão em 02 de setembro de 1998.

MARIA ÂNGELA B. DE MESQUITA
Prefeita Municipal

MANOEL JANUÁRIO FERREIRA
Secretário de Administração

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Prefeitura Municipal de Catalão

LEI Nº 1.714, DE 02 DE SETEMBRO DE 1998.

“AUTORIZA CONTAGEM DE TEMPO QUE ESPECIFICA”
A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, aprovou e eu
Prefeita Municipal, sanciono a seguinte lei:

Art. 1º. – Fica o Poder Executivo Municipal, autorizado por esta lei,
a considerar para efeito de licença-prêmio, o tempo de serviço, em caráter efetivo, prestado
à municipalidade sob a égide da Consolidação das Leis do Trabalho-CLT.
Art. 2º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário, retroagindo seus efeitos a 01 de maio de 1992.
Prefeitura Municipal de Catalão em 02 de setembro de 1998.

MARIA ÂNGELA B. DE MESQUITA
Prefeita Municipal

MANOEL JANUÁRIO FERREIRA
Secretário de Administração

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Prefeitura Municipal de Catalão

LEI Nº 1715, de 21 DE OUTUBRO DE 1998.

“CONCEDE GRATIFICAÇÃO ESPECIAL
MUNICIPAIS, COMO ESPECIFICA.”

AOS

FUNCIONÁRIOS

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, aprova e eu,
Prefeita Municipal sanciono a seguinte lei:
Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a conceder Gratificação
Especial, aos servidores desta Prefeitura, que prestaram serviços suplementares
imprescindíveis no decorrer do Exercício de 1.998, como especifica:
1.
Adriano Patrício R. Souza .......................................... R$
2.
Anadir Tomé Barbosa ................................................. R$
3.
Antônio Aguiar dos Santos ........................................... R$
4. Célio Cornelio de Mesquita .......................................... R$
5.
Donizete de Freitas Martins .......................................... R$
6.
Edison Ponciano Alves .................................................. R$
7.
Edy Bueno Martins ........................................................ R$
8.
Gebrain Ribeiro da Silva ................................................ R$
9.
Heleno de Paula Pontes.................................................. R$
10. Inhorico Pereira da Costa ............................................ .. R$
11. Jesus Bernardo de Oliveira ............................................ R$
12. João Batista de Morais .................................................... R$
13. João de Souza Freitas ..................................................... R$
14. Joaquim José Ribeiro .................................................... . R$
15. Joedio Martins Cardoso.................................................. R$

251,00
135,40
92,40
92,40
424,30
80,08
92,40
80,08
462,06
562,03
135,40
231,14
92,40
135,40
92,40

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

José Lourenço de Morais ... ............................................ R$
92,40
José Alves da Cunha .... ............................................... R$ 135,40
Luiz Antônio Borges .................................................... . R$ 135,40
Luiz Gonzaga N. Mendes ............................................... R$ 135,40
Marcos Antônio Inácio .................................................. R$
284,78
Osmar Batista Neto ......... ............................................. R$ 1.016,16
Sebastião Manoel Gomes................................................ R$
92,40
Silvano Carlos Neto ....................................................... R$
49,28
Valdemes Rosa da Silva .................................................. R$ 180,00
Valmir Pires Rosa ........................................................... R$ 253,30
Vanderley de Oliveira da Silva ......................................... R$ 429,87
Vitor Custódio Pereira ..................................................... R$
92,40
Weliton José da Silva ..................................................... R$
92,40
Total Geral........................................................................ R$ 5.948,71

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.
Prefeitura Municipal de Catalão, aos 21 de outubro de 1998.

MARIA ÂNGELA B. DE MESQUITA
Prefeita Municipal

MANOEL JANUÁRIO FERREIRA
Secretário de Administração

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Prefeitura Municipal de Catalão

LEI Nº 1.716, DE 21 DE OUTUBRO DE 1998.

“ DECLARA UTILIDADE PÚBLICA QUE MENCIONA”

FAÇO SABER que a Câmara municipal de Catalão, Estado de Goiás,
aprovou , e, eu Prefeita Municipal, sanciono a seguinte lei:
Art. 1º - Fica declarado de Utilidade Pública a Associação Rádio Clube
Opção Comunitária, nesta Cidade.
Art. 2º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Catalão, aos 21 de outubro de 1998.

MARIA ÂNGELA B. MESQUITA
Prefeita Municipal

MANOEL JANUÁRIO FERREIRA
Secretário de Administração

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Prefeitura Municipal de Catalão

LEI Nº 1.717 DE 21 DE OUTUBRO DE 1998.

“AUTORIZA PERMUTAR LOTES DE TERRENO QUE MENCIONA” .
A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, aprova, e eu,
Prefeita Municipal, sanciono a seguinte lei:
Artigo 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal
autorizado a permutar os lotes de terreno designados sob os nºs 14, 15, 16, 17, 17A,
17B e 17C, da Quadra 25, do Loteamento Ipanema, nesta cidade, de propriedade do
Município de Catalão, pelos lotes de terreno n.ºs 07, 08, de propriedade de JOSÉ
RUBENS EVANGELISTA DA ROCHA; lotes de terreno n.ºs 09 e 10, de
propriedade de NEUTON EVANGELISTA; lote de terreno n.º 11, de propriedade
de JOSÉ RUBENS EVANGELISTA DA ROCHA e NEUTON EVANGELISTA e
lote de terreno n.º 12, de propriedade de JOSÉ RUBENS EVANGELISTA DA
ROCHA, RAUL EVANGELISTA DA ROCHA e NEUTON EVANGELISTA,
todos da Quadra n.º 19, do Loteamento Setor Santa Cruz, nesta cidade.
Parágrafo único - Os lotes de terreno a serem adquiridos pelo
Município no Setor Santa Cruz, servirão para complementar a área destinada ao
Clube do Povo, principalmente para servir de estacionamento do futuro Estádio de
Futebol Municipal que será construído naquela localidade.
Artigo 2º -

O Chefe do Poder Executivo nomeará uma
Comissão composta de 3 (três) pessoas para proceder a avaliação dos lotes de
terreno a serem negociados, cuja finalidade está descrita no parágrafo único do
artigo anterior.

Artigo 3º - As despesas com escrituração, custas, emolumentos,
registro e outras decorrentes da transferência dos lotes, correrão por conta exclusiva
do Município de Catalão, ficando também dispensado o recolhimento do ITBI aos
cofres públicos municipais, por parte dos Permutantes.
Parágrafo único - Todas as despesas com a execução desta lei,
correrão a conta exclusiva da dotação orçamentária vigente.
Artigo 4º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Catalão, Estado de Goiás, aos 21 de
outubro de 1998.

MARIA ÂNGELA B. MESQUITA
Prefeita Municipal

MANOEL JANUÁRIO FERREIRA
Secretário de Administração

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Prefeitura Municipal de Catalão

LEI Nº 1718 DE 21 DE OUTUBRO DE 1998.
“ALTERA LEI MUNICIPAL N.º 1.207, DE 29 DE OUTUBRO DE 1992”

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, aprova e eu, Prefeito
Municipal, sanciono a seguinte lei:
Art. 1º - Os artigos 1º e 2º da Lei nº 1.207, de 29 de outubro de 1992,
passam a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1º - Os Servidores Públicos Municipais da
Administração Direta, Autárquica e Fundações Municipais em exercício
na data da promulgação desta Lei, que alcançarem o direito a
aposentadoria por invalidez, compulsória e voluntária e que não tiverem
84 (oitenta e quatro) contribuições com o IPASC, poderão ser
aposentados pelo Município de Catalão e por este remunerado.
Parágrafo Único - Compreende-se o prazo de carência de
84 (oitenta e quatro) contribuições, prevista no caput deste artigo, as
referentes ao período de 1º de maio de 1992 a 30 de abril de 1999.”
“Art. 2º - Dar-se-á a Aposentadoria ao Segurado:
I – Por Invalidez Permanente, sendo os proventos
integrais quando decorrentes de acidente em serviço, moléstia
profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, especificada em
lei, e proporcionais nos demais casos;
II – Compulsoriamente, aos 70 (setenta) anos de
idade;

III – Voluntariamente:
a) Após 35 (trinta e cinco) anos de serviço, se do
sexo masculino, ou 30 (trinta) se do sexo feminino;
b) Aos 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se do
sexo masculino e 60 (sessenta), se do sexo feminino.
c) Aos 30 (trinta) anos de serviço, se homem, e
aos 25 (vinte e cinco), se mulher, com proventos proporcionais ao tempo
de serviço.
d) Após 30 (trinta) anos de exercício em função
de magistério, como tal considerada a efetiva regência de classe, se
professor, e 25 (vinte e cinco) se professora.
§

1º

-

Para

os

efeitos

deste

artigo,

será

computado:
I – O tempo de serviço correspondente ao Serviço
Público Federal, Estadual e Municipal.
II – O Tempo de contribuição na Administração
Pública e na Atividade Privada, Rural e Urbana, na forma que a Lei
Federal estabelecer.
§ 2º - Na apuração do tempo de serviço, cada
mês é tomado por inteiro.
§ 3º - A existência de mais de uma contribuição
obrigatória decorrentes de atividades sucessivas ou simultâneas no
mês, não dá margem a que este seja contado mais de uma vez.
§ 4º - Compete ao Prefeito Municipal a concessão
das aposentadorias de que trata este artigo.

Art. 2º - Ficam acrescidos na Lei n.º 1.207/92, os seguintes artigos:
Art. 5º - A aposentadoria por invalidez é devida após 12
(doze) contribuições mensais, ao Segurado considerado, por laudo da Junta Médica
Oficial ou Oficializada do Município, incapaz para o trabalho e insusceptível de
reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência.

Parágrafo Único – Independe do período de carência a
Aposentadoria por invalidez para o segurado acometido de uma das moléstias
enumeradas no inciso I, alínea “b” do art. 9º.
Art. 6º - A aposentadoria por invalidez é mantida
enquanto o Segurado permanecer nas condições do Artigo anterior, ficando
obrigado, sob pena de suspensão do benefício, a submeter-se a exames médico
periciais, a cargo da Junta Médica Oficial ou Oficializado que lhe garanta o sustento.

Art. 7º - A concessão de aposentadoria ao segurado
vigorará no dia imediato ao que:
I – Atinge 70 (setenta) anos de idade.
II – É considerado, por laudo da Junta Médica Oficial ou
oficializada do Município, incapaz para o trabalho, nos termos do art. 2º.
III – É baixado o ato de sua aposentadoria voluntária.
Parágrafo Único – As aposentadorias por invalidez,
compulsórias e voluntárias, após o prazo de carência de oitenta e quatro (84)
contribuições previstas no caput e Parágrafo Único do artigo 1º desta lei, passarão
automaticamente às expensas, exclusivamente, do Instituto de Previdência e
Assistência dos Servidores de Catalão – IPASC.
Art. 8º - Não é computado, para efeito do disposto
nesta Lei:
I – O tempo de serviço correspondente a filiação
obrigatória a esta Prefeitura, que já tenha sido aproveitado para concessão de
Aposentadoria por outro sistema Previdenciário.
II – O tempo de contribuição que serviu de base para a
concessão de aposentadoria em outro sistema previdenciário.
Art. 9º - Os proventos de aposentadoria de segurado são:
I – Integrais quando:
a) Contar trinta e cinco (35) anos de serviços se do sexo
masculino ou trinta (30) anos, se do sexo feminino.

b) Acometido de Tuberculose Ativa, alienação Mental,
Neoplasia Maligna, Cegueira Progressiva, Hanseniase, Paralisia Irreversível e
Incapacitante, Cardiopatia Grave, Doença de Parkison, Espondiloartrose
Anquilosante, Nefropatia Grave, Estados Avançados de Paget (Osteite Deformante),
Coreia de Hungtington, AIDS e Contaminação Radioativa, com base nas conclusões
da Medicina Especializada.
c) Contar 30 (trinta) anos se homem e 25 (vinte e cinco)
se mulher de efetivo exercício em Função de magistério.
II – Proporcionais ao Tempo de Contribuição quando:
a) Atinge 65 (sessenta e cinco) anos de idade se homem e
60 (sessenta) se mulher.
b) Avaliado, ressalvado os casos previstos na alínea “b”
do inciso anterior.
c) Contar mais de 30 (trinta) anos e menos de 35 (trinta e
cinco) de contribuição, se do sexo masculino, e mais de 25 (vinte e cinco) e menos
de 30 (trinta) anos de serviço, se do sexo feminino.
d) Compulsoriamente, aos 70 (setenta) anos de idade.
Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação,
retroagindo os seus efeitos a 24 de outubro de 1992.
Prefeitura Municipal de Catalão, Estado de Goiás, aos 21 de outubro
de 1998.

MARIA ÂNGELA B. MESQUITA
Prefeita Municipal

MANOEL JANUÁRIO FERREIRA
Secretário de Administração

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Prefeitura Municipal de Catalão

LEI Nº 1.719 de 21 de OUTUBRO DE 1998.
“AUTORIZA ABRIR CRÉDITO ESPECIAL QUE ESPECIFICA”

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, aprova e eu,
Prefeito Municipal, sanciono a seguinte lei:
Art.1º - Pela presente Lei, fica a Chefe do Poder Executivo
Municipal, autorizada a abrir crédito especial no valor de R$ 200.000,00 (duzentos
mil reais) que se fará nas seguintes dotações:
13.75.428 - Assistência Médica e Sanitária
13.75.428.2.050 – Manutenção do Fundo Municipal de Saúde
3.1.3.2 – Outros Serviços e Encargos
R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).
Art. 2º - O crédito autorizado no Art. 1º desta Lei, será coberto
com recursos definidos no Art. 43, § 1º, Incisos I, II, III e IV da Lei Federal nº
4.320/64, indicado por Decreto do Executivo.
Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Catalão, Estado de Goiás, aos 21 de outubro
de 1998.

MARIA ÂNGELA B. MESQUITA
Prefeita Municipal

MANOEL JANUÁRIO FERREIRA
Secretário de Administração

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Prefeitura Municipal de Catalão

LEI Nº 1.720 DE 21 DE OUTUBRO DE 1998.
“AUTORIZA FIRMAR COMODATO QUE ESPECIFICA”
A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, aprova, e eu,
Prefeita Municipal, sanciono a seguinte lei:
Art.1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a ceder a
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CATALÃO, sob a modalidade de
Comodato, o aparelho de RX portátil, 100 MA e 90KV de propriedade do
Município, para ser utilizado naquela Instituição de Saúde.
§ 1º - O contrato de comodato a ser celebrado entre o Município e
a Santa Casa, obedecerá os prazos e modalidades determinadas pelo Código Civil
Brasileiro e será lavrado em livro próprio na Secretaria da Administração e poderá
ser objeto de registro público, nele constará circunstanciadamente as obrigações de
cada parte.
§ 2º - Caso a COMODATÁRIA não satisfaça a contento todas as
suas obrigações a serem definidas no Comodato, o aparelho cedido deverá retornar
imediatamente a posse do Município, independentemente de qualquer ação judicial.
Art. 2º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Catalão, aos 21 de outubro de 1998.

MARIA ÂNGELA B. MESQUITA
Prefeita Municipal

MANOEL JANUÁRIO FERREIRA
Secretário de Administração

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Prefeitura Municipal de Catalão

LEI Nº 1.721 DE 21 DE OUTUBRO DE 1998
“AUTORIZA CONCEDER SUBVENÇÃO QUE ESPECIFICA”
A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, decreta e
eu, Prefeita Municipal, sanciono a seguinte lei:
Art. 1º - Fica o Poder Executivo, autorizado a conceder
subvenção ao CENTRO COMUNITÁRIO SÃO PEDRO, com sede nesta cidade, no valor
de R$ 3.000,00 (três mil reais), em moeda corrente do país.
Parágrafo Único – Os recursos acima, serão oriundos do
aluguel de terrenos na Festa de Nossa Senhora do Rosário.
Art. 2º - Para fazer face aos recursos desta lei, o CENTRO
COMUNITÁRIO SÃO PEDRO deverá apresentar o plano de aplicação e, posteriormente, a
devida prestação de conta referente a subvenção recebida.
Art. 3º - As despesas com a execução desta lei, correrão por
conta da dotação orçamentaria do Município.
Art. 4º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura municipal de Catalão, aos 21 de outubro de 1998.

MARIA ÂNGELA B. MESQUITA
Prefeita Municipal

MANOEL JANUÁRIO FERREIRA
Secretário de Administração

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Prefeitura Municipal de Catalão

LEI Nº 1.722 DE 21 DE OUTUBRO DE 1998.
“AUTORIZA CONCEDER SUBVENÇÃO QUE ESPECIFICA”

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, decreta e
eu, Prefeita Municipal, sanciono a seguinte lei:
Art. 1º - Fica o Poder Executivo, autorizado a conceder
subvenção a SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CATALÃO, com sede nesta cidade,
no valor de R$15.000,00 (Quinze mil reais), em moeda corrente do país.
Parágrafo Único – Os recursos acima, serão oriundos do
aluguel de terrenos na Festa de Nossa Senhora do Rosário.
Art. 2º - Para fazer face aos recursos desta lei, a SANTA
CASA DE MISERICÓRDIA DE CATALÃO deverá apresentar o plano de aplicação e,
posteriormente, a devida prestação de conta referente a subvenção recebida.
Art. 3º - As despesas com a execução desta lei, correrão por
conta da dotação orçamentaria do Município.
Art. 4º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura municipal de Catalão, aos 21 de outubro de 1998.

MARIA ÂNGELA B. MESQUITA
Prefeita Municipal

MANOEL JANUÁRIO FERREIRA
Secretário de Administração

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Prefeitura Municipal de Catalão

LEI Nº 1.723 DE 21 DE OUTUBRO DE 1998.
“AUTORIZA REALIZAR DESPESAS QUE ESPECIFICA”

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

Art.1º - Fica o Poder Executivo Municipal, autorizado a
realizar despesas, no valor de até R$ 608,00 (Seiscentos e oito reais), a título de
auxílio funeral, para cobrir despesas com o sepultamento da Sra. Eliane Rodrigues,
filha do servidor inativo desta Prefeitura, Sr. OSVALDO RODRIGUES.
Art.2º - As despesas com a execução desta lei, correrão
por conta da dotação orçamentaria do Município.
Art.3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura municipal de Catalão, aos 21 de outubro de
1998.

MARIA ÂNGELA B. MESQUITA
Prefeita Municipal

MANOEL JANUÁRIO FERREIRA
Secretário de Administração

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Prefeitura Municipal de Catalão

LEI Nº 1.724 DE 21 DE OUTUBRO DE 1998.
“ALTERA LEI MUNICIPAL Nº 1.143, DE 05 DE MAIO DE 1992”

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás,
aprovou e eu, Prefeita Municipal, sanciono a seguinte lei:

Art.1º - O Parágrafo único do artigo 19, da Lei nº 1.143,
de 05 de maio de 1992, passa a vigorar com a seguinte redação:
“ Parágrafo único - A Aposentadoria voluntária
somente pode der concedida após oitenta e quatro (84) contribuições
mensais, sujeitando-se igual período de carência a concessão de
Aposentadoria por limite de idade”
Art.2º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura municipal de Catalão, aos 21 de outubro de
1998.

MARIA ÂNGELA B. MESQUITA
Prefeita Municipal

MANOEL JANUÁRIO FERREIRA
Secretário de Administração

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Prefeitura Municipal de Catalão

LEI Nº 1.725 DE 21 DE OUTUBRO DE 1998.

“Autoriza doar ao ESTADO DE GOIÁS – CONSÓRCIO
RODOVIÁRIO INTERMUNICIPAL S/A, área de terreno
que especifica e dá outras providências”.

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás,
aprovou e eu, Prefeita Municipal, sanciono a seguinte lei:
Art.1º - Fica o Poder Executivo Municipal, autorizado a
doar do patrimônio do Município de Catalão, ao Estado de Goiás – CONSÓRCIO
RODOVIÁRIO INTERMUNICIPAL S/A, (três) áreas de terreno situadas na
Fazenda Santo Antônio do Ouvidor, neste Município, onde se acha construído o
Aeroporto dos “Imigrantes”, totalizando uma área de 54.16.96há.
Parágrafo Único – Todas as despesas com a execução
desta lei, correrão a conta exclusiva da dotação orçamentária vigente.
Art.2º - As áreas de terreno objeto do artigo 1º desta lei,
tem o fim específico e único para a edificação dos hangares e terminais de embarque
do Aeródromo dos Imigrantes, bem como de transferir ao Estado de Goiás, o
domínio e o direito de administrar, manter e zelar do referido Aeroporto, vedada
qualquer outra destinação, sob pena de reverter-se novamente ao patrimônio do
Município as área doadas, independentemente de qualquer ação judicial.
Art.3º- Na escrituração de doação, deverá constar a
obrigatoriedade do início das obras, que trata o artigo 2º, no prazo improrrogável de
um (0l) ano, sob pena de temente de qualquer ação judicial.

Art. 4º - Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura municipal de Catalão, aos 21 de outubro de
1998.

MARIA ÂNGELA B. MESQUITA
Prefeita Municipal

MANOEL JANUÁRIO FERREIRA
Secretário de Administração

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Prefeitura Municipal de Catalão

LEI Nº 1.726 DE 11 DE NOVEMBRO DE 1998.
“Autoriza realizar despesas que especifica”

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, aprovou e eu,
Prefeita Municipal, sanciono a seguinte lei:
Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal, autorizado a realizar
despesas com o aluguel de imóvel comercial, destinado a abrigar Empresa
SANDFLEX LTDA, cuja matriz está situada em FRANCA-SP, interessada em
instalar-se nesta cidade de Catalão, Estado de Goiás.
§ 1º - A autorização de que trata o presente artigo poderá se
estender até 18 (dezoito) meses, podendo ser renovado por um período até 06 (seis)
meses.
§ 2º - O Poder Executivo nomeará uma Comissão composta de
03(três), pessoas para proceder a avaliação do imóvel a ser locado pelo Município,
cuja finalidade está descrita no caput.
Art. 2º - As despesas com a execução desta lei, correrão a conta
exclusiva da dotação orçamentária vigente.
Art. 3º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Catalão, Estado de Goiás, aos 11 de
novembro de 1.998.
MARIA ÂNGELA B. MESQUITA
Prefeita Municipal

MANOEL JANUÁRIO FERREIRA
Secretário de Administração

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Prefeitura Municipal de Catalão

LEI Nº 1.727 DE 11 DE NOVEMBRO DE 1998.
“Autoriza realizar despesas que especifica”

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, aprovou e eu,
Prefeita Municipal, sanciono a seguinte lei:
Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal, autorizado a realizar
despesas para a aquisição de 1500 (Hum Mil e Quinhentos), litros de óleo diesel e
04 (quatro) sacos de cimento, para serem utilizados na perfuração de um poço
artesiano no Distrito da Polícia Rodoviária Federal, neste município.
Art. 2º - As despesas com a execução desta lei, correrão por conta
da dotação orçamentária do Município.
Art. 3º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Catalão, aos 11 de novembro de 1.998.

MARIA ÂNGELA B. MESQUITA
Prefeita Municipal

MANOEL JANUÁRIO FERREIRA
Secretário de Administração

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Prefeitura Municipal de Catalão

LEI Nº 1.728, de 02 dezembro de 1998
“ACRESCE ÁREA DE TERRENO A ZONA
URBANA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, aprovou e eu,
Prefeita Municipal, sanciono a seguinte lei:
Art. 1º. Fica acrescido a zona urbana de Catalão, definida pela
Lei Municipal de nº 1.000, de 12 de março de 1991, a área de terreno a seguir
transcrita:
“... começa à 800,00m (oitocentos metros) da barra do
Córrego Buriti com o Córrego Pirapitinga, partindo do Pontilhão da
R.F.F.S. A , e segue pelo Córrego Buriti acima passando pela sua
cabeceira até encontrar a BR-050 em um ponto à 700,00 m(setecentos
metros)
do Posto de Polícia Rodoviária Federal, daí volta à
esquerda e segue em linha reta margeando a BR-050 até encontrar a
cabeceira do Córrego Olaria em propriedade do Sr. Francisco Cândido
e outros onde está cravado o marco nº 01, onde teve início a antiga
marcação do perímetro urbano de Catalão”.
Art. 2º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogando-se as disposições em contrário
Prefeitura Câmara Municipal de Catalão, aos 02 do mês
novembro de 1998.

MARIA ÂNGELA B. MESQUITA
Prefeita Municipal

MANOEL JANUÁRIO FERREIRA
Secretário de Administração

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Prefeitura Municipal de Catalão

LEI Nº 1.729 DE 02 DE DEZEMBRO DE 1998
“Dispõe sobre a criação do Conselho
Municipal de Defesa do Meio Ambiente
e dá outras providências”

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, aprovou e eu,
Prefeita Municipal, sanciono a seguinte lei:
Art. 1º. Fica criado o Conselho Municipal de Defesa do Meio
Ambiente – COMDEMA, órgão colegiado , normativo e deliberativo, encarregado
de assessorar o poder municipal em assuntos referentes à proteção, conservação e
melhoria do meio ambiente.
Parágrafo único - O COMDEMA, ficará subordinado diretamente a
Prefeita e terá grau de hierarquia igual ao de Secretário.
Art. 2º - Compete ao COMDEMA:

I - Formular e fazer cumprir as diretrizes da Política Ambiental do
Município;
II - Elaborar e propor leis, normas e procedimentos, ações destinadas à
recuperação, melhoria ou manutenção da qualidade ambiental, observadas as
legislações federal, estadual e municipal que regula a espécie;
III – Fiscalizar o cumprimento das leis, normas e procedimentos a que
se refere o item anterior;

IV – Obter e repassar subsídios como esclarecimentos relativos à
defesa do meio ambiente, aos órgãos públicos, à indústria, ao comércio, à
agropecuária e a comunidade e acompanhar a sua execução;
V - Solicitar aos órgãos competentes o suporte técnico complementar
às ações executivas do município na área ambiental;
VI – Apresentar anualmente proposta orçamentária ao executivo
municipal inerente ao seu funcionamento;
VII – Subsidiar o Ministério Público, nos procedimentos que dizem
respeito ao meio ambiente, previstos na Constituição Federal;
VIII – Exercer o Poder de Polícia, conforme o que estabelece o art. 23
da Constituição Federal;
IX - Julgar e aplicar as penalidades previstas em lei, decorrentes de
infrações ambientais municipais, respeitando as competências estadual e federal;
X – Identificar e informar à comunidade e aos órgãos públicos
competentes, federal, estadual e municipal sobre a existência de áreas degradadas
ou ameaçadas de degradação, propondo medidas para a sua recuperação;
XI – Propor a celebração de convênios, contratos e acordos com as
entidades públicas e privadas de pesquisas e de atividades ligadas a defesa
ambiental;
XII- Opinar sobre a realização de estudo alternativo e sobre as
possíveis consequências ambientais de projetos públicos ou privados, requisitando
das entidades envolvidas as informações necessárias ao exame da matéria, visando a
compatibilização do desenvolvimento econômico com a proteção ambiental;
XIII – Promover a orientar programas educativos e culturais que visem
a preservação e melhoria da qualidade ambiental, bem como colaborar na educação
da comunidade objetivando capacitá-la para a participação ativa em defesa do meio
ambiente;
XIV – Atuar no sentido de estimular a formação da consciência
ambiental, através de seminários, palestras e debates com entidades públicas e
privadas, utilizando para isso os meios de comunicação;
XV – Deliberar sobre uso, a ocupação e exigências do meio ambiente e
à preservação dos recursos naturais;

XVI – Propor ao Executivo Municipal a instituição de unidades de
conservação visando a proteção de sítios de beleza excepcional, dos mananciais, do
patrimônio histórico, artístico, cultural e arqueológico, paleontológico e de áreas
representativas de ecossistemas destinados à realização de pesquisas básicas e
aplicadas à ecologia;
XVII – realizar e coordenar as Audiências Públicas, quando for o caso,
visando a participação da comunidade nos processos de instalações de atividades
potencialmente polui
XV – Deliberar sobre uso, a ocupação e o parcelamento do solo
urbano, bem como adequar a urbanização às exigências do meio ambiente e à
preservação dos recursos naturais;
XVI- Propor ao Executivo Municipal a instituição de unidades de
conservação visando a proteção de sítios de beleza excepcional, dos mananciais, do
patrimônio histórico, artístico, cultural e arqueológico, paleontológico,
espeleológico e de áreas representativas de ecossistemas destinados à realização de
pesquisas básicas e aplicadas à ecologia;
XVII – Realizar e coordenar as Audiências Públicas, quando for o
caso, visando a participação da comunidade nos processos de instalações de
atividades potencialmente poluidoras;
XVIII- Receber denúncias feitas pela população diligenciando no
sentido de apurá-las e encaminhá-las aos órgãos federais, estaduais e municipais
responsáveis, sugerindo ao prefeito municipal as providências cabíveis.
XIX – Acionar os órgãos competentes para localizar, reconhecer,
mapear e inventariar em cadastro os recursos naturais existentes no Município,
estudando as espécies de essências nativas, suas aplicações e utilidades, para
controle das ações capazes de afetar ou destruir o meio ambiente;
XIX – acionar os órgãos competentes para localizar, reconhecer,
mapear e inventariar em cadastro os recursos naturais existentes no Município,
estudando as espécies de essências nativas, suas aplicações e utilidades, para
controle das ações capazes de afetar ou destruir o meio ambiente;
XX – deliberar, no município, sobre a concessão de alvará de
localização e funcionamento das atividades potencialmente poluidoras, bem como
sobre as solicitações de certidões para licenciamento do órgão ambiental
competente;
XXI – elaborar o Regimento interno.

Art. 3º - Quaisquer alterações, revisões, regulamentações, decretos ou
normas na presente lei, ou dela decorrentes, somente poderão ocorrer ouvindo-se o
COMDEMA.
Art. 4º - O COMDEMA será composto pelos seguintes membros:
I – um representante do quadro funcional do Executivo, indicado pela
Prefeita Municipal;
II – um representante do Poder Legislativo, designado pelos vereadores;
III – representante do Ministério Público;
IV – representante do clube ecológico “Chico Mendes”;
V – representante do Campus Avançado de Catalão/UFG;
VI – representante do Centro de Ensino Superior de Catalão – CESUC;
VII – representante do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente –
IBAMA;
VIII – representante da EMATER – Escritório Regional de Catalão;
IX – representante da Sociedade Ecológica de Catalão;
X – representante da Fundação Estadual do Meio Ambiente de Goiás –
FEMAGO;
XI – representante do Batalhão Florestal;
XII – representante da Saneamento de Goiás S/A – SANEAGO;
XIII – representante da Ordem dos Advogados do Brasil – OAB,
subseção de Catalão;
XIV – representante da Maçonaria;
XV – representante do LIONS CLUB DE CATALÃO;
XVI – representante do ROTARY CLUB DE CATALÃO.

Parágrafo Único – Na sua composição o COMDEMA deverá Ter no
mínimo sete membros.
Art. 5º - O mandato de um terço dos membros do COMDEMA
prevalecerá até 12 (doze) meses da posse do novo Prefeito.
Art. 6º - A função dos membros do COMDEMA será considerada como
relevante serviço prestado à comunidade e será exercida gratuitamente;
Art. 7º - Após a instalação do COMDEMA, na forma da presente lei,
será eleita uma diretoria provisória por um período de 06 (seis) meses. Transcorrido
esse prazo, poderá ser oficializada desde que comprovada a sua eficiência.
Art. 8º - O suporte técnico e administrativo indispensável à instalação e
funcionamento do COMDEMA será prestado diretamente pela Prefeitura.
Parágrafo Único – O suporte técnico às ações executivas do município
na área ambiental será solicitado complementarmente aos órgãos competentes.
Art. 9º - As despesas necessárias à instalação e ao funcionamento do
COMDEMA, tais como veículos, espaço físico, combustível, treinamento e viagens
serão consignadas no orçamento da Prefeitura Municipal.
Art. 10 – No prazo máximo de 60 (sessenta) dias contados da data de
sua instalação, o COMDEMA submeterá à homologação do Prefeito Municipal o
seu Regimento interno que, após aprovado, será oficializado através de decreto.
Art. 11 – Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.

Prefeitura municipal de Catalão, aos 02 de dezembro de 1998.

MARIA ÂNGELA B. MESQUITA
Prefeita Municipal

MANOEL JANUÁRIO FERREIRA
Secretário de Administração

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Prefeitura Municipal de Catalão

LEI Nº 1.730, DE 02 DE DEZEMBRO DE 1998.

“Autoriza realizar despesas que especifica”
A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, aprova e eu,
Prefeita Municipal, sanciono a seguinte lei:
Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal, autorizado a realizar
despesas até o limite de R$1.600,00 (Hum mil e Seiscentos Reais), para quitar
débitos com o Funeral do Ex-Prefeito Eurípedes Pereira Ferreira.
Art. 2º. – As despesas com a execução desta lei, correrão por conta da
dotação orçamentária do Município.
Art. 3º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogando-se as disposições em contrário.

Prefeitura municipal de Catalão, aos 02 de dezembro de 1998.

MARIA ÂNGELA B. MESQUITA
Prefeita Municipal

MANOEL JANUÁRIO FERREIRA
Secretário de Administração

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Prefeitura Municipal de Catalão

LEI Nº 1.731 DE 02 DE DEZEMBRO DE 1.998.
“Autoriza premiações que especifica”

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, aprova e
eu, Prefeita Municipal, sanciono a seguinte lei:
Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal, autorizado a
premiar, o proprietário do prédio residencial ou comercial que fizer o melhor enfeite
de final de ano na fachada de seu imóvel.
PARÁGRAFO ÚNICO – O Município de Catalão dará como
prêmio aos proprietários e/ou Locatários com obrigação de acar com as despesas de
IPTU, isenção e/ou desconto do Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU,
relativamente aos prédios vencedores, durante o exercício de 1.999, da seguinte
forma:
a)– 1º (primeiro colocado) – ISENÇÃO DE 100% (cem por cento);
b)- 2º (segundo colocado) - ISENÇÃO DE 75% (setenta e cinco por cento);
c)- 3º (terceiro colocado)- ISENÇÃO DE 50% (cinquenta por cento).
Art. 2º - Para concorrer os interessados deverão inscreverem-se
junto a FUNDAÇÃO CULTURAL “Maria das Dores Campos”.
Art. 3º - O Poder Executivo Municipal designará uma
Comissão composta de 03(três) pessoas, sendo uma do CDL, outra da FUNDAÇÃO
CULTURAL “MARIA DAS DORES CAMPOS”, e a última escolhida entre
membros da comunidade, para proceder ao julgamento dos adornos.
Art. 4º - Caso seja necessário, fica ainda o Poder Executivo
autorizado a regulamentar a presente Lei via de Decreto.
Art. 5º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogando-se as disposições em contrário.

Prefeitura municipal de Catalão, aos 02 de dezembro de 1998.

MARIA ÂNGELA B. MESQUITA
Prefeita Municipal

MANOEL JANUÁRIO FERREIRA
Secretário de Administração

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Prefeitura Municipal de Catalão

LEI Nº 1.732, DE 02 DE DEZEMBRO DE 1998.

“Autoriza premiação que menciona e dá outras
providências”
A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, aprova e eu,
Prefeita Municipal, sanciono a seguinte lei:
Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a promover campanha
com o objetivo de contar com a máxima adimplência dos contribuintes de
ISSQN (Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza) referentes ao exercício de
1999.
Art. 2º. – Serão sorteados uma moto zero Km, 125 CC, a cada 04
(quatro) meses, sendo a primeira em abril/99 e as demais nos quadrimestres
subsequentes.
Art. 3º. – Poderão concorrer aos prêmios mencionados no artigo
anterior todos os cidadãos que comparecerem ao Departamento competente,
portando a 1ª ( primeira ) via da nota fiscal de Prestação de Serviços, de empresa
com sede neste município.
Parágrafo único - Para cada R$ 10,00 (Dez reais) em nota fiscal de
serviço, o usuário receberá um cupom numerado que servirá para concorrer ao
prêmio mencionado no artigo segundo desta lei.
Art.4º - Ato do Poder Executivo regulamentará a presente lei,
definindo datas e detalhando as normas que nortearão os sorteios.
Art.5º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogando-se as disposições em contrário.
Prefeitura municipal de Catalão, aos 02 de dezembro de 1998.

MARIA ÂNGELA B. MESQUITA

MANOEL JANUÁRIO FERREIRA

Prefeita Municipal

Secretário de Administração

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Prefeitura Municipal de Catalão

LEI Nº 1.733 DE 02 DE DEZEMBRO DE 1.998.

“Autoriza conceder abono para cesta básica
que especifica”

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, aprova e
eu, Prefeita Municipal, sanciono a seguinte lei:
Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a
conceder um abono para aquisição de cesta básica, no valor de R$ 27,00 (Vinte e
sete reais), a cada mês, para todos os servidores deste Município, ativos, inativos
e/ou pensionistas, que percebam como total de seus proventos a importância de até
R$ 325,00 (Trezentos e vinte e cinco reais) mensais.
§ 1º - A partir do mês de março de 1.999, serão estendidos os
benefícios desta lei a todos os servidores municipais que perceberem como total de
seus proventos a importância de até R$ 450,00 (Quatrocentos e cinqüenta reais)
mensais.
§ 2º – Para os beneficiários desta lei, não serão computados
para efeito deste artigo, os proventos percebidos a título de 1/3 (um terço) de férias e
décimo terceiro salário.
§ 3º - Caso haja atraso no pagamento dos salários dos servidores
públicos municipais, o abono para aquisição de cesta básica será repassado aos
beneficiários desta Lei, até o dia 05 (cinco) de cada mês.
§ 4º - A cada 90 (noventa) dias será revisto o valor destinado ao
abono da cesta básica dos servidores no comércio varejista de Catalão, Estado de
Goiás.
Art. 2º - As despesas com a execução desta lei, correrão por
conta da dotação orçamentaria do Município.
Art. 3º - Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogando-se as disposições em contrário, especialmente a lei
municipal de n.º 1.630, de 19 de agosto de 1.997 e retroagindo seus efeitos a 1º
(primeiro) de novembro de 1.998.

Prefeitura municipal de Catalão, aos 02 de dezembro de 1998.

MARIA ÂNGELA B. MESQUITA
Prefeita Municipal

MANOEL JANUÁRIO FERREIRA
Secretário de Administração

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Prefeitura Municipal de Catalão

LEI Nº 1.734, DE 31 DE DEZEMBRO DE 1998

“Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de
Catalão Goiás, para o exercício financeiro de 1.999”
A Câmara Municipal de Catalão de Goiás, aprovou e eu Prefeita
Municipal sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica aprovado para o exercício financeiro de 1.999, o
Orçamento Geral do Município de Catalão, Estado de Goiás, discriminados pelos Quadros
e demais Anexos integrantes desta Lei, que estima a Receita e fixa a Despesa em R$
40.000.000,00(quarenta milhões de reais).
Art. 2º - A receita será realizada mediante arrecadação dos tributos,
suprimentos de fundos e demais rendas na forma da Legislação em vigor e das demais
especificações constantes das tabelas explicativas e de acordo com o seguinte
desdobramento:
I – RECEITAS CORRENTES ..... ......................................R$ 31.900.000,00
Receita Tributária........................................................... R$ 6.000.000,00
Receita Patrimonial ........................................................R$ 1.350.000,00
Transferências Correntes.................................................R$ 20.050.000,00
Outras Receitas Correntes...............................................R$ 4.500.000,00
II- RECEITAS DA CAPITAL ............................................R$ 8.100.000,00
Alienação de Bens ..........................................................R$ 1.000.000,00
Transferência de Capital ...............................................R$ 7.100.000,00
TOTAL ...............................................................................R$ 40.000.000,00
Art. 3º - A despesa será realizada na forma dos Quadros e Anexos
que compõem a presente Lei, de conformidade com o seguinte desdobramento:
I – DESPESAS DISCRIMINADAS POR ÓRGÃOS DE GOVERNO:
01 – Poder Legislativo ................................................ R$ 1.000.000,00
02- Poder Judiciário .................................................... R$ 140.000,00
03-Poder Executivo ..................................................... R$ 38.860.000,00
TOTAL ........................................................................ R$ 40.000.000,00
II- DESPESAS DISCRIMINADAS POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
01- Secretaria da Câmara .............................................R$ 1.000.000,00
02- Fórum .................................................................... R$
140.000,00
03- Gabinete do Prefeito ...............................................R$
375.000,00
04- Secretaria da Administração ...................................R$
885.000,00

05- Departamento Jurídico ........................................... R$
95.000,00
06- Departamento Pessoal ............................................ R$ 100.000,00
07- Gabinete do Secretário de Finanças ........................R$
85.000,00
08- Departamento de Fiscalização e Arrecadação .........R$ 185.000,00
09- Departamento de Fundos ........................................R$ 2.500.000,00
10- Departamento de Tesouraria ................................... R$ 705.000,00
11- Departamento de Contabilidade ...............................R$
90.000,00
12- Gabinete do Secretário do Planejamento ................. R$
60.000,00
13- Gabinete do Secretário da Agricultura ......................R$ 1.420.000,00
14- Departamento de Telefonia ..................................... R$ 125.000,00
15- Controle e Assistência de Comunicações .................R$ 180.000,00
16- Junta do Serviço Militar ........................................... R$ 70.000,00
17- Serviços de Segurança ............................................. R$ 890.000,00
18- Secretaria da Educação e Cultura ............................. R$ 110.000,00
19- Departamento de Assistência à Criança ................... R$ 470.000,00
20- Departamento de Rede Pré-Escolar ......................... .R$ 480.000,00
21- Departamento de Rede Rede Escolar ........................ R$4.460.000,00
22- FUNDEF............. ....................................................... R$2.150.000,00
23- Departamento Ensino Fundamental e Assistência ..... R$ 825.000,00
24- F.A.E........................................................................... R$ 230.000,00
25- S.E.M.A.E...................................................................R$ 50.000,00
26- Departamento de Ensino Superior..............................R$1.000.000,00
27- Departamento de Esportes .........................................R$ 740.000,00
28- Departamento de Recreação e Lazer ..........................R$ 820.000,00
29- Departamento Bibliotecário ......................................R$ 230.000,00
30- Departamento de Cultura ..........................................R$ 345.000,00
31- Departamento de Educação Especial ........................R$ 160.000,00
32- Administração do S.O. S.U.......................................R$ 60.000,00
33- Departamento de Edificações Públicas ....................R$ 955.000,00
34- Departamento de Limpeza Pública ........................ R$ 1.210.000,00
35- Departamento de Serviços Funerários ......................R$ 70.000,00
36- Departamento de Iluminação Pública .......................R$ 1.620.000,00
37-Departamentos de Parques e Jardins..........................R$ 490.000,00
38-Gabinete do Secretário Ind. e Com. e Serv. .............R$ 715.000,00
39- Departamento de Indústria ........................................R$
80.000,00
40- Departamento de Indústria e Comércio .....................R$ 50.000,00
41- Secretaria de Saúde ....................................................R$ 90.000,00
42- Departamento de Serviços de Saúde ..........................R$2.400.000,00
43- Serviços Gerais de Saúde .......................................... R$1.000.000,00
44- Departamento de Assistência a Saúde ......................R$ 60.000,00
45- Departamento de Serviços e Obras de Saneamento..R$1.350.000,00
46- Administração Secret. Bem Estar Social ..................R$ 70.000,00
47- Departamento de Assistência do Idoso....................R$ 50.000,00
48- Departamento de Assistência Social.........................R$2.820.000,00
49- Departamento Alimentação a Funcionários..............R$ 230.000,00
50- Departamento de Serviços Comunitários..................R$ 245.000,00
51- Departamento de Previdência Social........................R$1.120.0000,00

52- Administração do PASEP........................................ R$
53- Administração da Secretaria de Transportes...........R$
54- Departamento de Transportes Aéreo.......................R$
55-Administração de Terminais Rodoviários................ R$
56-Departamento Mun. de Estradas de Rodagens..........R$
57-Departamento de Transportes Urbanos....................R$

300.000,00
220.000,00
170.000,00
120.000,00
2.270.000,00
1.260.000,00

TOTAL....................... ...................................................R$40.000.000,00
III- DESPESAS DISCRIMINADAS POR FUNÇÒES GOVERNAMENTAIS:
01 – Legislativo .............................................................R$ 810.000,00
02 - Judiciário............................................................... R$ 140.000,00
03 - Administração e Planejamento...............................R$ 5.080.000,00
04 – Agricultura ............................................................R$ 1.420.000,00
05 – Comunicações........................................................R$ 305.000,00
06 - Defesa Nacional e Segurança................................R$ 960.000,00
07 - Educação e cultura................................................R$12.260.000,00
08 - Habitação e Urbanismo ........................................R$ 4.405.000,00
09 - Habitação e Urbanismo.........................................R$ 845.000,00
10 - Indústria, Comércio e Serviços............................ R$ 4.900.000,00
11 - Assistência e Previdência......................................R$ 4.835.000,00
12- Transportes...........................................................R$ 4.040.000,00
TOTAL........................................................................ R$ 40.000.000,00

Art. 4º - O Poder Executivo no interesse da Administração, poderá na vigência
deste Orçamento, abrir os Créditos Suplementares que se fizerem necessários, mediante
utilização dos recursos definidos nos itens I, II, III e IV, dos parágrafos 1º e 2º do Art. 43 da
Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1.964, até o limite máximo 50% (cinquenta por
cento) do total das despesas fixadas nesta Lei, para atender a insuficiência de dotações
orçamentárias dos órgãos da administração.
Art. 5º - Revogadas as disposições em contrário, a presente Lei entrará em
vigor a partir de 1º de janeiro de 1.999.
Prefeitura Municipal de Catalão, aos 31 de dezembro de 1.998.

MARIA ÂNGELA B. MESQUITA
Prefeita Municipal

MANOEL JANUÁRIO FERREIRA
Secretário de Administração

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Prefeitura Municipal de Catalão

LEI Nº 1. 735 DE 15 DE JANEIRO DE 1999.

“Autoriza realizar operações de crédito
por
antecipação da
receita orçamentária que especifica”
A Câmara Municipal de Catalão de Goiás, aprovou e eu Prefeita
Municipal sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal,
autorizado a realizar operações de crédito (empréstimos), por antecipação da receita
orçamentária, em instituições bancárias oficiais ou não, em nome do Município de
Catalão, até o limite de R$2.000.000,00(dois milhões de reais).
Parágrafo único – Como garantia para as operações aludidas
no Artigo 1º (primeiro) desta Lei, o Município oferecerá cotas de suas parcelas de
ICMS e FPM.
Art. 2º - As operações de crédito mencionadas nesta Lei, serão
parceladas para pagamento em até 12 9doze) meses, prazo este em que deverão estar
devidamente quitadas por parte do Município.
Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Catalão, aos 15 dias do mês de janeiro
de 1.999.

MARIA ÂNGELA B. MESQUITA
Prefeita Municipal

MANOEL JANUÁRIO FERREIRA
Secretário de Administração

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Prefeitura Municipal de Catalão

LEI Nº 1.736 DE 15 DE JANEIRO DE 1999.

“Abre crédito especial e dá outras providências”
A Câmara Municipal de Catalão de Goiás, aprovou e eu Prefeita
Municipal, sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir
na contabilidade Municipal, no corrente exercício, crédito especial no valor de
R$100.000,00(cem mil reais), nas seguintes dotações:
08.42.188.4.022 – Programa de Manutenção do Fundef
3.2.5.3 – Salário Família R$50.000,00
13.75.428.4.043 – Manutenção do fundo Municipal de Saúde
3.2.5.3 – Salário Família R$50.000,00
Art. 2º - Os créditos autorizados pelo Art. 1º , desta lei destinase a contabilização das despesas de pagamento de salário família dos servidores
lotados nos referidos programas.
Art. 3º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Catalão, aos 15 de janeiro de 1.999.

MARIA ÂNGELA B. MESQUITA
Prefeita Municipal

MANOEL JANUÁRIO FERREIRA
Secretário de Administração

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Prefeitura Municipal de Catalão

LEI Nº 1.737 DE 15 DE JANEIRO DE 1999.

“Fixa os subsídios da Prefeita e dos Secretários do Município
de Catalão, e dá outras providências”
A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, no uso de
suas atribuições e considerando o que consta na Emenda Constitucional nº 19, de 05
de junho de 1.998 aprovou e eu, Prefeita Municipal, sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica fixados, em parcela única mensal, os subsídios:
I – da Prefeita Municipal, em 100%(cem por cento) dos
subsídios que perceber o Deputado Estadual, em espécie:
II – dos Secretários Municipais, em 45% (quarenta e cinco por
cento) do subsídio que receber a Prefeita Municipal, em espécie.
Parágrafo único – Aos subsídios da Prefeita e Secretários
Municipais, observa-se o que dispõe os Artigos 29, V; 37,X e XI da Constituição
Federal, com sua respectiva Emenda Constitucional nº 19, de 05 de junho de 1.998 e
ainda o Art. 68 parágrafos 1º e 2º da Constituição do Estado de Goiás.
Art. 2º - Fica assegurada a revisão geral e anual dos subsídios
fixados no artigo anterior, sempre na mesma data e sem distinção de índices entre a
remuneração dos servidores públicos.
Art. 3º - Ficam convalidados os pagamentos dos subsídios
efetuados até a presente data.
Art. 4º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação,
retroagindo seus efeitos a 1º de janeiro de 1.999.
Art. 5º - revogam-se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Catalão, aos 15 dias do mês de janeiro
de 1.999.

MARIA ÂNGELA B. MESQUITA
Prefeita Municipal

MANOEL JANUÁRIO FERREIRA
Secretário de Administração

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Prefeitura Municipal de Catalão

LEI Nº 1.738 DE 15 DE JANEIRO DE 1.999.

“Fixa os subsídios dos Vereadores e Presidente da Câmara do
Município de Catalão, e dá outras providências”
A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, no uso de
suas atribuições e considerando o que consta na Emenda Constitucional nº 19, de 05
de junho de 1.998 aprovou e eu, Prefeita Municipal, sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - Ficam fixados em parcela única mensal, os subsídios
dos vereadores do Município de Catalão, em 45% do subsídio que receber o
Deputado Estadual, em espécie.
Art. 2º - Fica fixado em parcela única mensal, o subsídio do
Presidente da Câmara Municipal de Catalão, em 50% do subsídio que receber o
Deputado Estadual, em espécie.
Parágrafo único - Aos subsídios dos vereadores e Presidente
da Câmara do Município de Catalão, observa-se o que dispõe os artigos 29, V; 37X
e XI da Constituição Federal, com sua respectiva Emenda constitucional nº 19, de
05 de junho de 1.998 e ainda o Art. 68, parágrafos 1º e 2º da Constituição do
Estado de Goiás.
Art. 3º - Fica assegurada a revisão geral e anual dos subsídios
fixados no Artigo Anterior, sempre na mesma data e sem distinção de índices entre a
remuneração dos servidores públicos.
Art. 4º - Ficam convalidados os pagamentos dos subsídios
efetuados até a presente data.
Art. 5º - As Sessões extraordinárias não serão remuneradas.
Art. 6º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação,
retroagindo seus efeitos a 1º de janeiro de 1.999.
Art. 7º - Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Catalão, Estado de Goiás, aos 15 dias
do mês de janeiro de 1.999.

MARIA ÂNGELA B. MESQUITA
Prefeita Municipal

MANOEL JANUÁRIO FERREIRA
Secretário de Administração

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Prefeitura Municipal de Catalão

LEI Nº 1.739 DE 09 DE FEVEREIRO DE 1.999.

“Dá denominação a próprio que especifica”
A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, aprovou e
eu, Prefeita Municipal sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - A Casa do Idoso, a ser edificada no Setor Primavera,
denominar-se-á “EURÍPEDES PEREIRA FERREIRA”.
Art. 2º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Catalão, Estado de Goiás, aos 09 de
fevereiro de 1.999.

MARIA ÂNGELA B. MESQUITA

MANOEL JANUÁRIO FERREIRA

Prefeita Municipal

Secretário de Administração

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Prefeitura Municipal de Catalão

LEI Nº 1.740 DE 09 DE FEVEREIRO DE 1.999.

“Autoriza abertura de créditos especiais nos
valores que especifica”
A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, aprovou e eu,
Prefeita Municipal sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - Pela presente Lei fica o Poder Executivo Municipal,
autorizado a abrir créditos especiais no valor de R$170.000,00(cento e setenta mil reais),
que se farão nas seguintes dotações:
15.81.985 - Assistência a Velhice
15.81.985.3.053 - Construção do Abrigo do Idoso
4.1.1.0 - obras e instalações
R$120.000,00 (cento e vinte mil reais)
01.01.01 - Ação Legislativa
01.01.02 . 01.01.01.4.001 - Manutenção da Câmara Municipal
3.1.1.3 - Obrigações patronais
R$50.000,00 (cinquenta mil reais).
Art. 2º - Os créditos autorizados no Art. 1º desta lei, serão cobertos
com recursos definidos no Art. 43, $ 1º, Incisos , I, II, III, IV da Lei Federal nº 4.320/64,
indicados por Decreto do Executivo.
Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Catalão, Estado de Goiás, aos 09 de fevereiro
de 1.999.

MARIA ÂNGELA B. MESQUITA
Prefeita Municipal

MANOEL JANUÁRIO FERREIRA
Secretário de Administração

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Prefeitura Municipal de Catalão

LEI Nº 1.741 DE 02 DE MARÇO DE 1.999.

“Que Dispõe a Instituição da Lei do Meio
Passe Estudantil e dá outras providências”
A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, aprovou e
eu, Prefeita Municipal sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica assegurado a todos os estudantes regularmente
matriculados em estabelecimentos de ensino público ou conveniado e privado no
Município, o pagamento de 50% (cinquenta por cento) do valor da passagem
cobrado pelas empresas que atuam no transporte coletivo do Município.
$ 1º - Fica igualmente assegurado o direito à compra de até 60
(sessenta), passes por mês em qualquer das linhas de ônibus, no transporte coletivo
do Município, em todos os dias da semana, mês e ano, excetuando o período de
férias.
$ 2º - suprimido
$ 3º - O passe estudantil terá validade permanente, mesmo após
o aumento no preço das passagens .
$ 4º - Qualquer cobrança a título de complementação sujeitará
a empresa infratora às penalidades previstas n Código de Defesa do Consumidor.
$ 5º - O estudante só poderá adquirir os passes, bem como
embarcar nos ônibus, mediante a apresentação da carteira estudantil expedida pela
UBES - União Nacional dos Estudantes.
$ 6º - O estudante deverá comprovar o local da residência e
apresentar a declaração da Escola em que está matriculado.
Art. 2º - O descumprimento ao disposto nesta lei, sujeita o
infrator ao pagamento de uma multa de acordo com o Código de Defesa do
Consumidor.
Art. 3º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Catalão, aos 02 de março de 1.999.

MARIA ÂNGELA B. MESQUITA
Prefeita Municipal

MANOEL JANUÁRIO FERREIRA
Secretário de Administração

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Prefeitura Municipal de Catalão

LEI Nº 1.742 DE 09 DE MARÇO DE 1.999.
“Autoriza conceder subvenção financeira da
forma que especifica e dá outras providências”
A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, aprovou e
eu, Prefeita Municipal sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a
conceder subvenção financeira na importância de R$9.500,00 (nove mil e
quinhentos reais), ao CLUBE RECREATIVO E ATLÉTICO CATALANO - CRAC,
a ser repassado em uma única parcela, no decorrer do mês de março de 1.999.
Art. 2º - Para fazer face aos recursos desta lei, O CLUBE
RECREATIVO E ATLÉTICO CATALANO - CRAC, deverá apresentar o plano de
aplicação e , posteriormente, a devida prestação de conta referente a subvenção
recebida.
Art. 3º - O Poder Executivo fica ainda, autorizado a abrir no
orçamento vigente, crédito especial no valor de de R$9.500,00 (nove mil e
quinhentos reais), para que possa ocorrer o repasse mencionado nesta lei, que se fará
na seguinte dotação orçamentária.
08.46.224 - Desporto Amador
08.46.224.027 - Manutenção do Desporto Amador
3233.05 - CRAC
R$9.500,00 (nove mil e quinhentos reais).
Art. 4º - Os créditos e recursos utilizados, serão indicados e se
fará por Decreto do Executivo, de acordo com o ítem III, § 1º do art. 43, da Lei
Federal nº 4.320/64.

Art. 5º - As despesas com a execução desta lei, correrão por
conta da dotação orçamentária do Município.
Art. 6º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Catalão, aos 09 de março de 1.999.

MARIA ÂNGELA B. MESQUITA
Prefeita Municipal

MANOEL JANUÁRIO FERREIRA
Secretário de Administração

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Prefeitura Municipal de Catalão

LEI Nº 1.743, DE 26 DE MARÇO DE 1.999.
“Estabelece penalidades aos estabelecimentos que
abrigarem crianças e adolescentes desacompanhados
dos pais ou responsáveis”
A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, aprovou e
eu, Prefeita Municipal sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - Terá seu alvará de funcionamento suspenso ou
cassado pelo Município, a casa noturna, hotel, pensão ou estabelecimento congênere
que for frequentado ou hospedar crianças ou adolescentes em situação que
configurar violência ou exploração sexual dos mesmos.
Páragrafo Primeiro - A pena de suspensão do alvará de
funcionamento será aplicado por trinta dias por ocasião da primeira autuação.
Parágrafo Segundo - A pena de cassação do alvará de
funcionamento será aplicada:
a) - em caso de reicindência;
b) - se, por ocasião da primeira atuação for constatada a
prática de violência ou exploração contra a criança e o
adolescente.
Parágrafo Terceiro - A aplicação das penalidades previstas
neste artigo não prejudicarão outras sanções penais cabíveis.
Art. 2º - A autuação processar-se-à por agente fiscalizador do
Município através de ação rotineira ou, obrigatoriamente, por denúncia, assegurado

ao denunciante, quanto à sua identificação, absoluto sigilo e/ou proteção, caso
necessita.
Parágrafo único - A denúncia poderá ser feita pessoalmente ao
município através da apresentação de registro de ocorrência policial ao Conselho
Tutelar da Criança e Adolescente.
Art. 3º - Os estabelecimentos citados no "caput" do artigo 1º ,
deverão ser comunicados do teor desta lei, devendo afixar a mesma na portaria e nas
dependências em locais visíveis.
Parágrafo Primeiro - o resumo da Lei, referindo do presente
artigo, será fornecido pelo Município.
Parágrafo segundo - Os custos de divulgação interna e que se
refere o parágrafo anterior caberá a cada estabelecimento.
Parágrafo Terceiro - O não cumprimento do presente artigo
sujeitará o estabelecimento à multa que oscilará entre cem e mil Ufir 's.
Art. 4º - O Poder Executivo regularizará a presente lei no prazo
de noventa dias.
Art. 5º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 6º - Revogam-se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Catalão, aos 26 de março de 1999.

MARIA ÂNGELA B. MESQUITA
Prefeita Municipal

MANOEL JANUÁRIO FERREIRA
Secretário de Administração

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Prefeitura Municipal de Catalão

LEI Nº 1.744, DE 26 DE MARÇO DE 1.999.
“AUTORIZA
ESPECIFICA”

RECEBER

DOAÇÕES

QUE

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, aprovou e
eu, Prefeita Municipal sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a receber
doações em dinheiro de qualquer pessoa física ou jurídica em favor dos cofres
públicos do Município de Catalão.
Art. 2º - Para atender o disposto no artigo anterior, o Município
deverá abrir conta bancária especifica, lançando na devida dotação orçamentária.
Art. 3º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Catalão, Estado de Goiás, aos 26 de março
de 1999.

MARIA ÂNGELA B. MESQUITA
Prefeita Municipal

MANOEL JANUÁRIO FERREIRA
Secretário de Administração

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Prefeitura Municipal de Catalão

LEI Nº 1.745, DE 13 DE ABRIL DE 1.999.
“ESTABELECE TEMPO DE ATENDIMENTO ÀS
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E BANCÁRIAS”
A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, aprovou e
eu, Prefeita Municipal sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - As instituições bancárias e economiárias local,deverão
propiciar meios de estabelecer o tempo de permanência de seus clientes em fila de
caixa, ao máximo de 00:25 (vinte e cinco minutos).
Art. 2º - Para viabilizar procedimentos internos pelas instituições
financeiras referidas no artigo 1º desta lei, para o atendimento do disposto nesta lei, as
mesmas terão o prazo de 60(sessenta) dias a contar da vigência desta lei.
Art. 3º - No descumprimento desta lei, o infrator se sujeitará a multa
de 1.000 Ufirs, em caso de reincidência, a multa será aplicada em dobro, que serão
recolhidas aos cofres municipais.
Art. 4º - Fica autorizado o Poder Executivo Municipal editar decreto
para regulamentar a presente Lei.
Art. 5º - Esta Lei entrará em vigência na data de sua publicação,
revogando-se as disposições contrárias.
Prefeitura Municipal de Catalão, Estado de Goiás, aos 13 de abril
de 1999.

MARIA ÂNGELA B. MESQUITA
Prefeita Municipal

MANOEL JANUÁRIO FERREIRA
Secretário de Administração

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Prefeitura Municipal de Catalão

LEI Nº 1.746, DE 13 DE ABRIL DE 1.999.
“CONCEDE
GRATIFICAÇÃO
MUNICIPAL QUE ESPECIFICA”

A

SERVIDOR

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, aprovou e
eu, Prefeita Municipal sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a
conceder Gratificação Especial, no valor de R$702,72 (Setecentos e dois reais e
setenta e dois centavos), ao servidor deste município, Sr., CÍCERO MANOEL DA
SILVA, que prestou serviços suplementares imprescindíveis na Escola Agrícola
Municipal, desta cidade, no decorrer dos meses de novembro e dezembro de 1.998 e
janeiro de l.999.
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.

Prefeitura Municipal de Catalão, Estado de Goiás, aos 13 de abril
de 1999.

MARIA ÂNGELA B. MESQUITA
Prefeita Municipal

MANOEL JANUÁRIO FERREIRA
Secretário de Administração

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Prefeitura Municipal de Catalão

LEI Nº 1.747, DE 13 DE ABRIL DE 1.999.
“AUTORIZA
ESPECIFICA”

REALIZAR

DESPESAS

QUE

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, aprovou e
eu, Prefeita Municipal sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a
realizar despesas com o abastecimento dos tratores de propriedade da Emater-Go.,
que atenderão aos pequenos produtores de alho de nosso município.
Parágrafo único - Todas as despesas com a execução desta lei,
correrão a conta exclusiva da dotação orçamentária vigente.
Art. 2º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Catalão, Estado de Goiás, aos 13 de abril
de 1999.

MARIA ÂNGELA B. MESQUITA
Prefeita Municipal

MANOEL JANUÁRIO FERREIRA
Secretário de Administração

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Prefeitura Municipal de Catalão

LEI Nº 1.748, DE 13 DE ABRIL DE 1.999.
“AUTORIZA O PODER EXECUTIVO, ATRAVÉS DE
INSTRUMENTO DE CONVÊNIO, A CONSORCIARSE COM A ASSOCIAÇÃO CIVIL DE CRÉDITO
(COMUNITÁRIO) COM A
FINALIDADE DE
CUMPRIR OS OBJETIVOS DA POLÍTICA DE
DESENVOLVIMENTO
PREVISTA
NA
LEI
ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE CATALÃO, E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS"
A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, aprovou, e
eu Prefeita Municipal sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - O Chefe do Poder Executivo Municipal fica autorizado
a promover o consórcio do Município com Associação Civil de Crédito
Comunitário, no cumprimento do objetivo de promover a política do
desenvolvimento de serviços, formais e informais, exercidas por pessoas de baixa
renda, empresas de pequeno porte e microempresas estabelecidas no território do
Município.
Art. 2º - Para associar-se ao Município a entidade civil deverá fazer
constar de seu Estatuto social que é dirigida por um Conselho de Administração, cuja
composição participem, obrigatoriamente, o Município, de forma plural, e, no mínimo,
03(três) representantes da sociedade civil.

§ 1º - O Estatuto Social deverá prever a auto-sustentação
financeira da entidade bem como a obrigação de devolver, na exata proporção dos
aportes, os recursos encaminhados pelo Município, em caso de dissolução da
Associação.

§ 2º - Nenhuma alteração estatutária poderá se processar,
durante o prazo de duração da sociedade, sem a anuência prévia e expressa do
município, a quem fica conferido o direito de veto.
§ 3º - Qualquer desvirtuamento nas finalidades previstas no
estatuto autorizará o Município a promover, de imediato, o seu desligamento e o
levantamento de todos os recursos proporcionais aos aportes que houver feito, com
os acréscimos legais.
Art. 3º - As atividades estatutárias de entidade civil deverão
observar, obrigatoriamente, os seguintes princípios fundamentais:
I - Os
recursos destinados ao fomento das atividades
industriais, comerciais e de prestação de serviços, que compõem o fundo financeiro
de Associação, advirão da contribuição dos sócios, de doações, de empréstimos de
agências de financiamento, da captação junto a entidades nacionais e internacionais,
vedada a captação de recursos do público;
II

-

Os

serviços

serão

prestados

de

forma

ágil

e

desburocratizada;
III
- As operações de crédito relacionadas com o
desenvolvimento das atividades produtivas dos pequenos e microempreendedores
deverão compatibilizar-se com a remuneração justa do capital;
IV - Não haverá dependência financeira do Município ou de
qualquer outra instituição pública ou privada, devendo as operações serem
orientadas com o objetivo de busca da auto-suficiência;
V As atividades da Associação
exlusivamente, dentro do território do Município de Catalão;

serão

exercidas,

VI - A Associação não terá finalidades lucrativas, e não poderá,
em nenhuma hipótese, distribuir qualquer tipo de rendimentos, vantagens ou
bonificações a dirigentes ou associados;
VII - Anualmente serão analisadas a regularidade e o
funcionamento das operações, através da contratação de auditoriais externas
independentes e publicadas em jornais de grande circulação.
Art. 5º - O Chefe do Poder Executivo fica autorizado a celebrar
convênio com entidade de crédito comunitário, visando z execução da política de
desenvolvimento prevista na Lei Orgânica do Município de Catalão, no sentido de

propiciar às pessoas de baixa renda, aos pequenos e microempresários, a geração de
renda e a criação de empregos, integrar o exercício da atividades formais e
informais ao processo produtivo regular, bem como abrir créditos adicionais e
transferir os recursos financeiros destinados e necessários à consecução desses
objetivos e ao cumprimento da Lei.
Art. 6º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Catalão, Estado de Goiás, aos 13 de
abril de 1.999.

MARIA ÂNGELA B. MESQUITA
Prefeita Municipal

MANOEL JANUÁRIO FERREIRA
Secretário de Administração

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Prefeitura Municipal de Catalão

LEI Nº 1.749, DE 13 DE ABRIL DE 1.999.
“AUTORIZA
MERCÊ”

CONCESSÃO

DE

PENSÃO

DE

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, aprovou e
eu, Prefeita Municipal sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a
conceder uma pensão de mercê, no valor de R$219,00 (duzentos e dezenove reais),
mensais, ao Sr. LUIZ CARLOS MOREIRA RODRIGUES.
Parágrafo único - O valor da pensão de que trata este artigo
será reajustado na mesma data e nos mesmos índices dos aumentos concedidos aos
Servidores Públicos Municipais.
Art. 2º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Catalão, Estado de Goiás, aos 13 de abril
de 1999.

MARIA ÂNGELA B. MESQUITA
Prefeita Municipal

MANOEL JANUÁRIO FERREIRA
Secretário de Administração

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Prefeitura Municipal de Catalão

LEI Nº 1.750, DE 22 DE ABRIL DE 1.999.
“AUTORIZA PERMUTAR LOTES DE TERRENO
QUE MENCIONA”
A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, aprovou e
eu, Prefeita Municipal sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica a Chefe do Poder Executivo Municipal
autorizada a permutar o lote de terreno designado sob o nº 06 da Quadra 23, do
Loteamento Vila Chaud, nesta Cidade, de propriedade do Município de Catalão,
pelos lotes de terreno nº 01, da Quadra 19 e nº 01 da Quadra 25, ambos do
loteamento Setor Santa Cruz, nesta cidade, de propriedade de TRANSVALDO
JERÔNIMO DA SILVA.
Parágrafo único - Os lotes de terreno a serem adquiridos pelo
Município, no Setor Santa Cruz, servirão para comporem a área destinada ao Clube
do Povo, principalmente para servir de estacionamento do futuro Estádio de Futebol
Municipal a ser construído naquela localidade.
Artigo 2º - A Chefe do Poder Executivo nomeará uma
Comissão composta de 3 (três) pessoas para proceder a avaliação dos lotes de
terreno a serem negociados, cuja finalidade está descrita no parágrafo único do
artigo anterior.
Art. 3º - As despesas com escrituração, custas, emolumentos,
registro e outras decorrentes da transferência dos lotes, correrão por conta exclusiva
do Município de Catalão, ficando também dispensado o recolhimento do ITBI aos
cofres públicos municipais, por parte do Permutante.

Parágrafo único - Todas as despesas com a execução desta lei ,
correrão por conta exclusiva da dotação orçamentária vigente.
Art. 4º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Catalão, Estado de Goiás, aos 22 de abril
de 1999.

MARIA ÂNGELA B. MESQUITA
Prefeita Municipal

MANOEL JANUÁRIO FERREIRA
Secretário de Administração

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Prefeitura Municipal de Catalão

LEI Nº 1.751, de 05 de maio de 1.999.
“QUE DECLARA
ESPECIFICA”

UTILIDADE PÚBLICA, QUE

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, aprovou e
eu, Prefeita Municipal sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica declarada de Utilidade Pública, a Associação
Comercial e Industrial de Catalão, com sede à Av. Raulina Fonseca Pacoal, nº 2.285,
neste município.
Art. 2º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Catalão, Estado de Goiás, aos 05 de
maio de 1999.

MARIA ÂNGELA B. MESQUITA
Prefeita Municipal

MANOEL JANUÁRIO FERREIRA
Secretário de Administração

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Prefeitura Municipal de Catalão

LEI Nº 1.752, DE 05 DE MAIO DE 1.999.
“AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO
FIRMAR
CONVÊNIO
COM
O
CONSÓRCIO
RODOVIÁRIO INTERMUNICIPAL S.A. – CRISA, E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.
A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, aprovou e
eu, Prefeita Municipal, sanciono a seguinte lei:
Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal, autorizado a
firmar convênio com o Consórcio Rodoviário Intermunicipal
S.A., visando a integração de esforços entre as partes, no
sentido de executar os serviços de conservação, recuperação,
melhoria e encascalhamento de estradas vicinais, recuperação
de pontes, aterros, bueiros e represas do Município, através
do fornecimento pelo CRISA, de máquinas, viaturas e
servidores necessários à execução dos serviços objeto do
convênio.
§1º – Em outros serviços prestados pelo CRISA de
interesse do Município de Catalão não especificados no “caput” deste artigo, será
pago ao Consórcio através de medição de acordo com a tabela de preços unitários
utilizada pela Secretaria de Transportes do Estado.
§2º - Como pagamento dos outros serviços mencionados no
§1º deste artigo, o Município de Catalão poderá fornecer
produtos manufaturados produzidos pela Prefeitura para
cobrir necessidade do CRISA, de acordo com o valor de
mercado.

Art. 2º - O Município obrigar-se-á ao fornecimento de óleo
diesel, alimentação e estadia para o pessoal envolvido na
execução dos serviços que ficarão a cargo do CRISA.
Art. 3º - As despesas decorrentes da execução do convênio,
correrão a conta das dotações próprias existentes no
orçamento programa do Município.
Art. 4º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Catalão, Estado de Goiás, aos 05 de
maio de 1999.

MARIA ÂNGELA B. MESQUITA
Prefeita Municipal

MANOEL JANUÁRIO FERREIRA
Secretário de Administração

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Prefeitura Municipal de Catalão

LEI Nº 1.753, DE 19 DE MAIO DE 1.999.
“AUTORIZA PERMUTAR GLEBAS DE TERRAS QUE
ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.
A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, aprova,
e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte lei:

Artigo 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a
permutar, a gleba de terra de sua propriedade, com 14.73.30 ha., situada na Zona
Urbana desta cidade, na Fazenda Catalão, lugar denominado Caçador pela gleba de
terra de propriedade da Empresa Catalana Indústria e Comércio de Artefatos de
Cimento e Construtora Ltda, com área de 24.34.24 ha., situada na Zona Rural deste
Município, na Fazenda Caçador.
§ 1º - A gleba de terra pertencente ao Município adveio de
Filogônio Ferreira de Melo e outros, conforme registro R.1-17.826, do livro 2-BH
do CRI local e a pertencente a Empresa Catalana adveio de MARIA ALVES
FERREIRA, através de Contrato particular de compromisso de Compra e Venda de
imóvel Rural, registrado no livro n.º B-16, sob o n.º da ordem 5.166 do Cartório de
Registro de Títulos e Documentos desta cidade.
§ 2º – A área de terreno a ser adquirida pelo Município, destinase a construção do Aterro Sanitário de nossa cidade.

Artigo 2º - O Chefe do Poder Executivo nomeará uma Comissão
composta de 3 (três) pessoas para proceder a avaliação das áreas de terreno, cuja
finalidade da permuta está descrita no parágrafo único do artigo anterior.

Artigo 3º - As despesas com escrituração, custas, emolumentos,
registro e outras decorrentes da transferência das glebas de terras, correrão por conta
exclusiva do Município de Catalão, ficando também dispensado o recolhimento do
ITBI aos cofres públicos municipais, por parte das Permutantes.
Parágrafo único - Todas as despesas com a execução desta lei,
correrão a conta exclusiva da dotação orçamentária vigente.

Artigo 4º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Catalão, Estado
de Goiás, aos 19 de maio de 1999.

MARIA ÂNGELA B. MESQUITA
Prefeita Municipal

MANOEL JANUÁRIO FERREIRA
Secretário de Administração

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Prefeitura Municipal de Catalão

LEI Nº 1.839, DE 28 DE JUNHO DE 2000.

"AUTORIZA a celebrar convênio com a FUNDAÇÃO DE
APOIO Á PESQUISA e dá outras providências"

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, aprovou e
eu, Prefeita Municipal sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica a chefe do Poder Executivo Municípal
autorizada a celebrar convênio, em nome do MUNICÍPIO DE Catalão, com a
FUNDAÇÃO DE APOIO Á PESQUISA, com sede na universidade Federal
de Goiás- UFG, em GOIÂNIA, entidade com personalidade jurídica de direito
privado, sem fins lucrativos, visando a implatação de viveiro de mudas na
Escola Agrícola Municipal de Catalão.
Parágrafo único- O viveiro será instalado em parte da área da
Escola Agrícola, cedida pelo Estado de Goiás ao Município via de comodato.
Art. 2º- Fica ainda a Chefe do Poder Executivo autorizada a
disponibilizar recursos financeiros de até R$ 10.000,00 (Dez Mil Reais), como
investimento inicial para montagem de infra- estrutura do viveiro.
Art. 3º - Todas as despesas decorrentes da execução desta lei,
correrão a conta da dotação própria do Município.

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

Prefeitura Municipal de Catalão, Estado de Goiás, aos 28 de
junho de 2000.

MARIA ÂNGELA B. MESQUITA
Prefeita Municipal

MANOEL JANUÁRIO FERREIRA
Secretário de Administração

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Prefeitura Municipal de Catalão

LEI Nº 1.756, DE 26 DE MAIO DE 1.999.
“Autoriza conceder subvenção financeira da
forma que especifica e dá outras
providências"
A Câmara Municipal de Catalão, aprova e eu, Prefeita
Municipal, sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica a chefe do Poder Executivo Municipal
autorizada a conceder subvenção financeira na importância de R$9.000,00 ( nove mil
reais), ao CLUBE RECREATIVO E ATLÉTICO CATALANO – CRAC, a ser
repassado em uma única parcela, no decorrer do mês de maio de 1.999.
Art. 2º - Para fazer face aos recursos desta lei, O CLUBE
RECREATIVO E ATLÉTICO CATALANO – CRAC, deverá
apresentar o plano de aplicação e, posteriormente, a devida
prestação de conta referente a subvenção recebida.
Art.3º - O Poder Executivo fica ainda, autorizado a abrir no
orçamento vigente, crédito especial no valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais), para que
possa ocorrer o repasse mencionado nesta lei, que se fará na seguinte dotação orçamentária:
08.46.224 – Desporto Amador
08.46.224.4.027 – Manutenção do Desporto Amador
3233.05 – C R A C.
R$ 9.000,00 ( nove mil reais).
Art.4º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Catalão, Estado de Goiás, aos 26 de maio de 1.999.

MARIA ÂNGELA B. MESQUITA
Prefeita Municipal

MANOEL JANUÁRIO FERREIRA
Secretário de Administração

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Prefeitura Municipal de Catalão

LEI Nº 1.757, DE 01 DE JUNHO DE 1.999.
"AUTORIZA ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL E
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS "

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás,
aprova e eu, Prefeita Municipal, sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir no
orçamento vigente, créditos especiais até o valor de R$7.500,00 (sete mil e
quinhentos reais), para manutenção do convêncio com o Banco do Povo, nas
seguintes dotações orçamentárias:
03.08.035 - Participação Societária
03.08.035.4.058 - Manutenção do convênio do Banco
do Povo
4.3.1.3 - Contribuições a Fundo
R$7.500,00 (sete mil e quinhentos reais)
Art. 2º O crédito autorizado no art. 1º
desta Lei, será coberto com recursos definidos
de acordo com o item III, parágrafo lº do art.
43, da Lei Federal nº 4.320/64, indicado por
Decreto do Executivo.
Art.3º - Esta Lei entrará em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Prefeitura Municipal de Catalão, Estado de Goiás, aos 01 de junho de 1.999.

MARIA ÂNGELA B. MESQUITA
Prefeita Municipal

MANOEL JANUÁRIO FERREIRA
Secretário de Administração

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Prefeitura Municipal de Catalão

LEI Nº 1.758, DE 01 DE JUNHO DE 1.999.
"AUTORIZA A REALIZAÇÃO DE DESPESAS QUE
ESPECIFICA"

A Câmara Municipal de Catalão, aprova e eu,
Prefeita Municipal, sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal
autorizado a efetuar o pagamento de despesas na importância de até R$
4.000,00 (quatro mil reais), com a compra de materiais e equipamentos
necessários ao funcionamento do poço artesiano e a implantação do
lavador de viaturas, nas dependências do Posto da POLÍCIA RODOVIÁRIA
FEDERAL, localizado na BR-050, zona rural desse Município.
Art. 2º - As despesas com a execução desta
lei correrão a conta da dotação própria do
Município.
Art.3º - Esta Lei entrará em vigor na data
de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.
Prefeitura Municipal de Catalão, Estado de Goiás, aos 01 dias do mês
junho de 1.999.

MARIA ÂNGELA B. MESQUITA
Prefeita Municipal

MANOEL JANUÁRIO FERREIRA
Secretário de Administração

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Prefeitura Municipal de Catalão

LEI Nº 1.759, DE 09 DE JUNHO DE 1.999.
"QUE DECLARA DE UTRILIDADE PÚBLICA
QUE ESPECIFICA"

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, aprovou e eu,
Prefeita Municipal sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica declarada de Utilidade Pública a ASSOCIAÇÃO DA
TERCEIRA IDADE DE CATALÃO - NÚCLEO DOCE VIER, com sede a Rua
25, nº 304, Vila Margon, nesta cidade.
Art. 2º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Catalão, Estado de Goiás, aos 09 de junho
de 1999.

MARIA ÂNGELA B. MESQUITA
Prefeita Municipal

MANOEL JANUÁRIO FERREIRA
Secretário de Administração

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Prefeitura Municipal de Catalão

LEI Nº 1.760, DE 09 DE JUNHO DE 1.999.

“Altera o quantitativo de vagas na Estrutura
Administrativa, que especifica”
A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás,
aprovou, e eu, Prefeita Municipal, sanciono a seguinte lei:
Art. 1º - Fica por esta Lei, alterado de 35 (trinta e cinco)
para 66 (sessenta e seis) o quantitativo de vagas para o cargo de AGENTE
COMUNITÁRIO DE SAÚDE (ACS) – Nível I, constante do Anexo I da
Estrutura dos Cargos de Provimento em Comissão.
Parágrafo Único – O acréscimo de vagas descrito no
caput deste artigo destinam-se a implementar o PROGRAMA DE AGENTES
COMUNITÁRIOS DE SAÚDE – PACS, com verba específica do Ministério
da Saúde.
Art. 2º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE CATALÃO, Estado de Goiás, aos 09

de junho de 1999.

MARIA ÂNGELA BORGES MESQUITA
PREFEITA MUNICIPAL

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Prefeitura Municipal de Catalão

LEI Nº 1.761, DE 01 DE JUNHO DE 1.999.

“Altera a Lei Municipal nº 1.681, de 27 de março
de 1.998, que especifica”

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, aprovou e eu,
Prefeita Municipal sanciono a seguinte lei:
Art. 1º - O artigo primeiro da Lei Municipal de Catalão número
1.681, de 27 de março de 1.998, passa a vigorar com a seguinte redação:
"FICA A CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL,
AUTORIZADA A CONCEDER AOS DEFICIENTES FÍSICOS, VISUAIS,
SURDOS E MUDOS DE NASCIMENTO, MENTAIS (EXCEPICIONAIS),
RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, A ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE
PASSAGENS DE TRANSPORTECOLETIVO, NESTA CIRCUNSCRIÇÃO."
PARÁGRAFO ÚNICO - A DEFICIÊNCIA MENCIONADA
NESTE ARTIGO DEVERÁ SER COMPROVADA ATRAVÉS DE JUNTA
MÉDICA OFICIAL, OU A CRITÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO."
Art. 2º - O artigo segundo e terceiro da Lei nº 1.681 de 17 de março
de 1.998, continua inalterado.

Prefeitura Municipal de Catalão, Estado de Goiás, aos 09 de junho
de 1999.
MARIA ÂNGELA B. MESQUITA
Prefeita Municipal

MANOEL JANUÁRIO FERREIRA
Secretário de Administração

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Prefeitura Municipal de Catalão

LEI Nº 1.762, DE 01 DE JUNHO DE 1.999.

"ALTERA O NÚMERO DE VAGAS PARA O
CARGO DE PROFESSOR DE ENSINO
SUPERIOR - CATEGORIA AUXILIAR E
DISTRIBUI OS QUANTITATIVOS DE
VAGAS DESTE E DA CATEGORIA
ASSISTENTE E ADJUNTO ENTRE OS
NÍVEIS EXISTENTES"

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, aprovou e eu,
Prefeita Municipal sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica alterado para 80 (oitenta) o quantitativo de vagas do
cargo de Professor de Ensino Superior - Categoria Auxiliar, constante do art. 1º
inciso I, da Lei nº 1.701, de 30 de Junho de 1.998.
Art. 2º - Os quantitativos existentes nos Cargos de Professor de
Ensino Superior - Categoria Auxiliar, com 80 (oitenta) vagas, Categoria Assistente,
com 45 (quarenta e cinco) vagas e Adjunto, com 15 (quinze) vagas, serão
distribuídos entre os níveis I , II, III e IV da seguinte forma:

CARGO

QUANTIDADE DE VAGAS

PROF. AUXILIAR - REF. I
PROF. AUXILIAR - REF. II
PROF. AUXILIAR - REF. III
PROF. AUXILIAR - REF. IV

PROF. ASSISTENTE - REF. I
PROF. ASSISTENTE - REF. II
PROF. ASSISTENTE - REF. III
PROF. ASSISTENTE - REF. IV

PROF. ADJUNTO - REF. I
PROF. ADJUNTO - REF. II
PROF. ADJUNTO - REF. III
PROF. ADJUNTO - REF. IV

033
015
020
012
080
029
008
005
003
045
007
003
003
002
015

Art. 2º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação,
retroagindo seus efeitos a 1º (primeiro) de janeiro de 1.999, revogadas as
disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Catalão, Estado de Goiás, aos 1º de junho
de 1999.

MARIA ÂNGELA B. MESQUITA
Prefeita Municipal

MANOEL JANUÁRIO FERREIRA
Secretário de Administração

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Prefeitura Municipal de Catalão
LEI Nº 1.763, DE 15 DE JUNHO DE 1.999.

“AUTORIZA
MENCIONA”

PERMUTAR

LOTES

DE

TERRENO

QUE

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, aprovou e eu,
Prefeita Municipal sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica a Chefe do Poder Executivo Municipal autorizada
permutar o lote de terreno designados sob o nº 02 da Quadra 11, do Loteamento
Ipanema, nesta cidade, de propriedade do Município de Catalão, pelo lote de terreno
nº 31 da Quadra 75, do Loteamento Setor Santa Cruz, nesta cidade, de propriedade
de JOÃO EDIR ALBUQUERQUE.
Parágrafo Único - O lote de terreno a ser adquirido pelo
Município no Setor Santa Cruz foi utilizado quando da abertura da Rua dos bosques.
Art. 2º - A Chefe do Poder Executivo nomeará uma Comissão
composta de 3 (três) pessoas para proceder a avaliação dos lotes de terreno a serem
negociados, cuja finalidade está descrita no parágrafo único do artigo anterior.
Art. 3º - As despesas com escrituração, custas emolumentos, registro
e outras decorrentes da transferência dos lotes, correrão por conta exclusiva do
Município de Catalão . Ficando também dispensado o recolhimento do ITBI aos
cofres públicos municipais, por parte do Permutante.
Parágrafo único - Todas as despesas com a execução desta Lei,
correrão a conta exclusiva da dotação orçamentária vigente.

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

Prefeitura Municipal de Catalão, Estado de Goiás, aos 15 de junho
de 1999.
MARIA ÂNGELA B. MESQUITA
Prefeita Municipal

MANOEL JANUÁRIO FERREIRA
Secretário de Administração

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Prefeitura Municipal de Catalão
LEI Nº 1.764, DE 15 DE JUNHO DE 1.999.

“ADEQUA A DISTRIBUIÇÃO DE NÍVEIS AO QUANTITATIVO
DE VAGAS DE PROFESSOR DE EDUCAÇÃO ARTÍSTICA E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS"
A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, aprovou e eu, Prefeita
Municipal sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - Ficam introduzidas na Estrutura do Quadro de Cargos de
Provimento Efetivo as seguintes alterações no anexo II, para o cargo de PROFESSOR DE
EDUCAÇÃO ARTÍSTICA, distribuindo as 15 (quinze) vagas já existentes, nos níveis I, II,
III e IV.
IO Cargo de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO ARTÍSTICA, em
número de 15 (quinze) vagas, já existentes no referido anexo II, terá em seus níveis, o
seguinte quantitativo:
CARGO

PROF. EDUC. ARTÍSTICA I
PROF. EDUC. ARTÍSTICA II
PROF. EDUC. ARTÍSTICA III
PROF. EDUC. ARTÍSTICA IV

QUANTIDADE DE VAGAS

03
06
04
02

Art. 2º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação,
retroagindo seus efeitos a 1º (primeiro) de janeiro de 1.999, revogadas as disposições em
contrário.
Prefeitura Municipal de Catalão, Estado de Goiás, aos 15 de junho de
1999.

MARIA ÂNGELA B. MESQUITA
Prefeita Municipal

MANOEL JANUÁRIO FERREIRA
Secretário de Administração

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Prefeitura Municipal de Catalão
LEI Nº 1.765, DE 15 DE JUNHO DE 1.999.

"QUE DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA, QUE ESPECIFÍCA''

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás,
aprovou e eu Prefeita Municipal sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica declarada de Utilidade Pública a MISSÃO
EVANGÉLICA FILANTRÓPICA JESUS TE AMA - MEFIJA, com sede a Av.
Margon, nº 567, Vila Margon, nesta ciedade.
Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicaçào, revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Catalão, Estado de Goiás, aos 15 de
junho de 1999.

MARIA ÂNGELA B. MESQUITA
Prefeita Municipal

MANOEL JANUÁRIO FERREIRA
Secretário de Administração

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Prefeitura Municipal de Catalão
LEI Nº 1766, DE 15 DE JUNHO DE 1.999.

“Autoriza doar combustível ao
CORPO
DE
BOMBEIROS
MILITAR DO ESTADO, Unidade
desta
cidade
e
dá
outras
providências”.

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

Artigo 1º - Fica a Chefe do Poder Executivo Municipal
autorizada a doar ao Estado de Goiás – CORPO DE BOMBEIROS MILITAR,
Unidade desta cidade, 200 (duzentos) litros de combustível a cada mês para o
atendimento de suas operações de rotina.
Parágrafo único - Todas as despesas com a execução desta
lei, correrão a conta exclusiva da dotação orçamentária vigente.

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

Prefeitura Municipal de Catalão, Estado de Goiás, aos 15 de
junho de 1999.

MARIA ÂNGELA B. MESQUITA
Prefeita Municipal

MANOEL JANUÁRIO FERREIRA
Secretário de Administração

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Prefeitura Municipal de Catalão

LEI Nº 1767, DE 15 DE JUNHO DE 1.999.

"DÁ DENOMINAÇÃO QUE ESPECIFICA"

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás,
aprovou e eu, Prefeita Municipal sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Denomina-se a partir desta data, "Pré Escolar Doutor Luiz
Alcântara", o pré escolar localizado à Rua Caldas Novas, nº 18, no Bairro Pio
Gomes, nesta cidade, implantado pela Portaria de nº 006, da Secretaria da
Educação e Cultura do Município de Catalão.
Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Catalão, Estado de Goiás, aos 15 de
junho de 1999.

MARIA ÂNGELA B. MESQUITA
Prefeita Municipal

MANOEL JANUÁRIO FERREIRA
Secretário de Administração

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Prefeitura Municipal de Catalão

Lei n.º 1.768, de 15 de junho de 1.999.

“Autoriza despesa que especifica”

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

Art. 1º - Os servidores públicos municipais da
administração direta, autárquica e fundacional em exercício na data de vigência
desta Lei, que
alcançarem o direito a aposentadoria até 31 (trinta e um) de
dezembro do ano 2.000, serão aposentados pelo Município de Catalão e por este
remunerado.
Art. 2º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário, retroagindo seus efeitos a 1º
(primeiro) de maio de 1.999.

Prefeitura Municipal de Catalão, Estado de Goiás, aos
15 de junho de 1999.

MARIA ÂNGELA B. MESQUITA
Prefeita Municipal

MANOEL JANUÁRIO FERREIRA
Secretário de Administração

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Prefeitura Municipal de Catalão
Lei n.º 1.769, de 23 de junho de 1.999.

“Autoriza comercializar o excedente de produção e dá
outras providências”

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, aprova,
e eu, Prefeita Municipal, sanciono a seguinte lei:
Art. 1º - A Associação de Pais de Alunos e
Professores da Escola Agrícola de Catalão, fica
por esta Lei, autorizada a comercializar o
excedente de produção de produtos agropecuários e
hortifrutigranjeiros,
produzidos
na
Escola
Agrícola de Catalão.

§ 1º - As operações de venda ficam sujeitas a fiscalização
e prestação de contas por parte da direção da Associação, a qualquer momento, e
não poderá deixar de ser atendido sob qualquer pretexto.
§ 2º - Os produtos a serem comercializados, bem como
seus preços e a aplicação dos recursos obtidos com a venda, serão definidos em
comum acordo entre a direção da Escola e a Associação de Pais de Alunos e
Professores da Escola Agrícola de Catalão – ASPAP/EAC.
§ 3º - Os recursos financeiros obtidos com a venda dos
produtos, serão obrigatoriamente empregados na manutenção, conservação e
melhoria da própria Escola.
§ 4º - Toda a operação de venda deverá ser
registrada e os valores deverão ser depositados
em banco, em conta conjunta específica, no mínimo
uma vez por semana e serão movimentados através
de cheques nominais, assinados pelo Presidente e
o Tesoureiro da Associação.
§ 5º - Em momento algum poderá ser comercializados
produtos que deveriam ser utilizados na própria Escola e/ou para suprir as
necessidades da Prefeitura.
Art. 2º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Catalão, Estado de Goiás, aos 23
de junho de 1999.

MARIA ÂNGELA B. MESQUITA
Prefeita Municipal

MANOEL JANUÁRIO FERREIRA
Secretário de Administração

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Prefeitura Municipal de Catalão
LEI Nº 1.770, DE 23 DE JUNHO DE 1999.
“DEFINE ALÍQUOTAS DE SERVIÇOS E DA OUTRAS
PROVIDÊNCIAS”
A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás,
aprova, e eu, Prefeita Municipal, sanciono a seguinte lei:
Art. 1º - Todos os serviços constantes da Lei
Complementar nº 56/87, ficam fazendo parte integrante do Código Tributário
Municipal e terão neste Município a alíquota de 02% (dois por cento) sobre o
valor total dos serviços tributáveis, exceto os itens 40 (Quarenta) e 99 (noventa e
nove) que permanecem com os valores das alíquotas inalteradas.
Art. 2º - Os serviços descritos no item 96 (noventa e
seis) da lista, terão alíquota de 5% (cinco por cento), a vigorar a partir de 1º
(primeiro) de janeiro do ano 2.000.

Art. 3º - Para a apuração e cobrança do Imposto Sobre
Serviços de Qualquer Natureza, o Município de Catalão agirá com fulcro no
Código Tributário Municipal e suas alterações posteriores, e subsidiariamente
aplicará a Legislação Estadual e Federal que regem o assunto.
Art. 4º - Esta Lei entrará em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em
contrário, retroagindo seus efeitos à data da
Lei Federal de nº 56/87 .
Prefeitura Municipal de Catalão, Estado de Goiás, aos
23 de junho de 1999.

MARIA ÂNGELA B. MESQUITA
Prefeita Municipal

MANOEL JANUÁRIO FERREIRA
Secretário de Administração

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Prefeitura Municipal de Catalão

LEI Nº 1.771, DE 23 DE JUNHO DE 1999

.
ESPECIFICA"

"QUE DECLARA UTILIDADE PÚBLICA, QUE

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás,
aprovou e eu, Prefeita Municipal sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica declarada de Utilidade Pública o
ABRIGO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE CATALÃO, com sede à Rua
Planaltina, 55, b. Pio Gomes, nesta cidade.

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

Prefeitura Municipal de Catalão, Estado de Goiás, aos
23 de junho de 1999.

MARIA ÂNGELA B. MESQUITA
Prefeita Municipal

MANOEL JANUÁRIO FERREIRA
Secretário de Administração

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Prefeitura Municipal de Catalão
LEI Nº 1.772, DE 30 DE JUNHO DE 1.999.
'' ALTERA O PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 13 DA LEI
MUNICIPAL Nº
1668, DE ABRIL DE 1998'"
A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, aprovou
e eu, Prefeita Municipal sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - O parágrafo único, do art. 13 da lei municipal nº 1688, de
23 de abril de 1998, passa a vigorar com a seguinte redação:
Art. 13 - idem
Parágrafo único - É obrigatório o convênio/contrato pela Empresa
concessionária com uma seguradora que dê cobertura individualmente para
acidentados motociclistas/condutores, usuários e terceiros não transportados do

sistema "moto-taxi" desta cidade, para a cobertura de responsabilidade civil, com
caráter obrigatório(RCO), nos casos de mortes, invalidez permanente e
mercadorias transportadas, nos seguintes tetos:
a) - R$20.000,00(Vinte mil reais) para Danos Materiais (DM)
b) - R$50.000,00(Cinquenta mil reais) para Danos Pessoais (DP)
c) - Até 12 (doze salários mínimos para cobertura de despesas
hospitalares
d) Valor aberto para cobertura de mercadorias transportadas.
Art. 2º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário
.
Prefeitura Municipal de Catalão, Estado de Goiás, aos 30 de junho
de 1999.

MARIA ÂNGELA B. MESQUITA
Prefeita Municipal

MANOEL JANUÁRIO FERREIRA
Secretário de Administração

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Prefeitura Municipal de Catalão

Lei n.º 1.773, DE 30 DE JUNHO DE 1.999.

"CRIA

E

DENOMINA

VIA

PÚBLICA

QUE

ESPECIFICA"

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, aprovou e eu,
Prefeita Municipal sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica denominada futura Avenida projetada às margens do
Córrego da Chácara, localizado no bairro Pio Gomes, de JÚLIO PINTO DE
MELO.

Art. 2º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Catalão, Estado de Goiás, aos 30 de junho
de 1999.

MARIA ÂNGELA B. MESQUITA
Prefeita Municipal

MANOEL JANUÁRIO FERREIRA
Secretário de Administração

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Prefeitura Municipal de Catalão

Lei n.º 1.774, DE 30 DE JUNHO DE 1.999.

"CRIA

E

DENOMINA

VIA

PÚBLICA

QUE

ESPECIFICA"

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, aprovou e eu,
Prefeita Municipal sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica criada e denominada de "Rua ISRAEL DE
ALMEIDA", a via pública que interliga a Av. Dr. Lamartine Pinto de Avelar e a Rua
Geraldo Belo da Silva, situada entre a Rua 805 e área cedida em comodato ao
Clube do Serviço Social da Indústria - SESI.

Art. 2º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Catalão, Estado de Goiás, aos 30 de junho
de 1999.

MARIA ÂNGELA B. MESQUITA
FERREIRA
Prefeita Municipal

MANOEL JANUÁRIO
Secretário de Administração

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Prefeitura Municipal de Catalão

Lei nº 1.776 , de 10 de agosto de 1999.
“Autoriza doar ao ESTADO DE GOIÁS,
áreas de terreno que especifica e dá outras
providências”.
A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, aprova, e eu,
Prefeita Municipal, sanciono a seguinte lei:
Artigo 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a doar ao
Estado de Goiás, (três) áreas de terreno situadas na Fazenda Santo Antônio do Ouvidor,
neste Município, onde se acha construído o Aeroporto dos “Imigrantes”, totalizando uma
área de 54.16.96 ha., de propriedade do Município.

Parágrafo único - Todas as despesas com a execução desta lei,
correrão a conta exclusiva da dotação orçamentária vigente.
Artigo 2º - As áreas de terreno objeto do artigo 1º desta Lei, tem o
fim específico e único para a edificação dos hangares e terminais de embarque do
Aeródromo dos Imigrantes, bem como de transferir ao Estado de Goiás, o domínio e o
direito de administrar, manter e zelar do referido Aeroporto, vedada qualquer outra
destinação, sob pena de reverter-se novamente ao patrimônio do Município as áreas doadas,
independentemente de qualquer ação judicial.
Artigo 3º - Na escritura de doação, deverá constar a obrigatoriedade
do início das obras, que trata o artigo 2º, no prazo improrrogável de um (01) ano, sob pena
de reversão das áreas doados ao patrimônio do Município, independentemente de qualquer
ação judicial.
Artigo 4º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO, Estado de Goiás, aos 10 de agosto de 1999.

MARIA ÂNGELA B. MESQUITA
Prefeita Municipal

MANOEL JANUÁRIO FERREIRA
Secretário de Administração

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Prefeitura Municipal de Catalão
LEI N.º 1.777, de 18 de agosto de 1999.
“Faz
alterações
administrativa
especifica”

na

estrutura
da forma que

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás,
aprovou, e eu, Prefeita Municipal, sanciono a seguinte lei:
Art. 1º - Fica por esta Lei, fazendo parte integrante do
Grupo IX, constante do Anexo II da Estrutura dos cargos regidos pelo
regime Estatutário, os cargos de ASSISTENTE ADMINISTRATIVO E
TÉCNICO DE CONTABILIDADE.

Parágrafo único – Os cargos constantes do caput deste
artigo, mantém-se com esta mudança, inalterados quanto ao número de
vagas já existentes.
Art. 2º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário, retroagindo seus efeitos
a 1º de Agosto do ano em curso.
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO, Estado de Goiás, aos 18 de agosto

de 1999.

MARIA ÂNGELA B. MESQUITA
Prefeita Municipal

MANOEL JANUÁRIO FERREIRA
Secretário de Administração

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Prefeitura Municipal de Catalão

LEI Nº 1.778, de 18 de agosto de 1.999.
“Altera artigos da Lei Municipal
de nº 803, de 11 de setembro de
1.989”
A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás,
aprova e eu, Prefeita Municipal, sanciono a seguinte lei:
Art. 1º - O Artigo 3º, da Lei Municipal de nº 803, de
11 de setembro de 1.989, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art.3º - Os professores da rede municipal
de ensino, pertencentes ao quadro efetivo, designados para as funções de
Diretor ou Secretário de Escola, e ainda, os que estiverem exercendo nas

Unidades Escolares as funções de Coordenadores Escolares, ou investidos em
funções de planejamento, supervisão, inspeção, orientação e pesquisa na área
de ensino, terão os mesmos direitos salariais dos demais professores em
regência de classe.
Parágrafo Único - Os professores efetivos que
forem designados para os cargos de provimento em comissão de Diretor e
Secretário de Escola, terão necessariamente, que optarem pelos vencimentos
do cargo em comissão ou pelos de origem.
Art. 2º - Esta Lei entrará em vigor 1º (primeiro) de
agosto do ano em curso, revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Catalão, Estado de Goiás, aos 18 de agosto de
1999.

MARIA ÂNGELA B. MESQUITA
Prefeita Municipal

MANOEL JANUÁRIO FERREIRA
Secretário de Administração

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Prefeitura Municipal de Catalão

Lei nº 1.779, de 18 de agosto de 1999.

“Autoriza permuta de lotes de terreno
que menciona e ainda a realizar despesas com a construção de uma casa
padrão popular e dá outras providências”.

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

Artigo 1º - Fica a Chefe do Poder Executivo
Municipal autorizada a permutar o lote de terreno designado sob o nº.
16 da Quadra 21, do Loteamento Ipanema, nesta cidade, de propriedade
do Município de Catalão, pelo lote de terreno sem nº., com área de 320,18
m2, onde existe uma casa popular de 70,00m2, situado à rua Abdon
Leite, Loteamento n. Sra. Mãe de Deus, nesta cidade, de propriedade de
ELFRIDA LUIZA DE FREITAS, conforme carta de aforamento datada de
16/12/1.968, registrada no CRI local.
§ 1º - O imóvel ao ser adquirido pelo Município
será utilizado para interligar a Rua Abdon Leite às Ruas 77 e 109.
§ 2º - O Município de Catalão fica ainda autorizado
a ajudar a construir sobre o lote 16, da Quadra 21, do Loteamento Ipanema,
que ficará pertencendo a Sra. Elfrida Luiza de Freitas, uma casa popular de
70,00m2, podendo para tanto, realizar despesas de até R$ 4.000,00 (Quatro
mil reais).
Artigo 2º - A Chefe do Poder Executivo
nomeará uma Comissão composta de 3 ( três ) pessoas para
proceder
a avaliação
dos
lotes
de terreno
a serem
negociados, cuja finalidade está descrita no § 1º do artigo
anterior.

Artigo 3º - As despesas com escrituração, custas,
emolumentos, registro e outras decorrentes da transferência dos lotes,
bem como com a construção da casa, até o limite autorizado no parágrafo
2º do Art. 1º desta Lei, correrão por conta exclusiva do Município de
Catalão, ficando também dispensado o recolhimento do ITBI aos cofres
públicos municipais, por parte da Permutante.
Parágrafo único – Todas as despesas com a
execução desta lei, correrão a conta exclusiva da dotação orçamentária
vigente.
Artigo 4º - Esta Lei entrará em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Catalão, Estado de Goiás, aos 18 de agosto de
1999.

MARIA ÂNGELA B. MESQUITA
FERREIRA
Prefeita Municipal

MANOEL JANUÁRIO
Secretário de Administração

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Prefeitura Municipal de Catalão

Lei nº 1.780, de 25 de agosto de 1.999.
“Autoriza conceder subvenção financeira da
forma que especifica e dá outras
providências"
A Câmara Municipal de Catalão, aprovou e eu,
Prefeita Municipal, sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica a chefe
autorizada a conceder subvenção financeira na
(Treze mil e quatrocentos reais), ao CLUBE
CATALANO – CRAC, a ser repassada em uma
mês de agosto de 1.999.

do Poder Executivo Municipal
importância de R$ 13.400,00
RECREATIVO E ATLÉTICO
única parcela, no decorrer do

Art. 2º Para fazer face aos recursos desta
lei, O CLUBE RECREATIVO E ATLÉTICO CATALANO –
CRAC, deverá apresentar o plano de aplicação e,
posteriormente, a devida prestação de conta
referente a subvenção recebida.
Art.3º - O Poder Executivo fica ainda, autorizado a abrir
no orçamento vigente, crédito especial no valor de R$ 13.400,00 (Treze mil e
quatrocentos reais), para que possa ocorrer o repasse mencionado nesta lei, que
se fará na seguinte dotação orçamentária:
08.46.224 – Desporto Amador
08.46.224.4.027 – Manutenção do Desporto Amador
3233.05 – C R A C.
R$ 13.400,00 (Treze mil e quatrocentos reais).
Art.4º - Esta Lei entrará em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Prefeitura Municipal de Catalão, Estado de Goiás, aos 25 de agosto de 1999.

MARIA ÂNGELA B. MESQUITA
Prefeita Municipal

MANOEL JANUÁRIO FERREIRA
Secretário de Administração

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Prefeitura Municipal de Catalão

Lei nº 1.781, de 01 de setembro de 1.999.
“Autoriza alienação vida de dação em
pagamento de bens móveis que especifica e
dá outras providências"
A Câmara Municipal de Catalão, aprovou e eu,
Prefeita Municipal, sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica a chefe do Poder Executivo Municipal
autorizada a alienar aos seus credores interessados, vida de dação em
pagamento, 03 (três) áreas de terreno designadas pelos nºs 1, 2 e 3, com
1.080,00m2 (um mil e oitenta metros quadrados) cada, constante da quadra 30 do
Loteamento Ipanema II, desta cidade, de propriedade do Município de Catalão.
Parágrafo único - As áreas acima mencionadas
ficam entre a Av. Dr. Lamartine Pinto de Avelar, Rua Ana Rosa de Jesus, Rua
Dom Olívio Obale e Rua Maria José da Silva.
Art. 2º - Será nomeada uma Comissão composta de
3 (três) pessoas especializadas na matéria para proceder a avaliação das áreas
de terreno a serem negociadas, cuja finalidade está descrita no artigo primeiro
desta Lei.
Art. 3º - A Administração pública municipal promoverá
licitação paa selecionar, dentre seus credores, aquele que oferecer as melhores
condições para a realização da dação em pagamento.
Art. 4º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Catalão, Estado de Goiás, aos
01 de setembro de 1999.

MARIA ÂNGELA B. MESQUITA
Prefeita Municipal

MANOEL JANUÁRIO FERREIRA
Secretário de Administração

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Prefeitura Municipal de Catalão

Lei nº 1.782, de 01 de setembro de 1999.
“Denomina
especifica”.

Próprio

Municipal

que

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de
Goiás, aprova e eu, Prefeita Municipal, sanciono a
seguinte lei:
Art. 1º - Fica denominado de “Dr. ISAC VICENTE DA
SILVA”, o Centro de Diagnóstico Municipal, situado a Rua C.el Afonso
Paranhos, nesta cidade.

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

Prefeitura Municipal de Catalão, Estado de Goiás, aos 01 de setembro de
1999.

MARIA ÂNGELA B. MESQUITA
Prefeita Municipal

MANOEL JANUÁRIO FERREIRA
Secretário de Administração

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Prefeitura Municipal de Catalão

Lei nº 1.783, de 13 de setembro de 1999.
“Autoriza
realizar
especifica”.

despesas

que

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de
Goiás, aprova e eu, Prefeita Municipal, sanciono a
seguinte lei:
Art. 1º - Fica a Chefe do Poder Executivo Municipal,
autorizada a realizar despesas com o pagamento de tarifas mensais de
fornecimento de água e energia elétrica, inclusive telefônica, do imóvel onde
funciona a Fundação Nacional de Saúde - FNS.
Parágrafo Único - todas as despesas com a execução
desta lei correrão a conta exclusiva da dotação orçamentária vigente.
Art. 2º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário

Prefeitura Municipal de Catalão, Estado de Goiás, aos 13 de setembro de
1999.

MARIA ÂNGELA B. MESQUITA

RONALDO RIBEIRO

Prefeita Municipal

Secretário de Administração

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Prefeitura Municipal de Catalão

Lei nº 1.784, de 13 de setembro de 1999.

“Introduz alterações na estrutura dos
cargos de provimento efetivo e dá
outras providências.”
A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás,
aprova e eu, Prefeita Municipal, sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - Ficam introduzidas na estrutura do quadro de
Cargos de Provimento Efetivo as seguintes alterações no anexo II, criando os
níveis I, II, III, IV e V para o Cargo de ASSISTENTE DE ENSINO, fixando-lhes
novos valores remuneratórios e distribuindo o nº de vagas já existentes nos cargos
ASSISTENTE DE ENSINO I e ASSISTENTE DE ENSINO II;
Parágrafo único – A estrutura constante da Lei
Municipal nº 1.142/92, (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais), de que trata
este artigo, fica alterada apenas no que tange aos níveis, valores e no cargo
mencionado, continuando inalterado o número de vagas já existente:
I – Os cargos de ASSISTENTE DE ENSINO I e
ASSISTENTE DE ENSINO II, passa a ter os seguintes níveis, remuneração
mensal e a respectiva carga horária:

QUANTIDADE
160 (cento e sessenta) vagas, assim distribuídas:
CARGO
VAGAS
ASSISTENTE
32

REMUNERAÇÃO R$

DE 170,61

ENSINO I
32
32
32
32

ASSISTENTE DE ENSINO II
ASSISTENTE DE ENSINO III
ASSISTENTE DE ENSINO IV
ASSISTENTE DE ENSINO V

Carga Horária -

201,35
234,65
421,39
455,26

CARGA HORÁRIA
ASSISTENTE ENSINO I
20 horas aula
R$ 170,61
30 horas aula
R$ 255,92
40 horas aula
R$ 341,22
ASSISTENTE DE ENSINO II

Carga Horária -

20 horas aula

30 horas aula
40 horas aula

R$ 201,35
R$ 302,03
R$ 402,70

ASSISTENTE DE ENSINO III

Carga Horária -

20 horas aula

30 horas aula
40 horas aula

R$ 234,61
R$ 351,98
R$ 469,30

ASSISTENTE DE ENSINO IV

Carga Horária -

20 horas aula

30 horas aula
40 horas aula

R$ 421,39
R$ 632,09
R$ 842,78

ASSISTENTE DE ENSINO V

Carga Horária -

20 horas aula

30 horas aula
40 horas aula

R$ 455,26
R$ 682,26
R$ 910,52

Art. 2º - Permanecerão como ocupantes do cargo de
ASSISTENTE DE ENSINO I E II, todos os atuais servidores efetivos que ocupam
o cargo de ASSISTENTE DE ENSINO I E ASSISTENTE DE ENSINO II.
Parágrafo único - Para ocorrer a ascensão o servidor
deverá comprovar a escolaridade necessária ao nível pleiteado e que já tenha
cumprido o estágio probatório definido em Lei.
I – Para a ascensão ao nível II, permanecem os critérios
previstos em Lei.

II – Para a ascensão ao nível III, o servidor deverá
comprovar, via de título, a conclusão do curso de 2º Grau técnico em Magistério.
III – Para a ascensão ao nível IV, o servidor deverá
comprovar, via de título, a conclusão do curso de 2º Grau técnico em Magistério e
conclusão de curso de Graduação na área da educação.
IV - Para a ascensão ao nível V , o servidor deverá
comprovar, via de título, a conclusão do curso de 2º Grau técnico em Magistério e
conclusão do curso de pós-graduação na área de educação.
Art. 3º - Permanecem inalterados todos os direitos,
vantagens, deveres e obrigações inerentes ao cargo de Assistente de Ensino,
especialmente as previstas no Estatuto do Magistério e demais leis Municipais que
tratam sobre o assunto.
Art. 4º - Esta Lei Entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Catalão, Estado de Goiás, aos
13 de setembro de 1999.

MARIA ÂNGELA B. MESQUITA
Prefeita Municipal

RONALDO RIBEIRO
Secretário de Administração

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Prefeitura Municipal de Catalão

LEI Nº 1.785, DE 29 DE SETEMBRO DE 1.999.
"DENOMINA

PRÓPRIO

MUNICIPAL

QUE

ESPECIFICA"

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, aprovou e eu,
Prefeita Municipal sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica denominado de "VEREADOR HELENO CORREIA
DE MESQUITA", o Estádio de Futebol, edificado pela Prefeitura Municipal de
Catalão, no
Distrito de Pires Belo.
Art. 2º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Catalão, Estado de Goiás, aos 29 de
setembro de 1999.

MARIA ÂNGELA B. MESQUITA
Prefeita Municipal

RONALDO RIBEIRO
Secretário de Administração

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Prefeitura Municipal de Catalão

LEI Nº 1.786, DE 06 DE OUTUBRO DE 1.999.
“Autoriza Conceder Subvenção que especifica”

A Câmara Municipal de Catalão, Estado
Goiás, aprovou e eu, Prefeita Municipal, sanciono a seguinte lei:

de

Art. 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo
autorizado a conceder subvenção a ASSOCIAÇÃO DE CONGADA DE
CATALÃO, com sede nesta cidade, no valor de R$21.000,00(vinte e um
mil reais), em moeda corrente no país.
Art. 2º - Para fazer face aos recursos desta Lei a
ASSOCIAÇÀO deverá apresentar o plano de aplicação e posteriormente, a
devida prestação de conta referente a subvenção recebida.
Art. 3º - As despesas com a execução desta Lei,
correrão por conta da dotação orçamentária do Município.

Art. 4º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Catalão, Estado de
Goiás, aos 06 de outubro de 1999.

MARIA ÂNGELA B. MESQUITA
Prefeita Municipal

MANOEL JANUÁRIO FERREIRA
Secretário de Administração

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Prefeitura Municipal de Catalão

LEI Nº 1.787, DE 06 DE OUTUBRO DE 1.999.

“QUE DECLARA UTILIDADE PÚBLICA”

A Câmara Municipal de Catalão, Estado
Goiás, aprovou e eu, Prefeita Municipal, sanciono a seguinte lei:

de

Art. 1º - Fica declarado de utilidade Pública a
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA AOS CONDENADOS DE
CATALÃO - GOIÁS - APAC, neste município.
Art. 2º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Catalão, Estado de Goiás,
aos 06 de outubro de 1999.

MARIA ÂNGELA B. MESQUITA
Prefeita Municipal

MANOEL JANUÁRIO FERREIRA
Secretário de Administração

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Prefeitura Municipal de Catalão

LEI Nº 1.788, DE 18 DE OUTUBRO DE 1.999.
"DISPÕE SOBRE A POLÍTICA DE INCENTIVOS
À GERRAÇÀO DE EMPREGOS ÀS PESSOAS
FÍSICAS OU JURÍDICAS QUE EMPREGREM
JOVENS COM IDADE SUPERIOR A 18 E ATÉ
25 ANOS E/OU DESEMPREGADOS COM
IDADE DE 40 ANOS ACIMA"

A Câmara Municipal de Catalão, Estado
Goiás, aprovou e eu, Prefeita Municipal, sanciono a seguinte lei:

de

Art. 1º - A política de incentivos à geração de
empregos para jovens com idade superior a 18 e até 25 anos e/ou
desempregados com idade de 40 anos acima será regulada pelo disposto
nesta lei.
Parágrafo único - A Prefeitura Municipal de
Catalão, estabelecerá os critérios e formas para a implementação desta lei.

Art. 2º - O incentivo poder ser transitório ou
permanente, conforme proposta do interessado e de acordo com o
estabelecido pela Prefeitura Municipal de Catalão.
Art. 3º - O incentivo só será concedido se o
empregados estiver adimplente junto ao Instituto Nacional de Seguridade
Social - INSS, ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS e a
Secretaria de Finanças do Município.
Parágrafo único - Não será concedido incentivo
àqueles que sem justa causa dispensar trabalhadores para se beneficiarem
desta Lei.
Art. 4º - Obter incentivos utilizando-se de meios
fraudulentos, acarretará aplicação das devidas sanções pela Prefeitura
Municipal de Catalão.
§ 1º - No caso de pessoa jurídica, respondem pela
infração o acionista controlador e os administrativos que para eles tenham
concorrido.
§ 2º - As mesmas sanções serão aplicadas àqueles
enquadrados como pessoas físicas.
Art. 5º - As pessoas
físicas e/ou jurídica
celebrarão contratos, com jovens com idade superior a 18 e até 25 anos
e/ou desempregados com idade de 40 anos acima, obedecendo o que
determina a legislação trabalhista.
Parágrafo único - O empregador caberá, entre
suas obrigações, assinar a carteira do empregado.
Art. 6º - O jovem com idade superior a 18 e até 25
anos e/ou desempregados com idade de 40 anos acima, deverá estar
cadastrado como solicitante de emprego junto ao Sistema Nacional de
Emprego - SINE-GO.
Art. 7º - O Poder Executivo regulamentará esta Lei
no prazo de 90 (noventa) dias contados a partir da data de sua publicação.
Art. 8º -Esta Lei entrará em vigor 90(noventa) dias
após sua publicação.

Prefeitura Municipal de Catalão, Estado de Goiás,
aos 18 de outubro de 1999.

MARIA ÂNGELA B. MESQUITA
Prefeita Municipal

MANOEL JANUÁRIO FERREIRA
Secretário de Administração

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Prefeitura Municipal de Catalão

LEI Nº 1.789, DE 18 DE OUTUBRO DE 1.999.
“Autoriza desafetar área de terreno, que
especifica”.
A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, aprova e
eu, Prefeita Municipal, sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - Pela presente Lei fica o Poder Executivo Municipal
autorizado a desafetar uma área de terreno localizada no Loteamento “Jardim
Primavera” com as seguintes medidas e confrontações: pela frente mede 50,00
metros e confronta com a Rua das Orquídeas, na esquina da Rua das Orquídeas
com a Av. dos Girassóis, com chanfro de 7,07 metros, pelo lado direito mede
50,00 metros e confronta com a Av. dos Girassóis, igual medida pelo dado
esquerdo confrontando com a área remanescente, e finalmente pelos fundos
mede 50,00 metros e confronta com terrenos de propriedade da TV
PIRAPITINGA, perfazendo uma área total de 2.500,00 m2.

Art. 2º - A área mencionada no art. 1º desta Lei, será cedida
através de Direito Real de Uso ao Centro Comunitário “Rosa Mística”.
Art. 3º - Esta Lei Entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Catalão, Estado de Goiás, aos 18 de outubro de 1999.

MARIA ÂNGELA B. MESQUITA
Prefeita Municipal

MANOEL JANUÁRIO FERREIRA
Secretário de Administração

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Prefeitura Municipal de Catalão

LEI Nº 1.790, DE 18 DE OUTUBRO DE 1.999.
“DENOMINA PRÓPRIO QUE ESPECIFICA”.
A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, aprovou e
eu, Prefeita Municipal, sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica denominada de "JOÃO GONÇALVES DE
MESQUITA", a Quadra de Esportes, edificada pela Prefeitura Municipal de
Catalão, no Distrito de Pires Belo.
Art. 2º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Catalão, Estado de Goiás, aos
18 de outubro de 1999.

MARIA ÂNGELA B. MESQUITA
Prefeita Municipal

MANOEL JANUÁRIO FERREIRA
Secretário de Administração

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Prefeitura Municipal de Catalão

LEI Nº 1.791, DE 18 DE OUTUBRO DE 1.999.
“AUTORIZA
CONCEDER
SUBVENÇÃO
FINANCEIRA DA FORMA QUE ESPECIFICA
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.
A Câmara Municipal de Catalão, aprova e eu, Prefeita
Municipal, sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica a chefe do Poder Executivo Municipal
autorizada a conceder subvenção financeira na importância de R$ 12.200,00 (doze mil e
duzentos reais), ao CLUBE RECREATIVO E ATLÉTICO CATALANO – CRAC, a
ser repassada em uma única parcela, no decorrer do mês de outubro de 1.999.
Art. 2º - Para fazer face aos recursos desta lei, O CLUBE
RECREATIVO E ATLÉTICO CATALANO – CRAC, deverá
apresentar o plano de aplicação e, posteriormente, a devida
prestação de conta referente a subvenção recebida.
Art.3º - O Poder Executivo fica ainda, autorizado a abrir no
orçamento vigente, crédito especial no valor de R$ 12.200,00 (doze mil e duzentos reais),
para que possa ocorrer o repasse mencionado nesta lei, que se fará na seguinte dotação
orçamentária:
08.46.224 – Desporto Amador
08.46.224.4.027 – Manutenção do Desporto Amador
3233.05 – C R A C.
R$ 12.200,00 (doze mil e duzentos reais).
Art.4º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Catalão, Estado de Goiás, aos 18 de outubro
de 1999.
MARIA ÂNGELA B. MESQUITA
Prefeita Municipal

MANOEL JANUÁRIO FERREIRA
Secretário de Administração

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Prefeitura Municipal de Catalão

LEI N.º 1.792, DE 29 DE OUTUBRO DE 1999.
“Concede
Gratificação
Especial
Servidores Municipais que especifica.”

aos

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de
Goiás, aprova e eu, Prefeita Municipal sanciono a seguinte lei:
Art. 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo
Municipal autorizado a conceder Gratificação Especial, aos servidores deste
Município, que prestaram serviços suplementares imprescindíveis no decorrer do
Exercício de 1.999, da forma como especifica:
N.º SERVIDOR(A)

VALOR TOTAL

01 ADRIANO PATRÍCIO R. DE SOUZA

271,32

02
03
04
05
06
07
08

362,88
243,36
160,68
54,60
160,68
160,68
422,22

ALMIR JOAQUIM DE OLIVEIRA
ANTONIA DE FÁTIMA NASCIMENTO
ANTONIO AGUIAR DOS SANTOS
ANTONIO HONORATO DA SILVA
CÉLIO CORNÉLIO DE MESQUITA
CLÓVIS CAMARGO
DENISE MARIA SILVA ECKSTEIN

09 DONIZETE DE FREITAS MARTINS

536,57

10
11
12
13
14

205,92
160,68
205,32
224,64
487,56

EDISON PONCIANO ALVES
EDY BUENO MARTINS
GEBRAIN RIBEIRO SILVA
GIOVANI SANTANA
HELENO DE PAULA PONTES

15 INHORICO PEREIRA DA COSTA

712,66

16 JAMIL NAZAR DE BRITO
17 JESUS BERNARDO DE OLIVEIRA

205,92
243,36

18 JOAO BATISTA DE MORAIS

269,70

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

JOAO DE SOUZA FREITAS
JOAO PEREIRA DE MELO
JOÃO RODRIGUES FILHO
JOAQUIM JOSÉ RIBEIRO
JOEDIO MARTINS CARDOSO
JOSÉ ALVES DA CUNHA
JOSÉ DICILIO ANGELO
JOSE LOURENÇO DE MORAIS
JOSÉ MARIO RIBEIRO
LUIZ SILVÉRIO DINIZ

160,68
54,60
160,68
243,36
160,68
224,64
160,68
205,32
74,90
422,22

29
30
31
32

MANOEL ROBERTO DA COSTA
MÁRIO FELIPE DA SILVEIRA
NILSON ANTONIO DE PAULO
OSMAR BATISTA NETO

33
34
35
36
37
38
39

REGINALDO BATISTA BORGES
ROBERTO CARLOS FÉLIX
SILVANO CARLOS NETO
VALDEMES ROSA DA SILVA
VALDEVAN PATROCÍNIO DA SILVA
VALMIR CARLOS NETO
VAMIR PIRES ROSA

757,44
54,60
254,28
2.083,20
224,64
160,68
160,68
489,00
160,68
160,68
275,28

40 VANDERLEY DE OLIVEIRA DA SILVA

458,49

41 VILMAR JOSÉ BORGES
42 WISMAR BATISTA SOUSA DA SILVA

54,60
160,68

Total geral.......

12.411,44

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 DA PREFEITA MUNICIPAL DE CATALÃO, AOS 29 DIAS DO
MÊS DE OUTUBRO DE 1.999.

MARIA ÂNGELA B. MESQUITA

MANOEL JANUÁRIO FERREIRA

Prefeita Municipal

Secretário de Administração

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Prefeitura Municipal de Catalão
LEI Nº 1.793, DE 09 DE NOVEMBRO DE 1999.
“Autoriza conceder subvenção financeira da forma
que especifica e dá outras providências"
A Câmara Municipal de Catalão, aprova e eu, Prefeita
Municipal, sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica a chefe do Poder Executivo Municipal
autorizada a conceder subvenção financeira na importância de R$ 12.400,00 (
doze
mil e quatrocentos reais), ao CLUBE RECREATIVO E ATLÉTICO
CATALANO – CRAC, a ser repassada em uma única parcela, no decorrer do
mês de Novembro de 1.999.
Art. 2º Para fazer face aos recursos desta
lei, O CLUBE RECREATIVO E ATLÉTICO CATALANO –
CRAC, deverá apresentar o plano de aplicação e,
posteriormente, a devida prestação de conta
referente a subvenção recebida.
Art.3º - O Poder Executivo fica ainda, autorizado a abrir
no orçamento vigente, crédito especial no valor de R$ 12.400,00 (doze mil e
quatrocentos reais), para que possa ocorrer o repasse mencionado nesta lei, que
se fará na seguinte dotação orçamentária:
08.46.224 – Desporto Amador
08.46.224.4.027 – Manutenção do Desporto Amador
3233.05 – C R A C.
R$ 12.400, 00 ( doze mil e quatrocentos reais).
Art.4º - Esta Lei entrará em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Prefeitura Municipal de Catalão, Estado de Goiás, aos
09 de novembro de 1999.

MARIA ÂNGELA B. MESQUITA
Prefeita Municipal

MANOEL JANUÁRIO FERREIRA
Secretário de Administração

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Prefeitura Municipal de Catalão

LEI Nº 1.794, DE 24 DE NOVEMBRO DE 1.999.
“Que declara de Utilidade Pública”
A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, aprovou e
eu, Prefeita Municipal sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica declarada de Utilidade Pública, a SOCIEDADE
AGOSTINIANA MISSIONÁRIA DE ASSISTÊNCIA E EDUCAÇÃO, nesta
cidade.
Art. 2º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Catalão, Estado de Goiás, aos 09 de novembro de 1999.

MARIA ÂNGELA B. MESQUITA
Prefeita Municipal

MANOEL JANUÁRIO FERREIRA
Secretário de Administração

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Prefeitura Municipal de Catalão

LEI Nº 1.795, DE 24 DE NOVEMBRO DE 1.999.
“Faz alterações na estrutura administrativa da forma
que especifica”
A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, aprovou e
eu, Prefeita Municipal sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica por esta Lei, fazendo parte integrante do Grupo
IV, constante do Anexo II, (cargos efetivos) da Estruturas dos Cargos regidos pelo
regime estatutário, o cargo de ESCRITURÁRIO e também fazendo parte integrante
do Grupo VI do mesmo anexo o cargo de AUXILIAR ADMINISTRATIVO.
Parágrafo único - Os cargos constantes do Caput deste artigo,
mantém-se com esta mudança, inalterados quanto ao número de vagas já existentes.
Art. 2º - Esta Lei entrará em vigor em 1º (primeiro) de janeiro
de 2.000, revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Catalão, Estado de Goiás, aos 24 de
novembro de 1999.

MARIA ÂNGELA B. MESQUITA
Prefeita Municipal

MANOEL JANUÁRIO FERREIRA
Secretário de Administração

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Prefeitura Municipal de Catalão

LEI Nº 1.796, DE 24 DE NOVEMBRO DE 1.999.
“Que declara de Utilidade Pública”
A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, aprovou e
eu, Prefeita Municipal sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica declarada de Utilidade Pública, o BILHAR
RIBEIRO ESPORTE TRUCO, nesta cidade.
Art. 2º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Catalão, Estado de Goiás, aos 24 de
novembro de 1999.

MARIA ÂNGELA B. MESQUITA
Prefeita Municipal

MANOEL JANUÁRIO FERREIRA
Secretário de Administração

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Prefeitura Municipal de Catalão

LEI Nº 1.797, DE 16 DE DEZEMBRO DE 1.999.

"CRIA O FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL PARA
FRAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS”
A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, aprovou e
eu, Prefeita Municipal, sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica criado o FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL para o Corpo de
Bombeiros Militar do Estado de Goiás, sediado em Catalão – GO., com
finalidade de prover recursos técnicos de prevenção e combate a
incêndios; aquisição de equipamentos, construção e ampliação de instalação
e gastos com sua administração e manutenção.
Parágrafo

Único – O Fundo Especial
será identificado pela
FEMBOM/Prefeitura Municipal de Catalão.

sigla

Art. 2º - O FEMBOM/Prefeitura Municipal de Catalão será constituído de:
I - receitas integralmente arrecadadas, provenientes das vistorias de
segurança contra incêndios e arrecadadas no exercício, ou oriundas de
dívidas ativas originárias destes tributos;
II. auxílio, subvenções federais e estaduais ou privadas, dotações
orçamentárias e créditos adicionais que venham a ser autorizados por

lei e atribuídos à fração do Corpo de Bombeiros do Estado de Goiás
sediada em Catalão;
III. contribuições, donativos e legados de pessoas físicas ou jurídicas de
direito privado, nacionais ou internacionais;
IV. recursos decorrentes da alienação de material, bens ou equipamentos
considerados inservíveis, mediante
procedimentos legais, inclusive
autorização legislativa;
V. recursos financeiros provenientes de convênios;
VI. quaisquer outras rendas eventuais, relacionadas com a atividade
fração do Corpo de Bombeiros sediadas em Catalão;

da

VII. juros e rendimentos de seus depósitos;
Art. 3º - Os recursos constituídos, oriundos da taxa de vistorias de
segurança contra incêndios, serão integralmente depositados pelos
contribuintes nas agências do Banco do Estado de Goiás S/A, em
conta especial denominada FEMBOM/Prefeitura Municipal de Catalão Fundo Especial Municipal do Corpo de Bombeiros do Estado de Goiás,
a qual será movimentada exclusivamente pelo Conselho Diretor do
fundo.
Art. 4º- O FEMBOM/Prefeitura Municipal de Catalão será administrado por
um Conselho Diretor composto por:
a) Prefeito Municipal, seu presidente nato;
b) Oficial Comandante do corpo de Bombeiros do Município,
como vice-presidente;
c) um membro designado pela Câmara Municipal;
d) Secretário Municipal da Fazenda;
e) um membro da Associação Comercial e Industrial de
Catalão, designado por este órgão;
f) um membro da Câmara dos Dirigentes Lojistas de Catalão;
g) um membro do Sindicato do Comércio Varejista de Catalão.
Art. 5º - O FEMBOM/Prefeitura Municipal de Catalão terá ainda um serviço
administrativo
responsável pela
administração, contabilidade e
movimentação dos recursos financeiros e será composto:
a)
b)
c)
d)

do Oficial Comandante do Corpo de Bombeiros do Município;
de um tesoureiro;
de um secretário;
de um contador;

§ 1º - O tesoureiro, o secretário e o contador serão designados entre os
servidores municipais e do Corpo de Bombeiros no Município

que possuam capacitação profissional para o desenvolvimento
das funções e cedidos mediante convênio.
§ 2º - O serviço administrativo contará com o assessoramento dos
órgão próprios da Administração Municipal.
§ 3º - O Conselho Diretor poderá atribuir gratificações mensais, nos
moldes da legislação municipal, aos funcionários responsáveis
pelo serviço administrativo do FEMBOM/Prefeitura Municipal
de Catalão de Catalão.
Art. 6º - A competência dos membros do Conselho Diretor e dos componentes dos
serviços administrativos do FEMBOM/Prefeitura Municipal de Catalão serão
fixados no regulamento desta lei.
Art. 7º - O FEMBOM/Prefeitura Municipal de Catalão é dotado
administrativo-financeira, com escrituração contábil própria.

de

autonomia

Art. 8º - Na constituição do FEMBOM/Prefeitura Municipal de Catalão, observar-se-á o
disposto nos art. 71 e 74 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964.
Art. 9º - A conta bancária de que trata o art. 3º desta lei, somente acatará saques
mediante cheques assinados pelo vice-presidente do Conselho Diretor e
tesoureiro, designados por decreto do Executivo, ou por funcionários por aquele
indicados.
Art. 10 – Na aplicação dos recursos do Fundo Especial Municipal do Corpo de
Bombeiros do Estado de Goiás, sediado no município de Catalão, será feita a
prestação de contas nos prazos e na forma da legislação pertinente.
Art. 11 – Os bens adquiridos pelo FEMBOM/Prefeitura Municipal de Catalão serão
destinados ao uso da fração do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de
Goiás, sediada em Catalão e incorporados ao patrimônio municipal.
Art. 12 – Os casos omissos nesta lei serão regulamentados por decreto.
Art. 13 – Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas disposições
em contrário.

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE CATALÃO, aos 16
dezembro de 1999.

MARIA ÂNGELA BORGES MESQUITA
Prefeita Municipal

dias do mês de

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Prefeitura Municipal de Catalão

LEI Nº 1.798, DE 16 DE DEZEMBRO DE 1.999.
“AUTORIZA

CONCEDER
SUBVENÇÃO
FINANCEIRA DA FORMA QUE ESPECIFICA
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"
A Câmara Municipal de Catalão, aprova e eu, Prefeita
Municipal, sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica a chefe do Poder Executivo Municipal
autorizada a conceder subvenção financeira na importância de R$ 24.800,00 ( Vinte e
quatro mil e oitocentos reais), ao CLUBE RECREATIVO E ATLÉTICO CATALANO
–
CRAC, a ser repassada em uma duas parcelas iguais, no decorrer dos meses de
Dezembro/99 e Janeiro/2000.
Art. 2º - Para fazer face aos recursos desta lei, O CLUBE
RECREATIVO E ATLÉTICO CATALANO – CRAC, deverá
apresentar o plano de aplicação e, posteriormente, a devida
prestação de conta referente a subvenção recebida.
Art.3º - O Poder Executivo fica ainda, autorizado a abrir no
orçamento vigente, crédito especial no valor de R$ 24.800,00 (Vinte e quatro mil e
oitocentos reais), para que possa ocorrer o repasse mencionado nesta lei, que se fará na
seguinte dotação orçamentária:
08.46.224 – Desporto Amador
08.46.224.4.027 – Manutenção do Desporto Amador
3233.05 – C R A C.
R$ 24.800, 00 ( Vinte e quatro mil e oitocentos reais).
Art.4º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE CATALÃO, AOS 16 DIAS DO MÊS DE
DEZEMBRO DE 1.999.

MARIA ÂNGELA BORGES MESQUITA

Prefeita Municipal

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Prefeitura Municipal de Catalão

LEI Nº 1.799, DE 16 DE DEZEMBRO DE 1.999.
“AUTORIZA

QUE

CONCEDER
ESPECIFICA "

SUBVENÇÃO

A Câmara Municipal de Catalão, aprova e eu, Prefeita
Municipal, sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica a chefe do Poder Executivo Municipal
autorizada a conceder subvenção ao CENTRO COMUNITÁRIO SÃO FRANCISCO
DE ASSIS, com sede nesta cidade, no valor de R$6.000,00 (Seis mil reais), em moeda
corrente do país.
Parágrafo Único - Os recursos acima, serão oriundos do
aluguel de terrenos na Festa de Nossa Senhora do Rosário.
Art. 2º - Para fazer face aos recursos desta lei, CENTRO
COMUNITÁRIO SÃO FRANCISCO DE ASSIS, deverá
apresentar o plano de aplicação e, posteriormente, a devida
prestação de conta referente a subvenção recebida.
Art.3º - As despesas com a execução desta Lei, correrão por
conta da dotação orçamentária do Município.
Art.4º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE CATALÃO, AOS 16 DIAS DO MÊS DE
DEZEMBRO DE 1.999.

MARIA ÂNGELA BORGES MESQUITA

Prefeita Municipal

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Prefeitura Municipal de Catalão

LEI Nº 1.800, DE 16 DE DEZEMBRO DE 1.999.
“CRIA A TAXA ANUAL DE VISTORIA DE

SEGURANÇA E PREVENÇÃO CONTRA
INCÊNDIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS "
A Câmara Municipal de Catalão, aprova e eu, Prefeita
Municipal, sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica instituída a Taxa Anual de Vistoria de
Segurança e Prevenção contra Incêndio; que incidirá anualmente sobre
estabelecimentos comerciais, industriais, prestadores de serviços e edifícios.
Art. 2º - A Taxa Anual de Vistoria de Segurança e
Prevenção contra Incêndios tem como fato gerador os serviços preventivos executados
através de vistorias técnicas, exercidas anualmente, em estabelecimentos comerciais,
industriais, prestadores de serviços e edifícios residenciais.
Art. 3º - O sujeito passivo da taxa é a pessoa física ou
jurídica, proprietária ou ocupante, a qualquer título, de imóvel na situação disposta no
artigo anterior.
Art. 4º - A taxa referida nos artigos anteriores será
recolhida pelo contribuinte ou responsáveis através de formulários próprios, junto à
agência do Banco do Estado de Goiás, agência de Catalão, em conta especial
denominada “Fundo Especial Municipal para a fração do Corpo de Bombeiros”, sediada
em Catalão, ou outro banco designado para esse fim;
Parágrafo Único – A taxa referida nesta lei será recolhida
por antecipação, juntamente com a Taxa de Licença ou de Renovação de Alvará, nos
mesmos períodos estabelecidos pelas normas tributárias e obriga o Corpo de

Bombeiros a realizar, “in loco”, as vistorias nos equipamentos, instalações e
edificações, visando efetivar a prevenção contra incêndios.
Art. 5º - A falta do recolhimento da taxa nos prazos e
modalidades estabelecidos sujeitará o infrator às penalidades inseridas na legislação
tributária municipal.
§ 1º - A expedição de alvarás para funcionamento das
atividades sujeitas ao controle municipal, especialmente as exercitadas por
estabelecimentos industriais, comerciais e prestadores de serviços, bem como a
legalização de edifícios, somente terão andamento mediante a comprovação, na
repartição competente, do pagamento de Taxa Anual de Vistoria de Segurança contra
incêndios.
§ 2º - Os contribuintes que deixarem de recolher o
referido tributo por mais de 02 (dois) anos consecutivos estarão sujeitos ao
cancelamento do Certificado de Vistoria original e, consequentemente, à cassação da
licença para funcionamento, sem prejuízo das demais providências que o fato ensejar.
§ 3º - Os contribuintes, sujeitos ao pagamento da taxa de que
trata a presente Lei, deverão providenciar junto ao Corpo de Bombeiros os Certificados
de Vistoria e deixá-los à disposição da fiscalização municipal, sob pena de terem
canceladas as respectivas licenças de funcionamento.
Art. 6º - A receita arrecadada será
empregada no Corpo de Bombeiros instalado no Município de Catalão.

integralmente

Art. 7º - O valor referente à taxa instituída na presente lei,
será de 15 (quinze) “UFIRs” por estabelecimento, acrescida ainda das seguintes
importâncias:
I – 25% (vinte e cinco por cento) do valor de uma “UFIR”, por metro
quadrado utilizado, para as atividades constantes do Grupo de Risco “A”;
II – 20% (vinte por cento) do valor de uma “UFIR”, por metro quadrado
utilizado, para as atividades constantes do Grupo de Risco “B”;
III – 15% (quinze por cento) do valor de uma “UFIR”, por metro
quadrado utilizado, para as atividades constantes do Grupo de Risco “C”;
IV – 10% (dez por cento) do valor de uma “UFIR”, por metro quadrado
utilizado, para as atividades constantes do Grupo de Risco “D”.
Art. 8º - Compete ao interessado a iniciativa de solicitar a
vistoria inicial, mediante requerimento ao Comandante do Corpo de Bombeiros do
Estado de Goiás, fração de Catalão.

Parágrafo Único - Organizado o cadastro dos
contribuintes, a vistoria, será efetuada “ ex-officio” pelo Corpo de Bombeiros,
observando-se a Divisão da área do município em setores de vistorias.
Art. 9º – A fração do Corpo de Bombeiros, sediada em
Catalão, organizará e implantará os serviços e as atividades referidas na presente lei
e todas as demais de sua competência.
Art. 10 - Em caso de necessidade, compete à fração do
Corpo de Bombeiros solicitar os serviços técnicos de engenharia da Corporação, ou
de firmas especializada, indicação de pessoal técnico capacitado para realizar as
vistorias em instalações comerciais, industriais e outras, quando não contar com
pessoal adequado, em razão do tipo de instalação, destinação, complexidade e riscos
operacionais.
Parágrafo Único - Poderá, a juízo do Conselho Diretor
do Fundo, em razão de risco iminente ou interesse imediato do requerente, ser
constituída uma comissão especial de vistoria composta de 03 (três) membros.
Art. 11 - As infrações cometidas e tipificadas pelas
Normas Gerais de Segurança, com embasamento nas legislações federal, estadual
ou municipal ensejarão, isolada ou cumulativamente, além das responsabilidades
específicas cabíveis, as sanções administrativas:
I - advertência;
II - multa de até 10 (dez) vezes o valor total da Taxa de Vistoria de
Segurança e Prevenção;
III- suspensão, impedimento, interdição temporária de uso das
instalações, equipamentos e/ou prédio;
IV- indeferimento ou cancelamento do alvará de locação ou “habite-se“.
Art. 12 - Excluem-se desta lei as unidades residenciais
isoladas, podendo, na conformidade do Art. 7º, serem enquadrados os condomínios
residenciais horizontais.
Art. 13 – São isentos do pagamento da Taxa Anual de
Vistoria de Segurança contra incêndios:
I – os Órgãos Públicos, suas Autarquias, Empresas, Fundações exceto
as sociedades com capital misto.
II – os templos e credos religiosos.
III - os produtores de obras artísticas e os artesanais produzidos
sem o emprego de equipamentos industriais e sem utilização de
empregados.

IV – os camelôs, os feirantes, os sacoleiros, desde que inscritos no
cadastro fiscal do município.

§ 1º - As isenções de que trata o presente artigo, somente serão
aplicadas dentro das regras de segurança exigidas por normas gerais
e pela Unidade do Corpo de Bombeiros sediada em Catalão.
§ 2º - O Corpo de Bombeiros local expedirá o Certificado de Vistoria,
sem o pagamento da taxa, após verificar as condições de segurança
dos estabelecimentos isentados e interditará os que não atenderem as
especificações pertinentes.
Art. 14 – Caso seja ainda necessário, fica o Poder Executivo
autorizado a regulamentar a presente Lei via de Decreto.
Art. 15 - Esta lei entrará em vigor a partir
(primeiro) de janeiro de 2.000, revogadas disposições em contrário.

de 1º

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE CATALÃO, aos 16 dias do mês de
dezembro de 1999.

MARIA ÂNGELA BORGES MESQUITA

Prefeita Municipal

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Prefeitura Municipal de Catalão

LEI Nº 1.801, DE 16 DE DEZEMBRO DE 1.999

" Autoriza premiações que especifica"
O povo
do Município
de Catalão, por
seus
representantes,
aprova e eu, Prefeita Municipal, em seu
nome, sanciono a seguinte Lei Municipal.
Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a premiar,
os proprietários dos prédios residenciais, comerciais e de classes coletivas
(condomínios) que fizerem a melhor ornamentação de final de ano na fachada de seu
imóvel.
Parágrafo único – O Município de Catalão dará como prêmio aos
proprietários e/ou Locatários com obrigação de arcar com as despesas de IPTU,
isenção e/ou desconto do Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU, relativamente
aos prédios vencedores, durante o exercício de 2.000, da seguinte forma:
CLASSE RESIDENCIAL COM (05) CINCO MICRO REGIÃO:
De cada Micro região saíra:
a) - 1º (primeiro colocado) - ISENÇÃO DE 100% (Cem por cento);
b) - 2º (segundo colocado) - ISENÇÃO DE 70%(Setenta por cento);
c) - 3º(terceiro colocado) - ISENÇÃO DE 50%(Cinqüenta por cento).

CLASSE COMERCIAL (TODA A CIDADE):

a) - 1º (primeiro colocado) - ISENÇÃO DE 100% (Cem por cento);
b) - 2º (segundo colocado) - ISENÇÃO DE 70%(Setenta por cento);
c) - 3º (terceiro colocado) - ISENÇÃO DE 50%(Cinqüenta por cento).
CLASSE COLETIVA/CONDOMÍNIOS (TODA A CIDADE)

a) - 1º (primeiro colocado) - ISENÇÃO DE 50% (Cinqüenta por
cento);
b) - 2º (segundo colocado) - ISENÇÃO DE 30%(Trinta por
cento);
c) - 3º (terceiro colocado) - ISENÇÃO DE 20%(Vinte por cento).

Art.2º - Para concorrer os interessados deverão inscreverem-se
junto a PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO, TELEVISÃO PIRAPITINGA E
ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE CATALÃO.

Art.3º - O Poder Executivo Municipal designará uma Comissão
composta de 07 (sete) pessoas, sendo 03 (três) do Poder Executivo, 03 (três) da Associação
Comercial de Catalão e 01 (uma) da Televisão Pirapitinga para proceder ao julgamento dos
adornos.
Parágrafo único – O presidente do Poder Legislativo local deverá
indicar um membro para funcionar como Agente Fiscalizador do Projeto junto a comissão
julgadora.
Art. 4º - Caso seja necessário, fica a Chefe do Poder Executivo
Municipal autorizado a regulamentar a presente lei via de Decreto.
Art.5º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogando-se as disposições em contrário.
GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE CATALÃO, aos 16
dezembro de 1999.

MARIA ÂNGELA BORGES MESQUITA

Prefeita Municipal

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Prefeitura Municipal de Catalão

LEI Nº 1.802, DE 16 DE DEZEMBRO DE 1.999.

dias do mês de

“AUTORIZA ALIENAÇÃO VIA DE DAÇÃO

EM PAGAMENTO
DE BENS IMÓVEIS
QUE
ESPECIFICA,
E
DÁ
OUTRAS
PROVIDÊNCIAS"
A Câmara Municipal de Catalão, aprova e eu, Prefeita
Municipal, sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - A chefe do Poder Executivo Municipal, por esta Lei fica autorizada
a alienar aos seus credores interessados, via de dação em pagamento, 01 (uma) área de
terreno de propriedade do Município de Catalão, com 323,95 m2, situada na Av. Raulina
Fonseca Paschoal, desmembrada do Registro R.1-5.054, Livro 2L-1, conforme Decreto nº
1.946, de 08 de novembro de 1999.
Parágrafo Único – A área acima mencionada é remanescente do terreno
onde encontra-se edificado o mercado municipal, hoje ocupado entre outros, pelo SENAC.
Art. 2º - Será nomeada uma Comissão composta de 3 (três) pessoas
especializadas na matéria para proceder a avaliação das áreas de terreno a serem
negociados, cuja finalidade está descrita no artigo primeiro desta lei.
Art. 3º - A administração pública municipal promoverá licitação para
selecionar, dentre seus credores, aquele que oferecer as melhores condições para a
realização da dação em pagamento.
Art. 4º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE CATALÃO, aos 16
dezembro de 1999.

MARIA ÂNGELA BORGES MESQUITA

Prefeita Municipal

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Prefeitura Municipal de Catalão

LEI Nº 1.803, DE 16 DE DEZEMBRO DE 1.999

dias do mês de

"DISPÕE
SOBRE
DISPENSA
DO
PAGAMENTO DE TRIBUTOS E TAXAS
MUNICIPAIS QUE ESPECIFICA E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS"
O povo do Município de Catalão, por seus representantes, aprova e
eu, Prefeita Municipal, em seu nome, sanciono a seguinte Lei Complementar Municipal.
Art.1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a
dispensar do pagamento dos Impostos Prediais e Territoriais Urbanos, das Taxas de
Conservação e Limpeza Pública e da Contribuição de Melhoria, todos os proprietários de
uma única propriedade predial ou territorial que atenderem aos requisitos abaixo:
I – ser proprietário de um único imóvel neste Município, quer
seja no perímetro urbano desta cidade, Distritos ou Povoados; exceto quando se tratar de
bairros periféricos e o valor venal dos imóveis não ultrapassar a 2.000 (duas mil) UFIRs.
Parágrafo único – Quando o casal possuir dois imóveis, um
em nome da esposa e outro em nome do marido, é vedado ao Município conceder dispensa
de pagamento em benefício de qualquer dos imóveis com base nesta lei.
II – perceber como renda familiar uma importância inferior ou
igual a dois salários mínimos e meio;
III – requerer a isenção dentro do próprio exercício, sendo
vedada a isenção de exercícios anteriores, dado a impossibilidade de provar com exatidão a
verdadeira condição financeira do requerente à época;
IV – quando o imóvel pertencer a menores, apresentar
comprovante de renda dos pais e comprovante de matrícula em estabelecimento de ensino
público;
V – o imóvel a ser isento deverá ser de uso próprio do requerente,
não podendo ser objeto de locação;
Art. 2º – O imóvel cujo o proprietário gozar dos benefícios desta
lei, somente poderá ser transferido a terceiros após 06 (seis) meses da efetivação da
dispensa, caso contrário, a transferência poderá ocorrer desde que seja recolhido aos cofres
públicos municipais o valor estabelecido para o imposto e antes dispensado.
Art. 3º – Quando se tratar de lote, o mesmo não poderá exceder a
500,00m2 (quinhentos metros) quadrados de área;
Art. 4º Para requerer a dispensa do pagamento de tributos
com base na presente lei, o interessado deverá apresentar para comprovação de sua
condição financeira:

– cópia do contracheque;
– cópia da folha de pagamento;
– cópia do recibo do pagamento;
- autônomos e os que não conseguem apresentar os
comprovantes acima (Apresentar declaração com duas
testemunhas com firma reconhecida);
e) – desempregados, apresentar carteira de trabalho e possuir
situação financeira compatível com o propósito desta lei.
a)
b)
c)
d)

Art. 5º - O Chefe do Poder Executivo Municipal designará uma
comissão composta de 03 (três) membros, para diligenciar os pedidos feitos com base nesta
lei, com poderes para deferir ou indeferir, levando-se em conta todas as informações
obtidas nas diligências.
Art. 6º - Caso seja necessário, fica o Chefe do Poder Executivo
Municipal autorizado a regulamentar a presente lei via de Decreto.
Art. 7º - 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 2.000.
GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE CATALÃO, aos 16
dezembro de 1999.

(a)MARIA ÂNGELA BORGES MESQUITA

Prefeita Municipal
Obs: alterada pela lei 3.098, de 11.03.2014.

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Prefeitura Municipal de Catalão

dias do mês de

LEI Nº 1.804, DE 16 DE DEZEMBRO DE 1.999.
“DISPÕE

SOBRE
A
CRIAÇÃO
DA
SUPERITENDÊNCIA
MUNICIPAL
DE
TRÂNSITO DE CATALÃO E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS"
A Câmara Municipal de Catalão, aprova e eu, Prefeita
Municipal, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica criada a Superintendência Municipal de Trânsito de Catalão,
com a sigla S.M.T.C., na estrutura administrativa indireta, dotada de personalidade
jurídica própria e autonomia administrativa patrimonial e financeira, nos termos
desta lei, com a finalidade de administrar, no que for de competência do Município,
o trânsito e tráfego urbano, os serviços de transporte coletivo urbano e
individual de passageiros (táxi e moto táxi), veículos de aluguel e similares.
Parágrafo Único – Compete especificamente à Superintendência Municipal
de Trânsito:
I – cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de trânsito, no âmbito de
suas atribuições;
II – planejar, projetar, regulamentar e operar o trânsito de veículos, pedestres,
animais e promover o desenvolvimento da circulação e da segurança de ciclistas;
III – implantar, manter e operar o sistema de sinalização, os dispositivos e os
equipamentos de controle viário;

IV – coletar dados estatísticos e elaborar estudos sobre os acidentes de
trânsito e suas causas;
V – estabelecer, em conjunto com os órgãos de polícia ostensiva de trânsito,
as diretrizes para o policiamento ostensivo de trânsito;
VI – executar a fiscalização de trânsito, autuar e aplicar as medidas
administrativas cabíveis, por infrações de circulação, estacionamento e parada
previstas no Código de Trânsito Brasileiro, no exercício regular do Poder de Polícia
de Trânsito;
VII – aplicar as penalidades de advertência por escrito e multa por infrações de
circulação, estacionamento e parada previstas no Código de Trânsito Brasileiro,
notificando os infratores e arrecadando as multas que aplicar;

VIII – fiscalizar, autuar e aplicar as penalidades e medidas administrativas
cabíveis relativas a infrações por excesso de peso, dimensões e lotação dos veículos,
bem como notificar e arrecadar as multas que aplicar;
IX – fiscalizar o cumprimento da norma contida no art. 95 do Código de
Trânsito Brasileiro, aplicando as penalidades e arrecadando as multas nele previstas;

X – implantar, manter e operar sistema de estacionamento rotativo pago nas
vias;
XI – arrecadar valores provenientes de estrada e remoção de veículos e
objetos, e escolta de veículos de cargas superdimensionadas ou perigosas;
XII – credenciar os serviços de escolta, fiscalizar e adotar medidas de
segurança relativas aos serviços de remoção de veículos, escolta e transporte de
carga indivisível;
XIII – integrar-se a outros órgãos e entidades do Sistema Nacional de
Trânsito para fins de arrecadação e compensação de multas impostas na área de sua
competência, com vistas à celeridade das transferências de veículos e de prontuários
dos condutores de uma para outra unidade da Federação;
XIV – implantar as medidas da Polícia Nacional de Trânsito e do Programa
Nacional de Trânsito;
XV – promover e participar de projetos e programas de educação e segurança
de trânsito de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo CONTRAN;
XVI – planejar e implantar medidas para redução da circulação de veículos e
reorientação do tráfego, com o objetivo de diminuir a emissão global de poluentes;
XVII – registrar e licenciar, na forma da legislação, ciclomotores, veículos de
tração e propulsão humana e de tração animal, fiscalizando, autuando, aplicando
penalidades e arrecadando multas decorrentes de infrações;
XVIII – conceder autorização para conduzir veículos de propulsão humana e
de tração animal;
XIX – articular-se com os demais órgãos do Sistema Nacional de Trânsito no
Estado, sob coordenação do respectivo CETRAN;
XX – fiscalizar o nível de emissão de poluentes e ruído produzidos pelos
veículos automotores ou pela sua carga, de acordo com o estabelecido no art. 66 do
Código de Trânsito Brasileiro, além de dar apoio às ações específicas de órgão
ambiental local, quando solicitado;
XXI – vistoriar veículos que necessitem de autorização especial para transitar
e estabelecer os requisitos técnicos a serem observados para a circulação desses
veículos.
XXII – fiscalizar, aplicar e/ou determinar a aplicação de penalidades aos
infratores da legislação municipal referente a transportes coletivos, táxis, moto-táxis
e similares, implantação e funcionamento dos estabelecimentos especiais e garagens
coletivas, rebaixando meio-fio e danos à sinalização de trânsito;
XXIII – fiscalizar e controlar as concessões e permissões de transportes
coletivos, táxis, moto-táxis e similares, zelando pelos padrões de qualidade e
eficiência dos mesmos;
XXIV – participar dos estudos e aprovação das tarifas de transportes
coletivos e individuais de passageiros (táxis e moto-táxis);
XXV – manter e renovar, anualmente, o cadastro de táxis e moto-táxis,
veículos de aluguéis e similares, bem como efetuar a matrícula dos condutores dos
mesmos e a sua cassação quando da transgressão da legislação pertinente;

XXVI – atuar de forma integrada com a SMOSU (Secretaria Municipal de
Obras e Serviços Urbanos), o DETRAN-GO e os demais órgãos públicos
responsáveis por obras e serviços do Município.
Art. 2º - A Superintendência Municipal de Trânsito gozará de todas as
prerrogativas, isenções e favores fiscais concedidos ao Município de Catalão e às
suas instituições.
Art. 3º - A Superintendência Municipal de Trânsito poderá ser extinta a
qualquer tempo, por decreto do Chefe do Poder Executivo Municipal, desde que
venha a tornar-se prejudicial ao interesse público, ou se faça impossível a sua
manutenção, revertendo seu patrimônio, no caso, à propriedade do Município.
Art. 4º - Para a consecução de suas finalidades e objetivos, a
Superintendência Municipal de Trânsito poderá firmar convênios, contratos, acordos
e ajustes com órgãos e entidades da Administração Pública Federal, Estadual e
Municipal, bem como com organismos internacionais e entidades privadas, desde
que autorizada pelo Chefe do Poder Executivo Municipal e assistida pela
Procuradoria Geral do Município.
Art. 5º - O patrimônio da Superintendência Municipal de Trânsito será
constituído:
I – dos bens imóveis e instalações onde funciona o Departamento de Trânsito
Urbano;
II – dos bens imóveis que lhe transferir o Município, segundo levantamento
efetuado;
III – dos bens móveis e imóveis que, por compra, permuta, doações e
legados, venha a possuir;
IV – dos direitos que lhe vierem a ser consignados.
§ 1º - O Chefe do Poder Executivo designará uma Comissão para, no prazo
de 60 (sessenta) dias após a publicação desta lei, proceder à avaliação e a relação
dos bens a serem transferidos ao patrimônio da Superintendência Municipal de
Trânsito, nos termos deste artigo.
§ 2º - O Chefe do Poder Executivo aprovará, por Decreto, a transferência à
Superintendência Municipal de Trânsito dos bens de que tratam o parágrafo
primeiro deste Artigo.
Art. 6º - Constituem receita da Superintendência Municipal de Trânsito:
I – dotações e transferências consignadas no Orçamento do Município, para
cumprimento de suas finalidades institucionais;
II – rendas do Fundo de Sinalização de Vias Públicas FUNSIVIP;

III – produto das taxas de permissão e renovação de permissão de táxis,
moto-táxis e similares;
IV – receitas de multas de trânsito ou aplicadas aos infratores da legislação
municipal de trânsito e tráfego;
V – contribuições, auxílios e subvenções da União, do Estado e do
Município;
VI – rendas em seu favor constituídas por terceiros;
VII – rendas, legados e doações;
VIII – juros bancários e outras receitas extraordinárias ou eventuais;
IX – recursos provenientes de ajustes, acordos, convênios e contratos;
X – remuneração por serviços prestados;
XI – outros valores eventualmente recebidos.
Art. 7º - A Superintendência Municipal de Trânsito será dirigida por um
Superintendente, nomeado pelo Chefe do Poder Executivo Municipal, o qual
administrará seus serviços, praticando os atos de gestão necessários, e a
representará, ativa e passivamente, em juízo ou fora dele.
Parágrafo Único – O cargo de Superintendente deverá ser exercido por uma
pessoa profissional, que possua escolaridade mínima a nível de segundo grau,
dotado de notórios conhecimentos técnicos e administrativos, especialmente na área
de trânsito e tráfego.
Art. 8º - Integram a estrutura administrativa básica da Superintendência
Municipal de Trânsito as seguintes Unidades e Sub-Unidades:
a) ESTRUTURA DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO:
I – DIREÇÃO SUPERIOR

1 – Superintendente
II – DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO

1 – Chefe de Departamento Administrativo-Financeiro
III – DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E PROJETOS

1 – Chefe de Departamento de Engenharia e Projetos
IV – DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO
1 – Chefe de Departamento de Fiscalização
V – DEPARTAMENTO DE OPERAÇÕES E PLANEJAMENTO
1 – Chefe de Departamento de Operações e Planejamento

§ 1º – Para todos os cargos de provimento em comissão acima referenciados e
constante do Anexo I desta lei, poderá ser concedida gratificação de representação,
individualmente, por ato do Chefe do Poder Executivo a quem, a seu juízo, julgar
conveniente atribuí-la, para prestação de encargos de confiança junto a Administração,
até o limite de 100% (Cem por cento ) do vencimento do respectivo cargo.

b) - ESTRUTURA DOS CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO:
I – NIVEL I
Auxiliar de Serviço
II – NIVEL II
Escriturário
III – NIVEL III
Digitador
Pintor Letrista
IV – NIVEL IV
Agente de Fiscalização
Agente Administrativo
V – NIVEL V
Técnico em Contabilidade

VI - NÍVEL VI
Advogado
Engenheiro
§ 2º – Todas as Unidades e Sub-Unidades com seus número de vagas e respectivos
salários, seguem demonstrados no anexo I e II, que ficam fazendo parte integrante desta
Lei.
Art. 9º - Os salários dos servidores da S.M.T.C serão majorados na mesma data,
percentual e forma dos demais servidores públicos municipais.
Art. 10 - Fica o poder executivo autorizado a abrir um crédito especial no exercício
de 1999, no valor de R$ 100.000,00 (Cem Mil Reais), para atender as despesas de
instalação da S.M.T.C., que se fará nas seguintes dotações:
06.30.179 – SERVIÇOS ESPECIAIS DE SEGURANÇA
06.30.179.4.058 – MANUTENÇÃO DA S.M.T.C
3.1.2.0 – MATERIAL DE CONSUMO
R$ 50.000,00 (Cinqüenta mil reais)
3.1.3.2 – OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS
R$ 30.000,00 (Trinta mil reais)
4.1.2.0 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
R$ 20.000,00 (Vinte mil reais).

Art. 11 - Esta Lei Entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE CATALÃO, aos 16
dezembro de 1999.

dias do mês de

MARIA ÂNGELA BORGES MESQUITA

Prefeita Municipal

Obs: altera - Lei 3.285, de 01.07.2015

ANEXO I

ESTRUTURA DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO

UNIDADES/SUB-UNIDADES

N
.º
D
E
V
A
G
A
S

I – DIREÇÃO SUPERIOR
1 – Superintendente

01

II – DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO
1 – Chefe de Departamento Administrativo-Financeiro

01

R

III – DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E PROJETOS
1 – Chefe de Departamento de Engenharia e Projetos

01

R

IV – DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO
1 – Chefe de Departamento de Fiscalização

01

R

01

R

V – DEPARTAMENTO DE OPERAÇÕES E PLANEJAMENTO
1 – Chefe de Departamento de Operações e
Planejamento

ANEXO II

CLASSIFICAÇÃO DAS FUNÇÕES EFETIVAS

DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO
NIVEIS E CARGOS

N
.º
DE
VA
GA
S

I – NIVEL I
Auxiliar de Serviço

08

R

01

R

01
01

R
R

25
06

R
R

V – NIVEL V
Técnico em Contabilidade

01

R

IV – NIVEL VI
Advogado
Engenheiro

01
01

R
R

II – NIVEL II

Escriturário
III – NIVEL III
Digitador
Pintor Letrista
IV – NIVEL IV
Agente de Fiscalização
Agente Administrativo

ANEXO ÚNICO
ESPECIFICAÇÃO DOS GRUPOS DE RISCOS

GRUPO ”A”- 40%
Indústria de tintas, vernizes, álcool, benzina, graxa, óleo lubrificante,
óleo comestível, querosene, breu, asfalto, fogos de artifícios, munição, inflamáveis, postos
de revenda de combustíveis, depósito de combustíveis e inflamáveis, gás liqüefeitos,
munições e explosivos.
Indústria de produtos farmacêuticos, de laminados e compensados, de
papel e celulose, serrarias, secadores de cereais a quente, depósito de pasta-americana.
GRUPO “B”- 37%
Indústria e comércio de tecidos, fiação de roupas em geral, cortinas,
tapetes, estofados, algodão, estopa, crinas, oleados, plásticos, couros e pele, comércio de
óleos, graxa, lubrificantes e fogos de artifícios, casa de diversões, clubes, cinemas e teatros,
parque de diversões, “dancing”, congêneres, moinhos em geral, descascadores, secadores
de grãos em geral, carpintarias, marcenarias e tanoarias, fábricas de móveis, postos de
lubrificação e lavagem de veículos, funerárias, turismo e agenciamento de passagens,
agências transportadoras sem depósito.
GRUPO “C” – 34%
Comércio de tintas, vernizes, álcool, óleos comestíveis, armas,
oficinas mecânicas em geral, comércio exclusivo de acessórios de automóveis, papelarias e
livrarias, tipografias, gráficas, depósitos de papéis, jornais, revistas e similares.
GRUPO “D” – 31%
Estabelecimentos de hotelaria, pensões e dormitórios, clínicas, casas
de saúde, estabelecimentos de créditos e poupança, comércio de produtos farmacêuticos e
químicos, comércio de automóveis, veículos, máquinas em geral, pneus, autopeças em
geral, metalúrgicas, depósitos de mercadorias e depósitos de transportadoras.
GRUPO “E” – 28%
Indústria de massas alimentícias, panificadoras, biscoitos e bolachas,
padarias e congêneres, comércio de frios, laticínios e aves, lanchonetes, pizzarias,
bombonieres, sorveterias, choparias e similares, bares, cafés, bilhares, pastelarias e casas de
massas, alimentos congelados e congêneres.
Indústria e comércio de carnes, aves, peixes, conservas e similares,
agências lotéricas e similares, restaurantes, saunas e casas de banho, atelier de material
fotográfico.
Indústria e comércio de calçados, comércio de cereais, de materiais
de limpeza, armazéns gerais, secos e molhados, abastecimentos em geral, produtos
alimentícios, indústria e comércio de bebidas em geral, frigoríficos, matadouros,
abatedouros de aves e animais, indústria e comércio de salamaria e congêneres.
Indústria, comércio e depósito de material de construção,
ornamentação, ferragens, material elétrico e sanitário, aparelhos eletrodomésticos e

equipamentos eletrônicos, óticos, relojoaria, joalheria, esporte, recreação, caça e pesca,
motonáutica, brinquedo, ferramentas e bijuterias, armarinhos em geral, material de
refrigeração, artefatos de madeira, móveis de vime, comércio e depósito de móveis em
geral, torrefação e moagem de café e outros, perfumarias e drogarias, cristaleiras, vidros,
louças e cutelarias.
GRUPO “F”- 25%
Moinhos de calcários, artefatos de cimento, pedreiras, misturadores
de asfalto, indústria e comércio de cerâmica, ladrilhos, marmoaria e congêneres, depósitos
de ferro-velho e ferros em geral, indústria e comércio de rações e adubos, vidraçarias,
vidros planos e espelhados, garagem e estacionamento de veículos, indústria e comércio de
máquinas e implementos e aparelhos agrícolas, material cirúrgico, dentário, hospitalar,
doméstico e de escritório, indústria e comércio de produtos agropecuários, corretoras,
locadoras e imobiliárias, selaria e material de montaria.
GRUPO “G” – 22%
Lavanderia, tinturaria, malharia, atelier de costura, alfaiataria,
artesanato em geral, funilaria, serralheria, oficinas e latarias e pinturas de veículos e
máquinas, representação em geral, oficinas de capotaria, auto-vidros e congêneres.
Salões de beleza, manicure, barbearia, casas de massagem e estética e
fisioterapia.
GRUPO “H”- 20%
Comércio de doces e frutas, hortaliças, floricultura, produtos
agrícolas e hortifrutigranjeiros, oficinas de consertos em geral, exceto mecânicos,
escritórios e consultórios de profissionais independente da residência, bancas de jornais e
revistas.
Edifícios comerciais, residenciais ou mistos, com mais de 03 (três)
pavimentos, para fins de “habite-se”, e economias residenciais localizadas em edifícios com
mais de 03 (três) pavimentos.
OBS.:
1ª - Quando o estabelecimento estiver enquadrado em mais de um
grupo, em função de atividades diversificadas, a classificação será efetuada pelo Corpo de
Bombeiros no Grupo considerado pelo risco predominante.
2ª - Os estabelecimentos comerciais não previstos nos grupos acima
serão classificados pelo Corpo de Bombeiros, por similares.

(a) MARIA ÂNGELA BORGES MESQUITA
Prefeita Municipal

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Prefeitura Municipal de Catalão

LEI Nº 1.805, DE 16 DE DEZEMBRO DE 1.999.
“AUTORIZA

DESAFETAR
ÁREA
TERRENO QUE ESPECIFICA "

DE

A Câmara Municipal de Catalão, aprova e eu, Prefeita
Municipal, sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - Pela presente Lei, fica o Poder Executivo
Municipal autorizado a desafetar uma área de terreno localizada no Loteamento
"Paineiras", desta cidade, com as seguintes medidas, confrontações e área: pela
frente mede 60,00 metros e confronta com a Rua 2.021; pelos fundos mede 70,00
metros e confronta com área de preservação permanente; pelo lado direito mede
25,00 metros e confronta com área "F", finalmente pelo lado esquerdo mede 60,00
metros e confronta com a área remanescente, perfazendo uma área total de 2.250,00
(dois mil, quinhentos e cinquenta) metros quadrados.
Art. 2º - A área mencionada no art. 1º desta Lei, será
cedida através de Direito Real de Uso ao CLUBE ORNITOLÓGICO DOS
CRIADORES DE PÁSSAROS DE CATALÃO.
Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Catalão, aos 16 de dezembro de
1.999.

MARIA ÂNGELA BORGES MESQUITA
Prefeita Municipal

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Prefeitura Municipal de Catalão

LEI Nº 1.806, DE 27 DE DEZEMBRO DE 1.999.

Estima a Receita e fixa a
Despesa do Município de Catalão Goiás, para
o exercício financeiro de 2000.
A Câmara Municipal de Catalão, Estado de
Goiás, aprovou eu Prefeita Municipal sanciono a seguinte Lei:
Art. 1° - Fica aprovado para o exercício financeiro de 2000, o Orçamento
Geral do Município de Catalão, Estado de Goiás, discriminados pelos Quadros e demais
Anexos integrantes desta Lei, que estima a Receita e fixa a Despesa em R$ 40.000.000,00
(quarenta milhões de reais).
Art. 2° - A Receita será realizada mediante arrecadação dos tributos,
suprimentos de fundos e demais rendas na forma da Legislação em vigor e das demais
especificações constantes das tabelas explicativas e de acordo com o seguinte
desdobramento:
I – RECEITAS CORRENTES.......................................
Receita Tributária.......................................................
Receita Patrimonial.....................................................
Transferências Correntes.............................................
Outras receitas Correntes............................................
II– RECEITAS DE CAPITAL......................................
Alienação de Bens......................................................
Transferências da Capital............................................

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

31.900.000,00
6.000.000,00
1.350.000,00
22.200.000,00
2.350.000,00
8.100.000,00
1.000.000,00
7.100.000,00

TOTAL......................................................................

R$

40.000.000,00

Art. 3° - A Despesa será realizada na forma dos Quadros e Anexos que
compõem a presente Lei, de conformidade com o seguinte desdobramento:
I - DESPESAS DISCRIMINADAS POR ÓRGÃOS DE GOVERNO:
01- Poder Legislativo...............................................
02- Poder Judiciário.................................................
03- Poder Executivo.................................................

R$
R$
R$

1.368.000,00
120.000,00
38.512.000,00

TOTAL.....................................................................

R$

40.000.000,00

II
DESPESAS
ORÇAMENTARIAS:
01020304050607080910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243-

DISCRIMINADAS

POR

Secretaria da Câmara.........................................
Fórum................................................................
Gabinete do Prefeito...........................................
Secretaria de Administração...............................
Departamento Jurídico........................................
Departamento Pessoal.........................................
Gabinete do Secretário de Finanças.....................
Departamento de Fiscalização e Arrecadação .....
Departamento de Tesouraria ..............................
Departamento de Contabilidade ..........................
Gabinete do Secretário de Planejamento .............
Gabinete do Secretário da Agricultura ................
Departamento de Telefonia ................................
Controle e Assistência de Comunicações ............
Junta de Serviço Militar ....................................
Serviços de Segurança .......................................
Secretaria da Educação e Cultura........................
Departamento de Assistência a Criança ..............
Departamento de Rede Pre-Escolar ...................
Fundef...............................................................
Departamento de Rede Escolar............................
Fundef...............................................................
Departamento Ensino Fundamental e Assistência..
F.A.E. ...................................................... ........
S.E.M.A.E ........................................................
Departamento de Ensino Superior .......................
Departamento de Esportes ..................................
Departamento de Recreação e Lazer ...................
Departamento Bibliotecário ...............................
Departamento de Cultura ....................................
Departamento de Educação Especial ..................
Administração do S.O.S.U
Departamento de Edificações Publicas................
Departamento de Limpeza Pública ......................
Departamento de Serviços Funerários .................
Departamento de Iluminação Pública ..................
Departamento de Parques e Jardins ....................
Gabinete do Secretário Ind. Com. E Serv. ...........
Departamento de Industria .................................
Departamento de Indústria e Comércio ...............
Secretaria de Saúde............................................
Departamento de Serviços de Saúde ..................
Serviços Gerais de Saúde...................................

UNIDADES
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

1.368.000,00
120.000,00
325.000,00
1.035.000,00
95.000,00
100.000,00
85.000,00
205.000,00
955.000,00
110.000,00
60.000,00
1.235.000,00
155.000,00
180.000,00
70.000,00
890.000,00
110.000,00
670.000,00
380.000,00
2.500.000,00
4.165.000,00
2.200.000,00
830.000,00
230.000,00
70.000,00
1.240.000,00
490.000,00
670.000,00
230.000,00
485.000,00
185.000,00
230.000,00
755.000,00
1.242.000,00
70.000,00
1.440.000,00
490.000,00
665.000,00
80.000,00
50.000,00
150.000,00
2.420.000,00
1.000.000,00

4445464748495051525354555657-

Departamento de Assistência a Saúde .................
Departamento de Serviços e Obras Saneamento ...
Administração Secret. Bem Estar Social..............
Departamento de Assistência ao Idoso ................
Departamento de Assistência Social ...................
Departamento Alimentação a Funcionários...........
Departamento de Serviços Comunitários .............
Departamento de Previdência Social...................
Administração do PASEP...................................
Administração da Secretaria de Transportes........
Departamento de Transportes Aéreo ...................
Administração de Terminais Rodoviários............
Departamento Mun.de Estradas de Rodagens........
Departamento de Transportes Urbanos................

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

60.000,00
1.250.000,00
70.000,00
170.000,00
2.720.000,00
230.000,00
245.000,00
1.120.000,00
300.000,00
220.000,00
170.000,00
120.000,00
2.270.000,00
1.020.000,00

TOTAL.....................................................................

R$

40.000.000,00

III
DESPESAS
GOVERNAMENTAIS:
01020304
0506070809101112-

DISCRIMINADAS

POR

FUNÇÕES

Legislativo.........................................................
Judiciário..........................................................
Administração e Planejamento............................
Agricultura........................................................
Comunicações ...................................................
Defesa Nacional e Segurança .............................
Educação e Cultura ............................................
Habitação e Urbanismo ......................................
Indústria, Comércio e Serviços ..........................
Saúde e Saneamento...........................................
Assistência e Previdência ..................................
Transportes .......................................................

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

1.368.000,00
120.000,00
2.970.000,00
1.235.000,00
335.000,00
960.000,00
14.415.000,00
4.227.000,00
795.000,00
4.880.000,00
4.855.000,00
3.800.000.00

TOTAL....................................................................

R$

40.000.000,00

Art. 4° -

O Poder Executivo no interesse da Administração, poderá na

vigência deste Orçamento , abrir os Créditos Suplementares que se fizerem necessários,
mediante utilização dos recursos definidos no itens I, II, III e IV, dos parágrafos 1° e 2° do
Art. 43 da Lei Federal n° 4.320 de 17 de março de 1.964, até o limite máximo 10% (dez pôr
cento) do total das despesas fixadas nesta Lei, para atender a insuficiência de dotações
orçamentarias dos órgãos da administração.
Art. 5° - Revogadas as disposições em contrário, a presente Lei entrará em
vigor a partir de 1° de Janeiro de 2000.

Prefeitura Municipal de Catalão, Estado de Goiás, aos 27 de dezembro de
1.999.

Maria Ângela Borges Mesquita
Prefeita Municipal

