
LEI Nº  2.892 , de 09 DE FEVEREIRO  DE 2012. 
 

“Autoriza o Município de Catalão a firmar convênio com o 

LIONS CLUBE DE CATALÃO LEÃO DO SUL e a conceder 

subvenção financeira da forma que especifica e dá outras 

providências”. 

 

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de 

Goiás, no uso de suas prerrogativas constitucionais, aprova, e eu, 

Prefeito Municipal, sanciono e promulgo a seguinte Lei: 

 

Art. 1º - Fica o chefe do Poder Executivo 

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

convênio com o LIONS CLUBE DE CATALÃO LEÃO DO SUL, com 

sede nesta cidade, entidade social sem fins lucrativos, com estatuto 

próprio e de caráter educacional, com o objetivo principal e único de 

manter e fazer funcionar o Cursinho Municipal Pré-Vestibular “Israel 

Macedo” desta cidade. 

 

Parágrafo único – Fica ainda o Município de 

Catalão autorizado a conceder subvenção financeira ao LIONS 

CLUBE DE CATALÃO LEÃO DO SUL para manutenção e 

funcionamento do Cursinho Municipal Pré-Vestibular “Israel Macedo”, 

desta cidade, através do convênio referenciado no caput, até a 

importância de R$ 349.980,00 (trezentos e quarenta e nove mil, 

novecentos e oitenta reais) no total, cujos repasses correrão na 

forma de parcelas mensais e datas a ser definidas no convênio. 

Art. 2º - Para fazer face aos recursos desta 

lei, o Lions Clube de Catalão deverá apresentar o plano de aplicação 

e, posteriormente, a devida prestação de contas referente às 

subvenções recebidas. 

 



Art. 3º - As despesas para consecução do 

convênio a ser firmado correrão a conta da seguinte dotação 

orçamentária: 

 

12.364.1037.4048 – Manutenção do Ensino Pré-

Vestibular e Universitário. 

 

33.50.43 – Subvenções Sociais.........R$ 349.980,00. 

 

Total Geral.........................................R$ 349.980,00 

(trezentos e quarenta e nove mil, novecentos e 

oitenta reais). 

 

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

sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

 

 

 

   

(a)Deusmar Barbosa da Rocha 

       Presidente da Câmara Municipal de Catalão 

 

 

 

“Sanciono a presente Lei . 
Registre-se e publique-se.  
Catalão, 09.02.2012. 
 (a) VELOMAR  GONÇALVES RIOS 

             Prefeito Municipal 
 

 

Obs:  alterada pela lei 2.960, de 27.12.2012. 
 
 

 



LEI Nº  2.893 , de 09 DE FEVEREIRO DE 2012. 
 

 

 

Autoriza o município de Catalão a contratar 
professores substitutos por tempo determinado e 
para atender a necessidade temporária de 
excepcional interesse público, nos termos do 
artigo 37, IX, da Constituição Federal, e os colocar 
à disposição do Campus Avançado da UFG nesta 
cidade, e dá outras providências. 

 

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

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

promulgo a seguinte Lei: 

 

 Art. 1º - Para atender a necessidade temporária de excepcional 

interesse público, caracterizada pelo Decreto nº 2.758-A, de 05 de 

janeiro de 2.012, fica o município de Catalão autorizado a efetuar a 

contratação de oito (08) professores substitutos de ensino superior. 

 

 Parágrafo único - Os contratados serão colocados à disposição 

da Universidade Federal de Goiás-UFG/Campus Avançado de Catalão, 

para cumprir os termos de cooperação definidos em convênio firmado 

entre as partes, observadas as seguintes condições e prazos: 

 
 I – a duração dos contratos será da data da contratação até o dia 

31 de dezembro de 2.012; 

 
 II – o recrutamento dos profissionais se dará por processo seletivo 

simplificado, assegurados o rigor e qualidade, devendo ser amplamente 

divulgado no Município; 

 



 III – o regime jurídico a ser adotado será o dos servidores efetivos 

do Município, ou seja, o estatutário, regido pela Lei Municipal nº 

1.142/92, inclusive no que se refere ao décimo terceiro salário e férias; 

 IV – o valor da remuneração será de R$ 1.681,05 (um mil, 

seiscentos e oitenta e um reais e cinco centavos); 

 
 V – a carga horária será de oito (8) horas diárias e quarenta (40) 

horas semanais; 

 
 VI – a extinção do contrato se dará com o exaurimento de sua 

vigência, podendo ser dar ainda pela rescisão administrativa, no caso de 

infração disciplinar, pela conveniência da administração, pela assunção, 

pelo contratado, de cargo público ou emprego incompatível, e por 

iniciativa do contratado. 

 

 Art. 2º - Considera-se necessidade temporária de excepcional 

interesse público, para efeitos desta lei, a continuidade da prestação dos 

serviços de educação, especificamente o ensino de terceiro grau mantido 

via convênio firmado entre o Município e a Universidade Federal de 

Goiás-UFG há mais de vinte e cinco (25) anos, situação criada 

principalmente pelo considerável número de professores em gozo de 

licenças, inclusive para tratamento de saúde por longo período, e para 

aperfeiçoamento profissional (mestrado e doutorado). 

 

 Art. 3º - As despesas com a execução da presente lei serão 

contabilizadas e pagas a custas de verbas do orçamento vigente 

(Manutenção da Extensão Universitária). 

 

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

jurídica administrativa, não gerando qualquer vínculo permanente, 

estabilidade ou efetividade. 

 



 Art. 5º - Os contratados nos termos desta lei estão sujeitos, no que 

couber, aos mesmos deveres e proibições, inclusive quanto à 

acumulação de cargos e funções públicas e ao regime de disciplina e 

responsabilidade, vigentes para os demais servidores públicos 

municipais. 

 

 Art. 6º - Somente poderão ser contratados os interessados que 

comprovarem os seguintes requisitos: 

 

 I – ter dezoito (18) anos de idade completos; 

 

 II – ser brasileiro(a) nato ou naturalizado; 

 

 III – estar em dia com as obrigações militares e eleitorais; 

 

 IV – gozar de boa saúde física e mental, e não ser portador de 

deficiência incompatível com o exercício da função; 

 

 V – possuir habilitação profissional exigida, ou seja, Licenciatura 

Plena e/ou Bacharelado, Mestrado ou Doutorado, conforme especificado 

no quadro a seguir: 

 

VAGAS ÁREAS FORMAÇÃO EXIGIDA 

01 

(uma) 

Língua Brasileira de 

Sinais - Libras 

Graduação em Pedagogia – 

Licenciatura e Mestrado em 

Educação Especial. 

01 

(uma) 

Língua Brasileira de 

Sinais – Libras 

Graduação em cursos de 

Licenciatura e Cursos na área de 

LIBRAS com carga horária mínima 

de 240h ou certificação de 

proficiências em LIBRAS ou 



certificação emitidas pelo CAS. 

01 

(uma) 

Psicologia da Educação Graduação em Psicologia – 

Licenciatura e Mestrado em 

Educação. 

02 

(duas) 

Língua Portuguesa e 

Ensino 

Licenciatura Plena em Letras e/ou 

Linguística. 

02 

(duas) 

Matemática Graduação em Matemática – 

Licenciatura ou Matemática 

Aplicada. 

01 

(uma) 

Ciência da Computação Graduação em Ciência da 

Computação 

 

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

 

Art. 8º - Revogam-se as disposições em contrário. 

  

 

 
(a)Deusmar Barbosa da Rocha 

       Presidente da Câmara Municipal de Catalão 
 

 

“Sanciono a presente Lei . 
Registre-se e publique-se.  
Catalão, 09.02.2012. 
 (a) VELOMAR  GONÇALVES RIOS 
             Prefeito Municipal 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



LEI Nº  2.894 , de 09 DE FEVEREIRO DE 2012. 
 
 

“Autoriza desapropriação do imóvel que 
menciona, e dá outras providências”. 
 

 
 

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

suas prerrogativas constitucionais, aprova, e eu, Prefeito 

Municipal, sanciono e promulgo a seguinte Lei: 

 

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a desapropriar, 

consensual ou judicialmente, uma gleba de terras com área total 

de 77.80.00 hectares, declarada de utilidade pública por ato 

próprio, localizada na Fazenda Santo Antônio do Ouvidor, lindeira 

à faixa de domínio da Rodovia GO-330, neste Município, de 

propriedade do Sr. Paulo Ribeiro Netto, CPF nº 422.387.491-87, 

objeto da matrícula imobiliária nº 20.713, do Livro 2-BS, do 

Cartório de Registro de Imóveis local. 

 
§ 1º - A área a ser expropriada se acha delimitada por um 

polígono irregular, com as divisas e confrontações descritas na 

matrícula imobiliária identificada no caput, cadastrada no INCRA 

sob o nº 950.122.970.301-5 e na Secretaria da Receita Federal do 

Brasil sob o nº 7.914.115-3. 

 

§ 2º - Competirá ao Poder Executivo os atos necessários à 

melhor descrição, identificação e individualização do imóvel a ser 

expropriado. 

 

§ 3º - A área a ser expropriada destinar-se-á à construção e 

implantação de um distrito industrial para atender de forma 

ordenada a expansão industrial no Município. 



Art. 2º - O valor da indenização correspondente ao ato 

expropriatório será determinado em laudo de avaliação elaborado 

e firmado por comissão designada por ato do Poder Executivo, 

composta de três (03) membros no mínimo. 

 
§ 1º - O pagamento da indenização, na hipótese de ser 

consensual a expropriação, poderá ser em dinheiro, dação em 

pagamento, ou conjugação das duas modalidades. 

 

§ 2º - Para o pagamento da indenização por dação em 

pagamento, ou dação em pagamento e dinheiro, fica o Poder 

Executivo autorizado a dispor dos seguintes bens imóveis: 

Lote Quadr

a 

Setor Área m² Matrícula Livro 

2ª área DMD 

983/09 

08 Sta. Cruz 338,41 37.663 2 

08 (oito) 08 Sta. Cruz 407,75 13.783 2-AR 

14 (quatorze) 26 Ipanema 450,00 6.939 2-R 

15 (quinze) 26 Ipanema 450,00 6.939 2-R 

16 (dezesseis) 26 Ipanema 450,00 6.939 2-R 

17-A 27 Ipanema 300,00 Av.2-

22.903 

2-CC 

17-B 27 Ipanema 300,00 Av.2-
22.903 

2-CC 

17-C 27 Ipanema 300,00 Av.2.22.90
3 

2-CC 

17-D 27 Ipanema 300,00 AV.2-

22.903 

2-CC 

2ª área DMD 

465/01 

28 Ipanema 337,50 27.263 2 

5ª área DMD 
465/01 

28 Ipanema 337,50 27.263 2 

03 71 Ipanema 300,00 6.939 2-R 

      

 

§ 3º - Para utilização da modalidade de pagamento de que 

trata o parágrafo 2º, os imóveis ali elencados serão submetidos à 

avaliação prévia nos mesmos moldes previstos no caput. 



Art. 3º - As despesas decorrentes do ato expropriatório 

autorizado correrão à conta de verbas próprias do orçamento 

vigente. 

 

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

publicação. 

 

Art. 5º - Revogam-se as disposições em contrário. 

 
 

 

(a)Deusmar Barbosa da Rocha 
       Presidente da Câmara Municipal de Catalão 

 
 

“Sanciono a presente Lei . 
Registre-se e publique-se.  
Catalão, 09.02.2012. 
 (a) VELOMAR  GONÇALVES RIOS 
             Prefeito Municipal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LEI Nº  2.895 , de 09 DE FEVEREIRO DE 2012. 
 

“Altera a Lei nº 2.846, de 22 de agosto de 
2.011, na forma que especifica”. 

 
 

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

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

sanciono e promulgo a seguinte Lei: 

 

Art. 1º - Os artigos 2º e 3º, da Lei nº 2.846, de 22 de agosto de 

2011, passam a vigorar com a seguinte redação: 

 

“Art. 2º - Fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado, em 

conformidade com o disposto no art. 43 da Lei Federal nº 4.320/64, 

a abrir crédito especial no valor total de até R$ 295.000,00 (duzentos 

e noventa e cinco mil reais), no Orçamento Fiscal do Município, no 

exercício de 2012, com a seguinte classificação orçamentária: 

 

“06.181.1.019.3.075 – Ampliação do Prédio da Cadeia Pública 

“44.90.51 – Obras e Instalações............................R$295.000,00 

 

Art. 3º. Para atender o disposto no artigo anterior serão utilizados 

recursos provenientes da anulação parcial da dotação orçamentária 

abaixo: 

 

“15.452.1086.3.037 – Ampliação da Rede de Iluminação Pública 

“44.90.51 – Obras e Instalações............................R$ 295.000,00 

 

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

 

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário. 

  

 
 



 
 
 

(a)Deusmar Barbosa da Rocha 
       Presidente da Câmara Municipal de Catalão 

 

 
 
“Sanciono a presente Lei . 

Registre-se e publique-se.  
Catalão, 09.02.2012. 
 (a) VELOMAR  GONÇALVES RIOS 
             Prefeito Municipal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LEI Nº  2.896 , de 09 DE FEVEREIRO DE 2012. 
 
 

“Autoriza o Município de Catalão a firmar convênio 

com a Fundação OBRAS SOCIAIS ESPÍRITA 

“JORGE FAHIN FILHO” e a conceder subvenção 

financeira (para pagamento dos professores do 

ensino fundamental), da forma que especifica e dá 

outras providências”. 

 

 

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de 

Goiás, no uso de suas prerrogativas constitucionais, aprova, e eu, 

Prefeito Municipal, sanciono e promulgo a seguinte Lei: 

 

Art. 1º - Fica o chefe do Poder Executivo 

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

convênio com a Fundação OBRAS SOCIAIS ESPÍRITA – JORGE FAHIN 

FILHO -, mantenedora da Escola ALLAN KARDEC, com sede nesta 

cidade, pelo período de fevereiro a dezembro de 2012, objetivando a 

manutenção geral e o funcionamento da entidade de ensino 

referenciada, mantida e administrada pela Fundação retro mencionada. 

 

§ 1º – Fica o Município autorizado a conceder 

subvenção financeira à entidade filantrópica OBRAS SOCIAIS 

ESPÍRITAS “JORGE FAHIN FILHO”, para manutenção e funcionamento 

da Escola Allan Kardec, através do convênio referenciado no caput, até a 

importância de R$ 800.000,00 (Oitocentos mil reais). 

§ 2º - Os repasses ocorrerão mensalmente a 

partir do mês de fevereiro do ano de 2012, sendo que os valores das 

parcelas serão definidos no convênio a ser firmado. 



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

entidade filantrópica OBRAS SOCIAIS ESPÍRITAS “JORGE FAHIN 

FILHO” deverá apresentar o plano de aplicação e, posteriormente, a 

devida prestação de contas referente às subvenções recebidas nos 

moldes indicados pela Diretoria de Contabilidade deste Município. 

 

Art. 3º - As despesas decorrentes da aplicação 

desta Lei correrão por conta das seguintes dotações orçamentárias: 

 

12.361.1034.4.044 – Manutenção da Rede de 

Ensino Básico e Fundamental; 

33.50.43 – Subvenções Sociais; 

 

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

sua publicação, revogadas as disposições em contrário e surtindo seus 

efeitos a partir de primeiro de fevereiro de 2012. 

 

 

(a)Deusmar Barbosa da Rocha 

       Presidente da Câmara Municipal de Catalão 

 
 

“Sanciono a presente Lei . 
Registre-se e publique-se.  
Catalão, 09.02.2012. 
 (a) VELOMAR  GONÇALVES RIOS 
             Prefeito Municipal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LEI Nº  2.897 , de 09 DE FEVEREIRO DE 2012. 
 
 

“Autoriza o Município de Catalão a firmar 
convênio com a ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE 

EVANGÉLICA – mantenedora da CRECHE 
RECANTO INFANTIL e a conceder subvenção 

financeira da forma que especifica e dá outras 

providências”. 
 

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, no 

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

sanciono e promulgo a seguinte Lei: 

 

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

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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE EVANGÉLICA – “CRECHE RECANTO 

INFANTIL”, pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, com sede 

nesta cidade, de fevereiro a dezembro de 2012, objetivando a manter em 

pleno funcionamento a entidade, de forma a atender bem o maior número 

de crianças que se matricularem na referida instituição. 

 

§ 1º – O Município fica autorizado a conceder 

subvenção financeira à entidade ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE 

EVANGÉLICA – “CRECHE RECANTO INFANTIL”, para consecução dos 

objetivos previstos no caput deste artigo, até a importância de R$ 

293.000,00 (duzentos e noventa e três mil reais) para manutenção e 

funcionamento da Creche, incluindo pagamento dos professores, auxiliares 

e encargos dos mesmos. 

 

§ 2º - Os repasses ocorrerão mensalmente a partir do 

mês de fevereiro do ano de 2012, sendo que os valores das parcelas serão 

definidos no convênio a ser firmado. 

 



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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE EVANGÉLICA – “CRECHE RECANTO 

INFANTIL”, deverá apresentar o plano de aplicação e, posteriormente, a 

devida prestação de contas referente às subvenções recebidas nos moldes 

indicados pela Diretoria de Contabilidade. 

 

Art. 3º - As despesas decorrentes da aplicação desta 

Lei serão suportadas pela seguinte dotação orçamentária vigente; 

 

- 12.361.1034-4044 – Manutenção da rede de Ensino 

Básico e Fundamental; 

- 335043 – Subvenções Sociais. 

 

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

publicação, revogadas as disposições em contrário, surtindo seus efeitos a 

partir de 1º (primeiro) de fevereiro de 2012. 

 

 

(a)Deusmar Barbosa da Rocha 

      Presidente da Câmara Municipal de Catalão 

 
 

“Sanciono a presente Lei . 
Registre-se e publique-se.  
Catalão, 09.02.2012. 
 (a) VELOMAR  GONÇALVES RIOS 
             Prefeito Municipal 
 
 
 
 
Alterada  pela  lei 2.962, de 27.12.2012 
 
 
 
 
 



LEI Nº  2.898 , de 09 DE FEVEREIRO DE 2012. 
 

“Autoriza a abertura de crédito especial 

no orçamento fiscal do Município de 

Catalão, Estado de Goiás, no montante e 

classificação que especifica”. 

 

 

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de 

Goiás, no uso de suas prerrogativas constitucionais, aprova, e eu, 

Prefeito Municipal, sanciono e promulgo a seguinte Lei: 

 

Art. 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo 

Municipal autorizado, em conformidade com o disposto no Art. 43 

da Lei Federal nº 4.320/64, a abrir crédito especial no valor total 

de até R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais) no 

Orçamento fiscal do Município de Catalão, Estado de Goiás, no 

exercício de 2012, com a seguinte classificação orçamentária: 

 

18.544.1054.3.074 – Construção do Muro de Contensão e 

Dissipador da Represa do Bairro Mosenhor Souza 

44.90.51 – Obras e Instalações .........................R$ 160.000,00 

 

Total.................................................................R$ 160.000,00  

  

 Art. 2º - Para atender ao disposto no artigo 

anterior serão utilizados recursos provenientes da anulação 

parcial da dotação orçamentária abaixo: 

 

17.512.1088.3.042 – Canalização. 



44.9051 – Obras e Instalações...........................R$ 160.000,00 

Total.................................................................R$ 160.000,00 

 

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

sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

 

 

 

(a)Deusmar Barbosa da Rocha 

        Presidente da Câmara Municipal de Catalão 

 
 
 

“Sanciono a presente Lei . 
Registre-se e publique-se.  
Catalão, 09.02.2012. 
 (a) VELOMAR  GONÇALVES RIOS 
             Prefeito Municipal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LEI Nº  2.899 , de 12 de março de  2012. 
 
 

“Altera o Art. 1º da lei municipal nº 2.515, 

de 04 de outubro de 2007 e dá outras 

providências”. 

 

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de 

Goiás, no uso de suas prerrogativas constitucionais, aprova, e 

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

 

Art. 1º - O Art. 1º da lei municipal nº 2.515, 

de 04 de outubro de 2007, definido pela lei nº 2.553, de 24 de 

janeiro de 2008, passa a vigorar com a seguinte redação: 

 

“Lei Municipal nº 2.515, de 04 de outubro de 

2007, 

 

Art. 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo 

Municipal autorizado a realizar despesas em nome 

do MUNICÍPIO DE CATALÃO, até o limite de R$ 

88.803,79 (oitenta e oito mil, oitocentos e três reais 

e setenta e nove centavos), com a construção de 

uma casa residencial com 147,28m2 (Cento e 

quarenta e sete metros e vinte e oito centímetros 

quadrados), a ser construída sobre uma área de 

terreno de 467,81m2, situada à Rua José 

Clementino Borges, esquina com a Rua 27-A, no 

Loteamento Margon III, nesta cidade”. 

 

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

sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. 

 

 



(a)Deusmar Barbosa da Rocha 

       Presidente da Câmara Municipal de Catalão 

 

“Sanciono a presente Lei . 
Registre-se e publique-se.  
Catalão, 12.03.2012. 
 (a) VELOMAR  GONÇALVES RIOS 
             Prefeito Municipal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LEI Nº  2.900 , de 12 de março de  2012. 
 
 

“Autoriza desafetação de área e sua 
subsequente permuta por outra, junto a 
Companhia de Distritos Industriais de Goiás 
- Goiasindustrial, e dá outras providências’’. 

 

 

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

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

promulgo a seguinte Lei: 

 

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a desafetar de sua 

destinação original, passando à categoria de bem disponível, seguinte 

área de terreno: 

 

“UM TERRENO situado nesta cidade, caracterizado como ÁREA 

INSTITUCIONAL ‘ADMINISTRAÇÃO’, no Loteamento Distrito 

Mineroindustrial de Catalão – ‘DIMIC’, com a área de 3.704,69m² e 

as seguintes medidas e confrontações: pela frente mede 96,97 

metros e confronta com a Rotatória do Eixo Principal 1A; pelos 

fundos mede 69,20 metros e confronta com a MMC Automotores do 

Brasil S.A.; pelo lado esquerdo mede 22,12 metros e confronta com 

a estrada que demanda a Catalão, pelo lado direito mede 36,80 

metros e confronta também com a MMC Automotores do Brasil 

S.A.”, objeto do registro nº R.5-32.308 do livro 2- Reg. Geral, do 

C.R.I local 

 

Art. 2º - Procedida a desafetação de que trata o artigo 1º, fica o 

Poder Executivo autorizado a proceder a permuta da referida área por 

uma outra, de propriedade  da Companhia de Distritos Industriais de 



Goiás – Goiasindustrial, com  área de 3.704,69m², caracterizada com 

Lote 01 da Quadra 16 do loteamento Distrito Mineroindustrial de Catalão 

–DIMIC (1ª área do  DMD nº 1.855/2008), objeto da matrícula  imobiliária 

n° 35.411 do livro 2 - Reg. Geral, do C.R.I. local. 

 

§ 1º - A permuta dos imóveis se fará um pelo outro, sem qualquer 

torna ou volta compensatória, fazendo-se as transmissões livres e 

desembaraçadas de quaisquer ônus. 

 

§ 2º - O Município de Catalão, para que a permuta se revista de 

todas as cautelas legais e comuns em tais operações, providenciará 

Laudo de Avaliação elaborado por Comissão de Avaliação instituída pelo 

Executivo para tal fim. 

 

§ 3º - O imóvel descrito no Artigo 2º, que passará ao domínio do 

Município de Catalão fica declarado bem de uso especial (Área 

Institucional – Administração), e como tal afetado em sua totalidade. 

 

Art. 3º - As custas e emolumentos cartorários decorrentes da 

execução desta lei são de responsabilidade do Munícipio, e correrão à 

conta de verbas própria do orçamento vigente, dispensada a incidência 

do Imposto sobre Transmissões de Bens Imóveis – ITBI, na forma do art. 

156, VI, a, da Constituição Federal. 

 

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

 

Art. 5º - Revogam-se as disposições em contrário. 

 

 

(a) Deusmar Barbosa da Rocha 

       Presidente da Câmara Municipal de Catalão 



 
 

“Sanciono a presente Lei . 
Registre-se e publique-se.  
Catalão, 12.03.2012. 
 (a) VELOMAR  GONÇALVES RIOS 
             Prefeito Municipal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

LEI Nº  2.901 , de 12 de março de  2012. 
 
 

Autoriza o município de Catalão a contratar 
servidores para o Fundo Municipal de Saúde por 
tempo determinado e para atender a 
necessidade temporária de excepcional 
interesse público, nos termos do artigo 37, IX, 
da Constituição Federal, e dá outras 
providências. 
 

 

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

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

promulgo a seguinte Lei: 

 

 Art. 1º. Para atender a necessidade temporária de excepcional 

interesse público, caracterizada pelo Decreto nº 2.861, de 16 de fevereiro 

de 2012, fica o município de Catalão, através do Fundo Municipal de 

Saúde autorizado a efetuar a contratação de servidores a seguir 

especificados: 

 

CARGOS NÚMERO 

DE 

VAGAS 

CARGA 

HORÁRIA  

REQUISITOS SALÁRIO 

Assistente 

Social 

03 30 horas 

Semanal 

Formação 

Superior em 

Serviço Social  

com Registro 

no Conselho 

de Classe 

2.605,48 

Farmacêuti

co 

03 40 horas 

Semanal 

Formação 

Superior em 

Farmácia e/ou 

Bioquímica 

com Registro 

2.605,48 



no Conselho 

de Classe 

Terapeuta 

Ocupacion

al 

03 30 horas 

Semanal 

Formação 

Superior em 

Terapia 

Ocupacional 

com Registro 

no Conselho 

de Classe 

2.605,48 

Médico 

Clínico 

Geral 

08 20 horas 

Semanal 

Formação 

Superior em 

Medicina com 

Registro no 

Conselho de 

Classe 

2.605,48 

Médico 

Pediatra 

06 20 horas 

Semanal 

Formação 

Superior em 

Medicina com 

Especialização 

em Pediatria 

com Registro 

no Conselho 

de Classe 

2.605,48 

Médico 

Cardiologis

ta 

03 20 horas 

Semanal 

Formação 

Superior em 

Medicina com 

Especialização 

em Cardiologia 

com Registro 

no Conselho e 

Classe 

 

2.605,48 

Médico 

Dermatolog

ista 

02 20 horas 

Semanal 

Formação 

Superior em 

Medicina com 

Especialização 

em 

Dermatologia 

2.605,48 



com Registro 

no Conselho 

de Classe 

 

Médico 

Psiquiatra 

02 20 horas 

Semanal 

Formação 

Superior em 

Medicina com 

Especialização 

em Psiquiatria 

com Registro 

no Conselho 

de Classe 

2.605,48 

Médico 

Ortopedista 

01 20 horas 

Semanal 

Formação 

Superior em 

Medicina com 

Especialização 

em Ortopedia 

com Registro 

no Conselho 

de Classe 

 

2.605,48 

Médico 

Oftalmologi

sta 

02 20 horas 

Semanal 

Formação 

Superior em 

Medicina com 

Especialização 

em 

Oftalmologia 

com Registro 

no Conselho 

de Classe 

2.605,48 

Médico 

Plantonista 

05 08 plantões 

de 12 horas 

cada a ser 

prestado no 

SAMU por 

mês 

Formação 

Superior em 

Medicina com 

Registro no 

Conselho de 

Classe 

6.400,00 

Motorista 06 40 horas 

Semanal 

 

.Ensino Médio 

Completo 

.Carteira 

Nacional de 

718,74 



Habilitação “D” 

ou “E” 

.Curso de 

Condução de 

Veículo de 

Emergência – 

CVE 

.Curso de 

Movimentação 

Operacional de 

Produtos 

Perigosos  - 

MOPP 

.Curso de 

Primeiros 

Socorros 

Psicólogo 

com 

lotação no 

Distrito de 

Santo 

Antônio do 

Rio Verde 

03 40 horas 

Semanal 

Formação 

Superior em 

Psicologia com 

Registro no 

Conselho de 

Classe 

 

2.605,48 

Técnico de 

Enfermage

m 

10 40 horas 

Semanal 

Formação 

Técnica em 

Enfermagem 

com Registro 

no Conselho 

de Classe 

1.290,77 

 

 Parágrafo único. Os contratados serão colocados nas diversas 

unidades de saúde do Município e na ambulância de suporte avançado - 

UTI - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU. 

 
 I – a duração dos contratos será da data da contratação até o dia 

31 de dezembro de 2012, podendo ser prorrogado por até 180 (cento e 

oitenta) dias; 

 



 II – o recrutamento dos profissionais se dará por processo seletivo 

simplificado, assegurados o rigor e qualidade, devendo ser amplamente 

divulgado no Município; 

 
 III – o regime jurídico a ser adotado será o dos servidores efetivos 

do Município, ou seja, o estatutário, regido pela Lei Municipal nº 

1.142/92, inclusive no que se refere ao décimo terceiro salário e férias; 

 

 IV – o valor da remuneração será o definido no Quadro acima para 

os diversos cargos relacionados; 

 
 V – a carga horária será a que está definida no Quadro acima, 

inclusive em regime de turnos como citado; 

 

 VI – a extinção do contrato se dará com o exaurimento de sua 

vigência, podendo ser dar ainda pela rescisão administrativa, no caso de 

infração disciplinar, pela conveniência da administração, pela assunção, 

pelo contratado, de cargo público ou emprego incompatível, e por 

iniciativa do contratado. 

Art. 2º. Considera-se necessidade temporária de excepcional 

interesse público, para efeitos desta lei, a continuidade da prestação dos 

serviços de saúde, sempre contínuos, eficientes e sem risco de colapsos 

no atendimento aos munícipes; 

 

 Art. 3º. As despesas com a execução da presente lei serão 

contabilizadas e pagas a custas de verbas do orçamento vigente a conta 

da saúde.  

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

administrativa, não gerando qualquer vínculo permanente, estabilidade 

ou efetividade. 

 



 Art. 5º. Os contratados nos termos desta lei estão sujeitos, no que 

couber, aos mesmos deveres e proibições, inclusive quanto à 

acumulação de cargos e funções públicas e ao regime de disciplina e 

responsabilidade, vigentes para os demais servidores públicos 

municipais. 

 

 Art. 6º. Somente poderão ser contratados os interessados que 

comprovarem os seguintes requisitos: 

 

 I – ter dezoito (18) anos de idade completos; 

 

 II – ser brasileiro(a) nato ou naturalizado; 

 

 III – estar em dia com as obrigações militares e eleitorais; 

 

 IV – gozar de boa saúde física e mental, e não ser portador de 

deficiência incompatível com o exercício da função; 

 

 V – possuir habilitação profissional exigida para o cargo 

pretendido. 

 

Art. 7º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Art. 8º. Revogam-se as disposições em contrário. 

 

(a) Deusmar Barbosa da Rocha 
       Presidente da Câmara Municipal de Catalão 

 

“Sanciono a presente Lei . 
Registre-se e publique-se.  
Catalão, 12.03.2012. 
 (a) VELOMAR  GONÇALVES RIOS 

             Prefeito Municipal 



LEI Nº  2.902 , de 12 de março de  2012. 
 
 

“Altera número de vagas de cargos efetivos 
que especifica e dá outras providências”. 

 

 
 

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, no 

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

Municipal, sanciono e promulgo a seguinte Lei: 

 

Art. 1º - Altera-se o quantitativo de vagas dos cargos 

abaixo relacionados, todos constantes da lei municipal de nº 1.818, de 05 

de abril de 2000: 

 

I – de 10 (dez) para 15 (quinze) as vagas do cargo 

efetivo de OPERADOR DE MÁQUINA II, do ANEXO II, GRUPO “E”; 

 

II - de 01 (uma) para 03 (três) as vagas do cargo 

efetivo de AUDITOR FISCAL, do ANEXO II, GRUPO “I”. 

 

Parágrafo único – Altera-se, também, de 27 (vinte e 

sete) para 47 (quarenta e sete), o quantitativo de vagas do cargo efetivo 

de ENFERMEIRO, constante do ANEXO II, GRUPO “B”, da lei municipal 

nº 2.567, de 12 de março de 2008. 

 

 

Art. 2º - Permanecem inalteradas a remuneração e a 

carga horária dos cargos referenciados, bem como todos os direitos e 

deveres previstos no Estatuto dos Servidores Públicos do Município de 

Catalão, inclusive os requisitos básicos para o provimento. 

 



Parágrafo Único – Em razão das alterações do 

número de vagas, fica a Diretoria de Recursos Humanos do Município 

autorizada a readequar os Organogramas de acordo com os termos 

desta Lei. 

 

Art. 3º - Com a possibilidade de aplicação gradual da 

presente lei e baseado em estudos feitos pela Secretaria Municipal de 

Administração e Secretaria Municipal da Fazenda, não haverá impacto 

significante nos orçamentários financeiros neste exercício nem nos dois 

subsequentes. 

 

Parágrafo Único – Toda a despesa com esta lei tem 

adequação orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual e 

compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de diretrizes 

orçamentárias. 

 

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

publicação, revogadas as disposições em contrário. 

 
 

 
 
 
 

(a)Deusmar Barbosa da Rocha 
       Presidente da Câmara Municipal de Catalão 

 
 

“Sanciono a presente Lei . 
Registre-se e publique-se.  
Catalão, 12.03.2012. 
 (a) VELOMAR  GONÇALVES RIOS 
             Prefeito Municipal 
 
 
 

 



LEI Nº  2.903 , de 13 de março de  2012. 
 
 

“Declara de Utilidade Pública a Associação 

Pererê, nome fantasia Projeto Pererê Catalão”. 

 

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, no 

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

Municipal, sanciono e promulgo a seguinte Lei: 

 

Art. 1º - Fica pela presente Lei declarada de utilidade 

pública a “Associação Pererê, nome fantasia do Projeto Pererê 

Catalão”, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 13.233.039/0001-09, 

entidade sem fins lucrativos, de caráter assistencial, com sede no 

município de Catalão, Estado de Goiás. 

 

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

publicação, revogando-se as disposições em contrário. 

 

 

 

(a)Deusmar Barbosa da Rocha 

        Presidente da Câmara Municipal de Catalão 

 
“Sanciono a presente Lei . 
Registre-se e publique-se.  
Catalão, 13.03.2012. 
 (a) VELOMAR  GONÇALVES RIOS 
             Prefeito Municipal 
 

 
 



LEI Nº  2.904 , de 13 de março de  2012. 
 
 

“Autoriza o Município de Catalão a firmar convênio de 

parceria com a FUNDAÇÃO ESPÍRITA NOVA VIDA – 

FENOVA, e a conceder subvenção financeira da forma 

que especifica e dá outras providências.” 

 

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de 

Goiás, no uso de suas prerrogativas constitucionais, aprova, e eu, 

Prefeito Municipal, sanciono e promulgo a seguinte Lei: 

 

Art. 1º - Fica o chefe do Poder Executivo 

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

convênio com a FUNDAÇÃO ESPÍRITA “NOVA VIDA”, também 

designada pela sigla FENOVA, pessoa jurídica de direito privado, de 

natureza filantrópica, sem fins lucrativos, com sede nesta cidade, até 

dezembro de 2012, objetivando uma parceria com a FENOVA no sentido 

de colaborar para mantê-la em pleno funcionamento, de forma a atender 

bem o maior número de crianças que se matricularem na referida 

instituição, tudo de acordo com os Estatutos da referida Fundação.  

 

§1º - O Município fica autorizado a 

conceder subvenção financeira à entidade FUNDAÇÃO ESPÍRITA 

“NOVA VIDA” – FENOVA, para consecução dos objetivos referenciados 

no caput deste artigo, na ordem de R$ 72.000,00 (Setenta e dois mil 

reais). 

 

§2º - Os repasses ocorrerão em parcelas 

mensais cujos valores serão definidos em termo de convênio, a partir de 



março de 2012, cujos valores poderão ser utilizados para pagamento dos 

salários e direitos trabalhistas e sociais dos funcionários da Fundação. 

 

Art. 2º - Para fazer face aos recursos desta 

lei, a FUNDAÇÃO ESPÍRITA “NOVA VIDA” – FENOVA, deverá 

apresentar o plano de aplicação, e, posteriormente, a devida prestação 

de conta referente às subvenções recebidas nos termos e formas 

indicadas pela Diretoria de Contabilidade. 

 

Art. 3º - As despesas decorrentes da 

aplicação desta Lei serão suportadas por dotações orçamentárias 

próprias vigentes, a conta da seguinte verba: 

 

08.244.1026.4027 – Manutenção das Atividades 

Assistenciais  

33.50.43 – Subvenções Sociais 

 

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

de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, surtindo seus 

efeitos a partir de 1º (primeiro) de março de 2012. 

 

 

(a)Deusmar Barbosa da Rocha 

Presidente da Câmara Municipal de Catalão 

 

“Sanciono a presente Lei . 
Registre-se e publique-se.  
Catalão, 13.03.2012. 
 (a) VELOMAR  GONÇALVES RIOS 

             Prefeito Municipal 
 
 
 
 



LEI Nº  2.905 , de 15 de março de  2012. 
 
 

“ALTERA A REDAÇÃO DA LEI MUNICIPAL 

Nº 2.286, DE 18 DE MAIO DE 2005”. 

 

 

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

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

sanciono e promulgo a seguinte Lei: 

 

Art. 1º - O Art. 2º da Lei nº 2.286 de 18 de maio de 2005, passa a vigorar 

com a seguinte redação: 

 

Art. 2º [...] 
 

§ 5º - A tipologia e o padrão das moradias e da 
infraestrutura urbana deverão observar os critérios e 
parâmetros técnicos referendados pela ABNT – NBR 
9050, que dispõe quanto ao projeto, construção, 
instalação e adaptação de edificações, mobiliário, espaços 
e equipamentos urbanos às condições de acessibilidade. 
 
§ 6º - O formulário de inscrição dos pretendentes às 
moradias deverá possuir campos específicos para famílias 
e/ou pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida 
que apresentam necessidades especiais. 
 
§ 7º - Tais deficiências deverão ser comprovadas 
mediante apresentação de laudo médico. 
 
§ 8º - As moradias construídas desvinculadas de 
conjuntos habitacionais deverão ser cadastradas, de 
forma sucessiva, e contadas até o número de 10 unidades 
para que se possa destinar a reserva de 10% para as 
famílias e/ou pessoas com deficiência ou com mobilidade 
reduzida. 
 



Art. 4º - A. O processo seletivo dos beneficiários do 
programa habitacional deverá obedecer aos princípios de 
publicidade e transparência. 
§ 1º - Os resultados quanto ao processo seletivo deverão 
ser disponibilizados para que cada inscrito tenha acesso 
às informações que o levaram a ser ou não beneficiado. 
 
§ 2º - A lista dos contemplados deverá ser publicada em 
jornal de grande circulação no Munícipio de Catalão e 
afixada em mural da Prefeitura Municipal”. 

 

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

as disposições em contrário. 

 

 

 

(a)Deusmar Barbosa da Rocha 

        Presidente da Câmara Municipal de Catalão 

 

 
“Sanciono a presente Lei . 
Registre-se e publique-se.  
Catalão, 15.03.2012. 
 (a) VELOMAR  GONÇALVES RIOS 
             Prefeito Municipal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LEI Nº  2.906 , de 28 de março de  2012. 
 

“Autoriza a abertura de crédito 

especial no orçamento fiscal do 

Município de Catalão, Estado de 

Goiás, no montante e classificação 

que especifica.” 
 
 

A Câmara Municipal de Catalão, Estado 

de Goiás, no uso de suas prerrogativas constitucionais, aprova, e 

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

 

Art. 1º - Fica o Chefe do Poder 

Executivo Municipal autorizado, em conformidade com o disposto 

nos Arts. 42 e 43 da Lei Federal nº 4.320/64, a abrir crédito 

especial no valor total de até R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco 

mil reais) no Orçamento fiscal do Município de Catalão, Estado de 

Goiás, no exercício de 2012, com a seguinte classificação 

orçamentária:  

 

08.122.1022-4020 – Fundo Municipal de Assistência Social 

33.50.43 – Subvenções Sociais 

Fonte de Recurso – 129 – Transferência do Fundo Nacional de 

Assistência Social – FNAS 

Total...............................................................................50.00

0,00 

 

Art. 2º - Para atender ao disposto no 

artigo anterior serão utilizados recursos provenientes da anulação 

parcial da dotação orçamentária abaixo: 

 

08.122.1022-4020 – Fundo Municipal de Assistência Social 



309030 – Material de Consumo..................................R$ 

20.000,00 

339036 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 

.................................................................................R$ 

35.000,00 

Fonte de recursos 129 – Transferência Recursos FNAS. 

 

 

Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na 

data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

 

 

 

(a)Deusmar Barbosa da Rocha 

Presidente da Câmara Municipal de Catalão 

 
 
“Sanciono a presente Lei . 
Registre-se e publique-se.  
Catalão, 28.03.2012. 
 (a) VELOMAR  GONÇALVES RIOS 
             Prefeito Municipal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LEI Nº  2.907 , de 28 de março de  2012. 
 

“Autoriza a concessão de Gratificação Especial 

aos Servidores Municipais que prestaram 

serviços extraordinários e imprescindíveis 

durante as comemorações do Carnaval de 

2012, como especifica”. 

 

A Câmara Municipal de Catalão, Estado 

de Goiás, no uso de suas prerrogativas constitucionais, aprova, 

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

 

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal 

autorizado a conceder Gratificação Especial (conforme o número 

de horas trabalhadas) aos servidores deste Município que 

prestaram serviços suplementares imprescindíveis durante as 

comemorações do Carnaval de 2012, como especifica: 

  

Matr. Nome Servidor cargo 
vr. bruto 

 a receber 

4.137 ALEXANDRE GOMES FERREIRA AGENTE FISCALIZACAO-SMTC 200,00 

3.117 ALEXANDRE RODRIGUES DA COSTA AGENTE FISCALIZACAO-SMTC 100,00 

2.013 ALIPIO COELHO DE MESQUITA AUX SERVICO, NIVEL 1 300,00 

5.899 
ANALIA MARGARIDA TRISTAO DE 
MOURA FISCAL VIG SANITARIA NIVEL 2 FMS 400,00 

2.994 ANTONIO CARLOS DA SILVA AGENTE FISCALIZACAO-SMTC 200,00 

1.496 ANTONIO MESQUITA ARAUJO MOTORISTA, NIVEL 1 600,00 

1.487 ARLINDO RAFAEL NUNES 
CH DIVISAO PROD ASFALTO E 
COMPONENTES 600,00 

4.565 BENTO LUIZ DIAS AGENTE FISCALIZACAO-SMTC 100,00 

646 CACILDA MARIA DA SILVA AUX ODONTOLOGIA, NIVEL 2 400,00 

5.050 CARLOS HENRIQUE GUIMARAES AGENTE FISCALIZACAO-SMTC 250,00 

1.380 CARLOS ROBERTO MACHADO AUX SERVICO, NIVEL 1 600,00 

267 CELSO FARIA DE ALMEIDA MOTORISTA, NIVEL 2 600,00 

2.996 CLEIBER MONTEIRO DOS SANTOS AGENTE FISCALIZACAO-SMTC 370,00 

4.567 CLEITON CRISPIM PEREIRA AGENTE FISCALIZACAO-SMTC 500,00 



5.775 DANIEL ALMEIDA DA SILVA AGENTE FISCALIZACAO-SMTC 560,00 

1.448 DANIEL ALVES RIBEIRO AUX SERVICO, NIVEL 2 600,00 

4.805 DEBORA MENDES DA FONSECA AGENTE FISCALIZACAO-SMTC 200,00 

5.776 DIEGO LUIZ RIBEIRO TRONCHA AGENTE FISCALIZACAO-SMTC 300,00 

4.568 DIEGO TOMAS LUCIANO AGENTE FISCALIZACAO-SMTC 100,00 

1.531 DIOGENES PIRES LEITE AUX SERVICO, NIVEL 1 300,00 

69 DIVINO CAMARGO DA SILVA OPERADOR MAQ PESADA, NIVEL 1 600,00 

5.900 EDIANE BRAZ FERREIRA FISCAL VIG SANITARIA NIVEL 2 FMS 400,00 

1.449 ELIZIO PEREIRA DA SILVA AUX SERVICO, NIVEL 1 300,00 

4.259 ENIVALDA DE FATIMA FERREIRA AGENTE FISCALIZACAO-SMTC 370,00 

4.569 FERNANDA SOUZA PACHECO AGENTE FISCALIZACAO-SMTC 435,00 

5.777 FLAVIA SILVA MASTRELLA AGENTE FISCALIZAÇÃO-SMTC 300,00 

5.984 GEORGE ELMAR TEODORO RIBEIRO FISCAL DE OBRAS, NIVEL 2 600,00 

76 HELENO DE PAULA PONTES ESCRITURARIO, NIVEL 3 400,00 

1.747 INACIO GOMES DA TRINDADE AUX SERVICO, NIVEL 1 300,00 

5.985 IZAIAS APOLINARIO DANTAS FISCAL DE OBRAS, NIVEL 2 600,00 

2.016 JALES BRAZ CORINTO AUX SERVICO, NIVEL 1 300,00 

1.636 JOAO FERNANDES DA SILVA AUX SERVICO, NIVEL 1 600,00 

278 JOAQUIM ROSA DE OLIVEIRA OPERADOR MAQ PESADA, NIVEL 1 300,00 

2.133 JOSE MACHADO DA SILVA AUX SERVICO, NIVEL 1 300,00 

262 JOSE SEVERINO DA SILVA AUX SERVICO, NIVEL 1 600,00 

410 LIZANDRO DE OLIVEIRA SILVA CH DIVISAO CAPINA E LIMP BUEIROS 600,00 

4.572 LUCAS AGUIAR AGENTE FISCALIZACAO-SMTC 200,00 

4.573 MARCIO JOSE DAS NEVES AGENTE FISCALIZACAO-SMTC 250,00 

5.241 OIDE DE OLIVEIRA SOBRINHO ASS ESP P/ASS COMUNITÁRIOS E SOC 600,00 

265 RENATO MARINHO DE FREITAS OPERADOR MAQ PESADA, NIVEL 2 600,00 

5.351 RONALDO ARCANJO DA SILVA CH EQUIPE TRABALHO - NIVEL I 300,00 

111 SEBASTIAO DOS ANJOS RODRIGUES CH DIVISAO DE SERVIÇOS BRAÇAIS 600,00 

407 SEBASTIAO NETO PACHECO ENCANADOR, NIVEL 1 600,00 

5.989 SERGIO FERREIRA DA SILVA FISCAL DE OBRAS, NIVEL 2 600,00 

2.030 SERGIO LUIZ DOS SANTOS AUX SERVICO, NIVEL 2 300,00 

1.431 SILVIO BATISTA JACINTO AUX SERVICO, NIVEL 1 600,00 

1.518 SOLIMAR RODRIGUES COELHO AUX SERVICO, NIVEL 2 600,00 

616 VALDIVINO PIRES MOURA PEDREIRO, NIVEL 1 600,00 

2.033 VALMIR CARLOS NETO AUX SERVICO, NIVEL 1 600,00 

1.194 VANDERLEY DE OLIVEIRA DA SILVA AUX SERVICO, NIVEL 2 600,00 

5.779 WELDA DE LOURDES BORGES SILVA AGENTE FISCALIZACAO-SMTC 370,00 

1.605 WILLIAM GONCALVES AUX SERVICO, NIVEL 2 300,00 

                               total geral....R$ 22.005,00 

 



Art. 2º - As despesas com a execução 

desta lei correrão a conta da dotação orçamentária vigente. 

 

Art. 3º - Esta lei entrará em vigor na data 

de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. 

 

 

 

(a) Deusmar Barbosa da Rocha 

Presidente da Câmara Municipal de Catalão 

 
 
 
 

“Sanciono a presente Lei . 
Registre-se e publique-se.  
Catalão, 28.03.2012. 
 (a) VELOMAR  GONÇALVES RIOS 
             Prefeito Municipal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LEI Nº  2.908 , de 09 de abril de  2012. 
 
 
 

“Autoriza efetuar a recomposição 

salarial dos servidores e agentes 

políticos da forma que especifica e dá 

outras providências”. 
 

 

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de 

Goiás, no uso de suas prerrogativas constitucionais, aprova, e eu, 

Prefeito Municipal, sanciono e promulgo a seguinte Lei: 

 

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal 

autorizado, nos termos da lei municipal nº 2.550, de 24/01/2008, 

que fixou a data base das revisões gerais anuais dos subsídios dos 

agentes políticos e da remuneração dos servidores públicos 

municipais, a efetuar a revisão salarial dos AGENTES POLÍTICOS 

ELETIVOS, NOMEADOS E EQUIPARADOS em 3,24% (três vírgula 

vinte e quatro por cento), correspondente à variação do IGP-M 

(FGV) DE 04/2011 a 03/2012, a partir de 1º (primeiro) de abril do 

corrente ano.  

 

Art. 2º - Fica ainda autorizado a efetuar a 

revisão salarial dos SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS, 

COMISSIONADOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS E 

CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO (TEMPORÁRIOS), 

em 3,24% (três vírgula vinte e quatro por cento) correspondente à 

variação do IGP-M (FGV) de 04/2011 a 03/2012, e a conceder 

reajuste salarial de 6,76% (seis vírgula setenta e seis por cento), 

perfazendo o percentual de 10,00% (dez por cento), a partir de 1º 



(primeiro) de abril do corrente ano, sobre os valores da folha de 

pagamento de março de 2012. 

 

Art. 3º - As despesas com a execução desta lei 

correrão a conta da dotação orçamentária vigente. 

 

Art. 4º - Revogam-se as disposições em 

contrário. 

 

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

publicação, surtindo seus efeitos a partir de 1º (primeiro) de abril 

do corrente ano. 

 

  

(a)Deusmar Barbosa da Rocha 

Presidente da Câmara Municipal de Catalão 

 
 
 
 

“Sanciono a presente Lei . 
Registre-se e publique-se.  
Catalão, 09.04.2012. 
 (a) VELOMAR  GONÇALVES RIOS 
             Prefeito Municipal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LEI Nº  2.909 , de 10 de abril de  2012. 
 

“Altera § 1º, do Art. 1º, da Lei 

Municipal nº 2.659, de 03 de abril de 

2009”. 

 

 

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de 

Goiás, no uso de suas prerrogativas constitucionais, aprova, e eu, 

Prefeito Municipal, sanciono e promulgo a seguinte Lei: 

 

Art. 1º - Altera § 1º, do Art. 1º, da Lei 

Municipal de nº 2.659, de 03 de abril de 2.009, que a partir 

desta data passa a vigorar com a seguinte redação: 

 

“Lei Municipal nº 2.659, de 03 de abril de 

2.009: 

 

Art. 1º -  

 

§ 1º - Fica ainda o Município de Catalão 
autorizado a conceder subvenção financeira a FUNDAÇÃO 

ASSISTENCIAL DR. WILLIAN FAIAD para manutenção e 

funcionamento do Hospital Materno Infantil e Centro Integrado da 
Mulher, nesta cidade, através do convênio referenciado no caput, 

até a importância de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) mensais, 
cujos repasses ocorrerão na forma e datas a ser definidas no 

convênio”. 

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

de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, 

surtindo seus efeitos a partir de 1º (primeiro) de abril do corrente 

ano. 

 

  



 

 

(a)Deusmar Barbosa da Rocha 

Presidente da Câmara Municipal de Catalão 

 

“Sanciono a presente Lei . 
Registre-se e publique-se.  
Catalão, 10.04.2012. 
 (a) VELOMAR  GONÇALVES RIOS 
             Prefeito Municipal 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LEI Nº  2.910 , de 12 de abril de  2012. 
 
 

“Denomina logradouro público que 

especifica”. 

 

 

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, no 

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

sanciono e promulgo a seguinte Lei: 

 

Art. 1º - Fica denominada “RUA LOURENÇO CORTOPASSI” a 

Rua que faz ligação entre as Ruas Presidente Médici (antiga Rua 502) e a Rua 

500, no Bairro Santa Cruz. 

 

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

 

  

 

 

(a)Deusmar Barbosa da Rocha 

Presidente da Câmara Municipal de Catalão 

 
 
 

“Sanciono a presente Lei . 
Registre-se e publique-se.  
Catalão, 12.04.2012. 
 (a) VELOMAR  GONÇALVES RIOS 

             Prefeito Municipal 
 
 
 
 
 
 



LEI Nº  2.911 , de 12 de abril de  2012. 

 

“Denomina o CMEI do Setor Evelina Nour II, 

nesta cidade”. 

 

 

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de 

Goiás, no uso de suas prerrogativas constitucionais, aprova, e eu, 

Prefeito Municipal, sanciono e promulgo a seguinte Lei: 

 

Art. 1º - Fica denominado de “CMEI 

NATÁLIA SAFATLE SOARES”, o CMEI do Setor Evelina Nour II, 

nesta cidade. 

 

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

sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

 

  

 

 

(a)Deusmar Barbosa da Rocha 

Presidente da Câmara Municipal de Catalão 

 

 

“Sanciono a presente Lei . 
Registre-se e publique-se.  
Catalão, 12.04.2012. 
 (a) VELOMAR  GONÇALVES RIOS 
             Prefeito Municipal 
 
 
 



LEI Nº  2.912 , de 18 de abril de  2012. 
 

Autoriza o município de Catalão, através da 
FUNDAÇÃO CULTURAL “Maria das Dores 
Campos”, autorizado a contratar servidores 
por tempo determinado para atender a 
necessidade temporária de excepcional 
interesse público, nos termos do artigo 37, 
IX, da Constituição Federal, e dá outras 
providências. 

 

 

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

eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte lei: 

 

 Art. 1º. Para atender a necessidade temporária de excepcional 

interesse público, caracterizada pelo Decreto nº 2.925, de 16 de março 

de 2012, fica o município de Catalão, através da Fundação Cultural 

Maria das Dores Campos, autorizado a efetuar a contratação de 

servidores a seguir especificados:  

 

PARA 0 PROJETO ORQUESTRA DE CÂMARA: 

 

 

CARGOS Nº 

DE 

VAGAS 

CARGA 

HORÁRIA  
REQUISITOS SALÁRIO 

Professor de 

Violino 

01 20 horas 

Semanal 
Formação: No mínimo 
cursando nível superior em 
Música com Habilidade 
Específica em Violino e 
Experiência como professor 
de Música em Orquestra de 
Câmara. 

1.500,00 



Professor de 

Viola Erudita 

01 20 horas 

Semanal 
Formação: No mínimo 
cursando nível superior em 
Música com Habilidade 
Específica em Viola Erudita e 
Experiência como professor 
em Orquestra de Câmara 

1.500,00 

Professor de 

Violoncello 

01 20 horas 

Semanal 
Formação: No mínimo 
cursando nível superior em 
Música ou curso de extensão 
com habilidade especifica 
em Violoncello e experiência 
como professor de 
Orquestra de Câmara. 

1.500,00 

Professor de 

Percussão 

01 20 horas 

Semanal 
Formação: No mínimo 
cursando técnico em 
Percussão Sinfônica, 
experiência como Professor 
em Orquestra de Câmara. 

1.500,00 

Professor de 

Teoria Musical 

01 20 horas 

Semanal 
Formação: No mínimo 
cursando nível superior em 
Música Experiência em 
Orquestra de Câmara. 

1.500,00 

Professor de 

Piano 

01 20 horas 

Semanal 
Formação: Cursos História 
da Música, Solfejo, 
Pedagogia Musical 
Harmonia Piano. 
Experiência em Orquestra 
de Câmara. 

1.500,00 

Professor de 

Harmonia 

01 20 horas 

Semanal 
Formação: No mínimo 
cursando nível superior em 
Música e experiência como 
professor de orquestra de 
câmara, arranjador e 
regência. 

1.500,00 

 

 

 

 

 

 

Professor de 

Contra Baixo 

Acústico  

01 20 horas 

Semanal 
Formação: No mínimo 
cursando nível superior em 
música e experiência como 
professor de Violoncello e 
contra-baixo. 

1.500,00 

Assistente 

administrativo 

01 40 horas 

semanal 
Formação: Domínio do 
pacote Office com Excel e 
Power Point avançados, 
domínio de Encore e Finale. 
Conhecimento em música e 
experiência em Orquestra de 
Câmara. 
 

1.020,00 

 



 

PARA O PROJETO BALLET: 

 

CARGOS Nº DE 
VAGAS 

CARGA 

HORÁRIA  

REQUISITOS SALÁRIO 

Coordenador 

Administrativo 

Financeiro 

01 20 horas 

semanais 
Formação: Nível superior 
e/ou pós-graduação em 
administração de empresas 
ou gestão empresarial. 
Domínio em elaboração e 
condução de projetos 
culturais, domínio da lei de 
federal n° 8.313/91 e suas 
instruções normativas.  

3.000,00 

Professor (a) 

Ballet Clássico 

02 20 horas 

Semanal 
Formação: No mínimo nível 
técnico, com formação em 
ballet clássico e experiência 
mínima de cinco anos como 
professor(a)de ballet para 
crianças e adolescentes. 
Habilidades para ministrar 
aulas práticas de teóricas, 
conhecimento dos métodos 
RAD,Gisela Vaz e 
coreografias. 

2.000,00 

Assistente 

Administrativo 

01 40 horas 

Semanal 
Formação: Experiência 
comprovada em rotinas 
administrativas de escolas 
de dança. Ensino 
médio(magistério) ou 
Superior em Artes Cênicas 
ou  Dança . 
Domínio em pacote Office 
com Excel e Power Point 
avançado. 

700,00 

 

CARGOS COMISSIONADOS: 
 

CARGOS Nº 

DE 

VAGAS 

CARGA 

HORÁRIA  
REQUISITOS SALÁRIO 

Coordenador 

(a) Orquestra 

de Câmara 

01 40 horas 

semanais 
Formação: No mínimo 1º 
grau Conservatório, com 
experiência em coordenação 
de atividades com projetos 
de leis de incentivo a cultura 
e atividades de coordenação 
de no mínimo orquestra de 

6.000,00 



câmara. 

Coordenador 

Administrativo 

Financeiro de 

Projetos 

Culturais 

 

01 40 horas 

semanais 
Formação: Nível superior 
e/ou pós-graduação em 
administração de empresas 
ou gestão empresarial. 
Domínio em elaboração e 
condução de projetos 
culturais, domínio da lei de 
federal n° 8.313/91 e suas 
instruções normativas.  

5.500,00 

Coordenador 

(a) Pedagógico 

do Ballet 

01 40 horas 

semanais 
Formação: Formação 
superior e nível tecnico em  
ballet clássico, com no 
mínimo 10 anos de 
experiência, conhecimento 
em métodos de sapateado, 
técnicas de todos os 
métodos e coreografias. 
Experiência na coordenação 
de crianças e adolescentes, e 
na coordenação de 
atividades de projetos de 
leis de incentivo à cultura. 

3.000,00 

 

               § 1º - Os cargos de natureza comissionada acima 

referenciados existirão de 1º (primeiro) de junho de 2012 a 31 de maio 

de 2013; em caso de prorrogação dos Projetos com a renovação dos 

contratos por prazo determinado, poderão ser aproveitados por no 

máximo 180 (cento e oitenta) dias da data limite.  

 

§ 2º. Os contratados pela Fundação Cultural Maria das Dores 

Campos, prestarão serviços nas suas funções dentro do projeto 

respectivo, na Orquestra de Câmara ou no Ballet. 

 

 I – a duração dos contratos por prazo determinado será de 1º 

(primeiro) de junho de 2012 a 31 de maio de 2013, podendo ser 

prorrogado por até 180 (cento e oitenta) dias; 

 



 II – o recrutamento dos profissionais se dará por processo seletivo 

simplificado, assegurados o rigor e qualidade, devendo ser amplamente 

divulgado no Município; 

 

 III – o regime jurídico a ser adotado será o dos servidores efetivos 

do Município, ou seja, o estatutário, regido pela Lei Municipal nº 

1.142/92, inclusive no que se refere ao décimo terceiro salário e férias; 

 

 IV – o valor da remuneração será o definido nos Quadros acima 

para os diversos cargos relacionados; 

 

 V – a carga horária será a que está definida nos Quadros acima, 

inclusive em regime de turnos como citado; 

 

 VI – a extinção do contrato se dará com o exaurimento de sua 

vigência, podendo ser dar ainda pela rescisão administrativa, no caso de 

infração disciplinar, pela conveniência da administração, pela 

assunção, pelo contratado, de cargo público ou emprego incompatível, e 

por iniciativa do contratado. 

 

 Art. 2º. Considera-se necessidade temporária de excepcional 

interesse público, para efeitos desta lei, a execução dos projetos da 

Fundação de Orquestra de Câmara e Ballet, já aprovados no Ministério 

da Cultura e com mais de 80% (oitenta por cento) dos recursos 

captados e depositados em conta própria.  

 

 Art. 3º. As despesas com a execução da presente lei serão 

contabilizadas e pagas a custas de verbas do orçamento vigente.  

 

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

jurídica administrativa, não gerando qualquer vínculo permanente, 

estabilidade ou efetividade. 

 



 Art. 5º. Os contratados nos termos desta lei estão sujeitos, no que 

couber, aos mesmos deveres e proibições, inclusive quanto à 

acumulação de cargos e funções públicas e ao regime de disciplina e 

responsabilidade, vigentes para os demais servidores públicos 

municipais. 

 

 Art. 6º. Somente poderão ser contratados os interessados que 

comprovarem os seguintes requisitos: 

 

 I – ter dezoito (18) anos de idade completos; 

 

 II – ser brasileiro(a) nato ou naturalizado; 

 

 III – estar em dia com as obrigações militares e eleitorais; 

 

 IV – gozar de boa saúde física e mental, e não ser portador de 

deficiência incompatível com o exercício da função; 

 V – possuir habilitação profissional exigida para o cargo 

pretendido. 

 

Art. 7º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Art. 8º. Revogam-se as disposições em contrário. 

 

 

(a)Deusmar Barbosa da Rocha 

 

Presidente da Câmara Municipal de Catalão 

 

“Sanciono a presente Lei . 
Registre-se e publique-se.  
Catalão, 18.04.2012. 
 (a) VELOMAR  GONÇALVES RIOS 
             Prefeito Municipal 
 



LEI Nº  2.913 , de 26 de abril de  2012. 
 

 

“Faz alteração da alíquota ISSQN, no 

subitem 10.01, do Anexo I, da Lei 
Municipal de n.º 2.174, de 22/12/2003 

(Código Tributário Municipal)”. 
 

 
A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, 

no uso de suas prerrogativas constitucionais, aprova, e eu, Prefeito 
Municipal, sanciono e promulgo a seguinte Lei: 

 
Art. 1º - A alíquota do ISSQN, prevista no subitem 

10.01, do Anexo I, da Lei Municipal de n.º 2.174, de 22 de dezembro de 
2003 (Código Tributário Municipal), passa a vigorar nos termos seguintes: 

 
“Lei Municipal nº 2.174, de 22/12/2003”. 
 

ANEXO I 
TABELAS PARA COBRANÇA E LISTA DE SERVIÇOS 
 

10 – Serviços de intermediação e congêneres. 
 

10.01 – Agenciamento, corretagem ou intermediação de câmbio, 
de seguros, de cartões de crédito, de planos de saúde e de planos 
de previdência privada. 

 
     2% 

 

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

publicação, surtindo seus efeitos a partir de 1º (primeiro) de maio do 
corrente ano. 

  
 

(a)Deusmar Barbosa da Rocha 
Presidente da Câmara Municipal de Catalão 

 
“Sanciono a presente Lei . 
Registre-se e publique-se.  
Catalão, 26.04.2012. 
 (a) VELOMAR  GONÇALVES RIOS 

             Prefeito Municipal 
 

 
 



LEI Nº  2.914 , de 26 de abril de  2012. 
 

“Acresce parágrafo único ao art. 3º 
da Lei nº 2.894, de 09 de fevereiro de 
2.012”. 

 

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

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

promulgo a seguinte Lei: 

 

Art. 1º - O art. 3º da Lei nº 2.894, de 09 de fevereiro de 2.012, fica 

acrescida de parágrafo único, na forma seguinte: 

“........................................................................................................... 

“Art. 3º................................................................................................. 

“Parágrafo único. As despesas com escrituração, custas, emolumentos 

cartorários, registros e outras decorrentes da presente Lei, correrão por conta 

exclusiva do município de Catalão, dispensado o recolhimento do ITBI por 

parte do expropriado na hipótese de expropriação consensual em que o 

pagamento da indenização se der por dação em pagamento, ou dação em 

pagamento e dinheiro.” 

 

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

revogadas as disposições em contrário. 

 

 

(a)Deusmar Barbosa da Rocha 

Presidente da Câmara Municipal de Catalão 

 

“Sanciono a presente Lei . 
Registre-se e publique-se.  
Catalão, 26.04.2012. 
 (a) VELOMAR  GONÇALVES RIOS 

             Prefeito Municipal 
 

 



LEI Nº  2.915 , de 26 de abril de  2012. 
 
 

“Denomina de Avenida “DORALICE 

RODRIGUES PEREIRA” a Avenida do lado 

esquerdo do córrego “Chácara das Madres”, 

do Bairro Monsenhor Souza, e dá outras 

providências”. 

 

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

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

promulgo a seguinte Lei: 

 

Art. 1º - Fica denominado de Avenida “DORALICE RODRIGUES 

PEREIRA” a Avenida do lado esquerdo do córrego “Chácara das 

Madres”, do Bairro Monsenhor Souza, nesta cidade de Catalão-GO. 

 

Art. 2º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a mandar 

confeccionar a placa relativa à denominação de que trata artigo anterior. 

 

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

revogando-se as disposições em contrário. 

 

 

 

(a)Deusmar Barbosa da Rocha 

       Presidente da Câmara Municipal de Catalão 

 
 
“Sanciono a presente Lei . 
Registre-se e publique-se.  
Catalão, 26.04.2012. 
 (a) VELOMAR  GONÇALVES RIOS 
             Prefeito Municipal 



LEI Nº  2.916 , de 26 de abril de  2012. 
 
 

“Altera parágrafo único, do Art. 1º, da Lei 
Municipal de nº 2.515, de 04 de outubro de 2007”. 

 
 

 
A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, 

no uso de suas prerrogativas constitucionais, aprova, e eu, Prefeito 
Municipal, sanciono e promulgo a seguinte Lei: 

 
 
Art. 1º - Altera o parágrafo único, do Art. 1º, da Lei 

Municipal de nº 2.515, de 04 de outubro d 2012, que a partir desta data 
passa a vigorar com a seguinte redação: 

 
“Lei Municipal nº 2.515, de 04 de outubro de 2007, 
 
Art. 1º -  
 

“Parágrafo único – Depois de concluída a 
construção da casa e uma vez habitada pelo beneficiário fica o 
Município de Catalão autorizado a proceder à escrituração do bem em 
nome do Sr. Paulo Hummel”. 

 

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

publicação, revogadas as disposições em contrário, surtindo seus efeitos a 
partir de 1º (primeiro) de abril do corrente ano. 
 

  
 
 

(a)Deusmar Barbosa da Rocha 
Presidente da Câmara Municipal de Catalão 

 
“Sanciono a presente Lei . 
Registre-se e publique-se.  
Catalão, 26.04.2012. 
 (a) VELOMAR  GONÇALVES RIOS 
             Prefeito Municipal 

 

 
 
 



LEI Nº  2.917 , de 26 de abril de  2012. 
 
 

“Declara de Utilidade Pública a ONG OAACAE 

– ONG DE AMPARO E ASSISTÊNCIA À 

CRIANÇA E ADOLESCENTE EDUCARE, de 

Catalão”. 

 

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, 

no uso de suas prerrogativas constitucionais, aprova, e eu, Prefeito Municipal, 

sanciono e promulgo a seguinte Lei: 

 

Art. 1º - Fica pela presente Lei declarada de 

utilidade pública a “ONG OAACAE – ONG DE AMPARO E ASSISTÊNCIA À 

CRIANÇA E ADOLESCENTE EDUCARE”, inscrita no CNPJ sob o nº 

13.010.044/0001-44, entidade sem fins lucrativos, de caráter assistencial, com 

sede no município de Catalão, Estado de Goiás. 

 

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

publicação, revogando-se as disposições em contrário. 

 

 

(a)Deusmar Barbosa da Rocha 

Presidente da Câmara Municipal de Catalão 

 

 

 

“Sanciono a presente Lei . 
Registre-se e publique-se.  
Catalão, 26.04.2012. 
 (a) VELOMAR  GONÇALVES RIOS 
             Prefeito Municipal 

 

 
 
 



LEI Nº  2.918 , de 10 de maio de  2012. 
 
 
 

“Denomina o CMEI do Setor Flamboyant, 

nesta cidade”. 

 

 

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, 

no uso de suas prerrogativas constitucionais, aprova, e eu, Prefeito Municipal, 

sanciono e promulgo a seguinte Lei: 

 

Art. 1º - Fica denominado de “JOÃO MARGON VAZ”, o CMEI do Setor 

Flamboyant, nesta cidade. 

 

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

disposições em contrário. 

 

 

 

(a)Deusmar Barbosa da Rocha 

       Presidente da Câmara Municipal de Catalão 

 
 
 
“Sanciono a presente Lei . 
Registre-se e publique-se.  
Catalão, 10.05.2012. 
 (a) VELOMAR  GONÇALVES RIOS 
             Prefeito Municipal 
 
 
 
 
 
 
 



 

LEI Nº  2.919 , de 10 de maio de  2012. 
 
 

“Autoriza a abertura de crédito especial no 

orçamento fiscal do Município de Catalão, 

Estado de Goiás, no montante e 

classificação que especifica”. 

 

A Câmara Municipal de Catalão, Estado 

de Goiás, no uso de suas prerrogativas constitucionais, aprova, e eu, 

Prefeito Municipal, sanciono e promulgo a seguinte Lei: 

 

Art. 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo 

Municipal autorizado, em conformidade com o disposto nos Arts. 42 

e 43 da Lei Federal nº 4.320/64, a abrir crédito especial no valor 

total de até R$ 70.000,00 (setenta mil reais) no Orçamento fiscal 

do Município de Catalão, Estado de Goiás, no exercício de 2012, com 

a seguinte classificação orçamentária: 

 

06.181.1020.3.076 – Construção de um galpão para SMTC 

44.90.51 – Obras e Instalações 

Fonte de Recursos 100 – Recursos Ordinários 

Total.......................................................................R$ 70.000,00 

Art. 2º - Para atender ao disposto no 

artigo anterior serão utilizados recursos provenientes da anulação 

parcial da dotação orçamentária abaixo: 

 

06.181.1020.4.017 – SMTC 

33.90.39 – Outros Serviços de Terceiro – Pessoa 

Jurídica.................................................................R$ 70.000,00 

Fonte de Recursos 100 – Recursos Ordinários 



Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na 

data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

 

 

 

(a) Deusmar Barbosa da Rocha 

Presidente da Câmara Municipal de Catalão 

 
 
“Sanciono a presente Lei . 
Registre-se e publique-se.  
Catalão, 10.05.2012. 
 (a) VELOMAR  GONÇALVES RIOS 
             Prefeito Municipal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LEI Nº  2.920 , de 31 de maio de  2012. 
Alt. Lei nº 3.075-26.12.2013 

 

Autoriza o município de Catalão a contratar 
servidores para o Fundo Municipal de Saúde 
por tempo determinado e para atender a 
necessidade temporária de excepcional 
interesse público, nos termos do artigo 37, IX, 
da Constituição Federal, e dá outras 
providências. 

 

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

Municipal, sanciono a seguinte lei: 

 

 Art. 1º. Para atender a necessidade temporária de excepcional interesse 

público, caracterizada pelo Decreto nº 3.020, de 02 de maio de 2012, fica o 

município de Catalão, através do Fundo Municipal de Saúde autorizado a 

efetuar a contratação de servidores a seguir especificados: 

DAS VAGAS: 
 

CARGOS NÚMERO 
DE 

VAGAS 

CARGA 
HORÁRIA  

REQUISITOS SALÁRIO 

Enfermeiro 15 
 

RESERVA 
TÉCNICA: 

15 

40 
Semanal 

Formação 
superior em 
Enfermagem 

com registro no 
conselho de 

classe 

2.866,02 

Fonoaudiólogo  02 
 

RESERVA 
TÉCNICA: 

04 

40 
Semanal 

Formação 
superior em 

fonoaudiologia 
com registro no 

conselho de 
classe 

2.866,02 

Médico 
Neurologista 

01 
 

RESERVA 
TÉCNICA: 

02 

20 
Semanal 

Formação 
Superior em 

medicina com 
especialização 
em neurologia 

com registro no 
conselho de 

classe 

2.866,02 



 Parágrafo único. Os contratados serão colocados nas diversas unidades 

de saúde do Município e na ambulância de suporte avançado - UTI - Serviço de 

Atendimento Móvel de Urgência – SAMU. 

 
 I – a duração dos contratos será de 18 (dezoito) meses a contar da data 

de assinatura; 

 

 II – o recrutamento dos profissionais se dará por processo seletivo 

simplificado, assegurados o rigor e qualidade, devendo ser amplamente 

divulgado no Município; 

 
 III – o regime jurídico a ser adotado será o dos servidores efetivos do 

Município, ou seja, o estatutário, regido pela Lei Municipal nº 1.142/92, 

inclusive no que se refere ao décimo terceiro salário e férias; 

 

 IV – o valor da remuneração será o definido no Quadro acima para os 

diversos cargos relacionados; 

 
 V – a carga horária será a que está definida no Quadro acima, inclusive 

em regime de turnos como citado; 

 

 VI – a extinção do contrato se dará com o exaurimento de sua vigência, 

podendo ser dar ainda pela rescisão administrativa, no caso de infração 

disciplinar, pela conveniência da administração, pela assunção, pelo 

contratado, de cargo público ou emprego incompatível, e por iniciativa do 

contratado. 

 

 Art. 2º. Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse 

público, para efeitos desta lei, a continuidade da prestação dos serviços de 

saúde, sempre contínuos, eficientes e sem risco de colapsos no atendimento 

aos munícipes; 

 

 Art. 3º. As despesas com a execução da presente lei serão 

contabilizadas e pagas a custas de verbas do orçamento vigente a conta da 

saúde.  



 

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

administrativa, não gerando qualquer vínculo permanente, estabilidade ou 

efetividade. 

 

 Art. 5º. Os contratados nos termos desta lei estão sujeitos, no que 

couber, aos mesmos deveres e proibições, inclusive quanto à acumulação de 

cargos e funções públicas e ao regime de disciplina e responsabilidade, 

vigentes para os demais servidores públicos municipais. 

 

 Art. 6º. Somente poderão ser contratados os interessados que 

comprovarem os seguintes requisitos: 

 

 I – ter dezoito (18) anos de idade completos; 

 

 II – ser brasileiro(a) nato ou naturalizado; 

 

 III – estar em dia com as obrigações militares e eleitorais; 

 

 IV – gozar de boa saúde física e mental, e não ser portador de 

deficiência incompatível com o exercício da função; 

 

 V – possuir habilitação profissional exigida para o cargo pretendido. 

 

Art. 7º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Art. 8º. Revogam-se as disposições em contrário. 

(a) Deusmar Barbosa da Rocha 

Presidente da Câmara Municipal de Catalão 

“Sanciono a presente Lei . 
Registre-se e publique-se.  
Catalão, 31.05.2012. 
 (a) VELOMAR  GONÇALVES RIOS 
             Prefeito Municipal 
 



LEI Nº  2.921 , de 31 de maio de  2012. 
 

“Altera lei nº 2.893 de 09 de fevereiro de 2012”. 

 

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

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

sanciono e promulgo a seguinte Lei: 

 

Art. 1º - Os incisos I e IV, do artigo 1º, da Lei Municipal 

de nº 2.893, de 09 de fevereiro de 2012, a partir desta data passam a vigorar 

com a seguinte redação: 

 

“Lei Municipal nº 2.893, de 09 de fevereiro de 2012: 

Art.1º -  

 

I – a duração dos contratos será da data da contratação 

até o dia 31 de dezembro de 2.012, podendo ser prorrogados por até 180 

(cento e oitenta) dias; 

 

IV – o valor da remuneração será de R$ 1.849,15 (um mil, 

oitocentos e quarenta e nove reais e quinze centavos).” 

 

Art. 2º - O inciso V, do artigo 6º, da Lei Municipal de nº 

2.893, de 09 de fevereiro de 2012, a partir desta data passa a vigorar com a 

seguinte redação: 

 

“Lei Municipal nº 2.893, de 09 de fevereiro de 2012: 

 

Art.6º -  

V – possuir habilitação profissional exigida, ou seja, 

Graduação, Licenciatura Plena e/ou Bacharelado, Mestrado ou Doutorado, 

conforme especificado no quadro a seguir: 

 



VAGAS ÁREAS FORMAÇÃO EXIGIDA 

02 (duas) Língua Brasileira de 

Sinais – Libras 

Graduação – Licenciatura ou 

Bacharelado e Cursos na área de 

Libras com carga horária mínima de 

240h ou certificação de proficiência em 

LIBRAS ou certificação emitidas pelo 

CAS. 

01 (uma) Psicologia da Educação Graduação em Psicologia – 

Licenciatura ou Graduação em 

Pedagogia-Licenciatura. 

02 (duas) Língua Portuguesa e 

Ensino 

Licenciatura Plena em Letras e/ou 

Linguística. 

02 (duas) Matemática Graduação em Matemática ou áreas 

afins 

01 (uma) Ciência da Computação Graduação em Ciência da 

Computação 

 

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

publicação, revogadas as disposições em contrário. 

 

 

 

(a)Deusmar Barbosa da Rocha 

Presidente da Câmara Municipal de Catalão 

 
 
“Sanciono a presente Lei . 
Registre-se e publique-se.  
Catalão, 31.05.2012. 
 (a) VELOMAR  GONÇALVES RIOS 
             Prefeito Municipal 
 

 
 
 
 



LEI Nº  2.922 , de 31 de maio de  2012. 
 
“Regulamenta a interdição em vias e logradouros públicos e dá 

outras providências”. 

 

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

Prefeito Municipal, sanciono a seguinte lei: 

 

 Art. 1º - Nenhuma obra ou evento poderá ser executado 

parcialmente ou integralmente em vias e logradouros públicos sem prévia 

licença do órgão competente da Prefeitura, exceto quando se tratar de 

reparos de emergência nas instalações hidráulicas, elétricas ou 

telefônicas. 

 

 § 1º - No ato de emissão da licença prévia a autoridade pública 

deve ser comunicada do término das obras ou eventos, para que seja 

recomposta a sinalização e liberação do tráfego. 

 

 § 2º - Os danos causados em vias e logradouros deverão ser 

reparados pelos causadores dentro de (24) vinte e quatro horas, sob 

pena de repará-los a Prefeitura, cobrando do responsável o valor, sem 

prejuízo das demais penalidades. 

 

 § 3º - No ato de concessão da licença prévia, a autoridade de 

trânsito com circunscrição sobre as vias e logradouros ficará obrigada a 

avisar a comunidade, com quarenta e oito horas de antecedência, de 

qualquer interdição das vias e logradouros, indicando-se os caminhos 

alternativos a serem utilizados. 

 

 § 4º - A obrigação de sinalizar é do responsável pela execução ou 

manutenção da obra ou evento. 



 

 § 5º - A inobservância do disposto nesta lei será punida com multa 

de trezentas UFIM – Unidade Fiscal do Município, sem prejuízo das 

cominações legais cabíveis, salvo se praticado por autoridade pública no 

§ 3º desta lei, em que será legitimo o Ministério Público para propor a 

medida cabível. 

 

 § 6º - A autoridade Pública ao tomar conhecimento da infração, 

deverá notificar imediatamente o infrator para solucionar o problema em 

oito horas, persistindo, deverá autuar o infrator nos termos do § 5º. 

 
  

 
  

 

(a)Deusmar Barbosa da Rocha 

Presidente da Câmara Municipal de Catalão 

 

 
“Sanciono a presente Lei . 
Registre-se e publique-se.  
Catalão, 31.05.2012. 
 (a) VELOMAR  GONÇALVES RIOS 

             Prefeito Municipal 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LEI Nº  2.923 , de 31 de maio de  2012. 
 

“Autoriza o Município de Catalão a firmar 
convênio com OBRAS SOCIAIS CASA DO 
CAMINHO FAMÍLIA LIMA, e a conceder 
subvenção social (para funcionamento de 
uma creche na Vila Cruzeiro I, nesta cidade), 
da forma que especifica e dá outras 
providências.” 

 

 

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

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

sanciono e promulgo a seguinte Lei: 

 

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

autorizado, em nome do Município de Catalão, a firmar convênio de parceria 

com OBRAS SOCIAIS CASA DO CAMINHO FAMÍLIA LIMA, mantenedora do 

CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MEIMEI, com sede nesta cidade, na Vila 

Cruzeiro I, pelo período de maio a dezembro de 2012, objetivando a 

manutenção geral e o funcionamento da entidade de ensino referenciada, 

mantida e administrada pelas Obras Sociais Casa do Caminho Família Lima. 

 

§ 1º – Fica o Município autorizado a conceder subvenção 

social à entidade filantrópica OBRAS SOCIAIS CASA DO CAMINHO FAMÍLIA 

LIMA, para manutenção e funcionamento do Centro de Educação Infantil 

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

349.823,51 (trezentos e quarenta e nove mil, oitocentos e vinte e três reais e 

cinquenta e um centavos). 

 

§ 2º - Os repasses ocorrerão mensalmente a partir do 

mês de maio e até dezembro do ano de 2012, sendo que os valores das 

parcelas serão definidos no convênio a ser firmado, e será repassado conforme 

o número de crianças matriculadas. 

 



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

filantrópica OBRAS SOCIAIS CASA DO CAMINHO FAMÍLIA LIMA, deverá 

apresentar o plano de aplicação e, posteriormente, a devida prestação de conta 

referente às subvenções recebidas nos moldes indicados pela Diretoria de 

Contabilidade deste Município. 

 

Art. 3º - As despesas decorrentes da aplicação desta Lei 

correrão por conta das seguintes dotações orçamentárias: 

 

12.365.1098.4084 – Manutenção de Creches 

33.50.43 – Subvenções Sociais 

101 – Fonte de Recurso 

 

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

publicação, revogadas as disposições em contrário e surtindo seus efeitos a 

partir de primeiro de maio de 2012. 

 

 

 

 

(a)Deusmar Barbosa da Rocha 

Presidente da Câmara Municipal de Catalão 

 

“Sanciono a presente Lei . 
Registre-se e publique-se.  
Catalão, 31.05.2012. 
 (a) VELOMAR  GONÇALVES RIOS 
             Prefeito Municipal 
 

 

 
 

 

 

 



LEI Nº  2.924 , de 06 de junho de  2012. 
 
 

“Autoriza o MUNICÍPIO DE CATALÃO a 

firmar convênio e a conceder 

contribuição financeira ao CLUBE 

RECREATIVO E ATLÉTICO CATALANO – 

CRAC - da forma que especifica e dá 

outras providências.” 

 

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de 

Goiás, no uso de suas prerrogativas constitucionais, aprova, e eu, 

Prefeito Municipal, sanciono e promulgo a seguinte Lei: 

 

Artigo 1º - Fica o chefe do Poder Executivo 

Municipal autorizado, em nome do Município de Catalão a firmar 

convênio com o CLUBE RECREATIVO E ATLÉTICO CATALANO – 

CRAC e a conceder contribuição financeira na importância de até R$ 

400.000,00 (Quatrocentos mil reais), para cobrir partes das despesas do 

CLUBE com o futebol profissional durante a preparação e participação no 

Campeonato Brasileiro de Futebol da série “D”, ano de 2012; 

 

Parágrafo único – As datas dos repasses 

e os valores das parcelas serão definidos por ocasião da 

instrumentalização do convênio a ser firmado entre as partes. 

 

Artigo 2º - Para fazer face aos recursos 

financeiros autorizados por esta lei o CLUBE RECREATIVO E 

ATLÉTICO CATALANO – CRAC, deverá apresentar o plano de aplicação 

e, posteriormente, a devida prestação de contas referente à contribuição 

recebida na forma e molde exigidos pela Diretoria de Contabilidade do 

Município. 



Artigo 3º - As despesas com a execução 

desta lei correrão a conta da seguinte dotação orçamentária: 

 

27.812.1042.4.080 – Manutenção do 

Esporte em Geral. 

33.50.41 – Contribuições. 

 

100 – Fonte de Recurso 

 

Artigo 4º - Esta lei entrará em vigor na data 

de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

 

 

 

(a)Deusmar Barbosa da Rocha 

Presidente da Câmara Municipal de Catalão 

 
“Sanciono a presente Lei . 
Registre-se e publique-se.  
Catalão, 06.06.2012. 
 (a) VELOMAR  GONÇALVES RIOS 

             Prefeito Municipal 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LEI Nº  2.925 , de 26 de junho de  2012. 
 
 

“DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES PARA 

A ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA O 

EXERCÍCIO DE 2013, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. 

 

 

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, no 

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

Municipal, sanciono e promulgo a seguinte Lei: 

 

Art. 1º - O Orçamento do Município de Catalão, 

Estado de Goiás, para o exercício de 2013, será elaborado e executado 

observando as diretrizes, objetivos, prioridades e metas estabelecidas 

nesta Lei, compreendendo: 

 

I – as Metas Fiscais; 

II – as Prioridades da Administração Municipal; 

III – a Estrutura dos Orçamentos; 

IV – as Diretrizes para Elaboração do Orçamento do Município; 

V – as Disposições sobre a Dívida Pública Municipal; 

VI – as Disposições sobre Despesa com Pessoal; 

VII – as Disposições sobre Alterações na Legislação Tributária; e 

VIII – as Disposições Gerais. 

 

I – DAS METAS FISCAIS 

 

Art. 2º - Em cumprimento ao estabelecido no artigo 

4º da Lei Complementar nº. 101, de quatro (4) de maio de 2000, as 

metas fiscais de receitas, despesas, resultado primário, nominal e 

montante da dívida pública para o exercício de 2013, estão identificados 



nos Demonstrativos de I a VIII desta Lei, EM CONFORMIDADE COM A 

Portaria nº 587, de 29 de agosto de 2005 – Secretaria do Tesouro 

Nacional – STN. 

 

Parágrafo Único – Os municípios com população 

inferior a cinqüenta mil habitantes estão obrigados, por força do Art. 63, 

inciso III da LRF, a partir do exercício de 2005, a elaborar o Anexo de 

Metas Fiscais de que trata o Art. 4º, §1º, na forma definida na Portaria nº. 

587/2005 – STN. 

 

Art. 3º - A Lei Orçamentária Anual abrangerá as 

Entidades das Administrações Direta e Indireta, constituídas pelas 

Autarquias, Fundações, Fundos, Empresas Públicas e Sociedades de 

Economia Mista, as quais recebem recursos do Orçamento Fiscal e da 

Seguridade Social. 

 

Art. 4º - Os Anexos de Metas Fiscais, referidos no 

Art. 2º desta Lei, constituem-se dos seguintes: 

 

Demonstrativo I- Metas Anuais; 

Demonstrativo II- Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais do 

Exercício Anterior; 

Demonstrativo III- Metas Fiscais Atuais Comparadas com as Metas 

Fiscais Fixadas nos Três Exercícios Anteriores; 

Demonstrativo IV- Evolução do Patrimônio Líquido; 

Demonstrativo V- Origem e Aplicação dos Recursos Obtidos com a 

Alienação de Ativos; 

Demonstrativo VI- Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS; 

Demonstrativo VII- Estimativa e Compensação da Renúncia de Receitas; 

e 



Demonstrativo VIII- Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias de 

Caráter Continuado. 

 

 Parágrafo Único – Os Demonstrativos referidos neste 

artigo serão apurados em cada Unidade Gestora e sua consolidação 

constituirá nas Metas Fiscais do Município. 

 

 

 

METAS ANUAIS 

 

Art. 5º - Em cumprimento ao §1º, do art. 4º, da Lei de 

Responsabilidade Fiscal – LRF, o Demonstrativo I – Metas Anuais – será 

elaborado em valores Correntes e Constantes, relativos às Receitas, 

Despesas, Resultado Primário e Nominal e Montante da Dívida Pública, 

para o Exercício de Referência e para os dois seguintes. 

 

§1º - Os valores correntes dos exercícios de 2013, 

2014 e 2015 deverão levar em conta a previsão de aumento ou redução 

das despesas de caráter continuado, resultantes da concessão de 

aumento salarial, incremento de programas ou atividades incentivadas, 

inclusão ou eliminação de programas, projetos ou atividades. Os valores 

constantes utilizam o parâmetro Índice Oficial de Inflação Anual, dentre 

os sugeridos pela Portaria nº. 587/2005 da STN. 

 

§2º - Os valores da coluna % PIB serão calculados 

mediante a aplicação do cálculo dos valores correntes, divididos pelo PIB 

Estadual, multiplicados por 100. 

 

AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS 

FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTEIOR 



 

Art. 6º - Atendendo ao disposto no §2º, inciso I, do 

Art. 4º da IRF, o Demonstrativo II – Avaliação do Cumprimento das 

Metas Fiscais no Exercício Anterior, tem como finalidade estabelecer um 

comparativo entre as metas fixadas e o resultado obtido no exercício 

orçamentário anterior, de Receitas, Despesas, Resultados Primário e 

Nominal, Dívida Pública Consolidada e Dívida Consolidada Líquida, 

incluindo análise dos fatores determinantes do alcance ou não dos 

valores estabelecidos como metas. 

 

§1º - De acordo com o exemplo da 5ª edição do 

Manual de Elaboração, aprovado pela Portaria nº. 587/2005 – STN, o 

comparativo solicitado refere-se ao exercício de 2005. 

§2º - A elaboração deste Demonstrativo pelos 

Municípios com população inferior a cinqüenta mil habitantes se restringe 

aqueles que tenham elaborado metas fiscais em exercícios anteriores a 

2005. 

 

METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS 

FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES 

 

Art. 7º - De acordo com o §2º, item II, do Art. 4º da 

LRF, os Demonstrativos III – Metas Fiscais Atuais Comparadas com as 

Fixadas nos Três Exercícios Anteriores, de Receitas, Despesas, 

Resultados Primário e Nominal, Dívida Pública Consolidada e Dívida 

Consolidada Líquida – deverão estar instruídos com memória e 

metodologia de cálculo que justifiquem os resultados pretendidos, 

comparando-se com as fixadas nos três exercícios anteriores e 

evidenciando a consciência delas com as premissas e os objetivos da 

Política Econômica Nacional. 

 



§1º - A elaboração deste Demonstrativo pelos 

Municípios com população inferior a cinqüenta mil habitantes se restringe 

aqueles que tenham elaborado metas fiscais em exercícios anteriores a 

2005. 

 

§2º - Objetivando maior consistência e subsídio às 

análises, os valores devem ser demonstrados em valores correntes e 

constantes, utilizando-se os mesmos índices já comentados no 

Demonstrativo I. 

 

EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 

 

Art. 8º - Em obediência ao §2º, inciso III, do Art. 4º da 

LRF, o Demonstrativo IV – Evolução do Patrimônio Líquido deve traduzir 

as variações do Patrimônio de cada Ente do Município e sua 

Consolidação. 

 

Parágrafo Único – O demonstrativo apresentará em 

separado a situação do Patrimônio Líquido do Regime Previdenciário. 

 

 

ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS 

OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS 

 

Art. 9º - O §2º, inciso III, do Art. 4º da LRF, que trata 

da evolução do patrimônio líquido, estabelece, também, que os recursos 

obtidos com a alienação de ativos que integram o referido patrimônio 

devem ser reaplicados em despesas de capital, salvo se destinada por lei 

aos Regimes de Previdência Social, geral ou próprio dos servidores 

públicos. O Demonstrativo V – Origem e Aplicação dos Recursos Obtidos 



com a Alienação dos Ativos – estabelece de onde foram obtidos os 

recursos e onde foram aplicados. 

 

Parágrafo Único – O demonstrativo apresentará, em 

separado, a situação do Patrimônio Líquido do Regime Previdenciário. 

 

AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA E 

ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DA PREVIDÊNCIA DOS 

SERVIDORES PÚBLICOS 

 

Art. 10º - Em razão do que estabelece o §2º, inciso 

IV, alínea “a”, do Art. 4º da LRF, o Anexo de Metas Fiscais integrantes da 

Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO - deverá conter a avaliação da 

situação financeira e atuarial do regime próprio dos servidores municipais 

nos três últimos exercícios. O Demonstrativo VI – receitas e despesas 

previdenciárias do RPPS - seguindo o modelo da Portaria nº 587/2005 - 

STN, estabelece um comparativo de Receitas e Despesas 

Previdenciárias, terminando por apurar o Resultado Previdenciário e a 

Disponibilidade Financeira do RPPS. 

 

ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE 

RECEITA 

 

Art. 11 – Conforme estabelecido no §2º, inciso V, do 

Art. 4º da LRF, o Anexo de Meta Fiscal deverá conter um demonstrativo 

que indique a natureza da renúncia fiscal e sua compensação, de 

maneira a não propiciar desequilíbrio das contas públicas. 

§1º - A renúncia compreende incentivos fiscais, 

anistia, remissão, subsídio, crédito presumido, concessão de isenção de 

alíquota ou modificação de base de cálculo e outros benefícios que 

correspondam a tratamento diferenciado. 



 

§2º- A compensação será acompanhada de medidas 

provenientes do aumento da receita, da elevação de alíquotas, 

ampliação de base de cálculo, majoração ou criação de tributos ou 

contribuição. 

 

MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS 

OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO  

 

Art. 12 – O Art. 17 da LRF considera obrigatório, e de 

caráter continuado, a despesa corrente derivada de lei, medida provisória 

ou ato administrativo normativo, que fixe para o ente obrigatório legal de 

sua execução por período superior a dois exercícios. 

 

Parágrafo Único – O Demonstrativo VIII – Margem 

de Expansão das despesas de caráter continuado – destina-se a 

permitir possível inclusão de eventuais programas, projetos ou 

atividades, que venham caracterizar a criação de despesas de 

caráter continuado. 

 

MEMÓRIA E METODOLOGIA DE CÁLCULO DAS 

METAS ANUAIS DE RECEITAS, DESPESAS, RESULTADOS 

PRIMÁRIOS, RESULTADO NOMINAL E MONTANTE DA DÍVIDA 

PÚBLICA 

 

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS 

METAS ANUAIS DAS RECEITAS E DESPESAS 

 

Art. 13 – O §2º, inciso II, do Art. 4º da LRF, determina 

que o Demonstrativo de Metas Anuais seja construído com memória e 

metodologia de cálculo que justifiquem os resultados pretendidos, 



compondo-as com as fixadas nos três exercícios anteriores, e 

evidenciando a consistência delas com as premissas e os objetivos da 

política econômica nacional. 

Parágrafo Único – Em conformidade com a portaria 

nº 587/2005 – STN, a base de dados da receita e da despesa constitui-

se de valores arrecadados na receita realizada e nas despesas 

executadas nos três exercícios anteriores e das previsões para as três 

posteriores no ano de elaboração da LDO. 

 

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS 

METAS ANUAIS DO RESULTADO PRIMÁRIO 

 

Art. 14 – A finalidade do conceito de Resultado 

Primário é indicar se os níveis de gastos orçamentários são compatíveis 

com sua arrecadação, ou seja, se as receitas não- financeiras são 

capazes de suportar as despesas não-financeiras. 

 

Parágrafo Único – O cálculo da Meta de Resultado 

Primário deverá obedecer à metodologia estabelecida pelo Governo 

Federal, através das portarias expedidas pela STN – Secretaria do 

Tesouro Nacional, relativas às normas da contabilidade pública. 

 

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS 

METAS ANUAIS DO RESULTADO NOMINAL 

 

Art. 15 – O cálculo do resultado nominal deverá 

obedecer à metodologia determinada pelo Governo Federal, com 

regulamentação pela STN. 

 

Parágrafo Único – O cálculo das Metas Anuais do 

Resultado Nominal deverá levar em conta a Dívida Consolidada, da qual 



deverá ser deduzido o Ativo Disponível, mais os Haveres Financeiros, 

menos Restos a pagar Processados, que resultará na Dívida 

Consolidada Líquida, que, somada às Receitas de Privatizações, e 

deduzidos os passivos Reconhecidos, resultará na Dívida Fiscal. 

 

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁCULO DAS 

METAS ANUAIS DO MONTANTE DA DÍVIDA PÚBLICA 

 

Art. 16 – Dívida Pública é o montante das obrigações 

assumidas pelo ente da federação. Esta será representada pela emissão 

de títulos, operações de crédito e precatórios judiciais. 

Parágrafo Único – Utiliza a base de dados de 

balancetes para sua elaboração, constituída dos valores apurados nos 

exercícios anteriores e da projeção dos valores para 2013, 2014 e 2015. 

 

II – DAS PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO 

MUNICIPAL 

 

Art. 17 – As prioridades e metas da Administração 

Municipal para o exercício financeiro de 2013 estão definidas e 

demonstradas no Plano Plurianual de 2010 a 2013, compatíveis com os 

objetivos estabelecidos nesta Lei. 

 

§1º - Os recursos estimados na Lei Orçamentária 

para 2013 serão destinados, não se constituindo, todavia, em limite à 

programação das despesas. 

 

§2º - Na elaboração da proposta orçamentária para 

2013, o Poder Executivo poderá aumentar ou diminuir as metas, a fim de 

compatibilizar a despesa orçada à receita estimada, de forma a preservar 

o equilíbrio das contas públicas. 



 

III – DA ESTRUTURA DOS ORÇAMENTOS 

 

Art. 18 - O orçamento para o exercício financeiro de 

2013 abrangerá os Poderes Legislativo e Executivo, Fundações, Fundos 

Municipais, Empresas Públicas e outras que recebam recursos do 

Tesouro e da Seguridade Social e será estruturado em conformidade 

com a Estrutura Organizacional estabelecida em cada Entidade da 

Administração Municipal. 

 

Art. 19 – A Lei Orçamentária para 2013 evidenciará 

as Receitas e Despesas de cada uma das Unidades Gestoras, 

especificando aqueles vínculos a Fundos, Autarquias e aos Orçamentos 

Fiscais e da Seguridade Social desdobradas as despesas por função, 

sub-função, programa, projeto, atividade ou operações especiais e, 

quanto à sua natureza, por categoria econômica, grupo e natureza de 

despesa e modalidade de aplicação, tudo em conformidade com as 

Portarias SOF/STN 42/1999 e 163/2001 e alterações posteriores, as 

quais deverão os anexos exigidos nas Portarias da Secretaria do 

Tesouro Nacional – STN. 

Art. 20 – A mensagem de encaminhamento da 

Proposta Orçamentária de que trata o art. 22, parágrafo único, inciso I, 

da Lei 4.320/1964, conterá: 

 

I – Quadro Demonstrativo da Despesa por Unidade Orçamentária e sua 

Participação relativa (Princípio da Transparência, art. 48 da LRF); 

II – Quadro Demonstrativo da Evolução das receitas correntes líquidas, 

despesas com pessoal e seu comprometimento de 2009 a 2012 (art. 20, 

71 e 48 da LRF); 



III – Quadro Demonstrativo das Despesas com serviço de terceiros e seu 

percentual de comprometimento das receitas correntes líquidas de 2009 

a 2012 (art. 72 da LRF); 

IV – Demonstrativo da Origem e Aplicação dos recursos vinculados à 

manutenção e desenvolvimento do ensino (art. 212 da Constituição 

Federal e 60 dos ADCT); 

V – Demonstrativo dos recursos Vinculados e Ações Públicas de saúde 

(art. 77 dos ADCT); 

VI – Demonstrativo da Composição de aditivo e passivo financeiro, 

posição semestre anterior ao encaminhamento para proposta ao 

Legislativo (Princípio da Transparência, art. 48 da LRF);  

VII – Quadro Demonstrativo do Saldo de Dívida Fundada, com 

identificação dos credores no encerramento do último semestre (Princípio 

da Transparência, art. 48 da LRF). 

 

IV – DAS DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO E 

EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO 

 

Art. 21 – O Orçamento para exercício de 2013 

obedecerá, dentre outros, ao princípio da transparência e do equilíbrio 

entre receitas e despesas, abrangendo os Poderes Legislativo e 

Executivo, Fundações, Empresas Públicas e outras (Arts. 1º, §1º, alínea 

“a” e 48 da LRF). 

 

Art. 22 – Os estudos para definição dos Orçamentos 

da Receita para 2013 deverão observar os efeitos da alteração da 

legislação tributária, incentivos fiscais autorizados, a inflação do período, 

o crescimento econômico, a ampliação da base de cálculo dos tributos, a 

sua evolução nos últimos três exercícios e a projeção para os dois 

seguintes (art. 12 da LRF). 

 



Parágrafo Único – Até 30 dias antes do prazo para 

encaminhamento da Proposta Orçamentária ao Poder Legislativo, o 

Poder Executivo Municipal colocará à disposição da Câmara Municipal e 

do Ministério Público os estudos e as estimativas de receitas para 

exercícios subseqüentes e as respectivas memórias de cálculo (art. 12, 

§3º da LRF). 

 

Art. 23 – Na execução do Orçamento, verificado que 

o comportamento da receita poderá afetar o cumprimento das metas de 

resultado primário e nominal, os Poderes Legislativo e Executivo, de 

forma proporcional às suas dotações, e observadas à fonte de recurso, 

adotarão o mecanismo de limitação de empenhos e movimentação 

financeira nos montantes necessários, para as dotações abaixo (art. 9º 

da LRF): 

 

I – projetos ou atividades vinculadas a recursos oriundos de 

transferências voluntárias; 

II – obras em geral, desde que ainda não iniciadas; 

III – dotação para material de consumo e outros serviços de terceiros das 

diversas atividades. 

 

Parágrafo Único – Na avaliação do cumprimento das 

metas bimestrais de arrecadação para implementação ou não do 

mecanismo da limitação de empenho e movimentação financeira, será 

considerado ainda o resultado financeiro apurado no Balanço Patrimonial 

do exercício anterior, em cada fonte de recursos. 

 

Art. 24 – As Despesas Obrigatórias de Caráter 

Continuado em relação à Receita Corrente Líquida, programada para 

2013, poderão ser expedidas em até 5%, tomando-se por base as 

Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado fixada na Lei 



Orçamentária Anual para 2012 (art. 4º, §2º da LRF), conforme 

demonstrado em anexo desta Lei. 

 

Art. 25 – Constituem Riscos Fiscais capazes de 

afetar o equilíbrio das contas públicas do Município aqueles constantes 

do Anexo próprio desta Lei (art. 4º, §3º da LRF). 

§1º - Os Riscos Fiscais, caso, se concretizem, serão 

atendidos com recurso da Reserva de Contingência, e, também, se 

houver, do Excesso de Arrecadação e do Superávit Financeiro do 

exercício de 2012. 

 

§2º - Sendo estes recursos insuficientes, o Executivo 

Municipal encaminhará Projeto de Lei à Câmara Municipal propondo 

anulação de recurso ordinário alocados para outras dotações não 

comprometidas. 

 

Art. 26 – O orçamento para o exercício de 2013 

destinará recurso para a Reserva de Contingência, não inferior a 0,5% 

das receitas Correntes Líquidas previstas e 15% do total do orçamento 

de cada entidade para a abertura de créditos Adicionais Suplementares 

(art. 5º, III da LRF). 

 

§1º - Os recursos da reserva de Contingência serão 

destinados ao atendimento de passivos contingentes e outros riscos e 

eventos fiscais imprevistos, obtenção de resultado primário positivo, ser 

for o caso, e, também, para abertura de créditos adicionais 

suplementares, conforme disposto na Portaria MPO nº. 42/1999, art. 5º e 

Portaria STN nº. 163/2001, art. 8º (art. 5º, III, “b” da LRF). 

 

§2º - Os recursos da Reserva de Contingência serão 

destinados a riscos fiscais, caso estes não se concretizem até o dia 01 



de dezembro de 2013, poderão ser utilizados por ato do Chefe do Poder 

Executivo Municipal para abertura de créditos adicionais suplementares 

de dotações que se tornaram insuficientes. 

 

Art. 27 – Os investimentos com duração superior a 

12 meses apenas constarão da Lei Orçamentária Anual se contemplados 

do Plano Plurianual (art. 5º, §5º da LRF). 

 

Art. 28 – O Chefe do Poder Executivo Municipal 

estabelecerá, até 30 dias após a publicação da Lei Orçamentária Anual, 

a programação financeira das receitas e despesas, bem como o 

cronograma de execução mensal para as Unidades Gestoras, se for o 

caso (art. 8º da LRF). 

 

 

Art. 29 – Os projetos e atividades priorizadas na Lei 

Orçamentária para 2013 com dotações vinculadas e fontes de recurso 

oriundo de transferências voluntárias, operações de crédito, alienação de 

bens e outras extraordinárias, apenas serão executados e utilizados, a 

qualquer título, se ocorrer ou estiver garantido o seu ingresso no fluxo de 

caixa, respeitando, ainda, o montante ingressado ou garantido (art. 8º, 

parágrafo único, e art. 50, I, da LRF). 

 

Art. 30 – A renúncia de receita estimada para o 

exercício de 2013, constante do Anexo Próprio desta Lei, não será 

considerada para efeito de cálculo do orçamento da receita (art. 4º, §2º, 

V, e art. 14, I, da LRF). 

 

Art. 31 – A transferência de recursos do Tesouro 

Municipal a entidades privadas beneficiará somente aquelas de caráter 

educativo, assistencial, recreativo, cultural, esportivo, de cooperação 



técnica e voltada para o fortalecimento do associativismo municipal, e 

dependerá de autorização em lei específica (art. 4º, I, “f” e art. 26 da 

LRF). 

 

Parágrafo Único – As entidades beneficiadas com 

recursos do Tesouro Municipal deverão prestar contas no prazo de 30 

dias, contados do recebimento do recurso, na forma estabelecida pelo 

serviço de contabilidade municipal (art. 70, parágrafo único da 

Constituição Federal). 

 

Art. 32 – Os procedimentos administrativos de 

estimativa do impacto orçamentário-financeiro e declaração do ordenador 

da despesa de que trata o art. 16, itens I e II da LRF, deverão ser 

inseridos no processo que abriga os autos da licitação ou sua 

dispensa/inexigibilidade. 

 

Parágrafo Único – Para efeito no disposto no art. 16, 

§3º da LRF, são consideradas despesas irrelevantes aquelas 

decorrentes da criação, expansão ou aperfeiçoamento da ação 

governamental que acarrete aumento da despesa, cujo montante no 

exercício financeiro de 2013, em cada evento, não exceda ao valor limite 

para despesa de licitação, fixado no item I do art. 24 da Lei nº 

8.666/1993, devidamente atualizado (art. 16, §3º da LRF). 

Art. 33 – As obras em andamento e a conservação 

do patrimônio público terão prioridade sobre projetos novos na alocação 

de recursos orçamentários, salvo projetos programados com recursos de 

transferência voluntária e operação de crédito (art. 45 da LRF). 

 

Art. 34 – Despesas de competência de outros entes 

da federação só serão assumidas pela Administração Municipal quando 



firmados convênios, acordos ou ajustes, e previstos recursos na Lei 

Orçamentária (art. 62 da LRF). 

 

Art. 35 – A previsão das receitas e fixação das 

despesas serão orçadas para 2013 a preços correntes. 

 

Art. 36 – A execução do orçamento da Despesa 

obedecerá, dentro de cada Projeto, Atividade ou Operações Especiais, a 

dotação fixada para cada Grupo de Natureza de Despesa/Modalidade de 

Aplicação, com apropriação dos gastos nos respectivos elementos de 

que trata a Portaria STN nº 163/2001. Recursos de um Grupo de 

Natureza de Despesa/Modalidade de Aplicação para outro, dentro de 

cada Projeto, Atividade ou Operações especiais, poderá ser feita por 

decreto do Prefeito Municipal, no âmbito do Poder Executivo, e por 

Decreto Legislativo do Presidente da Câmara, no âmbito do Poder 

Legislativo (art. 167, VI, da Constituição Federal). 

 

Art. 37 – Durante a execução orçamentária de 2013, 

o Poder Executivo Municipal, autorizado por lei, poderá incluir novos 

projetos, atividades ou operações especiais no orçamento das Unidades 

Gestoras na forma de créditos especiais, desde que se enquadre nas 

prioridades para o exercício de 2013 (art. 167, I da Constituição Federal). 

 

Art. 38 – O controle de custos das ações 

desenvolvidas pelo Poder Público Municipal no art. 50, §3º da LRF. 

 

Parágrafo Único – Os custos serão apurados através 

de operações orçamentárias, tomando-se por base as metas fiscais 

previstas nas planilhas das despesas e nas metas fiscais realizadas e 

apuradas ao final do exercício (art. 4º, “e” da LRF). 

 



Art. 39 – O programas priorizados por esta Lei e 

contemplados no Plano Plurianual, que integram a Lei Orçamentária de 

2013, serão objeto de avaliação permanente pelos responsáveis, de 

modo a acompanhar o cumprimento dos seus objetivos, corrigir desvios, 

e avaliar seus custos e o comprimento das metas físicas estabelecidas 

(art. 4º, I, “e” da LRF). 

 

V- DAS DISPOSIÇÕES SOBRE A DÍVIDA PÚBLICA 

 

Art. 40 – A Lei Orçamentária poderá conter 

autorização para contratação de Operações de Crédito para atendimento 

de despesas de capital, observando o limite de assinatura do contrato, na 

forma estabelecida na LRF (art. 30, 31 e 32 da LRF). 

 

Art. 41 – A contratação de operações de crédito 

dependerá de autorização em lei específica (art. 32, parágrafo único da 

LRF). 

 

Art. 42 - Ultrapassado o limite de endividamento 

definido na legislação pertinente, e enquanto perdurar o excesso, o 

Poder Executivo obterá resultado primário necessário através da 

limitação de empenho e movimentação financeira (art. 31, §1º, II da 

LRF). 

 

VI – DAS DISPOSIÇÕES SOBRE DESPESAS COM 

PESSOAL 

 

Art. 43 – O Executivo e o Legislativo Municipal, 

mediante lei autorizadora, poderão, em 2013, criar cargos e funções, 

alterar a estrutura de carreira, corrigir ou aumentar a remuneração de 

servidores, conceder vantagens, admitir pessoal aprovado em concurso 



público ou caráter temporário, na forma de lei, observando os limites e as 

regras da LRF (art. 169, §1º, II da Constituição Federal). 

 

Parágrafo Único – Os recursos para as despesas 

decorrentes destes atos deverão estar previstos na lei de orçamento para 

2013. 

 

Art. 44 – Ressalvada a hipótese do inciso X, do artigo 

37 da Constituição Federal, a despesa total com pessoal de cada um dos 

Poderes em 2013, Executivo e Legislativo, não excederá Percentual da 

Receita Corrente Líquida, a despesa verificada no exercício de 2012 

acrescida de 10%, obedecido os limites prudenciais de 51,30% e 5,70% 

da Receita Corrente Líquida, respectivamente (art. 71 da LRF). 

 

Art. 45 – Nos casos de necessidades temporárias, de 

excepcional interesse público devidamente justificado pela autoridade 

competente, a Administração Municipal poderá autorizar a realização de 

horas extras pelos servidores, quando as despesas com pessoal não 

excederem a 95% do limite estabelecido no art. 20, III da LRF (art. 22, 

parágrafo único, V da LRF). 

 

Art. 46 – O Executivo Municipal adotará as seguintes 

medidas para reduzir as despesas com pessoal, caso elas ultrapassem 

os limites estabelecidos na LRF (art. 19 e 20 da LRF). 

 

I – eliminação de vantagens concedidas a servidores; 

II – eliminação das despesas com horas extras; 

III - exoneração de servidores ocupantes de cargo em comissão; 

IV – demissão de servidores admitidos em caráter temporário. 

 



Art. 47 – Para efeito desta Lei e registros contábeis, 

entende-se como terceirização de mão-de-obra referente substituição de 

servidores de que trata o art. 18, §1º da LRF, a contratação de mão-de-

obra cujas atividades ou funções guardem relação com atividades ou 

funções previstas no Plano de Cargos da Administração Municipal, ou, 

ainda, atividades próprias da Administração Pública Municipal, desde 

que, em ambos os casos, não haja utilização de materiais ou 

equipamentos de propriedade de contrato ou de terceiros. 

 

Parágrafo Único – Quando a contratação de mão-de-

obra envolver também o fornecimento de materiais ou utilização de 

equipamentos de propriedade do contratado ou de terceiros, por não 

caracterizar substituição de servidores, a despesa será classificada em 

outros elementos de despesa, que não seja na rubrica – “Outras 

Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização”. 

 

 

VII – DAS DISPOSIÇÕES SOBRE ALTERAÇÃO NA 

LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA 

 

Art. 48 – O Executivo Municipal, quando autorizado 

em lei, poderá conceder ou ampliar benefício fiscal de natureza tributária 

com vistas a estimular o crescimento econômico, a geração de empregos 

e renda, ou beneficiar contribuintes integrantes de classes menos 

favorecidas, devendo esses benefícios serem considerados no cálculo do 

orçamento da receita e serem objeto de estudos do seu impacto 

orçamentário e financeiro, no exercício em que iniciar sua vigência e nos 

dois subseqüentes (art. 14 da LRF). 

 

Art. 49 – Os tributos lançados e não arrecadados, 

inscritos em dívida ativa, cujos custos para cobrança sejam superiores ao 



crédito tributário, poderão ser cancelados, mediante autorização em lei, 

não se constituindo como renúncia de receita (art. 14, §3º da LRF). 

 

Art. 50 – O ato que conceder ou ampliar incentivo, 

isenção ou benefício de natureza tributária ou financeira constante do 

Orçamento da Receita, somente entrará em vigor após adoção de 

medidas de compensação (art. 14, §2º da LRF). 

 

VIII – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 51 - O Executivo Municipal enviará a proposta 

orçamentária à Câmara Municipal no prazo estabelecido na Lei Orgânica 

do Município, que apreciará e a devolverá para sanção até o 

encerramento do período legislativo anual. 

 

§1º - A Câmara Municipal não entrará em recesso 

enquanto não cumprir o disposto no “caput” deste artigo. 

 

§2º - Se o projeto de Lei Orçamentária Anual não for 

encaminhado para sanção até o início de fevereiro de 2013, fica o 

Executivo Municipal autorizado a executar a proposta orçamentária na 

forma original, até a sanção da respectiva Lei Orçamentária Anual. 

Art. 52 - Serão consideradas legais as despesas com 

multas e juros pelo eventual atraso no pagamento de compromissos 

assumidos, motivados por insuficiência de tesouraria. 

 

Art. 53 – Os créditos especiais e extraordinários, 

abertos nos últimos quatro meses do exercício, poderão ser reabertos no 

exercício subseqüente, por ato do Chefe do Poder Executivo. 

 



Art. 54 - O Executivo Municipal está autorizado a 

assinar convênios com o Governo Federal e Estadual através de seus 

órgãos da Administração Direta ou Indireta, para realização de obras ou 

serviços de competência ou não do Município. 

 

Art. 55 – Esta Lei entrará em vigor na data de sua 

publicação. 

 

 
 
 
 

(a)Deusmar Barbosa da Rocha 
       Presidente da Câmara Municipal de Catalão  

 
 
“Sanciono a presente Lei . 
Registre-se e publique-se.  
Catalão, 26.06.2012. 
 (a) VELOMAR  GONÇALVES RIOS 
             Prefeito Municipal 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LEI Nº  2.926 , de 29 de junho de  2012. 
 

“Altera número de vagas de cargos efetivos que 
especifica e dá outras providências.” 

 

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

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

sanciono e promulgo a seguinte Lei: 

 

Art. 1º - Altera-se o quantitativo de vagas dos cargos 

efetivos abaixo relacionados, constantes da lei municipal de nº 1.818, de 

05 de abril de 2000: 

 

I – de 01 (uma) para 03 (três) as vagas do cargo efetivo de 

BIÓLOGO (formação superior em biologia com registro no conselho de 

classe), do ANEXO II, GRUPO “I”; 

 

II – de 04 (quatro) para 08 (oito) as vagas do cargo efetivo 

de AGENTE DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL, NÍVEL II (ensino médio 

completo e ser portador de CNH – categoria “B”), DO ANEXO II, GRUPO 

“F”. 

 

Parágrafo único – Altera-se, também, de 06 (seis) para 

10 (dez), o quantitativo de vagas do cargo efetivo de FISCAL DE 

VIGILÂNCIA SANITÁRIA, nível II (ensino médio completo e ser portador 

de CNH – Categoria “B”), constante do ANEXO II, Grupo “A”, da lei 

municipal nº 2.567, de 12 de março de 2008. 

 

Art. 2º - Permanecem inalteradas a remuneração e a 

carga horária dos cargos referenciados, bem como todos os direitos e 

deveres previstos no Estatuto dos Servidores Públicos do Município de 

Catalão. 



 

Parágrafo Único – Em razão das alterações do número 

de vagas, fica a Diretoria de Recursos Humanos do Município autorizada 

a readequar os Organogramas de acordo com os termos desta Lei. 

 

Art. 3º - Com a possibilidade de aplicação gradual da 

presente lei e baseado em estudos feitos pela Secretaria Municipal de 

Administração e Secretaria Municipal da Fazenda, não haverá impacto 

significante nos orçamentários financeiros neste exercício nem nos dois 

subsequentes. 

 

Parágrafo Único – Toda a despesa com esta lei tem 

adequação orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual e 

compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de diretrizes 

orçamentárias.  

 

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

publicação, revogadas as disposições em contrário. 

 

 

 

(a)Deusmar Barbosa da Rocha 

Presidente da Câmara Municipal de Catalão 

 

“Sanciono a presente Lei . 
Registre-se e publique-se.  
Catalão, 26.06.2012. 
 (a) VELOMAR  GONÇALVES RIOS 

             Prefeito Municipal 
 

 

 
 



LEI Nº  2.927 , de 06 de julho de  2012. 
 
 

“Altera lei nº 2.901, de 12 de março de 2012 da forma que 
especifica.” 

 
 

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

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

promulgo a seguinte Lei: 

 

Art. 1º - No quadro que trata dos cargos de servidores para o 

Fundo Municipal de Saúde de Catalão, em caráter temporário, constante da lei 

municipal nº 2.901, de 12 de março de 2012, fica alterado a carga horária para 

o cargo de médico plantonista da forma abaixo: 

 

CARGOS NÚMERO 

DE VAGAS 

CARGA 

HORÁRIA 

REQUISITOS SALÁRIO 

R$ 

Médico 

Plantonista 

05 40 horas 

Semanal 

Formação 

Superior em 

Medicina 

com 

Registro no 

Conselho de  

Classe 

6.400,00 

 

Art. 2º - Permanecem inalterados o número de vagas, a 

remuneração, os requisitos e todas as vantagens/direitos e 

deveres/obrigações, inclusive a duração dos contratos prevista na referida lei. 

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

revogadas as disposições em contrário, retroagindo seus efeitos a primeiro de 

junho do corrente ano. 

 

 

 



(a) Deusmar Barbosa da Rocha 

Presidente da Câmara Municipal de Catalão 

 

“Sanciono a presente Lei . 
Registre-se e publique-se.  
Catalão, 06.07.2012. 
 (a) VELOMAR  GONÇALVES RIOS 
             Prefeito Municipal 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LEI Nº  2.928 , de 07 de julho de  2012. 
 
 

 “Denomina de Rua ‘JARBAS RABELO DE MESQUITA’ a Rua ‘611 

(SEISCENTOS E ONZE)’ localizada no Bairro: Monsenhor Sousa”. 

 

 

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

Municipal, sanciono a seguinte lei: 

 

Art. 1º - Fica denominado de Rua “JARBAS RABELO DE MESQUITA” a 

Rua ‘611 (SEISCENTOS E ONZE), localizada no Bairro Monsenhor Sousa. 

 

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

disposições em contrario. 

 
 
“Sanciono a presente Lei . 
Registre-se e publique-se.  
Catalão, 06.07.2012. 
 (a) VELOMAR  GONÇALVES RIOS 

             Prefeito Municipal 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LEI Nº  2.929 , de 07 de julho de  2012. 
 
 

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

 
A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, 

no uso de suas prerrogativas constitucionais, aprova, e eu, Prefeito 

Municipal, sanciono e promulgo a seguinte Lei: 

 

Art. 1º - Fica o chefe do Poder Executivo 

Municipal autorizado, em nome deste Munícipio, a firmar convênio com o 

SINDICATO RURAL DE CATALÃO, visando à cooperação na realização da 

Exposição Agropecuária de 2012. 

 

Parágrafo único – Fica ainda o Município de 

Catalão autorizado a conceder subvenção financeira ao SINDICATO através 

do convênio referenciado no caput, até a importância de R$ 130.000,00 

(Cento e trinta mil reais), para a consecução dos objetivos desta lei, cujo 

repasse ocorrerá conforme o estabelecido em futuro convênio. 

 

Art. 2º - Para firmar o respectivo convênio e 

fazer face aos recursos desta lei, o SINDICATO deverá apresentar toda a 

documentação necessária exigida pelo TCM de Goiás, juntamente com o 

plano de aplicação, e, posteriormente, a devida prestação de conta referente 

às subvenções recebidas. 

Art. 3º - Todas as despesas com a execução 

desta lei correrão à conta da dotação orçamentária vigente a seguir 

especificada, suplementada se necessário: 

 



20.122.1051.4068 – Administração da 

Secretaria Municipal de Agricultura 

33.60.41 – Contribuições. 

 

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

sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

 

 

(a)Deusmar Barbosa da Rocha 

Presidente da Câmara Municipal de Catalão 

 
 
 
“Sanciono a presente Lei . 
Registre-se e publique-se.  
Catalão, 06.07.2012. 
 (a) VELOMAR  GONÇALVES RIOS 

             Prefeito Municipal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LEI Nº  2.930 , de 07 de julho de  2012. 
 
 

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

 
 

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

 
Artigo 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a 

permutar, em nome do MUNICIPIO DE CATALÃO, com a Sra. SÔNIA MARIA 
FERREIRA MARTINS, três (03) lotes de terreno, caracterizados como lote 01 da 
quadra 25, com a área de 375,00 m2 (trezentos e setenta e cinco metros 
quadrados), e lotes 02 e 03 da mesma quadra, com 360,00 m2 cada, todos 
localizados no Loteamento Residencial Vilage, nesta cidade, com as matrículas 
38.916, 38.917 e 38.918, Ficha 01, Livro 2 do CRI local, datada de 30 de março de 
2.010, áreas estas de propriedade do Município de Catalão, por uma área de 
terreno caracterizada como Chácara de nº 35 do Loteamento Jardim Paraíso, 
nesta cidade, Registrada sob o nº R.3-30.202, no Livro 2 de Registro Geral do CRI 
local, tendo uma área de 2.880,00 m2 (dois mil, oitocentos e oitenta metros 
quadrados), esta propriedade da Sra. SÔNIA MARIA FERREIRA MARTINS. 

 
Artigo 2º - A presente permuta se dá em razão da necessidade do 

Município de Catalão em construir galerias pluviais no Setor Loteamento Jardim 
Paraíso, em sua parte de baixo, evitando erosões e proporcionando o escoamento 
normal das águas de chuva daquele setor e outros adjacentes. 

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

para proceder a avaliação dos imóveis a serem permutados. 
 
Artigo 4º - As despesas com escrituração, custas, emolumentos, 

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

 
Artigo 6º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, 

revogadas as disposições em contrário. 
 
 

(a)Deusmar Barbosa da Rocha 
Presidente da Câmara Municipal de Catalão 

 

“Sanciono a presente Lei . 
Registre-se e publique-se.  
Catalão, 06.07.2012. 
 (a) VELOMAR  GONÇALVES RIOS 
             Prefeito Municipal 

 



LEI Nº  2.931 , de 07 de julho de  2012. 
 
 

“Acrescenta o Artigo 4º à Lei Municipal nº 1681 

de 27 de Março de 1998, que especifica”. 

 

 

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

Prefeito Municipal, sanciono a seguinte lei: 

 

Art. 4º - “Os filiados da Associação de Pessoas Portadoras de Deficiência de 

Catalão – ASPDEC, terão direito a isenção do pagamento de passagem de 

Transporte Coletivo nesta circunscrição, sem necessidade de exame pela junta 

médica oficial mencionada no parágrafo único do artigo 1º desta Lei”. 

 

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

disposições em contrário. 

 

 

  

 

(a) Deusmar Barbosa da Rocha 

Presidente da Câmara Municipal de Catalão 

 
“Sanciono a presente Lei . 
Registre-se e publique-se.  
Catalão, 07.07.2012. 
 (a) VELOMAR  GONÇALVES RIOS 
             Prefeito Municipal 

 
 
 
 



LEI Nº  2.932 , de 07 de julho de  2012. 
 

“Denomina de Rua ‘ERMES RODRIGUES CORREIA’ a Rua ‘06 

(SEIS)’ localizada no Bairro JK”. 

 

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

Prefeito Municipal, sanciono a seguinte lei: 

 

Art. 1º - Fica denominado de Rua “ERMES RODRIGUES CORREIA” 

a Rua ‘06 (SEIS)’, localizada no Bairro JK. 

 

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

revogando-se as disposições em contrario. 

 

 

  

 

(a)Deusmar Barbosa da Rocha 

Presidente da Câmara Municipal de Catalão 

 
 
 
“Sanciono a presente Lei . 
Registre-se e publique-se.  
Catalão, 07.07.2012. 
 (a) VELOMAR  GONÇALVES RIOS 
             Prefeito Municipal 
 
 
 
 
 
 



 
LEI Nº  2.933 , de 07 de julho de  2012. 
 
 

“DENOMINA COMO RUA JOSÉ CÂNDIDO 

MARTINS A RUA SANTA CRUZ DO DISTRITO 

DE PIRES BELO”. 

 

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de 

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

 

Art. 1º - Fica denominada como Rua “JOSÉ 

CÂNDIDO MARTINS” a Rua Santa Cruz do Distrito de Pires Belo, a qual 

se encontra entre a Rua Planaltina pela esquerda e pela Rua Minas 

Gerais pela direita. 

 

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

publicação, revogando-se as disposições em contrario. 

 

  

 

(a)Deusmar Barbosa da Rocha 

Presidente da Câmara Municipal de Catalão 

 

 
“Sanciono a presente Lei . 
Registre-se e publique-se.  
Catalão, 07.07.2012. 
 (a) VELOMAR  GONÇALVES RIOS 
             Prefeito Municipal 
 
 
  



 
LEI Nº  2.934 , de 07 de julho de  2012. 
 

“Autoriza a realização de permuta de imóveis na forma 
que especifica, e dá outras providências”. 

 
 
 

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

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

sanciono e promulgo a seguinte Lei: 

 

Art. 1º - Fica o município de Catalão, na sua representação 

legal, autorizado a permutar com a Sra. IZILDA DE FÁTIMA DA 

SILVEIRA ALVES, CPF nº 363.417.111-15 e seu esposo, OROZINO 

ALVES DA SILVA, CPF nº 100.265.411-49, três (3) lotes de terreno 

nesta cidade, na Rua 06, lado par, caracterizados como lotes 09, 10 e 11 

da quadra 17 do Loteamento Setor Flamboyant, com área de 227,50 m2 

cada, objetos das matrículas nºs 42.301, 42.302 e 42.303, do Livro 2, do 

C.R.I. local, respectivamente, por um lote de terreno situado nesta 

cidade, caracterizado com 2ª área do Decreto de Desmembramento nº 

2.882, de 28 de fevereiro de 2012 (parte do lote 99 da quadra 11 do 

Loteamento Nossa Senhora de Fátima, nesta cidade), com a área de 

323,80 m2, objeto da matrícula nº 42.542 e sua Av.1, do Livro 2, Ficha 1, 

do C.R.I. local. 

 

§ 1º - A permuta de que trata o caput tem por objeto permutar 

os respectivos terrenos para que o Município de Catalão, através da 

Secretaria de Saúde, possa construir no terreno que virá ao seu 

patrimônio, um prédio que abrigará o Aparelho de Ultra Sonografia e 

outros equipamentos na extensão do Hospital Materno Infantil. 

 



§ 2º - O imóvel a ser recebido pelo Município, em razão do 

disposto no parágrafo anterior, fica afetado como bem de uso especial, 

circunstância que haverá de constar do cadastro municipal e do 

respectivo registro imobiliário. 

 

Art. 2º - A permuta imobiliária autorizada será precedida de 

avaliação dos respectivos imóveis, por meio de uma comissão composta 

de três (03) pessoas, no mínimo, nomeada pelo chefe do Poder 

Executivo. 

 

Art. 3º - As despesas necessárias ao ato autorizado, tais como 

custas e emolumentos cartorários, taxas de registros, e outras inerentes 

às transações imobiliárias, se darão às expensas do município, 

dispensado o recolhimento do ITBI respectivo. 

 

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

revogadas as disposições em contrário. 

 

 

 

 

(a)Deusmar Barbosa da Rocha 

Presidente da Câmara Municipal de Catalão 

 

 
“Sanciono a presente Lei . 
Registre-se e publique-se.  
Catalão, 07.07.2012. 
 (a) VELOMAR  GONÇALVES RIOS 

             Prefeito Municipal 
 
 
 



LEI Nº  2.935 , de 17 de julho de  2012. 
 
 

“Autoriza a abertura de crédito especial no 

orçamento fiscal do Município de Catalão, 

Estado de Goiás, no montante e classificação 

que especifica”. 

 

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de 

Goiás, no uso de suas prerrogativas constitucionais, aprova, e eu, 

Prefeito Municipal, sanciono e promulgo a seguinte Lei: 

 

Art. 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo 

Municipal autorizado, em conformidade com o disposto nos Arts. 

42 e 43 da Lei Federal nº 4.320/64, a abrir crédito especial no 

valor total de até R$ 430.000,00 (quatrocentos e trinta mil 

reais) no Orçamento fiscal do Município de Catalão, Estado de 

Goiás, no exercício de 2012, com a seguinte classificação 

orçamentária: 

 

13.392.1.084.4.053 – Manutenção da Fundação Cultural Maria 

das Dores Campos 

31.90.04 – Contratação por Tempo Determinado – R$ 

300.000,00 

33.90.18 – Apoio Financeiro a Estudantes...............R$ 

130.000,00 

Fonte de Recursos 123 – Convênios – União Outros 

Total.......................................................................R$ 

430.000,00 

(Quatrocentos e trinta mil reais) 



Art. 2º - Para atender ao disposto no artigo 

anterior serão utilizados recursos provenientes da anulação 

parcial das dotações orçamentárias abaixo: 

 

-27.122.1042.4.079 – Administração da Secretaria de Esportes 

e Lazer 

33.90.39 – Outros Serviços de Terceiro – Pessoa 

Jurídica...................................................................R$ 

300.000,00 

Fonte de Recursos 100 – Recursos Ordinários 

 

-27.812.1042.4080 – Manutenção do Esporte em Geral 

33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa 

Jurídica...................................................................R$ 

130.000,00 

Fonte de Recursos 100 – Recursos Ordinários 

Total Geral..............................................................R$ 

430.000,00 

(Quatrocentos e trinta mil reais) 

 

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

de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

 

(a)Deusmar Barbosa da Rocha 

Presidente da Câmara Municipal de Catalão 

 

“Sanciono a presente Lei . 
Registre-se e publique-se.  
Catalão, 17.07.2012. 
 (a) VELOMAR  GONÇALVES RIOS 
             Prefeito Municipal 
 



LEI Nº  2.936 , de 24 de agosto de  2012. 
 

 

“Institui o Conselho Municipal de Políticas 

Públicas sobre Drogas e Álcool e cria o 

Fundo Municipal sobre Drogas, no 

Município de Catalão, Estado de Goiás.” 

 

CAPÍTULO I 

 

Do Conselho Municipal de Políticas Públicas sobre Drogas e Álcool  

 

Art. 1º. Fica instituído o Conselho Municipal de Políticas Públicas sobre 

Drogas e Álcool do Município de Catalão/GO – COMAD-CAT, órgão 

colegiado, normativo, consultivo, paritário, orientador e fiscalizador da 

política pública sobre drogas e álcool, vinculado administrativamente ao 

Gabinete do Prefeito Municipal. 

 

Parágrafo único - O Conselho Municipal de Políticas Públicas sobre 

Drogas e Álcool do Município de Catalão/GO – COMAD-CAT integra o 

Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas – SISNAD, previsto 

na Lei Federal 11.343, de 23 de agosto de 2006, e atuará em sintonia 

com as diretrizes do Conselho Estadual sobre Drogas do Estado de 

Goiás e do Conselho Nacional de Políticas sobre Drogas (CONAD). 

 

Art. 2º. São objetivos do COMAD-CAT: 

 

I – contribuir para a inclusão social do indivíduo, visando torná-lo menos 

vulnerável a assumir comportamentos de risco para o uso indevido de 

drogas, seu tráfico ilícito e outros comportamentos correlacionados; 



 

II - promover a construção, difusão e a socialização do conhecimento 

sobre drogas no Município de Catalão/GO. 

 

Art. 3º. Cabe ao Conselho Municipal de Políticas Públicas sobre Drogas 

e Álcool do Município de Catalão/GO, nos limites de sua competência, de 

acordo com o art. 1º desta Lei: 

 

I – formular, propor e acompanhar a execução da política municipal sobre 

drogas e álcool, destinada a desenvolver ações de prevenção, de 

tratamento, de redução de danos sociais e à saúde e de reinserção 

social das pessoas com transtornos decorrentes do uso de álcool e 

outras drogas e assim como aquelas relacionadas à redução da 

demanda e da oferta de drogas e álcool; 

 

II - estimular estudos e pesquisas acadêmicas visando ao 

aperfeiçoamento dos conhecimentos técnico-científicos referentes ao 

uso, produção não autorizada e tráfico ilícito de drogas, no sentido de 

fomentar a política municipal sobre drogas e álcool; 

 

III – manter fluxos contínuos e permanentes de informação com outros 

órgãos do Sistema Federal e Estadual sobre Drogas, a fim de facilitar os 

processos de planejamento e execução de uma política nacional de 

repressão e prevenção às drogas, recuperação e reinserção social dos 

usuários e dependentes de drogas; 

 

IV – cadastrar, apoiar, orientar, auxiliar e acompanhar as atividades das 

entidades que, no âmbito do Município, desempenhem atividades 

relacionadas à matéria; 

 



V – postular, junto aos órgãos competentes, todo e qualquer instrumento, 

em prol da eficácia dos planos e objetivos a serem alcançados pela 

política municipal sobre álcool e drogas; 

 

VI – identificar e levar ao conhecimento do Poder Executivo as 

possibilidades de acordos e convênios de interesse para a 

implementação da política municipal, bem como atuar como órgão 

consultivo perante o chefe do Poder Executivo Municipal e a Câmara de 

Vereadores, propondo medidas e orientações estratégicas globais que 

assegurem o cumprimento dos compromissos decorrentes da instituição 

desta lei;  

 

VII – promover, periodicamente, cursos de formação e aperfeiçoamento 

de seus membros e de outros integrantes da comunidade, sob a 

orientação de especialistas no assunto; 

 

VIII – sugerir aos órgãos de segurança pública medidas visando tornar 

mais eficiente à repressão ao tráfico ilícito de drogas e à venda de 

bebidas alcoólicas e cigarros para crianças e adolescentes; 

 

IX – promover campanhas educativas de prevenção; 

 

X – encaminhar propostas para o orçamento municipal; 

 

XI – elaborar seu regimento interno; 

 

XII – desenvolver outras atividades compatíveis com as finalidades do 

Conselho; 

 

Art. 4º. O Conselho Municipal de Políticas Públicas sobre Drogas e 

Álcool do Município de Catalão/GO - COMAD-CAT será integrado por 10 



(dez) membros, que devem residir e atuar no Município, assim 

distribuídos: 

 

Parágrafo primeiro: São representantes oriundos do Poder Público:  

I – 03 (três) representantes do Poder Executivo, distribuídos entre as 

seguintes Secretarias: 

 

a) 01 (um) representante da Secretaria Municipal de Educação; 

 

b) 01 (um) representante da Secretaria Municipal de Saúde; 

 

c) 01 (um) representante da Secretaria Municipal de Promoção Social; 

 

II – 01 (um) representante da Subsecretaria Regional de Educação em 

Catalão, indicado pelo respectivo Subsecretário; 

 

III – 01 (um) representante do Conselho Municipal de Direitos da Criança 

e do Adolescente; 

 

Parágrafo segundo: São representantes oriundos de entidades não 

governamentais: 

 

I – 01 (um) representante de instituição de ensino superior, pública ou 

privada; 

 

II – 01 (um) representante da ACIC/CDL de Catalão/GO; 

 

III – 01 (um) representante das Lojas Maçônicas em atividade em 

Catalão/GO; 

 



IV – 01 (um) representante dos Rotary ou Lions, em atividade em 

Catalão/GO; 

 

V – 01 (um) representante indicado pela OAB, subseção de Catalão/GO; 

 

Parágrafo terceiro: Os representantes titulares e suplentes dos órgãos e 

instituições citadas nos parágrafos anteriores serão indicados pelos 

respectivos diretores (presidente e/ou secretários) e nomeados pelo 

chefe do Poder Executivo Municipal, através de decreto, empossando-os 

em até 15 (quinze) dias. 

 

Parágrafo quarto: Os membros do Conselho terão mandato de dois 

anos, permitida a recondução. 

 

Art. 5º - O Conselho Municipal de Políticas Públicas sobre Drogas e 

Álcool do Município de Catalão/GO - COMAD-CAT será presidido por um 

de seus membros, indicado pelo Prefeito Municipal de Catalão. 

 

Parágrafo único: O Presidente do Conselho terá mandato de dois anos, 

permitida uma recondução. 

 

Art. 6º. O Conselho Municipal de Políticas Públicas sobre Drogas e 

Álcool do Município de Catalão/GO - COMAD-CAT fica assim 

organizado: 

 

I – Diretoria Executiva, composta por: 

a) presidente; 

b) vice-presidente; 

c) secretário; e 

d) 2º secretário. 

 



II – Plenário. 

 

Art. 7º. As atividades do Conselho Municipal de Políticas Públicas sobre 

Drogas e Álcool do Município de Catalão/GO - COMAD-CAT serão 

disciplinadas por regimento interno, aprovado por maioria absoluta dos 

Conselheiros, podendo subdividir-se em Comissões, Câmaras ou 

Turmas, temporárias ou permanentes, com competências plenas em 

certas matérias, segundo estabelecerão seu Regimento Interno. 

 

Art. 8º. O chefe do Poder Executivo do Município de Catalão/GO 

instalará este Conselho no prazo de até 60 (sessenta) dias, a contar da 

data da promulgação desta lei. 

 

Art. 9º. As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por 

conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se 

necessário. 

 

CAPÍTULO II 

 

Do Fundo Municipal sobre Drogas e Álcool 

 

Art. 10. Fica instituído o Fundo Municipal de Recursos para Políticas 

sobre Drogas e Álcool de Catalão – FUMDA-CAT, destinado ao 

atendimento das despesas necessárias ao alcance das finalidades 

propostas na política pública municipal sobre drogas e álcool, deliberada 

pelo Conselho Municipal de Políticas Públicas sobre Drogas e Álcool do 

Município de Catalão – COMAD-CAT. 

 

Art. 11. As receitas do Fundo Municipal de Recursos para Políticas sobre 

Drogas e Álcool – FUMDA-CAT serão provenientes de: 

 



I – repasses dos órgãos ou instituições federais, estaduais e municipais; 

II – receitas resultantes de doações da iniciativa privada; 

III – rendimentos eventuais, decorrentes de eventos, aplicações 

financeiras, etc.; 

IV – transferências do exterior, observada a legislação pertinente; 

V – dotações orçamentárias da União, do Estado e do Município; 

VI – receitas decorrentes de acordos, convênios, termos de cooperação, 

etc.; 

VII – outras receitas. 

 

Parágrafo único: Os recursos que comporão o FUMDA-CAT serão 

depositados em conta específica, em instituições financeiras oficiais. 

 

Art. 12. Os recursos obtidos pelo FUMDA-CAT serão destinados, 

exclusivamente: 

 

I – à realização de programas de prevenção ao uso de drogas e álcool, 

incluídas campanhas educativas e de ação comunitária; 

II – ao incentivo à formação de grupos de apoio para atendimento aos 

usuários de drogas e álcool, bem como a seus familiares; 

III – os programas de esclarecimento ao público sobre prevenção e 

tratamento de usuários de drogas lícitas e ilícitas, bem como a seus 

familiares; 

IV – aos serviços que desenvolvem atividades específicas de tratamento 

a pessoas com transtornos decorrentes do uso de drogas e álcool; 

V – à capacitação de conselheiros para o aprimoramento na formulação 

de políticas sobre drogas e álcool; 

VI – aos custos da própria gestão e para o custeio de despesas 

decorrentes do cumprimento de atribuições do Conselho Municipal de 

Políticas Públicas sobre Drogas e Álcool do Município de Catalão – 

COMAD-CAT; 



VII – a outras atividades determinadas pelo COMAD-CAT e constantes 

de seu regimento interno;  

 

Art. 13. Os recursos do FUMAD-CAT serão utilizados mediante 

orçamento anualmente proposto pelo COMAD-CAT, atendidas as 

disposições legais correlatas; 

 

Parágrafo único: A existência do FUMAD-CAT não prejudica ou impede 

outras ações relativas à execução da política pública municipal sobre 

álcool e drogas, advindas de outras fontes de financiamento. 

 

Art. 14. Os recursos do FUMAD-CAT serão geridos pelo órgão 

fazendário do Município de Catalão/GO, que se incumbirá de sua 

execução orçamentária e do cronograma físico-financeiro da proposta 

orçamentária anual, a ser aprovada pelo Plenário do COMAD-CAT. 

Parágrafo quinto: A função dos servidores municipais, que nesta 

condição conduzirão o FUMAD-CAT não será remunerada por isto, 

sendo, porém, considerada de relevante serviço público. 

 

Parágrafo único: O detalhamento da constituição e gestão do FUMAD-

CAT assim como de todo aspecto que a este fundo diga respeito 

constará do regimento interno do COMAD-CAT.  

 

CAPÍTULO III 

Das disposições finais 

 

Art. 15. Caberá ao Poder Executivo, por meio de Decreto, baixar as 

demais normas para implantação e o fiel cumprimento das disposições 

desta lei. 

 



Art. 16. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 

 

(a)Deusmar Barbosa da Rocha 

Presidente da Câmara Municipal de Catalão 

 

“Sanciono a presente Lei . 
Registre-se e publique-se.  
Catalão,24.08.2012. 
 (a) VELOMAR  GONÇALVES RIOS 
             Prefeito Municipal 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LEI Nº  2.937 , de 03 de setembro de  2012. 
 
 

“Autoriza a concessão de Gratificação 

Especial aos Servidores Municipais que 
prestaram serviços extraordinários e 

imprescindíveis durante a realização da 
Exposição Agropecuária de 2012 do 

Município de Catalão-Goiás, como 
especifica.” 

 

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de 

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

 
Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal 

autorizado a conceder Gratificação Especial (conforme o número de 
horas trabalhadas) aos servidores deste Município que prestaram 

serviços suplementares imprescindíveis durante a realização da 

Exposição Agropecuária de 2012 do Município de Catalão, como 
especifica: 

 

Matr. Nome_servidor(a) Cargo 
VR. A 

Receber 

5342 ADRIANO CAMARGO CH EQUIPE TRABALHO – NIVEL I 650,00 

4137 ALEXANDRE GOMES FERREIRA AGENTE FISCALIZAÇÃO - SMTC 593,00 

3117 ALEXANDRE RODRIGUES DA COSTA AGENTE FISCALIZAÇÃO - SMTC 685,00 

4564 ANDERSON MESQUITA ROSA AGENTE FISCALIZAÇÃO - SMTC 559,00 

611 ANTONIO CANDIDO LEONEL ELETRICISTA MANUT, NIVEL 1 900,00 

2994 ANTONIO CARLOS DA SILVA AGENTE FISCALIZAÇÃO - SMTC 319,00 

5333 ARI MACHADO GOMES CH EQUIPE TRABALHO – NIVEL II 650,00 

5338 ARNALDO TOME BARBOSA CH EQUIPE TRABALHO – NIVEL I 650,00 

4565 BENTO LUIZ DIAS AGENTE FISCALIZAÇÃO – SMTC 685,00 

5050 CARLOS HENRIQUE GUIMARAES AGENTE FISCALIZAÇÃO – SMTC 399,00 

613 CLAYTON CANDIDO ELETRICISTA MANUT, NIVEL 1 900,00 

3118 CLEIBER ANTONIO DA COSTA AGENTE FISCALIZAÇÃO – SMTC 639,00 



2996 CLEIBER MONTEIRO DOS SANTOS AGENTE FISCALIZAÇÃO – SMTC 468,00 

4567 CLEITON CRISPIM PEREIRA AGENTE FISCALIZAÇÃO – SMTC 251,00 

5775 DANIEL ALMEIDA DA SILVA AGENTE FISCALIZAÇÃO – SMTC 216,00 

1448 DANIEL ALVES RIBEIRO AUX SERVIÇO, NIVEL 2 650,00 

4568 DIEGO TOMAS LUCIANO AGENTE FISCALIZAÇÃO – SMTC 468,00 

69 DIVINO CAMARGO DA SILVA OPERADOR MAQ PESADA, NIVEL 1 650,00 

5900 EDIANE BRAZ FERREIRA FISCAL VIG SANITARIA NIVEL 2 FMS 780,00 

2015 EDY BUENO MARTINS AUX SERVIÇO, NIVEL 1 650,00 

1449 ELIZIO PEREIRA DA SILVA AUX SERVIÇO, NIVEL 1 650,00 

4259 ENIVALDA DE FATIMA FERREIRA AGENTE FISCALIZAÇÃO – SMTC 468,00 

4912 FABRICIO GONÇALVES DOS SANTOS FARMACEUTICO FMS 780,00 

4569 FERNANDA SOUZA PACHECO AGENTE FISCALIZAÇÃO – SMTC 571,00 

5777 FLAVIA SILVA MASTRELLA AGENTE FISCALIZAÇÃO – SMTC 593,00 

76 HELENO DE PAULA PONTES ESCRITURARIO, NIVEL 3 780,00 

527 JAIR PIMENTA FALEIROS MOTORISTA, NIVEL 1 650,00 

6739 JANIRO BORGES CH EQUIPE DE TRABALHO – NIVEL II 650,00 

4570 JOAO ALBERTO CAIADO DE CASTRO FILHO AGENTE FISCALIZAÇÃO - SMTC 536,00 

5344 JOAO BATISTA GONZAGA CH EQUIPE DE TRABALHO – NIVEL I 650,00 

2018 JOAO DE SOUZA FREITAS AUX SERVIÇO, NIVEL 1 650,00 

269 JOAQUIM FERREIRA DA FONSECA PEDREIRO, NIVEL 2 780,00 

5339 JOSE CANDIDO ROSA CH EQUIPE DE TRABALHO – NIVEL I 650,00 

5345 JOSE GONCALVES NETO CH EQUIPE DE TRABALHO – NIVEL I 650,00 

95 JOSE LOURENCO DE MORAIS AUX SERRVIÇO, NIVEL 1 650,00 

5340 JOSE MIGUEL BORGES CH EQUIPE DE TRABALHO – NIVEL I 650,00 

5850 JULIANA CASSIANO SILVA VETERINARIO FMS 780,00 

5346 JULIANO BALBINO ROSA CH EQUIPE DE TRABALHO – NIVEL I 650,00 

3373 LEANDRO MARTINS SILVERIO AGENTE FISCALIZAÇÃO – SMTC 536,00 

4572 LUCAS AGUIAR AGENTE FISCALIZAÇÃO – SMTC 388,00 

4573 MARCIO JOSE DAS NEVES AGENTE FISCALIZAÇÃO – SMTC 605,00 



121 MARCOS DORVALINO DA COSTA AUX SERVIÇO, NIVEL 1 650,00 

5349 NILSON JOSE LUIZ DA SILVA CH EQUIPE DE TRABALHO – NIVEL I 650,00 

5341 PAULO CAMARGO CH EQUIPE DE TRABALHO – NIVEL I 650,00 

5355 PAULO HENRIQUE FERREIRA CH EQUIPE DE TRABALHO – NIVEL II 780,00 

5350 ROBERTO CAMARGO CH EQUIPE DE TRABALHO – NIVEL I 650,00 

5351 RONALDO ARCANJO DA SILVA CH EQUIPE DE TRABALHO – NIVEL I 650,00 

5352 RONALDO LOURENCO DA SILVA CH EQUIPE DE TRABALHO – NIVEL I 650,00 

5335 SEBASTIAO ANTONIO DE SOUZA CH EQUIPE DE TRABALHO – NIVEL II 650,00 

2026 SEBASTIAO DIVINO BORGES AUX SERVIÇO, NIVEL 1 650,00 

2030 SERGIO LUIZ DOS SANTOS AUX SERVIÇO, NIVEL 2 650,00 

5778 SERGIO ROBERTO BORGES AGENTE FISCALIZAÇÃO – SMTC 536,00 

1431 SILVIO BATISTA JACINTO AUX SERVIÇO, NIVEL 1 650,00 

677 VALDEMES ROSA DA SILVA CH DPTO LIMPEZA PUBLICA 650,00 

5552 VALMIR CANDIDO PIMENTA CH EQUIPE TRABALHO – NIVEL I 780,00 

2033 VALMIR CARLOS NETO AUX SERVIÇO, NIVEL 1 650,00 

5353 VANILDO BORGES CH EQUIPE DE TRABALHO – NIVEL I 650,00 

5896 VILMA ESTEVES NETO FISCAL VIG SANITARIA NIVEL 2 FMS 780,00 

5897 VINICIUS ANTONIO DA SILVA FISCAL VIG SANITARIA NIVEL 2 FMS 780,00 

5779 WELDA DE LOURDES BORGES SILVA AGENTE FISCALIZAÇAO – SMTC 331,00 

1605 WILLIAM GONCALVES AUX SERVIÇO, NIVEL 2 650,00 

4575 WILMAR GONCALVES DE SOUSA JUNIOR AGENTE FISCALIZAÇAO – SMTC 137,00 

62 servidores municipais.....................................................R$ 38.303,00 

  

Art. 2º - As despesas com a execução 
desta lei correrão a conta da dotação orçamentária vigente. 

 
Art. 3º - Esta lei entrará em vigor na data 

de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. 

 
 

 
(a)Deusmar Barbosa da Rocha 

Presidente da Câmara Municipal de Catalão 



“Sanciono a presente Lei . 
Registre-se e publique-se.  
Catalão, 03.09.2012. 
 (a) VELOMAR  GONÇALVES RIOS 
             Prefeito Municipal 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LEI Nº  2.938 , de 06 de setembro de  2012. 
 
 

“Atende às determinações previstas nos 

artigos 1º, 3º e 4º da Resolução Normativa 

n° 07/2004 do Tribunal de Contas dos 

Municípios do Estado de Goiás – TCM/GO.” 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE CATALÃO, ESTADO DE GOIÁS, no 

uso de suas prerrogativas constitucionais, propôs e aprovou e eu, 

Prefeito Municipal, sanciono e promulgo a seguinte Lei: 

 

Art. 1º. Os subsídios mensais dos agentes políticos do Poder Executivo 

do Município de Catalão, para o mandato correspondente a 2013 a 2016, 

ficam fixados, em parcela única, com os seguintes valores: 

I – Ao Prefeito Municipal o valor de R$ 22.902,56 (vinte e dois mil 

novecentos e dois reais e cinquenta e seis centavos). 

II – Ao Vice-Prefeito Municipal o valor de R$ 11.451,28 (onze mil 

quatrocentos e cinquenta e um reais e vinte e oito centavos). 

III – Aos Secretários Municipais o valor de R$ 11.451,28 (onze mil 

quatrocentos e cinquenta e um reais e vinte e oito centavos). 

IV – Ao Procurador Geral do Município o valor de R$ 11.451,28 (onze mil 

quatrocentos e cinquenta e um reais e vinte e oito centavos). 

Art. 2º. Os subsídios mensais dos Vereadores, do Presidente da Câmara 

Municipal e do Procurador Geral do Poder Legislativo, para o mandato 

correspondente a 2013 a 2016, ficam fixados, em parcela única, com os 

seguintes valores: 

I – Aos Vereadores o valor de R$ 8.016,76 (oito mil e dezesseis reais e 

setenta e seis centavos). 



II – Ao Presidente da Câmara Municipal será concedida parcela 

indenizatória corresponde a trinta por cento dos subsídios dos 

Vereadores, em razão dos encargos do exercício da função. 

Art. 3º. O Chefe de Gabinete do Prefeito, o Procurador Geral do 

Município, os Presidentes e Superintendentes de Autarquias e de 

Empresas Públicas, para efeito desta Lei, são considerados agentes 

políticos com as mesmas prerrogativas de Secretário Municipal. 

Art. 4º. O Procurador Geral da Câmara Municipal, para efeito desta Lei, é 

considerado agente político com as mesmas prerrogativas do Procurador 

Geral do Município. 

Art. 5º. Os subsídios serão reajustados anualmente, na mesma data 

base fixada para o funcionalismo municipal, sem distinção de índice, 

respeitando como limite a correção monetária do período, segundo 

indicador oficial adotado para efeito da proteção assegurada no art. 37, 

X, da Constituição Federal. 

Art. 6º. Os subsídios de trata esta Lei não sofrerão acréscimos advindos 

de gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou de 

qualquer outra espécie remuneratória. 

Art. 7º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas 

as disposições em contrário. 

 

 

(a)Deusmar Barbosa da Rocha 
Presidente da Câmara Municipal de Catalão 

 
 

 

 
“Sanciono a presente Lei . 
Registre-se e publique-se.  
Catalão, 06.09.2012. 
 (a) VELOMAR  GONÇALVES RIOS 
             Prefeito Municipal 
Obs:  alterada pela lei 3.308, de 13.10.2015. 

 



LEI Nº  2.939 , de 14 de setembro de  2012. 
 

“Altera, na forma abaixo, a lei municipal de 

nº 2.255, de 17 de dezembro de 2004”. 

 
 

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de 

Goiás, no uso de suas prerrogativas constitucionais, aprova, e eu, 

Prefeito Municipal, sanciono e promulgo a seguinte Lei: 

 

Art. 1º - O artigo 7º, da lei municipal nº 2.255, 

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

seguinte redação: 

 

“Lei municipal nº 2.255, de 17 de dezembro de 

2004. 

 

Art. 7º - Entende-se por engenho visual eletrônico, 
todo equipamento ou estrutura fixa ou móvel, não iluminado, iluminado ou 
luminoso, destinado a veicular publicidade ou propaganda em geral”. 
 

Art. 2º: O artigo 16, da lei municipal nº 2.255, 

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

seguinte redação: 

 

“Lei municipal nº 2.255, de 17 de dezembro de 

2004. 

 

Art. 16 – Os engenhos considerados NORMAIS, 

devem obedecer as seguintes características: 

 

a) Não apresentar quadros superpostos (um 

engenho acima do outro); 

 

b) Não avançar sobre o passeio; 



 
c) Ter altura mínima na sua aresta inferior, de 1,50 

metros, e altura máxima em sua aresta superior de 7 metros; 

 
d) Obedecer a um espaçamento mínimo de 1 

metro linear entre as placas, exceto quando duas placas pertencem ao mesmo 

empreendedor, caso em que será permitida a junção delas; 

 
e) Não atrapalhar as condições de visibilidade do 

trânsito, principalmente em esquinas, cruzamentos e vias alimentadoras; 

 
f) Quando colocado em imóvel não edificado, 

deve obedecer às condições de recuo frontal aos imóveis adjacentes, ou aos 

recuos estabelecidos pelo Plano Diretor; 

 
g) Quando houver mais de um engenho no mesmo 

imóvel, todos devem apresentar uniformidade de dimensões, formas e materiais; 

 
h) O engenho deverá ser afixado em paralelo, 

permitindo-se um máximo de rotação de 45º, em relação ao eixo do imóvel, não 

sendo permitida a visualização do verso do engenho; 

 
i) Serão permitidos um máximo de 4 (quatro) 

engenhos, por imóvel, sendo estabelecido uma distancia mínima de 200 metros 

para cada grupo de engenhos, salvo engenhos inferiores a 20m2 e engenhos que 

não estejam no mesmo campo de visão, situados em vias de trânsito distintas, que 

terão autorização, condicionada à liberação da SEMMAC, após constatação de 

viabilidade técnica; 

 
j) Fora das vias expressas, em imóveis urbanos 

não edificados, será obrigatório o fechamento dos mesmos; 

 
k) Não serão licenciados engenhos com, estado 

de conservação precário e sem condições de segurança; 

 
l) Em quaisquer das situações previstas para a 

localização do engenho, sua instalação ficará condicionada à remoção de detritos, 



entulhos e a obrigatoriedade da capina constante do entorno do mesmo, num raio 

mínimo de 02 (dois) metros; 

 
m) A ausência de anúncio por um período superior 

a 15 dias obriga o proprietário do engenho a sobrepor a superfície do mesmo com 

material específico (tinta ou adesivo), que o tornem visualmente compatível com o 

ambiente em que se encontra; 

 
n) Todos os engenhos deverão conter a 

identificação do proprietário, com nº da licença ou autorização da SEMMAC. 

 
Art. 3º - O inciso XI, do art. 23, da lei 

municipal n٥ 2.255, de 17 de dezembro de 2004, passa a partir desta 

data, a vigorar com a seguinte redação: 

 

“Lei Municipal nº 2.255, de 17 de dezembro de 

2004. 

 

Art. 23 – idem... 
 
XI – nos imóveis de uso exclusivamente residencial, salvo 

projetos específicos aprovados pela SEMMAC”; 
 
 

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

sua publicação, exceto a exigência da alínea “j”, do Artigo 16, que se 
dará a partir de 180 (cento e oitenta) dias da data de publicação. 

 

Art. 5º - Revogam-se as disposições em 
contrário. 

 

(a) Deusmar Barbosa da Rocha 

Presidente da Câmara Municipal de Catalão 

 

“Sanciono a presente Lei . 
Registre-se e publique-se.  
Catalão, 14.09.2012. 
 (a) VELOMAR  GONÇALVES RIOS 
             Prefeito Municipal 
 



LEI Nº  2.940 , de 14 de setembro de  2012. 
 

“Autoriza o Município de Catalão a firmar 

convênio com a ASSOCIAÇÃO DA 

CONGADA DE CATALÃO e a conceder 

subvenção financeira da forma que 

especifica e dá outras providências”. 

 

 

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de 

Goiás, no uso de suas prerrogativas constitucionais, aprova, e eu, 

Prefeito Municipal, sanciono e promulgo a seguinte Lei: 

 

Art. 1º - Fica o chefe do Poder Executivo 

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

convênio com a ASSOCIAÇÃO DA CONGADA DE CATALÃO, 

sociedade civil sem fins lucrativos, políticos ou religiosos, com sede 

nesta cidade, visando dar melhores condições aos ternos da congada 

desta cidade durante a realização da Festa de Nossa Senhora do 

Rosário de 2012. 

 

Art. 2º - O Município fica autorizado a conceder 

subvenção financeira na ordem de R$ 77.000,00(Setenta e sete mil 

reais), à ASSOCIAÇÃO DA CONGADA DE CATALÃO, em moeda 

corrente do país, a título de cooperação, para serem aplicados na 

preparação dos ternos (aquisição e doação de vestimentas, calçados e 

instrumentos) que se apresentarão durante as festividades deste ano. 

 



Parágrafo Único - O repasse ocorrerá em uma 

única parcela, tudo conforme ao que será estabelecido em convênio e de 

acordo com o plano de aplicação aprovado. 

 

Art. 3º - Para fazer face aos recursos desta lei a 

ASSOCIAÇÃO deverá apresentar o plano de aplicação, e, 

posteriormente, a devida prestação de contas referente à subvenção 

recebida, na forma exigida pela contabilidade municipal. 

 

Art. 4º - As despesas decorrentes da aplicação 

desta Lei serão suportadas por dotações orçamentárias próprias vigentes 

e seguir especificadas, suplementadas se necessário: 

 

13.392.1083.4052 – Manutenção e Promoção da 

Cultura e Folclore 

33.50.43 - Subvenções Sociais. 

100 - Fontes de Recurso. 

 

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

publicação, revogadas as disposições em contrário. 

 

 

(a)Deusmar Barbosa da Rocha 

       Presidente da Câmara Municipal de Catalão 

 

“Sanciono a presente Lei . 
Registre-se e publique-se.  
Catalão, 14.09.2012. 
 (a) VELOMAR  GONÇALVES RIOS 
             Prefeito Municipal 

 
 



LEI Nº  2.941 , de 24 de setembro de  2012. 
 
 
 

“Denomina o prolongamento da Rua 

Albino do Nascimento, em toda sua 

extensão’’.  

 

 

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

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

sanciono e promulgo a seguinte Lei: 

 

Art. 1º - “Fica denominado o prolongamento da Rua 

Albino do Nascimento em toda sua extensão, entre os Loteamentos 

Flamboyant e Estrela, onde consta como Estrada Municipal e Corredor 

da Estrada Vicinal”. 

 

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

publicação, revogadas as disposições em contrário. 

 

 

 

(a)Deusmar Barbosa da Rocha 

       Presidente da Câmara Municipal de Catalão 

 

“Sanciono a presente Lei . 
Registre-se e publique-se.  
Catalão, 14.09.2012. 
 (a) VELOMAR  GONÇALVES RIOS 

             Prefeito Municipal 

 
 



LEI Nº  2.942 , de 24 de setembro de  2012. 
 
 

“Dá nova redação ao art. 11, da Lei nº 
2.212, de 05 de agosto de 2.004, na 
forma que especifica”. 
 

 

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

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

promulgo a seguinte Lei: 

 

Art. 1º - O artigo 11, da Lei municipal nº 2.212, de 05 de agosto de 

2.004, passa a vigorar com a seguinte redação: 

 

“Art. 11. Os desmembramentos de terrenos urbanos obedecerão aos 

seguintes critérios: 

 

“ I – apresentar área mínima de superfície de 150,00m2, com testada 

mínima de 10,00 metros: 

 

“II – são vedados nos loteamentos Lago das Mansões Silva Leão, 

Santa Cruz, Margon I e II, Alto da Boa Vista I, II e III, Mãe de Deus, 

Elias Farid Safatle, Boa Sorte, Dona Matilde, Santa Helena I e II, e 

JK; exceto quando as áreas desmembradas apresentarem superfície 

igual ou superior à área do lote padrão de cada um deles”. 

 

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

revogadas as disposições em contrário. 

 

(a)Deusmar Barbosa da Rocha 

Presidente da Câmara Municipal de Catalão 

“Sanciono a presente Lei . 
Registre-se e publique-se.  
Catalão, 24.09.2012. 
 (a) VELOMAR  GONÇALVES RIOS 

             Prefeito Municipal 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEI Nº  2.943 , de 24 de setembro de  2012. 
 
 



“Altera a categoria do bem imóvel que 

especifica, e dá outras providências”. 

 
 

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

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

sanciono e promulgo a seguinte Lei: 

 

Art. 1º - Ficam afetados como bens de uso comum do povo, 

compondo o sistema viário do Município com a denominação de 

“Avenida A”, os imóveis integrantes da categoria de bem disponível, 

localizados no Loteamento Residencial Leblon, objetos da matrículas 

imobiliárias nºs 41.323 e 41.324, do Livro 2-Reg. Geral, do Cartório de 

Registro de Imóveis local, respectivamente assim identificados: 

 

a) – “Um lote de terreno situado nesta cidade, na Rua Ana Flávia, 

lado par, distante 166,79 metros (incluindo os chanfrados) da 

Rua Mariana, designado Lote 07 da Quadra 18 do Loteamento 

Residencial Leblon, com a área de 312,00m2 e as seguintes 

medidas e confrontações: pela frente mede 12,00 metros e 

confronta com a Rua Ana Flávia; igual medida aos fundos 

confrontando com propriedade de Mário de Mendonça Netto (ou 

sucessores); pelo lado direito mede 26,00 metros e confronta 

com o lote nº 08; e igual medida pelo lado esquerdo, 

confrontando com o lote nº 06”; e 

 

b) – “Um lote de terreno situado nesta cidade, na Rua Ana Flávia, 

lado par, distante 178,79 metros (incluindo os chanfrados) da 

Rua Mariana, designado Lote 08 da Quadra 18 do Loteamento 

Residencial Leblon, com a área de 312,00m2 e as seguintes 

medidas e confrontações: pela frente mede 12,00 metros e 

confronta com a Rua Ana Flávia; igual medida aos fundos 



confrontando com propriedade de Mário Mendonça Netto (ou 

sucessores); pelo lado direito mede 26,00 metros e confronta 

com o lote nº 09; e igual medida pelo lado esquerdo, 

confrontando com o lote nº 07”. 

 

Art. 2º: A afetação de que trata esta lei atende condição 

imposta pela empresa doadora, conforme consignado no ato jurídico 

representativo da transmissão do domínio. 

 

Art. 3º - Incumbe ao Poder Executivo e atos tendentes às 

atualizações cadastrais pertinentes junto ao Cadastro Imobiliário 

Municipal. 

 

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

revogadas as disposições em contrário. 

 

 

 

(a)Deusmar Barbosa da Rocha 

Presidente da Câmara Municipal de Catalão 

 
 
“Sanciono a presente Lei . 
Registre-se e publique-se.  
Catalão, 24.09.2012. 
 (a) VELOMAR  GONÇALVES RIOS 

             Prefeito Municipal 

 

 

 

LEI Nº  2.944 , de 24 de setembro de  2012. 
 
 



“Obriga as Pessoas Jurídicas de Direito Privado a 

disponibilizarem protetores solares em seus 

estabelecimentos e dá outras providências’’.  

 

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, no 

uso de suas prerrogativas constitucionais, aprova e eu, Prefeito 

Municipal, sanciono promulgo a seguinte Lei: 

 

Art. 1º - As pessoas jurídicas de direito privado estão obrigadas a 

disponibilizar protetor solar com fator de proteção solar (FPS) mínimo de 

30 (trinta), em todos os seus estabelecimentos, no território do Município 

de Catalão. 

 

Parágrafo único – Junto ao protetor solar haverá uma faixa com os 

seguintes dizeres: “Prevenção ao câncer de pele: Participe dessa luta!”. 

 

Art.2º - Poderá utilizar o protetor solar qualquer pessoa física 

diretamente ligada à pessoa jurídica de direito privado, exceto os 

consumidores e o público em geral, desde que fique exposta aos raios 

solares, no mínimo, 30 (trinta) minutos diários. 

 

Parágrafo único - Para dar exemplo, poderão utilizar o protetor solar os 

sócios, os investidores, os administradores, os prestadores de serviços, 

os fornecedores e os trabalhadores. 

 

Art.3º - Fica instituída, no âmbito do Município de Catalão, a Semana de 

Prevenção ao Câncer de Pele, a ser realizada anualmente na 1ª semana 

do mês de dezembro de cada ano, cuja programação será definida em 

Projeto de Lei enviado à Câmara Municipal pelo Poder Executivo. 

    



Parágrafo único - O objetivo da semana é desenvolver ações para a 

conscientização da população sobre os efeitos danosos que a exposição 

excessiva à radiação solar exerce sobre a saúde humana, bem como 

expor os meios de se prevenir o câncer de pele. 

 

Art.4º - O Prefeito Municipal de Catalão enviará à Câmara Municipal um 

Projeto de Lei que disponha sobre a concessão de protetores solares aos 

servidores públicos municipais que trabalharem por mais de 30 (trinta) 

minutos diários expostos ao sol. 

 

Art.5º - O não cumprimento do disposto nesta Lei, mediante a denúncia, 

sujeitará o infrator indicado no art. 1 º ao pagamento de multa 

correspondente a 300 (trezentas) UFM (Unidades Fiscais do Município) e 

a 600 (seiscentas) UFM no caso de reincidência, valores estes a serem 

atualizados anualmente pelo índice INPC/IBGE. 

 

Art.6º - O Município informará todas as pessoas jurídicas de direito 

privado que exerçam atividades no território de Catalão sobre o conteúdo 

da presente Lei por ocasião da renovação dos respectivos alvarás de 

instalação e funcionamento. 

 

Art. 7º - O Poder Executivo Municipal regulamentará a presente Lei 

naquilo que couber. 

 

Art.8º - Esta lei entrará em vigor no prazo de 60 (sessenta) dias a contar 

da data de sua publicação. 

 

 

 

(a)Deusmar Barbosa da Rocha 

Presidente da Câmara Municipal de Catalão 



 
“Sanciono a presente Lei . 
Registre-se e publique-se.  
Catalão, 24.09.2012. 
 (a) VELOMAR  GONÇALVES RIOS 

             Prefeito Municipal 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEI Nº  2.945, de 24 de setembro de  2012. 
 



 
“Denomina o logradouro público que 

especifica”. 

 

 

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de 

Goiás, no uso de suas prerrogativas constitucionais, aprova, e eu, 

Prefeito Municipal, sanciono e promulgo a seguinte Lei: 

 

Art. 1º - Fica denominada de “RUA JOAQUIM 

DA SILVA BRANDÃO’’, a Rua 540, no Setor Santa Cruz, no trecho 

compreendido entre a Avenida João Neves Vieira e a Rua do Contorno, 

que margeia o bosque do Setor Universitário.  

 

Art. 2º - Os imóveis lindeiros ao logradouro 

especificado no art. 1º, nos seus assentos e registros, inclusive no 

cadastro municipal, passam a ter confrontação com a rua por ele 

denominada. 

 

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

sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

 

 

(a)Deusmar Barbosa da Rocha 

Presidente da Câmara Municipal de Catalão 

 

“Sanciono a presente Lei . 
Registre-se e publique-se.  
Catalão, 24.09.2012. 
 (a) VELOMAR  GONÇALVES RIOS 
             Prefeito Municipal 
LEI Nº  2.946, de 24 de setembro de  2012. 
 



“Autoriza a realização de permuta de imóveis 

na forma que especifica, e dá outras 

providências”. 

 
 

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

de suas prerrogativas constitucionais, aprova, e eu, Prefeito 

Municipal, sanciono e promulgo a seguinte Lei: 

 

Art. 1º - Fica o Município de Catalão, autorizado a 

permutar com o Sr. GREGÓRIO FERNANDES NETO, CPF nº 

076.797.344-53, dois (2) lotes de terreno nesta cidade, situados, 

um na Rua José Coelho Borges, lado ímpar, esquina com a Rua 

Antônio de Souza, lado par, designado sob o nº 20 da Quadra 20 – 

B do Loteamento Ipanema, com a área de 246,00m2, objeto da 

matrícula nº 34.176 do Livro 2, do SRI local; e outro na Rua 

Aurora Porfírio dos Santos, lado par, caracterizado como 3ª área 

do DMD nº 1.177, de 10/02/2010, nas imediações do Loteamento 

Margon III, com a área de 307,20m2, objeto da matrícula nº 

39.355, do Livro 2, do SRI local, por um lote de terreno situado na 

Rua 604, lado ímpar, caracterizado como parte do lote 02 da 

Quadra 12 do Loteamento Monsenhor Souza (2ª área do DMD nº 

2.809, de 26/01/2012), com a área de 645,00m2,, objeto da 

matrícula nº 42.888, do Livro 2, do SRI local. 

 

§ 1º - A permuta de que trata o caput tem por objeto 

indenizar o particular atingido pela formação dos lagos artificiais 

integrantes do Complexo Ecológico Francisco Cassiano Martins, 

no Setor Monsenhor Souza. 

§ 2º - O imóvel a ser recebido pelo Município, em razão 

do disposto no parágrafo anterior, fica afetado como bem de uso 



comum do povo, circunstância que haverá de constar do cadastro 

municipal e do respectivo registro imobiliário. 

 

Art. 2º - A permuta imobiliária autorizada será precedida 

de avaliação dos respectivos imóveis, por meio de uma comissão 

composta de três (03) membros, no mínimo, nomeada pelo chefe 

do Poder Executivo. 

 

Art. 3º - As despesas necessárias ao ato autorizado, tais 

como custas e emolumentos cartorários, taxas de registros, e 

outras inerentes às transações imobiliárias, se darão às expensas 

do Município, dispensado o recolhimento do ITBI respectivo. 

 

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

publicação, revogadas as disposições em contrário. 

 

 

 

(a)Deusmar Barbosa da Rocha 

Presidente da Câmara Municipal de Catalão 

 

 
“Sanciono a presente Lei . 
Registre-se e publique-se.  
Catalão, 24.09.2012. 
 (a) VELOMAR  GONÇALVES RIOS 
             Prefeito Municipal 
 

 

 

LEI Nº  2.947, de 18 de outubro de  2012. 
 



 
 

 

“Denomina CENTRO DE REFERÊNCIA DE 

ASSISTÊNCIA SOCIAL, situado no Distrito de 

Santo Antônio do Rio Verde, neste município”. 

 

 

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

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

sanciono e promulgo a seguinte Lei: 

 

Art. 1º - Fica denominado de “CASA AURORA 

SUCUPIRA DA SILVA – DONA NENZICA”, o Centro de Referência de 

Assistência Social, situado no Distrito de Santo Antônio do Rio Verde, neste 

Município. 

 

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

publicação, revogadas as disposições em contrário. 

 

 

 

(a)Deusmar Barbosa da Rocha 

       Presidente da Câmara Municipal de Catalão 

 

“Sanciono a presente Lei . 
Registre-se e publique-se.  
Catalão, 18.10.2012. 
 (a) VELOMAR  GONÇALVES RIOS 
             Prefeito Municipal 
 

 

LEI Nº  2.948, de 18 de outubro de  2012. 
 
 



“AUTORIZA A INSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO 

ADMINISTRATIVA EM ÁREA DE TERRENO QUE 

MENCIONA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. 

 

 

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de 

Goiás, no uso de suas prerrogativas constitucionais, aprova, e eu, 

Prefeito Municipal, sanciono e promulgo a seguinte Lei: 

 

Art. 1º - Fica o Município de Catalão, através da 

Superintendência Municipal de Água e Esgoto -  SAE, autorizado a 

instituir faixa de servidão perpétua de viela sanitária, por via 

administrativa ou judicial, necessária à execução do prolongamento da 

rede coletora de esgoto de Catalão, no imóvel denominado Fazenda 

Catalão, de propriedade de Eliane Leão Margon, conforme matrícula 

21.481, localizada no município e comarca de Catalão, Estado de Goiás, 

na área a seguir descrita e caracterizada: 

 

“O imóvel inicia junto ao ponto 1, descrito em planta 

anexa, com coordenadas U T M Este (X) 187.357.322 e Norte (Y) 

7.986.513,28; confrontando com Eliane Margon; dai, segue por divisa 

aberta confrontando com a referida confrontante, com os seguintes 

azimutes e distancias: 297º50’09”, 68,33m, até o ponto 2; 296º42’10”, 

93,42m, até o ponto 3; 303º11’22”, 43,17m, até o ponto 4; 272º38’08”, 

84,85m, até o ponto 5; 258º32’31”, 35,77m, até o ponto 6; 308º19’42”, 

93,54m, até o ponto 7; 306º02’07”, 96,16m, até o ponto 8; 316º56’55”, 

98,47m, até o ponto 9; 332º36’58”, 99,92m, até o ponto 10; 242º36’58”, 

6,00m, até o ponto11; 152º36’58”, 100,75m, até o ponto 12; 136º56’55”, 

99,87m, até o ponto 13; 126º02’07”, 96,61m, até o ponto 14; 128º19’42”, 

96,21m, até o ponto 15; 78º32’31”, 37,81m, até o ponto 16; 92º38’08”, 

82,47m, até o ponto 17; 123º11’22”, 41,87m, até o ponto 18; 116º42’10”, 



93,70m, até o ponto 19; 117º50’09”, 68,27m, até o ponto 20; 27º50’09”, 

6,00m, até o ponto 1, onde teve início, fechando assim o polígono e 

perfazendo uma área de 4.293,57m2”. 

 

Art. 2º - Fica o Município de Catalão, através da 

Superintendência Municipal de Água e Esgoto – SAE, autorizado a 

indenizar a servidão mencionada no artigo anterior, cujo valor de R$ 

30.000,00 (Trinta mil reais) foi definido pela Comissão Municipal de 

Avaliação de Valores. 

 

Art. 3º - A servidão administrativa será instituída 

por escritura pública, cujos emolumentos serão pagos pela SAE e da 

qual deverá constar que a proprietária da Fazenda Catalão compromete-

se a utilizar a área acima de modo adequado, de forma a não turbar de 

modo algum a servidão ora constituída, devendo ainda abster-se de 

construir prédios de alvenarias ou equivalentes e, de formar lavouras 

provisórias ou permanentes na área de servidão, além de permitir o 

acesso do Município para possíveis reparos na rede coletora. 

 

Art. 4º - As despesas com a execução desta Lei 

correrão por conta da seguinte dotação orçamentária, podendo o Chefe 

do Poder Executivo suplementá-la, caso necessário: 

 

17.512.1089.4.063 – Administração da SAE 

33.90.93 – Indenizações e Restituições 

100 – Fonte de Recurso. 

 

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

publicação, revogadas as disposições em contrário. 

 

 



(a)Deusmar Barbosa da Rocha 

       Presidente da Câmara Municipal de Catalão 

 

“Sanciono a presente Lei . 
Registre-se e publique-se.  
Catalão, 18.10.2012. 
 (a) VELOMAR  GONÇALVES RIOS 

             Prefeito Municipal 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LEI Nº  2.949, de 29 de outubro de  2012. 
 

“Altera, na forma abaixo, a lei municipal de nº 
2.924, de 06 de junho de 2012, para acrescer o 
valor da contribuição ao Clube em R$ 268.000,00 
(duzentos e sessenta e oito mil reais)”. 
 

 

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de 

Goiás, no uso de suas prerrogativas constitucionais, aprova, e eu, 

Prefeito Municipal, sanciono e promulgo a seguinte Lei: 

 

Art. 1º - O artigo 1º, da lei municipal nº 2.924, 

de 06 de junho de 2012, passa, a partir desta data, a vigorar com a 

seguinte redação: 

“Lei municipal nº 2.924, de 06 de junho de 

2012. 

Art. 1º - Fica o chefe do Poder Executivo 

Municipal autorizado, em nome do Município de Catalão a firmar 

convênio com o CLUBE RECREATIVO E ATLÉTICO CATALANO – 

CRAC e a conceder contribuição financeira na importância de até R$ 

668.000,00 (Seiscentos e sessenta e oito mil reais), para cobrir partes 

das despesas do CLUBE com o futebol profissional durante a preparação 

e participação no Campeonato Brasileiro de Futebol da série “D”, ano de 

2012. 

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

sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

(a)Deusmar Barbosa da Rocha 

Presidente da Câmara Municipal de Catalão 

“Sanciono a presente Lei . 
Registre-se e publique-se.  
Catalão, 29.10.2012. 
 (a) VELOMAR  GONÇALVES RIOS 

             Prefeito Municipal 
 



LEI Nº  2.950, de 29 de outubro de  2012. 
 

“Autoriza a abertura de crédito especial no 
orçamento fiscal do Município de Catalão, 
Estado de Goiás, no montante e 
classificação que especifica”. 

 

 

A Câmara Municipal de Catalão, 

Estado de Goiás, no uso de suas prerrogativas constitucionais, 

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

Lei: 

 

Art. 1º - Fica o Chefe do Poder 

Executivo Municipal autorizado, em conformidade com o disposto 

nos artigos 42 e 43 da Lei Federal nº 4.320/64, a abrir crédito 

especial no valor total de até R$ 145.000,00 (cento e quarenta e 

cinco mil reais) no Orçamento fiscal do Município de Catalão, 

Estado de Goiás, no exercício de 2012, com a seguinte 

classificação orçamentária: 

 

08.122.1.022.4.020 – Fundo Municipal de Assistência Social 

31.90.13 – Obrigações Patronais..................................R$ 

115.000,00 

31.90.13 – Contribuição Patronal p/ RPPS...................R$   

30.000,00 

Fonte de Recursos 129 – Transferência de Recursos do Fundo 

Nacional de Assistência Social. 

Total Geral..................................................................R$ 

145.000,00 

(Cento e quarenta e cinco mil reais). 

 



 

Art. 2º - Para atender ao disposto no 

artigo anterior serão utilizados recursos provenientes da anulação 

parcial das dotações orçamentárias abaixo: 

 

08.122.1.022.4.019 – Administração da Secretaria de 

Assistência Social 

33.90.39 – Outros Serviços de Terceiro – Pessoa 

Jurídica.......................................................................R$ 

145.000,00 

Fonte de Recursos 100 – Recursos Ordinários 

Total Geral:.................................................................R$ 

145.000,00 

(Cento e quarenta e cinco mil reais)  

 

Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na 

data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

 

 

 

(a)Deusmar Barbosa da Rocha 

Presidente da Câmara Municipal de Catalão 

 

 

“Sanciono a presente Lei . 
Registre-se e publique-se.  
Catalão, 29.10.2012. 
 (a) VELOMAR  GONÇALVES RIOS 
             Prefeito Municipal 
 

 

 

 



LEI Nº  2.951, de 29 de outubro de  2012. 
 

 

“Denomina o prédio público que especifica”. 

 

 

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, no 

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

Municipal, sanciono e promulgo a seguinte Lei: 

 

Art. 1º - Fica denominado de “ALBINO DA SILVA 

BARBOSA” o prédio da Unidade Básica de Saúde e Estratégia da Saúde 

em Família, localizado na Rua Antônio de Souza, nº 115, no Bairro 

Ipanema, nesta cidade. 

 

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

publicação, revogadas as disposições em contrário. 

 

 

 

(a)Deusmar Barbosa da Rocha 

       Presidente da Câmara Municipal de Catalão 

 

 

“Sanciono a presente Lei . 
Registre-se e publique-se.  
Catalão, 20.11.2012. 
 (a) VELOMAR  GONÇALVES RIOS 
             Prefeito Municipal 
 

 

 

 



LEI Nº  2.952, de 29 de outubro de  2012. 
 

“Autoriza a concessão de Gratificação Especial aos 
Servidores Municipais que prestaram serviços 
extraordinários e imprescindíveis durante a realização 
da Festa de Nossa Senhora do Rosário de 2012, do 
Município de Catalão - Goiás, como especifica.” 

 

 

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de 

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

 

                            Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal 

autorizado a conceder Gratificação Especial (conforme o número de 

horas trabalhadas) aos servidores deste Município que prestaram 

serviços suplementares imprescindíveis durante a realização da 

Festa de Nossa Senhora do Rosário de 2012, realizada neste 

Município, como especifica:  

 

 

Matr Nome_servidor(a) Cargo VR. A RECEBER 

5.342 ADRIANO CAMARGO CH EQUIPE TRABALHO - NIVEL I 940,00 

693 ADRIANO PATRICIO R DE SOUZA CH DPTO TRIB IMOB E COLET 2.240,00 

4.137 ALEXANDRE GOMES FERREIRA AGENTE FISCALIZACAO-SMTC 750,00 

3.117 ALEXANDRE RODRIGUES DA COSTA AGENTE FISCALIZACAO-SMTC 750,00 

4.564 ANDERSON MESQUITA ROSA AGENTE FISCALIZACAO-SMTC 750,00 

1.033 ANIVALDO JOAQUIM DE OLIVEIRA 
CH DPTO PRACAS, JARDINS E 
CEMITERIOS 2.240,00 

1.920 ANTONIA DE FATIMA NASCIMENTO AUX SERVICO, NIVEL 2 940,00 

2.994 ANTONIO CARLOS DA SILVA AGENTE FISCALIZACAO-SMTC 750,00 

1.326 ANTONIO VENANCIO DA SILVA AUX SERVICO, NIVEL 1 785,00 

5.333 ARI MACHADO GOMES CH EQUIPE TRABALHO - NIVEL II 940,00 

5.338 ARNALDO TOME BARBOSA CH EQUIPE TRABALHO - NIVEL I 940,00 

4.565 BENTO LUIZ DIAS AGENTE FISCALIZACAO-SMTC 750,00 



1.378 BRAZ HENRIQUE SUCENA AUX SERVICO, NIVEL 2 1.260,00 

5.050 CARLOS HENRIQUE GUIMARAES AGENTE FISCALIZACAO-SMTC 750,00 

3.118 CLEIBER ANTONIO DA COSTA AGENTE FISCALIZACAO-SMTC 750,00 

2.996 CLEIBER MONTEIRO DOS SANTOS AGENTE FISCALIZACAO-SMTC 750,00 

4.567 CLEITON CRISPIM PEREIRA AGENTE FISCALIZACAO-SMTC 750,00 

5.775 DANIEL ALMEIDA DA SILVA AGENTE FISCALIZACAO-SMTC 750,00 

1.448 DANIEL ALVES RIBEIRO AUX SERVICO, NIVEL 2 1.260,00 

4.805 DEBORA MENDES DA FONSECA AGENTE FISCALIZACAO-SMTC 750,00 

5.776 DIEGO LUIZ RIBEIRO TRONCHA AGENTE FISCALIZACAO-SMTC 750,00 

4.568 DIEGO TOMAS LUCIANO AGENTE FISCALIZACAO-SMTC 750,00 

69 DIVINO CAMARGO DA SILVA OPERADOR MAQ PESADA, NIVEL 1 350,00 

719 DONIZETE DE FREITAS MARTINS ESCRITURARIO, NIVEL 2 2.240,00 

5.900 EDIANE BRAZ FERREIRA FISCAL VIG SANITARIA NIVEL 2 FMS 1.100,00 

5.197 EDSON PACELLI JUNIOR ASS ESP P/ASS COMUNITARIOS E SOC 2.240,00 

2.015 EDY BUENO MARTINS AUX SERVICO, NIVEL 1 940,00 

1.449 ELIZIO PEREIRA DA SILVA AUX SERVICO, NIVEL 1 350,00 

4.259 ENIVALDA DE FATIMA FERREIRA AGENTE FISCALIZACAO-SMTC 750,00 

4.912 FABRICIO GONCALVES DOS SANTOS FARMACEUTICO FMS 1.100,00 

4.569 FERNANDA SOUZA PACHECO AGENTE FISCALIZACAO-SMTC 750,00 

5.777 FLAVIA SILVA MASTRELLA AGENTE FISCALIZACAO-SMTC 750,00 

398 GREGORIO DA SILVA PEDREIRO, NIVEL 1 1.260,00 

76 HELENO DE PAULA PONTES ESCRITURARIO, NIVEL 3 2.000,00 

5.985 IZAIAS APOLINARIO DANTAS FISCAL DE OBRAS, NIVEL 2 2.240,00 

527 JAIR PIMENTA FALEIROS MOTORISTA, NIVEL 1 940,00 

443 JAMIL ANTONIO DOS SANTOS AUX SERVICO, NIVEL 1 940,00 

6.739 JANIRO BORGES CH EQUIPE TRABALHO - NIVEL II 940,00 

1.583 JEOVANINE LUIZ LOURENCO GUARDA VIGILANTE, NIVEL 3 940,00 

302 JESUS BERNARDO DE OLIVEIRA AUX SERVICO, NIVEL 1 940,00 

4.570 
JOAO ALBERTO CAIADO DE CASTRO 
FILHO AGENTE FISCALIZACAO-SMTC 750,00 

1.418 JOAO DE OLIVEIRA SILVA AUX SERVICO, NIVEL 2 1.260,00 

1.636 JOAO FERNANDES DA SILVA AUX SERVICO, NIVEL 1 1.260,00 



6.390 JOAO PEREIRA DE MELO ENCANADOR, NIVEL 2 785,00 

269 JOAQUIM FERREIRA DA FONSECA PEDREIRO, NIVEL 2 1.100,00 

5.339 JOSE CANDIDO ROSA CH EQUIPE TRABALHO - NIVEL I 940,00 

1.066 JOSE CARLOS RODOVALHO AUX SERVICO, NIVEL 2 1.260,00 

5.285 JOSE FERREIRA DA SILVA CH EQUIPE TRABALHO - NIVEL I 1.260,00 

5.345 JOSE GONCALVES NETO CH EQUIPE TRABALHO - NIVEL I 940,00 

95 JOSE LOURENCO DE MORAIS AUX SERVICO, NIVEL 1 940,00 

5.808 JOSE MARIO RIBEIRO 
CH DIVISAO MAN ILUM PUBL SUBPREF 
PIRES BELO 785,00 

5.340 JOSE MIGUEL BORGES CH EQUIPE TRABALHO - NIVEL I 940,00 

1.117 JUAREZ RODOVALHO DA SILVA AUX SERVICO, NIVEL 1 1.260,00 

5.346 JULIANO BALBINO ROSA CH EQUIPE TRABALHO - NIVEL I 940,00 

3.373 LEANDRO MARTINS SILVERIO AGENTE FISCALIZACAO-SMTC 750,00 

410 LIZANDRO DE OLIVEIRA SILVA CH DIVISAO CAPINA E LIMP BUEIROS 350,00 

4.572 LUCAS AGUIAR AGENTE FISCALIZACAO-SMTC 750,00 

4.573 MARCIO JOSE DAS NEVES AGENTE FISCALIZACAO-SMTC 750,00 

5.986 MARCOS AURELIO DA SILVA FISCAL DE OBRAS, NIVEL 2 1.260,00 

121 MARCOS DORVALINO DA COSTA AUX SERVICO, NIVEL 1 940,00 

5.149 MAURICIO RABELO DE MESQUITA CH DPTO FISCALIZ LICENC E HABITE-SE 2.240,00 

6.561 
NHIESE AUGUSTO DE SOUSA LIMA 
PEREIRA FISCAL VIG SANITARIA NIVEL 2 FMS 1.100,00 

5.349 NILSON JOSE LUIZ DA SILVA CH EQUIPE TRABALHO - NIVEL I 940,00 

5.341 PAULO CAMARGO CH EQUIPE TRABALHO - NIVEL I 940,00 

1.403 PAULO DOS ANJOS ROSA AUX SERVICO, NIVEL 1 940,00 

5.355 PAULO HENRIQUE FERREIRA CH EQUIPE TRABALHO - NIVEL II 1.100,00 

1.465 REGINALDO BATISTA BORGES AUX SERVICO, NIVEL 1 940,00 

6.521 RENATA CRISTINA DA SILVA SOARES ASS GABINETE SEC MEIO AMBIENTE 1.260,00 

1.406 RENATO JOAO MARTINS AUX SERVICO, NIVEL 2 1.260,00 

5.204 RENATO MENDES 
CH DPTO REC HUMANOS SEC INFRA 
ESTR 1.260,00 

5.350 ROBERTO CAMARGO CH EQUIPE TRABALHO - NIVEL I 940,00 

5.541 ROBERTO CARLOS MARQUES 
CH DIVISAO PRACAS,PARQUES 
JARDINS E CEMIT 1.260,00 

5.988 ROGERIO GARCIA DE OLIVEIRA FISCAL DE OBRAS, NIVEL 2 1.260,00 

5.351 RONALDO ARCANJO DA SILVA CH EQUIPE TRABALHO - NIVEL I 940,00 



5.352 RONALDO LOURENCO DA SILVA CH EQUIPE TRABALHO - NIVEL I 940,00 

6.354 
ROSILAINE APARECIDA ALVARENGA DA 
SILVEIRA AUX SERVICO, NIVEL 1 1.260,00 

5.335 SEBASTIAO ANTONIO DE SOUZA CH EQUIPE TRABALHO - NIVEL II 940,00 

1.214 SEBASTIAO COELHO DA SILVA GUARDA VIGILANTE, NIVEL 2 940,00 

2.026 SEBASTIAO DIVINO BORGES AUX SERVICO, NIVEL 1 940,00 

111 SEBASTIAO DOS ANJOS RODRIGUES AUX SERVICO, NIVEL 1 350,00 

5.989 SERGIO FERREIRA DA SILVA FISCAL DE OBRAS, NIVEL 2 2.240,00 

2.030 SERGIO LUIZ DOS SANTOS AUX SERVICO, NIVEL 2 940,00 

5.778 SERGIO ROBERTO BORGES AGENTE FISCALIZACAO-SMTC 750,00 

2.010 SILAS JOSE TRISTAO TECNICO AGRICOLA, NIVEL 3 1.260,00 

2.179 SILVANO CARLOS NETO AUX SERVICO, NIVEL 2 940,00 

1.413 SIVALDO MENDES DE OLIVEIRA AUX SERVICO, NIVEL 2 1.260,00 

1.518 SOLIMAR RODRIGUES COELHO AUX SERVICO, NIVEL 2 1.260,00 

677 VALDEMES ROSA DA SILVA CH DPTO LIMPEZA PUBLICA 2.240,00 

616 VALDIVINO PIRES MOURA PEDREIRO, NIVEL 1 1.260,00 

5.552 VALMIR CANDIDO PIMENTA CH EQUIPE TRABALHO - NIVEL I 1.100,00 

2.033 VALMIR CARLOS NETO AUX SERVICO, NIVEL 1 350,00 

1.194 VANDERLEY DE OLIVEIRA DA SILVA AUX SERVICO, NIVEL 2 1.260,00 

5.353 VANILDO BORGES CH EQUIPE TRABALHO - NIVEL I 940,00 

5.896 VILMA ESTEVES NETO FISCAL VIG SANITARIA NIVEL 2 FMS 1.100,00 

5.233 WANDERLEI FERREIRA CH EQUIPE TRABALHO - NIVEL I 1.260,00 

5.779 WELDA DE LOURDES BORGES SILVA AGENTE FISCALIZACAO-SMTC 750,00 

1.605 WILLIAM GONCALVES AUX SERVICO, NIVEL 2 940,00 

4.575 

WILMAR GONCALVES DE SOUSA 

JUNIOR AGENTE FISCALIZACAO-SMTC 75,00 

2.037 WILSON CLEMENTINO MOREIRA AUX SERVICO, NIVEL 1 940,00 

  
TOTAL GERAL....R$ 103.900,00 

 

 

 Art. 2º - As despesas com a execução desta lei 

correrão a conta da dotação orçamentária vigente. 

 

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



publicação, revogando-se as disposições em contrário. 

 

 

 

 

(a)Deusmar Barbosa da Rocha 

Presidente da Câmara Municipal de Catalão 

 

 
 
“Sanciono a presente Lei . 
Registre-se e publique-se.  
Catalão, 20.11.2012. 
 (a) VELOMAR  GONÇALVES RIOS 

             Prefeito Municipal 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LEI Nº  2.953, de 30 de novembro de  2012. 
 

“Altera a categoria dos bens imóveis que 

especifica, e dá outras providências”. 

 

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

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

sanciono e promulgo a seguinte Lei: 

 

Art. 1º - Ficam afetados como bens de uso comum do povo, 

compondo o sistema viário do Setor Universitário, os seguintes imóveis 

integrantes da categoria de bem disponível: 

 

I – com a denominação de “Avenida Castelo Branco”, em 

prolongamento, o imóvel localizado na antiga Fazenda Santa Cruz, no 

perímetro urbano local, caracterizado como 2ª área do Decreto Municipal 

de Desmembramento nº 2.867, de 17 de fevereiro de 2012, com 

2.605,57m2, e objeto da matrícula imobiliária nº 42.342, do Livro 2 – Reg. 

Geral, do Cartório de Registro de Imóveis local; 

 

II – com a denominação de “Avenida Castelo Branco”, em 

prolongamento, na sua porção longitudinal, e “Avenida Dr. Willian Netto 

Faiad” na sua porção transversal, o imóvel localizado na antiga Fazenda 

Santa Cruz, no perímetro urbano local, caracterizado como 2ª área do 

Decreto Municipal de Desmembramento nº 2.868, de 17 de fevereiro de 

2012, com 4.460,69m2, e objeto da matrícula imobiliária nº 42.345, do 

Livro 2 – Reg. Geral, do Cartório de Registro de Imóveis local; 

 

III – com a denominação de “Avenida Dr. Willian Netto Faiad”, o 

imóvel localizado na antiga Fazenda Santa Cruz, no perímetro urbano 

local, caracterizado como 2ª área do Decreto Municipal de 



Desmembramento nº 2.869, de 17 de fevereiro de 2012, como 

2.640,05m2, e objeto da matrícula imobiliária nº 42.349, do Livro 2 – Reg. 

Geral, do Cartório de Registro de Imóveis local; 

 

Art. 2º - Incumbe ao Poder Executivo, os atos tendentes às 

atualizações cadastrais pertinentes junto ao Cadastro Imobiliário 

Municipal. 

 

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

revogadas as disposições em contrário. 

 

 

 

(a)Deusmar Barbosa da Rocha 

       Presidente da Câmara Municipal de Catalão 

 

 

 
“Sanciono a presente Lei . 
Registre-se e publique-se.  
Catalão, 30.11.2012. 
 (a) VELOMAR  GONÇALVES RIOS 

             Prefeito Municipal 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

LEI Nº  2.954, de 30 de novembro de  2012. 
 

 

“Altera a categoria de bens imóveis que 

especifica, e dá outras providências”. 

 

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

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

sanciono e promulgo a seguinte Lei: 

 

Art. 1º - Fica afetado como bem de uso comum do povo, 

compondo o sistema viário do Município com a denominação de “Rua 

Profª. Terezinha Margon Vaz”, na sua porção longitudinal, o imóvel 

integrante da categoria de bem disponível, identificado por um terreno 

situado nas antigas Fazendas Santa Cruz e Lagoa do Paquetá, perímetro 

urbano desta cidade, caracterizado como 3ª área do Decreto Municipal 

de Desmembramento nº 2.954, de 29 de março de 2012, com 

4.033,93m2, e objeto da matrícula imobiliária nº 42.454, do Livro 2 – Reg. 

Geral, do Cartório de Registro de Imóveis local, onde consta suas divisas 

e confrontações. 

 

Art. 2º - Fica igualmente denominado de “Rua Profª. Terezinha 

Margon Vaz”, o terreno disponibilizado pelo Sr. Otacílio Serafim da Silva 

e utilizado para o prolongamento da via pública de que trata o artigo 

primeiro, para fins de interligação da referida via com a Avenida Castelo 

Branco, garantindo acesso à área de expansão da Universidade Federal 

de Goiás – UFG. 

 

Parágrafo único – Compete ao Poder Executivo os atos 

tendentes à regularização documental do terreno de que trata o caput, 



inclusive com a transferência do respectivo domínio para o Município, 

atendendo prévia manifestação daquele que o disponibilizou, vinculando-

o à categoria de bem de uso comum do povo e integrante do sistema 

viário local. 

 

Art. 3º - Incumbe ao Poder Executivo os atos necessários às 

atualizações cadastrais pertinentes junto ao Cadastro Imobiliário 

Municipal. 

 

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

 

Art. 5º - Revogam - se as disposições em contrário. 

 

 

 

 

 (a)Deusmar Barbosa da Rocha 

       Presidente da Câmara Municipal de Catalão 

 

“Sanciono a presente Lei . 
Registre-se e publique-se.  
Catalão, 30.11.2012. 
 (a) VELOMAR  GONÇALVES RIOS 

             Prefeito Municipal 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LEI Nº  2.955, de .......de dezembro de  2012. 
 
NÃO TEM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LEI Nº  2.956, de 27 de dezembro de  2012. 
 
 
CANCELADA 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LEI Nº  2.957, de 27 de dezembro de  2012. 
 

“Autoriza abertura de crédito adicional 
suplementar no Orçamento vigente do 
Município de Catalão, no montante que 
especifica”. 

 

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, no 

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

Municipal, sanciono e promulgo a seguinte Lei: 

 

Art. 1º - Fica autorizado o Chefe do Poder Executivo de 

Catalão a abrir na Contabilidade Municipal, crédito adicional de natureza 

suplementar até o limite de 20% (vinte por cento), além do total das 

despesas fixadas no orçamento, autorizadas pela Lei Municipal de nº 

2.891/2012, para a cobertura de insuficiência de dotações orçamentárias 

dos órgãos da Administração Pública Municipal de Catalão. 

 

Art. 2º - Os créditos abertos conforme o artigo anterior 

serão cobertos com excesso de arrecadação e recursos de real 

economia, discriminados por Decreto do Executivo de acordo com o item 

III, § 1º do art. 43, da Lei Federal nº 4.320/64. 

 

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

publicação, revogadas as disposições em contrário. 

 

(a)Deusmar Barbosa da Rocha 

       Presidente da Câmara Municipal de Catalão 

“Sanciono a presente Lei . 
Registre-se e publique-se.  
Catalão,27.12.2012. 



 (a) VELOMAR  GONÇALVES RIOS 
             Prefeito Municipal 
 
LEI Nº  2.958, de 27 de dezembro de  2012. 
 

“Autoriza o Município de Catalão a efetuar 

transferência de recursos financeiros ao IPASC – 

PRÓ-SAÚDE, na forma e montante que 

especifica”. 

 

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de 

Goiás, no uso de suas prerrogativas constitucionais, aprova, e eu, 

Prefeito Municipal, sanciono e promulgo a seguinte Lei: 

 

Art. 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo 

Municipal autorizado a efetuar a transferência de recursos financeiros, 

até o limite de R$ 700.000,00 (Setecentos mil reais), em uma única 

parcela, ao INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS 

SERVIDORES DE CATALÃO/ PRÓ-SAÚDE. 

 

Art. 2º - Os valores ora autorizados serão 

transferidos à Entidade caracterizada no artigo anterior, tendo esta à 

obrigação de aplicar os referidos recursos tão somente aos fins de 

quitação de despesas inerentes ao PRÓ-SAÚDE. 

 

Art. 3º - São responsáveis pela aplicação dos 

recursos transferidos o Ordenador Primário (Presidente) e o Ordenador 

Secundário (Tesoureiro).  

 

Art. 4º - As despesas decorrentes da 

execução da presente lei correrão a conta do orçamento municipal 

vigente. 



 

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

sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

 

 

(a)Deusmar Barbosa da Rocha 

Presidente da Câmara Municipal de Catalão 
 
 

“Sanciono a presente Lei . 
Registre-se e publique-se.  
Catalão,27.12.2012. 
 (a) VELOMAR  GONÇALVES RIOS 

             Prefeito Municipal 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LEI Nº  2.959, de 27 de dezembro de  2012. 
 

“Autoriza o Município de Catalão a firmar convênio 
com a Fundação OBRAS SOCIAIS “JORGE FAHIN 
FILHO” e a conceder subvenção financeira (para 
construção de uma quadra poliesportiva), na 
forma que especifica e dá outras providências”. 
 

 
 

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de 

Goiás, no uso de suas prerrogativas constitucionais, aprova, e eu, 

Prefeito Municipal, sanciono e promulgo a seguinte Lei: 

 

Art. 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo 

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

convênio com a Fundação OBRAS SOCIAIS JORGE FAHIN FILHO, 

mantenedora da Escola ALLAN KARDEC, com sede nesta cidade, 

objetivando a construção de uma Quadra Poliesportiva na sede da 

Escola Allan Kardec, mantida e administrada pela Fundação retro 

mencionada. 

 

Art. 2º - Fica o Município autorizado a 

conceder subvenção financeira à entidade filantrópica OBRAS SOCIAIS 

“JORGE FAHIN FILHO”, até a importância de R$ 298.809,64 (Duzentos 

e noventa e oito mil, oitocentos e nove reais e sessenta e quatro 

centavos), para serem utilizados na construção da Quadra Poliesportiva 

referenciada. 

 

Art. 3º - Para fazer face aos recursos desta 

lei, a entidade filantrópica OBRAS SOCIAIS “JORGE FAHIN FILHO” 

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



prestação de contas referente a subvenção recebida nos moldes 

indicados pela Diretoria de Contabilidade deste Município.  

 

Art. 4º - As despesas decorrentes da 

aplicação desta Lei correrão por conta das seguintes dotações 

orçamentárias: 

 

08.243.1024.4.024 – Manutenção do 

Fundo Municipal da Criança e do Adolescente; 

33.50.43 – Subvenções Sociais; 

100 – Fonte de Recurso 

 

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

de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

 

 

(a)Deusmar Barbosa da Rocha 
Presidente da Câmara Municipal de Catalão 

 

 
“Sanciono a presente Lei . 
Registre-se e publique-se.  
Catalão,27.12.2012. 
 (a) VELOMAR  GONÇALVES RIOS 
             Prefeito Municipal 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LEI Nº  2.960, de 27 de dezembro de  2012. 
 

“Faz alteração do Parágrafo Único do Artigo 1º da Lei Municipal 

nº 2.892, de 09 de fevereiro de 2012”. 

 

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

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

sanciono e promulgo a seguinte Lei: 

 

Art. 1º - O Parágrafo Único do Art. 1º da Lei Municipal de 

nº 2.892, de 09 de fevereiro de 2012, passa, a partir desta data a 

vigorar com a seguinte redação: 

“Lei Municipal nº 2.892, de 09 de fevereiro de 2012 

Art. 1º - idem... 

Parágrafo único – Fica ainda o Município de Catalão 

autorizado a conceder subvenção financeira ao LIONS CLUBE DE 

CATALÃO LEÃO DO SUL para manutenção e funcionamento do 

Cursinho Municipal Pré – Vestibular “Israel Macedo”, desta cidade, 

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

410.815,00 (quatrocentos e dez mil, oitocentos e quinze reais) no total, 

cujos repasses correrão na forma de parcelas mensais e datas a ser 

definidas no convênio”. 

 

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

publicação, revogadas as disposições em contrário. 

(a)Deusmar Barbosa da Rocha 

Presidente da Câmara Municipal de Catalão 

“Sanciono a presente Lei . 
Registre-se e publique-se.  
Catalão,27.12.2012. 



 (a) VELOMAR  GONÇALVES RIOS 
             Prefeito Municipal 

 

LEI Nº  2.961, de 27 de dezembro de  2012. 
 
 

“Denomina COMPLEXO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, 

situado no Distrito Administrativo de Pires Belo, neste 

município”. 

 

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, 

no uso de suas prerrogativas constitucionais, aprova, e eu, Prefeito 

Municipal, sanciono e promulgo a seguinte Lei: 

 

Art. 1º - Fica denominado de COMPLEXO DE 

SERVIÇOS MUNICIPAIS “MARLY MARIA ARRUDA MESQUITA”, 

composto pelo Centro de Inclusão Digital, Posto dos Correios e Casa de 

Velórios, situados no Distrito Administrativo de Pires Belo, neste 

Município. 

 

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

publicação, revogadas as disposições em contrário. 

 

 

 

(a) Deusmar Barbosa da Rocha 

Presidente da Câmara Municipal de Catalão 

 
“Sanciono a presente Lei . 
Registre-se e publique-se.  
Catalão,27.12.2012. 
 (a) VELOMAR  GONÇALVES RIOS 
             Prefeito Municipal 
 



 

 

 

LEI Nº  2.962, de 27 de dezembro de  2012. 
 

“Altera § 1º, do art. 1º, da Lei Municipal nº 

2.897, de 09 de fevereiro de 2012”. 

 

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, no 

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

Municipal, sanciono e promulgo a seguinte Lei: 

 

Art. 1º - O § 1º, do Art. 1º, da Lei Municipal de nº 2.897, 

de 09 de fevereiro de 2012, passa, a partir desta data, a vigorar com a 

seguinte redação: 

 

“Lei Municipal nº 2.897, de 09 de fevereiro de 2012. 

Art. 1º -  

§ 1º - O Município fica autorizado a conceder 

subvenção financeira à entidade ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE 

EVANGÉLICA – CRECHE RECANTO INFANTIL”, para consecução  

dos objetivos previstos no caput deste artigo, até a importância de R$ 

333.392,63 (trezentos e trinta e três mil, trezentos e noventa e dois reais 

e sessenta e três centavos) para manutenção e funcionamento da 

Creche, incluindo pagamentos dos professores, auxiliares e encargos 

dos mesmos. 

 

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

publicação, revogadas as disposições em contrário. 

 

(a)Deusmar Barbosa da Rocha 



Presidente da Câmara Municipal de Catalão 

“Sanciono a presente Lei . 
Registre-se e publique-se.  
Catalão ,27.12.2012. 
 (a) VELOMAR  GONÇALVES RIOS 

             Prefeito Municipal 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

LEI Nº  2.963, de 28 de dezembro de  2012. 
 
 

“Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de 

Catalão Goiás, para o exercício financeiro de 2013.” 

 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE CATALÃO, ESTADO DE 

GOIÁS, no uso de suas prerrogativas constitucionais, aprova e eu, Prefeito 

Municipal, sanciono e promulgo a seguinte Lei: 

Art. 1° - Fica aprovado para o exercício financeiro de 2013, 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$260.943.496,00 (Duzentos e sessenta milhões, novecentos e 

quarenta e três mil, quatrocentos e noventa e seis reais). 

Art. 2° - A Receita será realizada mediante arrecadação dos tributos, 

suprimentos de fundos e demais rendas na forma da Legislação em vigor e das 

demais especificações constantes das tabelas explicativas e de acordo com o 

seguinte desdobramento: 

 

I –  RECEITAS CORRENTES............................................................ R$ 252.519.496,00 

Receita Tributária................................................................................... R$ 27.971.136,00 

Receita de Contribuições........................................................................ R$ 12.105.000,00 

Receita Patrimonial................................................................................. R$ 1.970.600,00 

Receita de Serviços................................................................................ R$ 15.435.000,00 

Transferências Correntes........................................................................ R$ 192.330.640,00 

Outras Receitas Correntes...................................................................... R$ 2.707.120,00 

II – RECEITAS DE CAPITAL......................................................... R$ 36.974.000,00 

Operações de Crédito .......................................................................... R$ 10.476.000,00 

Alienação de Bens................................................................................ R$ 690.000,00 

Transferências de Capital...................................................................... R$ 25.808.000,00 

III – RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA........ R$ 103.000,00 

IV - DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE................................. R$ -28.653.000,00 



TOTAL................................................................................................... R$ 260.943.496,00 
 

Art. 3° - A Despesa será realizada na forma dos Quadros e Anexos 

que compõem a presente Lei, de conformidade com o seguinte desdobramento: 

I - DESPESAS DISCRIMINADAS POR ÓRGÃOS DE GOVERNO: 

 

01 - Poder Legislativo............................................................ R$ 13.617.000,00 

02 - Poder Judiciário.............................................................. R$ 246.000,00 

03 - Poder Executivo.............................................................. R$ 247.080.496,00 

TOTAL....................................................................................... R$ 260.943.496,00 

 

II - DESPESAS DISCRIMINADAS POR UNIDADES 

ORÇAMENTÁRIAS: 

01 - Manutenção do Judiciário....................................................... R$ 246.000,00 

02 - Manutenção da Secret. de Planejamento e Orçamento............. R$ 714.500,00 

03 - Manutenção do Gabinete do Prefeito...................................... R$ 1.980.000,00 

04 - Manutenção da Secretaria de Governo.................................... R$ 142.500,00 

05 - Manutenção da Secretaria de Administração........................... R$ 15.528.700,00 

06 - Manutenção do Departamento Jurídico................................... R$ 1.269.000,00 

07 - Administração da Secretaria de Finanças............................... R$ 740.100,00 

08 - Manutenção do Controle Interno............................................ R$ 389.000,00 

09 - Manutenção do Departamento de Recursos Humanos............. R$ 463.500,00 

10 - Manutenção da Tesouraria..................................................... R$ 729.800,00 

11 - Manutenção da Contabilidade................................................. R$ 647.100,00 

12 - Manutenção do Setor de Fiscalização e Arrecadação............... R$ 1.235.000,00 

13 - Manutenção do Depart. de Administração da Receita.............. R$ 227.000,00 

14 - Administração da Secretaria de Comunicação......................... R$ 3.134.200,00 

15 - Serviços Gerais com Segurança Publica.................................. R$ 160.000,00 

16 - Secretaria de Assistência Social............................................... R$ 2.177.000,00 

17 - Departamento de Assistência ao Idoso.................................... R$ 278.600,00 

18- Manutenção do Depart de Assist a Criança e Adolescente..... R$ 374.800,00 

19 - Manutenção do Depart. de Ação Comunitária........................ R$ 2.299.000,00 

20 - Manutenção do Departamento de Inclusão Digital................... R$ 579.000,00 

21 - Manutenção do Restaurante Popular....................................... R$ 2.064.000,00 

22 - Manutenção das Despesas de Custeio da Previdência.............. R$ 1.135.000,00 

23 - Administração da Secretaria Municipal  de Saúde................... R$ 157.100,00 

24 - Manutenção do Depart. de controle Básico de Saúde............. R$ 50.000,00 

25 - Manutenção do Depat de Assist. Hospitalar e Ambulatorial... R$ 104.000,00 

26 - Administração da Secretaria de Trabalho e Renda................... R$ 579.000,00 

27 - Manutenção das Desp. com Alimentação e Seg. do Servidor.. R$ 2.000.900,00 

28 - Manutenção da Secretaria de Educação................................ R$ 1.234.000,00 

29 - Manutenção do Conselho Municipal de Educação................... R$ 81.000,00 

30 - Departamento de Ensino Básico e Fundamental...................... R$ 13.831.359,00 

31 - Manutenção do Ensino Profissional......................................... R$ 62.000,00 

32 - Departamento de Extensão Universitária................................ R$ 2.583.000,00 

33 - Manutenção da Educação Infantil........................................... R$ 924.000,00 

34 - Manutenção do Ensino Especial............................................ R$ 253.000,00 



35 - Departamento Bibliotecário...................................................... R$ 185.000,00 

36 - Departamento de Promoção a Cultura e Folclore..................... R$ 558.000,00 

37 - Procon...................................................................................... R$ 355.000,00 

38 - Departamento de Vias Urbanas................................................ R$ 4.891.000,00 

39 - Edificações Públicas................................................................. R$ 2.111.000,00 

40 - Departamento de Limpeza Pública........................................... R$ 7.898.000,00 

41 - Manutenção do Cemitério......................................................... R$ 38.000,00 

42 - Manutenção da Iluminação Publica.......................................... R$ 5.411.000,00 

43 - Departamento de Praças, Parques e Jardins.............................. R$ 2.293.000,00 

44 - Departamento Habitacional...................................................... R$ 300.000,00 

45 - Departamento de Saneamento Básico...................................... R$ 36.926.000,00 

46 - Secretaria do Meio Ambiente .................................................. R$ 1.139.000,00 

47 - Departamento de Meio Ambiente............................................. R$ 594.000,00 

48 - Fundo Municipal do Meio Ambiente........................................ R$ 105.100,00 

49 - Departamento de Recuperação de Áreas Degradadas.............. R$ 49.000,00 

50 - Secretaria de Agricultura ...................................................... R$ 1.024.000,00 

51 - Departamento de Produção Vegetal....................................... R$ 654.000,00 

52 - Departamento de Produção Animal........................................ R$ 56.000,00 

53 - Departamento de Extensão Rural........................................... R$ 216.000,00 

54 - Secretaria de Indústria e Comercio........................................ R$ 729.000,00 

55 - Departamento Industrial ....................................................... R$ 854.000,00 

56 - Departamento de Comunicações............................................. R$ 27.000,00 

57 - Secretaria de Transportes......................................................... R$ 3.221.421,60 

58 - Departamento de Estradas e Rodagens – DMER .................... R$ 6.835.500,00 

59 - Secretaria de Esportes.............................................................. R$ 847.100,00 

60 - Departamento de Esportes........................................................ R$ 3.696.500,00 

61 - Controle da Divida Interna...................................................... R$ 2.045.000,00 

62 - Secretaria de Obras e Serviços Urbanos................................... R$ 1.704.000,00 

63 - Departamento de Creches....................................................... R$ 2.504.000,00 

64 - Reserva de Contingência.......................................................... R$ 500.000,00 

65 - Câmara Municipal de Catalão................................................. R$ 13.617.000,00 

66 - Fundo Gestor – FUNDEB....................................................... R$ 15.500.000,00 

67 - Fundo Municipal de Saúde...................................................... R$ 45.421.115,40 

68 - SMTC....................................................................................... R$ 4.000.000,00 

69 - Fundo Especial M. do Corpo de Bombeiros – FEMBOM....... R$ 500.000,00 

70 - Fundação Legionárias do Bem Estar Social - LBES................ R$ 5.000.000,00 

71 - Administração do IPASC........................................................ R$ 7.260.000,00 

72 - Manutenção do Fundo Pro-Saúde............................................. R$ 4.365.000,00 

73 - SAE – Superintendência Municipal de Água e Esgoto ........... R$ 14.943.000,00 

74 - Fundação Cultural Maria das Dores Campos .......................... R$ 1.573.100,00 

75 - Manutenção do C.C.P.A.......................................................... R$ 2.014.500,00 

76 - Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS..................... R$ 610.000,00 
TOTAL................................................................................................... 

R$ 
260.943.496,00 

 

 

III - DESPESAS DISCRIMINADAS POR FUNÇÕES 

GOVERNAMENTAIS: 

 

FUNÇÃO    

01 Legislativa.................................................................. R$ 13.617.000,00 



02 Judiciária.................................................................... R$ 246.000,00 

04 Administração ........................................................... R$ 27.200.400,00 

06 Segurança Pública ..................................................... R$ 4.660.000,00 

08 Assistência Social ..................................................... R$ 15.396.900,00 

09 Previdência 

Social...................................................... 

R$ 12.760.000,00 

10 Saúde......................................................................... R$ 45.732.215,40 

11 Trabalho..................................................................... R$ 2.579.900,00 

12 Educação ................................................................... R$ 36.972.359,00 

13 Cultura....................................................................... R$    2.316.100,00 

14 Direitos a 

Cidadania................................................... 

R$ 355.000,00 

15 Urbanismo ................................................................. R$ 24.346.000,00 

16 Habitação................................................................... R$ 300.000,00 

17 Saneamento................................................................ R$ 51.869.000,00 

18 Gestão Ambiental...................................................... R$ 1.887.100,00 

20 Agricultura................................................................. R$ 1.950.000,00 

22 Indústria..................................................................... R$ 1.583.000,00 

24 Comunicações............................................................ R$ 27.000,00 

26 Transportes 

................................................................ 

R$ 10.056.921,60 

27 Desporto e Lazer........................................................ R$ 4.543.600,00 

28 Encargos Especiais.................................................... R$ 2.045.000,00 

99 Reserva Contingência................................................ R$ 500.000,00 

 TOTAL..................................................................... 
R$ 

260.943.496,00 

 

Art. 4° - O Poder Executivo no interesse da Administração poderá na 

vigência deste Orçamento, abrir os Créditos Suplementares que se fizerem 

necessários, mediante utilização dos recursos definidos nos itens I, II, III  e IV, 

dos parágrafos 1° e 2° do Art. 43 da Lei Federal n° 4.320 de 17 de março de 

1.964, até o limite máximo 10% (dez por cento) do total das despesas fixadas 

nesta Lei, para atender a insuficiência de dotações orçamentárias dos órgãos da 

administração. 

Art. 5° - Revogadas as disposições em contrário, a presente Lei 

entrará em vigor a partir de 1º de Janeiro de 2013. 

 

 

(a)Deusmar Barbosa da Rocha 

Presidente da Câmara Municipal de Catalão 

Sanciono a presente Lei , juntamente 
com as emendas de nºs 01 a 17. 



Registre-se e publique-se.  
Catalão, 28.12.2012. 
 (a) VELOMAR  GONÇALVES RIOS 
             Prefeito Municipal 
 

 

 

 
 

 


