
LEI Nº  2.964, de 28 de janeiro de  2013. 
 
 

“Autoriza o Município de Catalão a firmar 
convênio de parceria com a ASSOCIAÇÃO 
DOS DIABÉTICOS DO SUDESTE GOIANO 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 de parceria com a ASSOCIAÇÃO DOS DIABÉTICOS DO 

SUDESTE GOIANO, associação civil de direito privado, sem fins 

econômicos, com sede nesta cidade, visando à colaboração financeira 

do Município à Associação para ajudar na manutenção e funcionamento 

regular da entidade. 

 

Art. 2º - O Município fica autorizado a conceder 

subvenção financeira no valor de até R$ 30.000,00 (Trinta mil reais) 

mensais, a ser repassada a partir de janeiro de 2013 e a perdurar até 

dezembro de 2016, reajustável a cada 12 (doze) meses pelo IGPM, a 

ASSOCIAÇÃO DOS DIABÉTICOS DO SUDESTE GOIANO, com sede 

neste Município, para ser utilizada na cobertura de despesas mensais da 

Associação, tais como: pagamento tarifas de energia, água, esgoto, 

salários e despesas trabalhistas e sociais com funcionários e/ ou 

credenciados da Associação e outras relacionadas aos objetivos da 

Associação. 

 



Parágrafo único – Os repasses ocorrerão 

mensalmente, conforme ao que será estabelecido em convênio e de 

acordo com o plano de aplicação apresentado pela Associação e 

aprovado pelo Município. 

 

Art. 3º - Para fazer face aos recursos desta lei, a 

ASSOCIAÇÃO deverá apresentar o plano de aplicação, e, 

posteriormente, a devida prestação de conta referente às subvenções 

recebidas nos moldes indicados pela Diretoria de Contabilidade. 

 

Art. 4º - As despesas decorrentes da aplicação 

desta Lei serão suportadas pela seguinte dotação orçamentária: 

 

10.301.1029.4037 – Manutenção do F.M.S. 

33.50.43 – Subvenções Sociais. 

102 – Fonte de Recurso. 

 

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

publicação, revogadas as disposições em contrário, surtindo seus efeitos 

a partir de 1º (primeiro) de janeiro de 2013. 

 

 

 

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

 
 

“Sanciono a presente Lei . 
Registre-se e publique-se.  
Catalão, 28.01.2013. 
 (a) JARDEL SEBBA 
     Prefeito Municipal 
 
 



LEI Nº  2.965, de 06 de fevereiro de  2013. 
 
 

“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: 

 

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 até a importância de R$ 1.250.000,00 (um milhão 

duzentos e cinquenta mil reais), para cobrir partes das despesas do 

CLUBE com o futebol profissional durante a preparação e participação no 

Campeonato Goiano de Futebol, primeira divisão e na Copa do Brasil de 

Futebol, ano 2013. 

 

Parágrafo único – Da contribuição financeira autorizada 

no caput deste artigo, o Clube deverá utilizar da seguinte forma: 

 

a) – até 125.000,00 (cento e vinte e cinco mil reais), 

ou dez por cento do valor efetivamente recebido, para cobrir despesas 

com as categorias de base do Clube; 

 

b) – até 1.125.000,00 (um milhão cento e vinte e 

cinco mil reais) para cobrir partes das despesas do CLUBE com o futebol 



profissional durante a preparação e participação nos campeonatos 

oficiais do ano de 2013; 

 

c) – As datas dos repasses e os valores das parcelas 

serão definidos por ocasião da instrumentalização do convênio a ser 

firmado entre as partes. 

 

Art. 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 exigida pela Diretoria de Contabilidade do Município. 

 

Art. 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. 

 

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,06.02.2013. 
(a) JARDEL SEBBA 

     Prefeito Municipal 

  



LEI Nº  2.966, de 22 de fevereiro de  2013. 
 
 

    “Dispõe sobre a obrigatoriedade de apresentação de 
prestação de contas por parte de associações e 
entidades para autorização de concessão     de 
subvenção financeira do Poder Público 
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 - Para autorização de concessão de subvenção 

financeira por parte do Poder Público Municipal, aprovada nesta Casa de 

Leis, ficam as associações e entidades com sede no Município de 

Catalão obrigadas a apresentarem prestação de contas referente à 

aplicação de todos os recursos arrecadados no exercício anterior, sejam 

eles de quaisquer espécies, sob pena de perderem a declaração de 

Utilidade Pública Municipal. 

 

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,22.02.2013. 
 (a) JARDEL SEBBA 
     Prefeito Municipal 
 



LEI Nº  2.967, de 22 de fevereiro de  2013. 
 
 

“REDENOMINA LOGRADOURO PÚBLICO 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: 

 

Art. 1º - Fica redenominada de Rua JALMIRA 

FRANCISCA PIRES a Rua B-13 no Loteamento Santa Terezinha, nesta 

cidade, no trajeto entre a Rua Osmar Dias Fernandes, onde tem seu 

início, até a Avenida Leopoldo Evangelista da Rocha, onde termina. 

 

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

publicação, revogando 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,22.02.2013. 
(a) JARDEL SEBBA 
    Prefeito Municipal 

 
 

 
 
 



LEI Nº  2.968, de 22 de fevereiro de  2013. 
 
 

“Autoriza o PODER EXECUTIVO MUNICIPAL a 

realizar despesas com o transporte de estudantes 

de Catalão até outros Municípios e dá outras 

providências”. 

 

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de 

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

Prefeito Municipal, sanciono e promulgo a seguinte Lei: 

 

Art. 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo 

Municipal autorizado a realizar despesas em nome do MUNICÍPIO DE 

CATALÃO, com o transporte de estudantes de nossa cidade até outros 

municípios. 

 

§ 1º - O Município poderá arcar com as 

despesas de transporte de alunos matriculados em 2013, independente 

do curso a que frequentam e até conclusão dos mesmos. 

 

§ 2º - A partir de 2014, os novos catalanos que 

se matricularem em outros municípios somente terão transporte custeado 

pelo Município, se optarem por cursos que Catalão ainda não dispõe. 

 

§ 3º - Fica ainda autorizado, o Chefe do Poder 

Executivo Municipal, a efetuar despesas com o pagamento de transporte 

coletivo com os alunos devidamente matriculados nas faculdades em 

funcionamento no Município de Catalão, a partir da aprovação desta lei. 

 

Art. 2º - As despesas decorrentes da aplicação 

desta Lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias. 



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, 22.02.2013. 
(a) JARDEL SEBBA 
     Prefeito Municipal 
 

 

 

 

Obs: alterada pela lei 3.259, de 17.04.2015  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LEI Nº  2.969, de 06 de março de  2013. 
 
 

Declara de Utilidade Pública Municipal a Associação 

dos Transportadores Autônomos de Catalão - ATAC 

 

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 considerada de Utilidade Pública Municipal a 

Associação dos Transportadores Autônomos de Catalão – ATAC, 

CNPJ 15.070.960/0001-03, localizada à Rua Jocelin Gomes Pires, 

nº 757, Sala A, Bairro Nossa Senhora de Fátima, Município de 

Catalão-GO. 

 

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,06.03.2013. 
 (a) JARDEL SEBBA 
     Prefeito Municipal 
 

 

 

 



LEI Nº  2.970, de 06 de março de  2013. 
 

Institui o Programa de Recuperação de Crédito 
de natureza Previdenciária, 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: 

CAPITULO I 
DO PROGRAMA E DA CONSTITUIÇÃO DOS 

CRÉDITOS 
 
Art. 1º - Fica INSTITUÍDO O Programa de Recuperação 

de Crédito de natureza Previdenciária, no âmbito do Regime Próprio de 
Previdência Social do Município de Catalão. 

Parágrafo único – O Crédito Previdenciário do Regime 
Próprio será constituído por meio de notificação de débito, auto de 
infração, confissão ou documento declaratório de valores devidos de não 
recolhidos. 

 
Art. 2º - O valor do crédito previdenciário deverá ser 

levantado mediante aferição na folha de pagamento dos servidores, ou 
por outro meio contábil próprio e/ou por um processo administrativo 
apontado por uma auditoria fiscal. 

 
CAPITULO II 

DA RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS 
 

Art. 3º - O Programa instituído na forma do art. 1º terá 
como finalidade proporcionar aos órgãos municipais, condições para 
pagamento dos créditos previdenciários ao Regime de Previdência, por 
meio de parcelamento nas seguintes condições: 

I – para créditos relativos às contribuições previdenciárias 
da parte patronal, o parcelamento será de 240 (duzentos e quarenta) 
meses; 

 
II – para créditos relativos às contribuições previdenciárias 

descontadas dos seguros ativos, inativos e dos pensionistas, o 
parcelamento será de 60 (sessenta) meses. 

 
§ 1º - Os débitos referidos nos incisos I e II são aqueles 

originários de contribuições previdenciárias e correspondentes 
obrigações acessórias, constituídos ou não, inscritos ou não em dívida 



ativa da União, ainda que em fase de execução fiscal já ajuizada, ou que 
tenham sido objeto de parcelamento anterior, não integralmente quitado, 
ainda que cancelado por falta de pagamento. 

 
§ 2º- O objeto de parcelamento constante nos incisos I e 

II, será o crédito previdenciário, relativos às contribuições 
previdenciárias, que somente poderão ser parceladas até as 
competências de outubro de 2012. 

 
Art. 4º - O parcelamentos dos débitos previdenciários com 

a Unidade Gestora de RPPS, se processará por meio de instrumento 
contratual ou equivalente, que deverá ser assinado pelo representante da 
Unidade Gestora do RPPS, pelo representante da entidade ou do Poder 
que incidiu em mora, comparecendo obrigatoriamente o Chefe do Poder 
Executivo como interveniente-garante ao cumprimento do parcelamento, 
com os seguinte critérios: 

 
I – haja previsão de saldo financeiro suficiente ao 

pagamento, a curto e médio prazo, dos benefícios previdenciários 
concedidos; 

 
II – previsão, em cada acordo do parcelamento, do 

número máximo de 60 (sessenta) parcelas mensais, iguais e sucessivas, 
com execução dos débitos previdenciários previstos no art. 3º desta Lei; 

 
III – consolidação do montante devido até a data da 

formalização do acordo, utilizando-se os acréscimos legais, juros 
atuariais de 0,5% (meio por cento) ao mês e atualização monetária pelo 
Índice de que trata esta Lei; 

 
IV – aplicação, sobre o valor de cada prestação mensal, 

por ocasião do pagamento, de índice de atualização legal, para preservar 
o valor real do montante parcelado, e de juros, conforme estabelecido no 
inciso anterior; 

 
V- previsão, no termo de acordo, das medidas ou sanções 

para os casos de inadimplemento das prestações ou descumprimento 
das demais regras de acordo, inclusive a incidência de juros de mora de 
0,5% (zero vírgula cinco por cento) ao mês sobre as prestações vencidas 
e não pagas; 

 
VI – vedação de inclusão, no acordo de parcelamento, das 

contribuições descontadas dos seguros ativos, inativos e dos 
pensionistas, salvo o disposto no § 2º, do art. 3º desta Lei; 

 



§ 1º - O termo de acordo de parcelamento deverá ser 
acompanhado do comprovante de sua publicação e dos demonstrativos 
que descriminem, por competência, os valores originários, as 
atualizações, os juros e o valor total consolidado. 

 
§ 2º - Os valores necessários ao equacionamento do 

déficit atuarial, se incluídos no mesmo acordo de parcelamento, deverão 
ser discriminados em planilhas distintas. 

 
§ 3º - O vencimento da primeira parcela dar-se-á, no 

máximo, até o último dia útil do mês subsequente ao da publicação do 
termo de acordo de parcelamento. 

 
§ 4º - O parcelamento, em qualquer hipótese terá, 

obrigatoriamente vinculação de percentual do fundo de Participação dos 
Municípios – FPM para pagamento das parcelas acordadas. 

 
§ 5º - Poderá ser incluídas contribuições que tenham sido 

objeto de parcelamento ou reparcelamento anterior. 
 
§ 6º - Os débitos do ente federativo com o RPPS, não 

decorrentes de contribuições previdenciárias e relativos a períodos até 
outubro de 2012, poderão ser parcelados em até 60 (sessenta) 
prestações mensais, iguais e sucessivas. 

 
Art. 5º - O Montante determinado no art. 2º estará 

atualizado pelo ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR – 
INPC, acrescido de uma taxa de juros composto de 0,5% (zero vírgula 
cinco por cento) ao mês. 

 
§ 1º - Não sendo paga qualquer parcela ou descumprida 

qualquer cláusula do contrato ou acordo de parcelamento, proceder-se-á 
à inscrição da dívida confessada do Regime Próprio de Previdência 
Social do Município de Catalão e à sua cobrança judicial. 

 
§ 2º - A eficácia da concessão de parcelamento ficará na 

dependência da comprovação do recolhimento regular, nas épocas 
próprias, das parcelas e das contribuições correntes, a partir da 
competência do mês em que o contrato o acordo for assinado. 

 
Art.6º - Ocorrendo atraso no pagamento de quaisquer das 

parcelas, incidirão atualização pelo ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS 
AO CONSUMIDOR – INPC, contado do 1º (primeiro) dia do mês 

subsequente ao da consolidação do débito até o último dia útil do mês 
anterior em que ocorrer o pagamento da prestação vencida, mais juros 
composto de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) ao mês, contados do 1º 



(primeiro) dia do mês subsequente ao da consolidação da dívida até o 
dia em que ocorrer o pagamento da parcela vencida. 

 
§1º - Quando o vencimento recair em um sábado, 

domingo ou feriado, este será transferido para o primeiro dia útil 
posterior. 

 
§ 2º - A mora se constituirá automaticamente, 

independente de comunicação ou aviso, no primeiro dia posterior ao mês 
de vencimento. 

 
Art. 7º - As parcelas em mora, sofrerão correções na 

forma do art. 6º desta Lei. 
 

CAPITULO III 
DA REVISÃO E DO PARCELAMENTO 

 
Art. 8º - O parcelamento poderá ser revisto e pactuado a 

redução do número de parcelas, se ocorrer desequilíbrio financeiro e 
atuarial do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do 
Município de Catalão. 

 
Parágrafo único – A aferição do equilíbrio financeiro e 

atuarial do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do 
Município de Catalão se dará por meio da realização do Cálculo Atuarial 
conforme prazo estipulado pela Portarias Ministeriais. 

 
CAPITULO IV 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

Art. 9º - O valor de cada prestação mensal, por ocasião do 
pagamento, será acrescido de atualização pelo ÍNDICE NACIONAL DE 
PREÇOS AO CONSUMIDOR – INPC, acumulado mensalmente a partir 

do 1º (primeiro) dia do mês subsequente ao da consolidação do débito 
até o último dia útil do mês anterior ao do vencimento da parcela, e de 
juros compostos de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) ao mês. 

 
Art. 10º - Esta lei entrará em vigor na data de sua 

publicação, revogadas as demais disposições em contrário. 
 

(a)Deusmar Barbosa da Rocha 

Presidente da Câmara Municipal de Catalão 

 

 
“Sanciono a presente Lei . 



Registre-se e publique-se.  
Catalão,06.03.2013. 
(a) JARDEL SEBBA 
     Prefeito Municipal 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LEI Nº  2.971, de 06 de março de  2013. 
 

“Autoriza o Município de Catalão a firmar convênio 

com o LIONS CLUBE DE CATALÃO 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 Pré-Vestibular “Israel Macedo”, desta cidade, através do 

convênio referenciado no caput, até a importância de R$ 400.000,00 

(quatrocentos mil reais), cujos repasses ocorrerão em parcelas mensais 

em datas a serem definidas no convênio. 

 

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

LIONS CLUBE DE CATALÃO LEÃO DO SUL deverá apresentar o plano 

de aplicação e, posteriormente, a devida prestação de contas referente 

às subvenções recebidas nas datas e moldes exigidos pela Diretoria de 

Contabilidade. 



 

Art. 3º - As despesas para consecução do convênio a 

ser firmado correrão a conta da seguinte dotação orçamentária: 

 

12.364.1037.2048 – Manutenção do Ensino Pré – 

Vestibular Universitário 

33.50.43 – Subvenções Sociais...........R$ 400.000,00 

100 – Recursos Ordinários 

Total Geral.......................$ 400.000,00(quatrocentos 

mil 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,06.03.2013. 
(a) JARDEL SEBBA 
     Prefeito Municipal 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



LEI Nº  2.972, de 06 de março de  2013. 
 
 

 

“Altera o número de vagas do cargo efetivo de 

professor PD-1, 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 - Fica alterado de 200 (duzentas) para 300 

(trezentas), o número de vagas do cargo efetivo de Professor PD-1, 

Constante do Anexo V, Grupo “C” da Lei Municipal nº 1.818, de 05 de 

abril de 2000, cargo este, vinculado à Secretaria Municipal de Educação 

e Cultura. 

 

Parágrafo único – Permanecem inalterados a 

remuneração do cargo, jornada de trabalho e todos os direitos e deveres 

constantes do Estatuto do Magistério e demais legislação municipal em 

vigor com abrangência na relação servidor/município. 

 

Art. 2º - 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. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua 

publicação, ficando 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,06.03.2013. 
 (a) JARDEL SEBBA 
     Prefeito Municipal 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LEI Nº  2.973, de 15 de março de  2013. 
 

“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, no exercício de 2013, objetivando a 

manutenção geral e o funcionamento da creche 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$ 359.989,70 (trezentos e cinquenta e nove mil, 

novecentos e oitenta e nove reais e setenta centavos). 

§ 2º - Os repasses ocorrerão mensalmente, de 

março a dezembro de 2013, 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 CASA DO CAMINHO FAMÍLIA 

LIMA, deverá apresentar o plano de aplicação e, posteriormente, a 

devida prestação de contas referente à subvenção recebida nos moldes 

indicados pela Diretoria de Contabilidade deste Município. 

 

Art. 3º - As despesas decorrentes da aplicação 

desta Lei correrão por conta das seguintes dotações orçamentárias: 

 

01.2066.12.365.1098.4084–Manutenção de 

Creches 

335043 – Subvenção Social 

(101) – Transferência Educação 

 

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 março de 2013. 

 

 

 

 

(a)Deusmar Barbosa da Rocha 

Presidente da Câmara Municipal de Catalão 

 

 
“Sanciono a presente Lei . 
Registre-se e publique-se.  
Catalão,15.03.2013. 
 (a) JARDEL SEBBA 

     Prefeito Municipal 

 
 
 



LEI Nº  2.974, de 15 de março de  2013. 
 
 

“Autoriza o Município de Catalão a firmar 
convênio com ESCOLA CRECHE SÃO 

FRANCISCO DE ASSIS e a conceder 
subvenção social (para funcionamento de 
uma creche no Setor Nossa Senhora de 
Fátima, nesta cidade), da forma que 
especifica e dá outras providências.” 
 

 

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, no 

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

Municipal, sanciono e promulgo a seguinte Lei: 

 

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

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

parceria com a ESCOLA CRECHE SÃO FRANCISCO DE ASSIS, 

inscrita no CNPJ sob o nº 03.887.815/0001-22, com sede na Rua Dona 

Josefina, nº 310, Bairro Nossa Senhora de Fátima, nesta cidade de 

Catalão, no exercício de 2013, objetivando a manutenção geral e o 

funcionamento da referida creche. 

 

§ 1º – Fica o Município autorizado a conceder 

subvenção social à entidade educacional ESCOLA CRECHE SÃO 

FRANCISCO DE ASSIS, até a importância de R$ 368.014,94 (trezentos 

e sessenta e oito mil, quatorze reais e noventa e quatro centavos). 

 

§ 2º - Os repasses ocorrerão mensalmente, de março 

a dezembro de 2013, sendo que os valores das parcelas serão definidos 

no convênio a ser firmado. 

 



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

ESCOLA CRECHE SÃO FRANCISCO DE ASSIS, deverá apresentar o 

plano de aplicação e, posteriormente, a devida prestação de contas 

referente à subvenção recebida nos moldes indicados pela Diretoria de 

Contabilidade deste Município. 

 

Art. 3º - As despesas decorrentes da aplicação desta 

Lei correrão por conta das seguintes dotações orçamentárias: 

 

01.2066.12.365.1098.4084 – Manutenção de 

Creches 

335043 – Subvenção Social 

(101) – Transferência Educação 

 

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 março de 2013. 

 

 

 

(a)Deusmar Barbosa da Rocha 

 Presidente da Câmara Municipal de Catalão 

 
 
“Sanciono a presente Lei . 
Registre-se e publique-se.  
Catalão,15.03.2013. 
(a) JARDEL SEBBA 
     Prefeito Municipal 
 

 
 
 

 



LEI Nº  2.975, de 15 de março de  2013. 
 
 

“Autoriza o Município de Catalão a firmar convênio com a 

Fundação OBRAS SOCIAIS “JORGE FAHIN FILHO”, e a 

conceder subvenção financeira para manter em 

funcionamento a Escola Allan Kardec, mantida e 

administrada pela Fundação, da forma que especifica e dá 

outras providências”. 

 

 

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

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

sanciono e promulgo a seguinte Lei: 

 

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

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

Fundação OBRAS SOCIAIS – JORGE FAHIN FILHO - mantenedora da 

Escola ALLAN KARDEC, com sede nesta cidade, no exercício de 2013, 

objetivando a manutenção geral e o funcionamento da entidade de 

ensino referenciada, mantida e administrada pela Fundação retro 

mencionada. 

 

§ 1º – Fica o Município autorizado a conceder subvenção 

financeira à entidade filantrópica OBRAS SOCIAIS “JORGE FAHIN 

FILHO”, para manutenção e funcionamento da Escola Allan Kardec, 

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

1.035.400,30 (Um milhão, trinta e cinco mil, quatrocentos reais e trinta 

centavos). 

 



§ 2º - Os repasses ocorrerão mensalmente, de março a 

novembro de 2013,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 “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: 

 

01.2031.12.361.1034.4.044 – Manutenção da Rede de 

Ensino Básico e Fundamental 

335043 – Subvenção Social 

(101) – Transferência Educação 

 

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 2013. 

 

 

(a)Deusmar Barbosa da Rocha 

       Presidente da Câmara Municipal de Catalão 

 

“Sanciono a presente Lei . 
Registre-se e publique-se.  
Catalão,15.03.2013. 
(a) JARDEL SEBBA 

     Prefeito Municipal 

 



 

LEI Nº  2.976, de 15 de março de  2013. 
 

 

“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 a 

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE EVANGÉLICA – CRECHE RECANTO 

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

nesta cidade, no exercício de 2013, 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$ 557.754,74 (quinhentos e 

cinquenta e sete mil, setecentos e cinquenta e quatro reais e setenta e 

quatro centavos) para manutenção e funcionamento da Creche, incluindo 

pagamento dos professores, auxiliares e encargos sociais e trabalhistas dos 

mesmos. 

 



§ 2º - Os repasses ocorrerão mensalmente, de março a 

dezembro de 2013, 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; 

 

01.2066.12.365.1098.4084 – Manutenção de Creches 

335043 – Subvenção Social 

(101) – Transferência Educação 

 

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 2013. 

 

 

 

(a) Deusmar Barbosa da Rocha 

       Presidente da Câmara Municipal de Catalão 

 

 

“Sanciono a presente Lei . 
Registre-se e publique-se.  
Catalão,15.03.2013. 
(a) JARDEL SEBBA 
     Prefeito Municipal 
 
 



LEI Nº  2.977, de 16 de abril de  2013. 
 

“AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A CONCEDER 
AUXÍLIO FINANCEIRO A ATLETA CATALANO 
QUE PARTICIPARÁ DO NEW YORK OPEN DE JIU 
JITSU, EM ABRIL 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. 1º - Autoriza o Poder Executivo a Conceder auxílio 

financeiro para o atleta catalano  APARECIDO ALEXANDRE DE JESUS 

que irá participar do NEW YORK OPEN DE JIU JITSU, que acontecerá em 

New York – USA, em abril de 2013. 

 

Art. 2º - O valor autorizado no art. 1º será de R$ 1.800,00 (um 

mil e oitocentos reais) e se destinará cobrir despesas de hospedagem do 

atleta. 

 

Parágrafo único – A Prestação de contas se dará no prazo de 

30 dias. 

Art. 3º - As despesas oriundas desta lei correrão a conta do 

orçamento vigente. 

 

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,16.04.2013. 

(a) JARDEL SEBBA 
     Prefeito Municipal 



LEI Nº  2.978, de 19 de abril de  2013. 
 
 

“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 2009: 

Art1º -  

§ 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 Mulher, desta cidade, através do convênio 

referenciado no caput, até a importância de R$ 750.000,00 (setecentos e 

cinquenta 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, especialmente a lei 

municipal nº 2.909, de 10 de abril de 2012, surtindo seus efeitos a partir 

de 1º (primeiro) do março do corrente ano. 

 

(a)Deusmar Barbosa da Rocha 

       Presidente da Câmara Municipal de Catalão 

“Sanciono a presente Lei . 
Registre-se e publique-se.  
Catalão,19.04.2013. 

(a) JARDEL SEBBA 

     Prefeito Municipal 



Obs: Lei 2.979 – não houve 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LEI Nº  2.980, de 24 de abril de  2013. 
 
 

“Autoriza reajuste salarial aos servidores 

públicos do município de Catalão 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 a efetuar a revisão salarial dos servidores municipais efetivos, 

comissionados, os contratados por tempo determinado (temporários), 

inativos e pensionistas, em 8,04% (oito vírgula zero quatro por cento), 

correspondente à variação do IGPM (FGV) de 04/2012 a 03/2013, e a 

conceder reajuste salarial de 1,96 % (um vírgula noventa 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 2013. 

 

Parágrafo único – O reajuste salarial mencionado 

neste artigo não alcançará os Agentes Políticos eletivos e nomeados, bem 

como os equiparados, na forma da lei. 

 

Art. 2º - As despesas com a execução desta lei 

correrão a conta da dotação orçamentária vigente. 

 

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

 



Art. 4º - Esta lei entrará em vigor na data da 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, 24.04.2013. 

(a) JARDEL SEBBA 

     Prefeito Municipal 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LEI Nº  2.981, de 03 de maio de  2013. 
 
 

“AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A CONCEDER 
AUXILIO FINANCEIRO A ATLETAS CATALANOS 
DA EQUIPE DE MUAY THAI, QUE PARTICIPARÁ 
DE TORNEIO NA CIDADE DE ANÁPOLIS – GO”. 

 

 

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, no 

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

Municipal, sanciono e promulgo a seguinte Lei: 

 

Art. 1º - Autoriza o Poder Executivo a Conceder 

auxílio financeiro para a equipe de MUAY THAI da Secretaria Municipal 

de Esporte e Lazer de Catalão, composta de dois atletas e dois 

treinadores: 

 

- atletas: 

a) ALINE AMARAL DE MELO OLIVEIRA 

    CPF Nº 036.392.561-90 

b) RAILSON LOPES VASCONCELOS 

    CPF Nº 009.884.432-60 

 

- treinadores: 

a) EDMILSON TONÁCIO – CPF Nº 744.661.866 – 34 

b) LUCIANO TONÁCIO – CPF Nº 951.861.666-34 

 

Parágrafo único – A equipe mencionada no caput 

deste artigo participará de Torneio Profissional (disputa de Cinturão) na 

cidade de Anápolis – GO, que oferecerá vagas para o campeonato 

brasileiro de Muay Thai. 



Art. 2º - O valor do auxílio autorizado no art. 1º será 

de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais) e se destinará cobrir 

despesas de inscrição, transporte, alimentação e hospedagem dos 

atletas e treinadores. 

 

Parágrafo único – A prestação de contas deverá se 

dar num prazo máximo de 30 (trinta) dias após o recebimento do auxílio. 

 

Art. 3º - As despesas oriundas desta lei correrão a 

conta do orçamento vigente. 

 

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, 03.05.2013. 

(a) JARDEL SEBBA 
     Prefeito Municipal 

 

 
 
 
 
 
 
 



LEI Nº  2.982, de 03 de maio de  2013. 
 
 
 

“Autoriza o Município de Catalão a firmar 
convênio e a conceder contribuição financeira 
a ACIC-CDL visando à realização da 9ª Feira 
EXPOSUDESTE e 4ª Feira de Lingerie & Moda 
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 - Fica o chefe do Poder Executivo Municipal 

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

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CATALÃO – ACIC – e 

CÂMARA DOS DIRIGENTES LOJISTAS – CDL, desta cidade, visando à 

realização da Feira 9ª Feira EXPOSUDESTE e 4ª Feira de LINGERIE & 

MODA, a realizar-se em nossa cidade, durante o período de 26 a 30 de 

agosto do corrente ano. 

 

§ 1º - Fica ainda o Município de Catalão autorizado 

a conceder contribuição financeira a ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E 

INDUSTRIAL DE CATALÃO – ACIC – e CÂMARA DOS DIRIGENTES 

LOJISTAS – CDL, até o limite de R$ 100.000,00 (Cem mil reais), para 

ser utilizada no custeio de despesas variadas com a realização do 

evento. 

 

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

ACIC-CDL, deverá apresentar o plano de aplicação, e, posteriormente, a 

devida prestação de conta referente à contribuição recebida. 

 



Art. 2º - As despesas decorrentes da aplicação 

desta Lei correrão a conta da seguinte dotação orçamentária vigente: 

 

01.2056.22.661.1092.4072 – ADMINISTRAÇÃO 

DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO. 

336041 – CONTRIBUIÇÕES 

(1.00.000) – RECURSOS PRÓPRIOS 

 

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, 03.05.2013. 

(a) JARDEL SEBBA 

     Prefeito Municipal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LEI Nº  2.983, de 03 de maio de  2013. 
 
 

“Autoriza o Município de Catalão a firmar 
convênio e a conceder contribuição financeira 
a ACIC-CDL visando à realização de campanha 
promocional de vendas do dia das mães, 
namorados e pais, 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 COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CATALÃO – ACIC – e 

CÂMARA DOS DIRIGENTES LOJISTAS – CDL, desta cidade, visando à 

realização de campanha promocional de vendas do dia das mães, 

namorados e pais, no exercício de 2013. 

 

§ 1º - Fica ainda o Município de Catalão autorizado 

a conceder contribuição financeira a ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E 

INDUSTRIAL DE CATALÃO – ACIC – e CÂMARA DOS DIRIGENTES 

LOJISTAS – CDL, até o limite de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), para 

ser utilizada no custeio de despesas variadas com a realização da 

promoção no comércio catalano. 

 

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

ACIC-CDL, deverá apresentar o plano de aplicação, e, posteriormente, a 

devida prestação de conta referente à contribuição recebida. 

 



Art. 2º - As despesas decorrentes da aplicação 

desta Lei correrão a conta da seguinte dotação orçamentária vigente: 

 

01.2056.22.661.1092.4072 – ADMINISTRAÇÃO 

DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO. 

336041 – CONTRIBUIÇÕES 

(1.00.000) – RECURSOS PRÓPRIOS 

 

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, 03.05.2013. 

(a) JARDEL SEBBA 
     Prefeito Municipal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LEI Nº  2.984, de 03 de maio de  2013. 
 
 

“Autoriza o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

DE CATALÃO, Estado de Goiás, a contratar 

servidores 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 503, de 25 de fevereiro de 

2013, fica o município de Catalão, através do Fundo Municipal de Saúde, 

autorizado a efetuar a contratação de Agentes de Combate a Endemias, 

com especificações que se seguem: 

DO NÚMERO DE VAGAS DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS 
 
Nº 

VAGAS 
CADASTRO 
RESERVA 

 
FUNÇÃO 

CARGA 
HORÁRIA 
SEMANAL 

SALÁRIO 
 

Março/2013 

 
REQUISITO 

 
50 

cinquenta 

 
50 

(cinquenta) 

Agente de  
Combate 

a 
Endemias 

 
40 Horas 
Semanais 

 
Salário  
Base: 

R$ 967,52 

 
Ensino 
médio 

completo 

 
Parágrafo único – Os contratados prestarão serviços em todos 

os Setores de nossa cidade, bem como nos Distritos, Povoados e Zona 

Rural de Catalão. 

I – a duração dos contratos será de 01 (um) ano, a contar da 

data de assinatura dos contratos, podendo ser prorrogado por igual período 

a critério e interesse da administração do FMS de Catalão. 

 



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 e carga horária será conforme 

definido no quadro acima. 

 

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

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

infração disciplinar, pela conveniência da administração, pela assunção, 

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

do contratado. 

 

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

interesse público, para efeitos desta lei, a continuidade e o incremento da 

prestação dos serviços de combate a endemias, especificamente no 

combate ao mosquito transmissor da dengue.  

 

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

contabilizadas e pagas a custas de verbas do orçamento do FMS de 

Catalão a seguir especificada: 

 

04.01. F.M.S 

10.301.1029.4037 – Manutenção do F.M.S 

319004 – Contratação por Tempo Determinado 

102 – Fonte de Recurso 

 



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 d disciplina e 

responsabilidade, vigentes para os demais servidores públicos municipais. 

 

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

comprovarem no mínimo, os seguintes requisitos: 

 

I – Ter dezoito (18) anos 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 comprovante de conclusão do ensino médio; 

 

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, 03.05.2013. 

(a) JARDEL SEBBA 
     Prefeito Municipal 



LEI Nº  2.985, de 06 de maio de  2013. 
 
 

“Dá denominação a logradouro público  

na forma que especifica”. 

 

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

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

sanciono e promulgo a seguinte Lei: 

 

Art. 1º - Fica denominada de ‘Rua Maria Carolina de 

Mesquita Netto’, em prolongamento e no trecho compreendido entre a Rua 

Profª Terezinha Margon Vaz e a Avenida Dr. Willian Netto Faiad, a porção 

transversal da 3ª área do Decreto Municipal de Desmembramento nº 2.954, 

de 29 de março de 2.012. 

 

Art. 2º - Os imóveis lindeiros ao logradouro especificado no 

artigo 1º, nos seus assentos e registros, inclusive no cadastro municipal, 

passam a ter confrontação com a rua por ele denominada. 

 

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data da 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, 06.05.2013. 

(a) JARDEL SEBBA 
     Prefeito Municipal 

 

 



LEI Nº  2.986, de 09 de maio de  2013. 
 

Dispõe sobre os serviços de coleta de 

entulho no Município de Catalão e dá outras 

providências 

 

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

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

sanciono e promulgo a seguinte Lei: 

 

Art. 1º - O serviço de retirada de entulhos, provenientes 

de construções, reformas e outras obras no Município de Catalão, tem 

por finalidade manter o Município limpo, mediante coleta-transporte e 

destinação final dos resíduos. 

 

Art. 2º - Para os efeitos desta Lei, entulho é o conjunto 

heterogêneo constituído por materiais sólidos retirados de qualquer obra, 

provenientes da construção civil. 

 

Art. 3º - Cabe ao particular as remoções de entulhos, 

terras e sobras de materiais de construção ou contratação de serviços de 

empresas especializadas. 

 

Art. 4º - É proibido expor, depositar, descarregar nos 

passeios, canteiros, ruas, jardins e demais áreas de uso comum público, 

entulhos, terras ou resíduos sólidos de qualquer natureza, ainda que 

acondicionados em veículos, carrocerias, máquinas e equipamentos 

assemelhados. 

 



Art. 5º - As caçambas de coleta de entulho e 

congêneres deverão ter tamanho, cores, sinalização e inscrição nos 

termos seguintes: 

 

I – as caçambas a que se refere o “caput” deste artigo 

deverão ser pintadas em esmalte sintético em toda sua extensão, nas 

cores vivas e facilmente visíveis à noite; 

 

II – deverão conter faixa zebrada com tinta ou película 

refletiva que facilite a sua visualização, principalmente no período 

noturno; 

 

III – distância do bordo inferior da faixa ao piso deverá 

ser 0,50 m; 

 

IV – largura da faixa refletiva 0,30 m; 

 

V – faixa refletiva com largura de 0,05 m em todos os 

cantos verticais da caçamba; 

 

VI – indicação do nome da empresa e de seu telefone 

acima da faixa zebrada com letras visíveis e com altura mínima de 0,10 

m nas duas faces maiores, e; 

 

Parágrafo Único – É proibido o uso de caçambas sem 

as prescrições aqui previstas. 

 

Art. 6º - Na zona central, no horário comercial e aos 

sábados até o meio-dia a colocação e remoção destas caçambas só 

pode ser feita com uma sinalização mais contundente e com 

acompanhamento de agentes Superintendência Municipal de Trânsito – 



SMTC, para garantir a segurança e tráfego normal de veículos, ficando a 

cargo da empresa proprietária das caçambas a responsabilidade pela 

requisição dos agentes. 

 

Parágrafo Único – Em todos os locais em que possam 

as caçambas sugerir risco de danos à segurança dos veículos e 

pedestres, sua colocação será proibida. 

 

Art. 7º - O depósito e o transporte em caçambas de 

entulhos, terras, agregados e qualquer material deverão ser executados 

de forma a não provocar derramamentos na via pública e poluição total 

de todas as formas, devendo ser respeitadas as exigências abaixo 

relacionadas: 

 

I – os veículos com a caçamba deverão trafegar com 

carga rasa, limitada à borda da caçamba, sem qualquer coroamento, 

com cobertura ou outro dispositivo que impeça a queda de material 

durante seu transporte; 

 

II – deverão ter seu equipamento de rodagem limpo, 

antes de atingirem a via pública; 

 

III – durante a carga e descarga dos veículos deverão 

ser adotadas precauções, de moda a não gerar riscos a pessoas e 

veículos em trânsito pelo local; e, 

 

IV – será responsável única a empresa proprietária da 

caçamba, se em trânsito o veículo que a carregar ocasionar riscos ou 

danos às pessoas ou coisas, sendo esta públicas ou particulares. 

 



Parágrafo Único – A remoção de todo o material 

remanescente da carga ou descarga, bem como a varrição ou lavagem 

do local deverão ser providenciadas imediatamente após a conclusão 

dos serviços, pelo proprietário ou executivo da obra. 

 

Art. 8º - Ficam mantidas todas as disposições 

anteriores à esta Lei no que se refere aos locais para depósito dos 

entulhos retirados. 

 

Art. 9º - Para efeito desta Lei, as referidas empresas 

terão prazo de 60 (sessenta) dias para as devidas regularizações. 

 

Parágrafo Único – Ficam ainda, impostas todas as 

obrigações decorrentes desta lei, às empresas que alugam 

“CONTAINERS” para locação de material de construção durante as 

obras, exceto para o centro comercial da cidade, onde fica vedada. 

 

Art. 10º - 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, 09.05.2013. 

(a) JARDEL SEBBA 

     Prefeito Municipal 

 
 
 



LEI Nº  2.987, de 09 de maio de  2013. 
 

Dispõe que os proprietários de postos de 

combustíveis mantenham diariamente em local 

visível o percentual de diferença verificada entre 

os preços do Etanol comum e da Gasolina comum 

 

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 os proprietários de postos de combustíveis 

obrigados a afixar nesses estabelecimentos cartaz informando aos 

consumidores a diferença entre os preços da gasolina comum e do 

etanol. 

Parágrafo único – A informação de que trata o “caput” 

deste artigo refere-se à diferença percentual entre o valor do litro da 

gasolina comum e o calor do litro do etanol. 

Art. 2º - O aviso do percentual de diferença dos preços 

devem ser colocados em todas as bombas de combustíveis de Gasolina 

Comum e Etanol. 

Art. 3º - O Poder Executivo regulamentará esta lei no 

prazo de 60 (sessenta) dias contados da data de sua publicação. 

Art. 4º - 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, 09.05.2013. 

(a) JARDEL SEBBA 
     Prefeito Municipal 



LEI Nº  2.988, de 14 de maio de  2013. 
 

“Autoriza o Município de Catalão a efetuar 

transferência de recursos financeiros a 

SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ÁGUA E 

ESGOTO – SAE, na forma e 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 o Chefe do Poder Executivo Municipal 

autorizado a efetuar a transferência de recursos financeiros, até o limite de R$ 

2.300.000,00 (dois milhões e trezentos mil reais), a ser repassados conforme 

disponibilidade de caixa do Município, a SUPERINTENDÊNCIA 

MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO – SAE, autarquia municipal, inscrita no 

CNPJ sob o nº 04.750.108/0001-52. 

Art. 2º - Os valores ora autorizados serão transferidos à 

Autarquia referenciada no artigo anterior, visando recomposição financeira 

decorrente da quitação de débitos trabalhistas e a aquisição de uma estação de 

tratamento de água, do tipo aberta, com capacidade unitária de 250m3/h. 

Art. 3º - As despesas decorrentes da execução da presente 

lei correrão a conta do orçamento municipal vigente. 

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, 14.05.2013. 

(a) JARDEL SEBBA 
     Prefeito Municipal 
 



LEI Nº  2.989, de 14 de maio de  2013. 
 

“Altera o Art. 4º, da Lei Municipal nº 2.963, de 28 
de dezembro 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 - Altera o Art. 4º, da Lei Municipal nº 2.963, de 

28 de dezembro de 2012, que a partir desta data, passa a vigorar com a 

seguinte redação: 

“Lei Municipal nº 2.963, de 28 de dezembro de 2012 

 

Art. 4º - O Poder Executivo no interesse da 

Administração poderá na vigência deste Orçamento, abrir os Créditos 

Suplementares que se fizerem necessários, mediante utilização dos 

recursos definidos nos itens I, II, III e IV, dos parágrafos 1º e 2º do Art. 43 

da Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1.964, até o limite máximo de 

70% (setenta por cento) do total das despesas fixadas nesta Lei, para 

atender a insuficiência de dotações orçamentárias dos órgãos da 

administração”. 

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, 14.05.2013. 

(a) JARDEL SEBBA 

     Prefeito Municipal 
 



LEI Nº  2.990, de 14 de maio de  2013. 
 
 

“Autoriza a concessão de Gratificação Especial aos 

Servidores Municipais que prestaram serviços 

extraordinários e imprescindíveis durante as 

comemorações do Carnaval de 2013, 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 2013, como especifica: 

     

matr. nome_funcionário(a) cargo 
vr. bruto a 

receber 
 

4.137 ALEXANDRE GOMES FERREIRA AGENTE FISCALIZACAO-SMTC 350,00 
 

3.117 ALEXANDRE RODRIGUES DA COSTA AGENTE FISCALIZACAO-SMTC 350,00 
 

2.013 ALIPIO COELHO DE MESQUITA AUX SERVICO, NIVEL 1 312,60 
 

5.899 ANALIA MARGARIDA TRISTAO DE MOURA FISCAL VIG SANITARIA NIVEL 2 FMS 425,70 
 

4.564 ANDERSON MESQUITA ROSA AGENTE FISCALIZACAO-SMTC 350,00 
 

2.994 ANTONIO CARLOS DA SILVA AGENTE FISCALIZACAO-SMTC 350,00 
 

164 ANTONIO JULIAO MOTORISTA, NIVEL 1 208,40 
 

1.487 ARLINDO RAFAEL NUNES AUX SERVICO, NIVEL 1 104,20 
 

4.565 BENTO LUIZ DIAS AGENTE FISCALIZACAO-SMTC 350,00 
 

5.050 CARLOS HENRIQUE GUIMARAES AGENTE FISCALIZACAO-SMTC 350,00 
 

1.380 CARLOS ROBERTO MACHADO AUX SERVICO, NIVEL 1 208,40 
 



267 CELSO FARIA DE ALMEIDA MOTORISTA, NIVEL 2 208,40 
 

1.462 CESAR RODRIGUES DOS SANTOS AUX SERVICO, NIVEL 1 312,60 
 

613 CLAYTON CANDIDO ELETRICISTA MANUT, NIVEL 1 700,00 
 

3.118 CLEIBER ANTONIO DA COSTA AGENTE FISCALIZACAO-SMTC 350,00 
 

2.996 CLEIBER MONTEIRO DOS SANTOS AGENTE FISCALIZACAO-SMTC 350,00 
 

4.567 CLEITON CRISPIM PEREIRA AGENTE FISCALIZACAO-SMTC 350,00 
 

5.775 DANIEL ALMEIDA DA SILVA AGENTE FISCALIZACAO-SMTC 350,00 
 

1.448 DANIEL ALVES RIBEIRO AUX SERVICO, NIVEL 2 312,60 
 

4.805 DEBORA MENDES DA FONSECA AGENTE FISCALIZACAO-SMTC 350,00 
 

5.776 DIEGO LUIZ RIBEIRO TRONCHA AGENTE FISCALIZACAO-SMTC 350,00 
 

4.568 DIEGO TOMAS LUCIANO AGENTE FISCALIZACAO-SMTC 350,00 
 

1.531 DIOGENES PIRES LEITE AUX SERVICO, NIVEL 1 208,40 
 

69 DIVINO CAMARGO DA SILVA OPERADOR MAQ PESADA, NIVEL 1 312,60 
 

5.900 EDIANE BRAZ FERREIRA FISCAL VIG SANITARIA NIVEL 2 FMS 425,70 
 

1.449 ELIZIO PEREIRA DA SILVA AUX SERVICO, NIVEL 1 208,40 
 

4.259 ENIVALDA DE FATIMA FERREIRA AGENTE FISCALIZACAO-SMTC 350,00 
 

4.569 FERNANDA SOUZA PACHECO AGENTE FISCALIZACAO-SMTC 350,00 
 

5.777 FLAVIA SILVA MASTRELLA AGENTE FISCALIZACAO-SMTC 350,00 
 

6.929 FLAVIO PIRES DE ALVARENGA CH DIVISAO MANUT ILUM URB 700,00 
 

76 HELENO DE PAULA PONTES ESCRITURARIO, NIVEL 3 425,70 
 

4.570 JOAO ALBERTO CAIADO DE CASTRO FILHO AGENTE FISCALIZACAO-SMTC 350,00 
 

1.418 JOAO DE OLIVEIRA SILVA AUX SERVICO, NIVEL 2 312,60 
 

262 JOSE SEVERINO DA SILVA AUX SERVICO, NIVEL 1 104,20 
 

3.373 LEANDRO MARTINS SILVERIO AGENTE FISCALIZACAO-SMTC 350,00 
 

4.572 LUCAS AGUIAR AGENTE FISCALIZACAO-SMTC 350,00 
 

4.573 MARCIO JOSE DAS NEVES AGENTE FISCALIZACAO-SMTC 350,00 
 

1.433 NILSON ANTONIO DE PAULO AUX SERVICO, NIVEL 1 312,60 
 

6.703 RAFAEL RODRIGUES DO NASCIMENTO ELETRICISTA MANUT, NIVEL 2 700,00 
 

265 RENATO MARINHO DE FREITAS OPERADOR MAQ PESADA, NIVEL 2 312,60 
 

2.030 SERGIO LUIZ DOS SANTOS AUX SERVICO, NIVEL 2 104,20 
 

5.778 SERGIO ROBERTO BORGES AGENTE FISCALIZACAO-SMTC 350,00 
 



1.431 SILVIO BATISTA JACINTO AUX SERVICO, NIVEL 1 312,60 
 

2.033 VALMIR CARLOS NETO AUX SERVICO, NIVEL 1 312,60 
 

5.896 VILMA ESTEVES NETO FISCAL VIG SANITARIA NIVEL 2 FMS 425,70 
 

5.897 VINICIUS ANTONIO DA SILVA FISCAL VIG SANITARIA NIVEL 2 FMS 425,70 
 

5.779 WELDA DE LOURDES BORGES SILVA AGENTE FISCALIZACAO-SMTC 350,00 
 

1.605 WILLIAM GONCALVES AUX SERVICO, NIVEL 2 312,60 
 

4.575 WILMAR GONCALVES DE SOUSA JUNIOR AGENTE FISCALIZACAO-SMTC 350,00 
 

    total geral.......R$ 16.759,10 
  

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, 14.05.2013. 

(a) JARDEL SEBBA 
     Prefeito Municipal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LEI Nº  2.991, de 14 de maio de  2013. 
 
 

“Autoriza o Município de Catalão a filiar-
se e manter-se filiado a ASSOCIAÇÃO 
GOIANA DOS MUNICÍPIOS 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 filiar-se 

e a manter-se filiado a ASSOCIAÇÃO GOIANA DOS MUNICÍPIOS – 

AGM, inscrita no CNPJ sob o nº 02.290.674/0001-01, com sede em 

Goiânia – GO. 

 

Art. 2º - Fica ainda a Chefia do Poder Executivo 

Municipal autorizado a realizar despesa mensal com o pagamento de 

contribuição à referida Associação, cujo valor será sempre definido por 

sugestão dos membros em votação com registro em Ata. 

 

Art. 3º - As despesas decorrentes da aplicação 

desta Lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias. 

 

Art. 4º - Revogadas as disposições em 

contrário, esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

 



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

sua publicação, revogadas as disposições em contrário, surtindo seus 

efeitos a partir de 1º (primeiro) de janeiro de 2013. 

 

 

(a)Deusmar Barbosa da Rocha 

       Presidente da Câmara Municipal de Catalão 

 

 
“Sanciono a presente Lei . 
Registre-se e publique-se.  
Catalão, 14.05.2013. 

(a) JARDEL SEBBA 
     Prefeito Municipal 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LEI Nº  2.992, de 14 de maio de  2013. 
 
 

  

“Autoriza o Município de Catalão a filiar-se e 
manter-se filiado a FEDERAÇÃO GOIANA 
DOS MUNICÍPIOS – FGM, 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 filiar-se e a manter-se 

filiado a FEDERAÇÃO COIANA DOS MUNICÍPIOS – FGM - inscrita no 

CNPJ sob o nº 04.364.348/0001-19, com sede em Goiânia – GO. 

 

Art. 2º - Fica ainda a Chefia do Poder Executivo 

Municipal autorizado a realizar despesa mensal com o pagamento de 

contribuição à referida federação, cujo valor será estabelecido em Assembleia 

Geral anual FGM. 

 

Art. 3º - As despesas decorrentes da aplicação desta 

Lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias. 

 

Art. 4º - Revogadas as disposições em contrário, esta 

Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

 

 



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

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

de 1º (primeiro) de janeiro de 2013. 

 

 

(a)Deusmar Barbosa da Rocha 

       Presidente da Câmara Municipal de Catalão 

 

 

 
 

“Sanciono a presente Lei . 
Registre-se e publique-se.  
Catalão, 14.05.2013. 

(a) JARDEL SEBBA 

     Prefeito Municipal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LEI Nº  2.993, de 14 de maio de  2013. 
 
 
 

“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, todos constantes do ANEXO II, GRUPO I, 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 ENGENHEIRO AGRÔNOMO (formação superior em engenharia 

agrônoma com registro no conselho de classe, - vinculado a Secretaria do 

Meio Ambiente-). 

 

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

efetivo de ENGENHEIRO AMBIENTAL (formação superior em engenharia 

ambiental com registro no conselho de classe, - vinculado a Secretaria do 

Meio Ambiente -). 

 

III – de 01 (uma) para 03 (três), as vagas do cargo 

efetivo de ENGENHEIRO QUÍMICO (formação em engenharia química com 

registro no conselho de classe, - vinculado a Secretaria do Meio Ambiente-). 

 

IV – de 01 (uma) para 03 (três), as vagas do cargo 

efetivo de GEÓGRAFO (formação superior em Geografia/bacharelado com 



registro no conselho de classe, - vinculado a Secretaria do Meio Ambiente -

). 

 

Art. 2º - Permanecem inalteradas a remuneração e a 

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

deveres previstos no Estatuto dos Servidores Públicos do Município de 

Catalão. 

 

Parágrafo único – Em razão das alterações no número 

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

readequar os Organogramas de acordo com os termos desta Lei. 

 

Art. 3º - 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, 14.05.2013. 

(a) JARDEL SEBBA 
     Prefeito Municipal 
 
 
 
 
 



LEI Nº  2.994, de 14 de maio de  2013. 
 
 

“AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A CONCEDER 
AUXILIO FINANCEIRO A ATLETA CATALANO 
QUE PARTICIPARÁ DAS ETAPAS DO 23º TROFÉU 
BRASIL DE TRIATHLON 2013, ENTRE OUTRAS 
PROVAS”. 

 

 

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

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

sanciono e promulgo a seguinte Lei: 

 

Art. 1º - Autoriza o Poder Executivo a Conceder auxílio 

financeiro para o atleta catalano SIMON LEONEL – Triathlete, CPF nº 

997.882.761-72, que irá participar das últimas cinco etapas do 23º Troféu 

Brasil de Triathlon de 2013, e provas em Cuiabá – MT, Manaus – AM e 

Pirassununga – SP, durante o ano de 2013. 

 

Art. 2º - O valor autorizado no art. 1º será de R$ 8.890,00 

(oito mil oitocentos e noventa reais) e se destinará cobrir despesas de 

inscrição, transporte, alimentação e hospedagem do atleta. 

 

Parágrafo único – A Prestação de contas se dará no 

prazo de 30 dias. 

 

Art. 3º - As despesas oriundas desta lei correrão a conta 

do orçamento vigente. 

 

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, 14.05.2013. 

(a) JARDEL SEBBA 
     Prefeito Municipal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LEI Nº  2.995, de 20 de maio de  2013. 
 

Institui, no âmbito do Município de Catalão, a Semana 
Municipal do Livro Infantil ‘Dr. Jamil Sebba’. 

 
 

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 instituída, na semana que abranger o dia 18 

de abril, Dia Nacional do Livro, a Semana Municipal do Livro Infantil ‘Dr. 

Jamil Sebba’. 

Art. 2º - A Semana Municipal do Livro Infantil ‘Dr. Jamil 

Sebba’ de que trata o artigo anterior será promovida pela Secretaria 

Municipal de Educação de Catalão. 

Parágrafo Único – Para os festejos comemorativos da 

Semana Municipal do Livro Infantil ‘Dr. Jamil Sebba’, o Poder Executivo 

poderá articular-se com associações e entidades representativas e, se 

necessário, manter parcerias com instituições públicas e/ou privadas. 

 

Art. 3º - A Semana Municipal do Livro Infantil ‘Dr. Jamil 

Sebba’ fica incluída no Calendário Oficial de Eventos do Município de 

Catalão. 

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, 20.05.2013. 

(a) JARDEL SEBBA 

     Prefeito Municipal 



LEI Nº  2.996, de 20 de maio de  2013. 
 
 
“Institui o Dia Municipal de Combate a Homofobia, a ser 
comemorado no dia 17 de maio e dá outras providências”. 

 
 

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, no 

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

Municipal, sanciono e promulgo a seguinte Lei: 

 

Art. 1º - Fica instituído o Dia Municipal de Combate a 

Homofobia, a ser celebrado anualmente no dia 17 de maio, com o 

objetivo de combater o preconceito e conscientizar a sociedade sobre a 

importância da igualdade de direitos. 

 

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, 20.05.2013. 

(a) JARDEL SEBBA 
     Prefeito Municipal 

 

 
 
 
 
 



LEI Nº  2.997, de 06 de junho de  2013. 
 

 “Autoriza o PODER EXECUTIVO 

MUNICIPAL a realizar despesas com os Jogos 

Estudantis de Catalão e Região/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 - Fica o Chefe do Poder Executivo 

Municipal autorizado a realizar despesas em nome do MUNICÍPIO DE 

CATALÃO, com os Jogos Estudantis de Catalão e Região/2013, até o 

limite de R$ 5.454,00 (Cinco mil quatrocentos e cinquenta e quatro reais). 

 

Parágrafo único – O Município arcará com as 

taxas de arbitragens do Torneio, cujos recursos autorizados no caput deste 

artigo serão repassados a Liga Municipal de Futebol de Salão de Catalão, 

que efetuará o pagamento aos árbitros. 

 

Art. 2º - As despesas decorrentes da aplicação 

desta Lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias. 

 

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, 06.06.2013. 

(a) JARDEL SEBBA 
     Prefeito Municipal 
 



LEI Nº  2.998, de 06 de junho de  2013. 
 
 

“Autoriza o Município de Catalão a contratar 

professores por tempo determinado para 

atender à necessidade temporária de 

excepcional interesse público, especificamente 

para o Distrito de Santo Antônio do Rio Verde e 

região, nos termos do inciso IX, do artigo 37 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 via do Decreto nº 632, de 30 de 

abril de 2013, fica o Município de Catalão autorizado a efetuar a contratação 

de até 20 (vinte) professores, por tempo determinado, para atender ao 

Distrito de Santo Antônio do Rio Verde e região, nas condições e prazos 

previstos nesta Lei: 

 

I- a duração dos contratos será a partir da homologação 

e publicação do resultado do Processo Seletivo 

Público até 31 (trinta e um) de dezembro de 2013, 

podendo ser prorrogados por até 180 (cento e oitenta) 

dias; 

 

II- o recrutamento do pessoal será feito em processo 

seletivo público simplificado, devendo ser amplamente 

divulgado; 

 



III- o regime jurídico a ser adotado será o dos servidores 

efetivos do Município, ou seja, o Estatutário, lei 

municipal nº 1.142/92, inclusive no que se refere ao 

décimo terceiro salário e férias; 

 
IV- o valor da remuneração será do Piso Salarial 

correspondente ao Professor PD-1, com jornada de 

trinta (30) horas semanais, ou seja, R$ 1.216,73 (um 

mil duzentos e dezesseis reais e setenta e três 

centavos) mensais; 

 
V- a carga horária diária de 06 (seis) horas/aulas e 30 

(trinta) semanais; 

 
VI- a extinção do contrato poderá ocorrer pelo 

exaurimento da sua vigência; pela rescisão 

administrativa, no caso de infração disciplinar; pela 

conveniência da administração; pela assunção do 

contratado do cargo público ou emprego compatível, e 

por iniciativa do contratado. 

 

Art. 2º - Considera-se necessidade temporária de 

excepcional interesse público para efeitos do presente diploma legal, a 

continuidade da prestação de serviços de educação, especificamente o 

ensino infantil e fundamental no Distrito de Santo Antônio do Rio Verde e 

região, neste Município, situação criada principalmente em decorrência do 

aumento da demanda de alunos por vagas na rede municipal, pela não 

aprovação na quantidade de vagas ofertadas no recente concurso realizado 

pelo Município. 

 

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 estarão sujeitos 

aos mesmos direitos, deveres e proibições, inclusive o atinente à 

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

responsabilidade vigente para os demais servidores públicos municipais, no 

que couber. 

 

Art. 6º - Somente poderão ser contratados os interessados 

que comprovarem os seguintes requisitos: 

 

I – ter 18 (dezoito) anos de idade; 

II – ser brasileiro (a) nato ou naturalizado; 

III – estar quite com as obrigações militares eleitorais; 

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

de deficiências incompatível com o exercício da função; 

V – possuir habilitação profissional exigida, ou seja, 

magistério ou equivalente e/ ou licenciatura plena na área da educação. 

 

Art. 7º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, 

revogadas as disposições em contrário. 

 

 

(a)Deusmar Barbosa da Rocha 

       Presidente da Câmara Municipal de Catalão 

 

“Sanciono a presente Lei . 
Registre-se e publique-se.  
Catalão, 06.06.2013. 

(a) JARDEL SEBBA 

     Prefeito Municipal 

 
 



LEI Nº  2.999, de 06 de junho de  2013. 
 
 
 

“Altera o inciso I, do Art. 1º, da lei municipal nº 

2.901, de 12 de março 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 inciso I, do Art. 1º, da lei municipal nº 2.901, de 12 

de março de 2012, passa, a partir desta data, a vigorar com a seguinte 

redação: 

 

 

“Lei Municipal nº 2.901, de 12 de março de 2012. 

 

Art. 1º -  

 

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

dia 31 de dezembro de 2012, podendo ser prorrogados.” 

 

 

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, 06.06.2013. 

(a) JARDEL SEBBA 
     Prefeito Municipal 



LEI Nº  3.000, de 06 de junho de  2013. 
 
 
Institui o Dia Municipal do Congadeiro, a ser comemorado no dia 15 

de Agosto e dá outras providências. 

 

                                

 

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

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

sanciono e promulgo a seguinte Lei: 

 

Art. 1º - Fica instituído o Dia Municipal do Congadeiro, a 

ser celebrado anualmente no dia 15 de Agosto, com o objetivo de 

homenagear dançadores de congo que fazem parte da história das congadas 

de Catalão. 

 

 

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, 06.06.2013. 

(a) JARDEL SEBBA 
     Prefeito Municipal 

 

 

 
 
 



LEI Nº  3.001, de 17 de junho de  2013. 
 
 
 

“AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A CONCEDER 

AUXILIO FINANCEIRO A ATLETA CATALANO 

FEDERADO PELA FEKAEGO, PARA DISPUTA DO 

CAMPEONATO BRASILEIRO DE KARATÊ – 

REGIONAL”. 

                                

 

 

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 auxílio financeiro ao atleta catalano VIRGÍLIO SIRQUEIRA 

CRUVINEL, federado pela FAKAEGO (Federação de Karatê do Estado de 

Goiás), para participação no Campeonato Brasileiro de Karatê – Regional, que 

será realizado em Goiânia – GO. 

 

Art. 2º - O valor do auxílio autorizado no art. 1º será de R$ 

500,00 (quinhentos reais) e se destinará cobrir despesas de inscrição, transporte e 

hospedagem do atleta. 

 

Parágrafo único – Por ser menor, o auxílio repassado ao pai do 

atleta, Sr. Ricardo Cruvinel Dornelas, CPF nº 753.603.816-04, devendo a 

prestação de contas ser efetuada num prazo máximo de 30 (trinta) dias após o 

recebimento do auxílio. 

 

 

Art. 3º - As despesas oriundas desta lei correrão a conta do 

orçamento vigente. 



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, 17.06.2013. 

(a) JARDEL SEBBA 
     Prefeito Municipal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LEI Nº  3.002, de 20 de junho de  2013. 
 

“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, no exercício de 2013, 

objetivando uma parceria com a FENOVA no sentido de colaborar para 

mantê-la em pleno funcionamento, de forma a atender bem o maior 

número de crianças que se matricularem na referida instituição, tudo de 

acordo com os Estatutos da FENOVA. 

 

§ 1º - o Município fica autorizado a conceder subvenção 

financeira à entidade FUNDAÇÃO ESPÍRITA “NOVA VIDA” – FENOVA, 

para consecução dos objetivos referenciados no caput deste artigo, na 

ordem de R$ 84.000,00 (oitenta e quatro mil reais). 

 

§ 2º - Os repasses ocorrerão em parcelas mensais 

cujos valores serão definidos em termo de convênio, cujos valores 

poderão ser utilizados para manutenção da FENOVA e/ou 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: 

 

01.2021.08.244.1026.4027 – Manutenção das 

Atividades Assistenciais 

33.50.43 – Subvenções Sociais 

(100) Fonte de Recurso 

 

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

publicação, revogadas as disposições em contrário, retroagindo seus 

efeitos a partir de 1º (primeiro) de maio de 2013. 

 

 

(a)Deusmar Barbosa da Rocha 

       Presidente da Câmara Municipal de Catalão 

 
“Sanciono a presente Lei . 
Registre-se e publique-se.  
Catalão, 20.06.2013. 

(a) JARDEL SEBBA 
     Prefeito Municipal 

 
 
 
 
 



LEI Nº  3.003, de 27 de junho de  2013. 
 
 

Denomina de ‘Rua São Pedro’ toda a extensão 
localizada entre o CAIC São Francisco de Assis e o 
Cemitério Jardim São Pedro, seguindo ao 
Loteamento dos Lucas e à Vila Teotônio Vilela 

                                
 
 
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 São Pedro’ 

toda a extensão localizada entre o CAIC São Francisco de Assis e o 

Cemitério Jardim São Pedro, seguindo ao Loteamento dos Lucas e 

à Vila Teotônio Vilela. 

 

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, 27.06.2013. 

(a) JARDEL SEBBA 

     Prefeito Municipal 

 

 



LEI Nº  3.004, de 27 de junho de  2013. 
 

“Autoriza o Município de Catalão a conceder 
contribuição financeira a ASSOCIAÇÃO 
CATALANO DE CICLISMO – ACACI – 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 conceder contribuição 
financeira no valor de R$ 3.500,00 (Três mil e quinhentos reais), a 
ASSOCIAÇÃO CATALANA DE CICLISMO – ACACI, com sede nesta cidade, 
inscrita no CNPJ sob o nº 04.437.961/0001-19. 

 
§ 1º - A contribuição mencionada no caput deste artigo 

deverá ser utilizada para cobrir custos com a 1ª Etapa da Copa Catalana de 
Mountain Bike, que acontecerá na cidade de Catalão. 

 
§ 2º - O repasse poderá ocorrer em uma única parcela em 

data a ser definida pelo Município. 
 
Art. 2º - Para fazer face aos recursos desta lei a 

ASSOCIAÇÃO CATALANA DE CICLISMO – ACACI, deverá apresentar o plano 
de aplicação, e, posteriormente, a devida prestação de contas referente à 
contribuição recebida nos termos exigidos pela Diretoria de Contabilidade deste 
Município. 

 
Art. 3º - As despesas oriundas desta lei correrão a conta 

do orçamento vigente. 
 
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, 27.06.2013. 

(a) JARDEL SEBBA 

     Prefeito Municipal 



LEI Nº  3.005, de 27 de junho de  2013. 
 

“Altera a lei n. 2719/2009, de 30 de dezembro de 
2012, que dispõe sobre o plano plurianual – PPA 
para o período de 2012/2013 e alterações 
posteriores, lei n. 2925/2012, de 26 de junho de 
2012, que dispõe sobre a lei de diretrizes gerais 
para elaboração da lei orçamentária para o 
exercício de 2013 – LDO e alterações posteriores e 
a lei 2963/2012, de 28 de dezembro de 2012, que 
estima a receita e fixa as despesas – LOA do 
município de Catalão – Goiás, para o exercício 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. 1º - Fica o chefe do Poder Executivo Municipal 

autorizado a incluir as metas e as ações citadas abaixo, na Lei nº 2719/2009, 
de 30 de dezembro de 2009, que dispõe sobre o Plano Plurianual para o 
período de 2010/2013 e posteriores alterações, sendo: 
 
UNIDADE: 2047 – DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO 
PROGRAMA: 1088 – GARANTIR QUALIDADE O SERVIÇO DE 

SANEAMENTO 
AÇÃO: 3081 – CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO CAÇADOR 

 
 

Metas 
Unidade 

de Medida 
2010 2011 2012 2013 

 
MANTER O SERVIÇO DE 
SANEAMENTO ATRAVÉS DA 
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO 
DOS CÓRREGOS DO 
MUNICÍPIO 

 
UNIDADE 

 
      -  

 
    - 

 
    01 

 
   01 

 
 
Art. 2º - Fica, ainda, autorizado a incluir a meta e ação 

nas prioridades da Lei nº 2925/2012, de 26 de junho de 2012, que dispõe sobre 
a Lei de Diretrizes Orçamentária para Elaboração do Orçamento para o 
exercício de 2013. 



 
Art. 3º - Fica, também, 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 se R$ 101.872,63 
(cento e um mil oitocentos e setenta e dois reais e sessenta e três 
centavos), para cobertura de despesa na seguinte dotação: 
 
Órgã

o 
Unid. Funçã

o 
Sub-

Funçã
o 

Program
a 

Projeto/ 
Atividad

e 

Font
e 

Element
o 

Valor R$ 

01 2047 17 512 1088 3081 100 449051 
101.872,6

3 

 
 

Art. 4º - Para cobertura do crédito aberto no total de R$ 
101.872,63 (cento e um mil, oitocentos e setenta e dois reais e sessenta e 
três centavos), serão reduzidos nas seguintes dotações: 

 
 
Órgão Unid. Função Sub-

Funçã
o 

Prog. Projeto/ 
Atividad

e 

Fonte Element
o 

Ficha Valor R$ 

01 2047 17 512 1088 3043 100 449051 
2013072

4 
101.872,6

3 

 
 

Art. 5º - Fica autorizado a fazer as alterações e inclusões 
necessárias no Plano Plurianual – PPA de 2010/2013, na Lei de Diretrizes 
Orçamentária – LDO para 2013, bem como na atual Lei Orçamentária Anual – 
LOA de 2013. 

 
Art. 6º - 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, 27.06.2013. 

(a) JARDEL SEBBA 
     Prefeito Municipal 



LEI Nº  3.006, de 27 de junho de  2013. 
 
 

“Autoriza o desmembramento e doação de área de 

terreno ao estado de Goiás e dá outras providências”. 
                                

 

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, 

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

Municipal, sanciono e promulgo a seguinte Lei: 

Art. 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo 

Municipal autorizado a DESMEMBRAR e DOAR ao Estado de Goiás uma 

área de terreno sem benfeitorias, com 76.925,00m2 (Setenta e seis mil, 

novecentos e vinte e cinco metros quadrados) do imóvel urbano matriculado 

sob o nº 20.713, junto ao Cartório de Registro de Imóveis local, situada na 

Fazenda Santo Antônio do Ouvidor. 

Art. 2º - Fica estipulado o prazo de 02 (dois) anos 

para que se dê destinação pública à área doada, a contar da efetiva 

transmissão da propriedade, sob pena de reversão da área ao patrimônio 

do Município de Catalão, sem qualquer indenização ao Donatário. 

Art. 3º - Todas as despesas decorrentes da 

presente doação correrão por conta exclusiva do Município de Catalão e 

serão contabilizadas e pagas a custas de verbas do orçamento vigente. 

 

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, 27.06.2013. 

(a) JARDEL SEBBA 

     Prefeito Municipal 



LEI Nº  3.007, de 27 de junho de  2013. 
 
 

“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: 

 

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 até a importância de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), para cobrir 

partes das despesas do CLUBE com o futebol profissional durante a 

preparação e participação no Campeonato Brasileiro da Série “C” e Copa do 

Brasil, ano 2013. 

 

Art. 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 exigida pela Diretoria de 

Contabilidade do Município. 

 

Art. 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. 

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, 27.06.2013. 

(a) JARDEL SEBBA 
     Prefeito Municipal 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LEI Nº  3.008, de 28 de junho de  2013. 
 
 

“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 672, de 24 de maio de 

2013, fica o município de Catalão autorizado a efetuar a contratação por tempo 

determinado, 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 de um ano, podendo ser 

prorrogados uma única vez, por igual período; 

 

II – o recrutamento dos profissionais se dará por processo 

seletivo simplificado, assegurados o rigor e qualidade, devendo ser amplamente 

divulgado no Município; 

 



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

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

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

 

IV – o valor da remuneração será de R$ 2.034,06 (dois mil e 

trinta e quatro reais e seis centavos) mensais; 

 

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 ainda pela rescisão administrativa, no caso de infração 

disciplinar, pela conveniência da administração, pela assunção, pelo contratado, de 

cargo público ou emprego compatível, 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, 28.06.2013. 

(a) JARDEL SEBBA 

     Prefeito Municipal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LEI Nº  3.009, de 28 de junho de  2013. 
 

“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. SIMEI PIRES DE 

OLIVEIRA PALHARES, CPF nº 852.907.501-34 e com o Sr. CRISTIANO 

PALHARES DE SOUZA, CPF nº 884.069.701-20, o lote nº 19, da Quadra 

20-B, do Loteamento Ipanema II (CCI 48.582), com área de 246,00 m2, 

situado na Rua José Coelho Borges, pelo lote 17, da Quadra 28, do 

Loteamento Setor Aeroporto (CCI 18.828), com área de 300,00m2, 

situado na Avenida Clarice Mathias de Mesquita. 

 

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

indenizar e/ou compensar os particulares pela expropriação indireta 

havida sobre o imóvel de sua propriedade, encravado pela inexistência 

da Av. Clarice Mathias da Mesquita, no Setor Aeroporto e parcialmente 

atingido quando da interligação deste com o Setor Goianiense I. 

 

§ 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) 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, 28.06.2013. 

(a) JARDEL SEBBA 
     Prefeito Municipal 
 
 
 
 
 
 
 



LEI Nº  3.010, de 28 de junho de  2013. 
 

“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 o Sr. LUÍS PAULO 

LIMA, CPF nº 019.494.901 – 06, o lote nº 07 da Quadra A, do 

Loteamento Residencial Jardim dos Ipês (CCI 42.637), com a área de 

265,22 m2, situado na Rua 2015,  por parte do Lote 16, da Quadra 24, do 

Loteamento Setor Aeroporto (2ª área do DMD nº 907, de 29/10/2009) – 

CCI  42.491, com  área de 150,00m2,  situado na Rua 117. 

  

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

indenizar e/ou compensar o particular pela expropriação indireta havida 

sobre o imóvel de sua propriedade, ocupado pela Rua 117,  no Setor 

Aeroporto, quando da interligação deste  com o Setor Goianiense I. 

  

§ 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) 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. 

 

 

 

 

 

 

Deusmar Barbosa da Rocha 

       Presidente da Câmara Municipal de Catalão 

 
 
“Sanciono a presente Lei . 
Registre-se e publique-se.  
Catalão, 28.06.2013. 

(a) JARDEL SEBBA 
     Prefeito Municipal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LEI Nº  3.011, de 28 de junho de  2013. 
 

“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 o Sr. MAURIDES BARBOSA DE SOUZA, CPF 

nº 766.639.901-44, o lote nº 11 da Quadra 08, do Loteamento Residencial Jardim 

das Acácias (CCI 46.808), com a área de 217,45 m2, situado na Rua 03, por parte do 

Lote 01, da Quadra 92, do Loteamento Jardim Paraíso (2ª área do DMD nº 807, de 

15/02/2006) – CCI 38.830, com área de 178,17m2, situado na Rua Maceió, lado 

ímpar, esquina com a Avenida Lourival Rodrigues da Cruz. 

 

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

indenizar e/ou compensar o particular pela expropriação indireta havida sobre o 

imóvel de sua propriedade, ocupado pela Rua Lourival Rodrigues da Cruz, no 

Loteamento Jardim Paraíso. 

 

§ 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) 

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, 28.06.2013. 

(a) JARDEL SEBBA 
     Prefeito Municipal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LEI Nº  3.012, de 28 de junho de  2013. 
 
 

“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 o Sr. JOLIDSON JOSÉ DA SILVA, CPF nº 

827.745.951-34, o lote de terreno de nº 06, da Quadra “A”, do Loteamento Jardim 

dos Ipês, (CCI 42.635), com a área de 265,22m2, situado na Rua 2015, por parte do 

Lote 01, da Quadra 92, do Loteamento Jardim Paraíso (1ª área do DMD nº 807, de 

15/02/2006), CCI 30.968, com área de 284,33m2, situado na Av. Natal esquina com 

Av. Lourival Rodrigues da Cruz. 

 

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

indenizar e/ou compensar o particular pela expropriação indireta havida sobre o 

imóvel de sua propriedade, ocupado pelo alinhamento da Rua Vitória, no 

Loteamento Jardim Paraíso. 

 

§ 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) 

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 a 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, 28.06.2013. 

(a) JARDEL SEBBA 
     Prefeito Municipal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LEI Nº  3.013, de 28 de junho de  2013. 
 

“Autoriza o Município de Catalão a firmar 

convênio com o SINDICATO RURAL DE 

CATALÃO e a conceder contribuição 

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 Município, a firmar convênio com o SINDICATO 

RUAL DE CATALÃO, visando à cooperação na realização da Exposição 

Agropecuária de 2013. 

 

Parágrafo único – Fica ainda o Município de Catalão 

autorizado a conceder contribuição financeira ao SINDICATO através do convênio 

referenciado no caput, até a importância de R$ 100.000,00 (Cem mil reais), para a 

consecução dos objetivos desta lei, cujo repasse ocorrerá conforme o estabelecido 

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 e exigida pelo TCM de Goiás, juntamente com o plano de aplicação, e 

posteriormente, a devida prestação de conta referente à contribuição financeira 

recebida. 

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

correrão à conta exclusiva da dotação orçamentária vigente a seguir especificada, 

suplementada se necessário: 

 

  01.2052.20.122.1051.4068 336041 (100) - 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, 28.06.2013. 

(a) JARDEL SEBBA 
     Prefeito Municipal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LEI Nº  3.014, de 28 de junho de  2013. 
 

“Altera a lei n. 2719/2009, de 30 de dezembro de 
2012, que dispõe sobre o plano plurianual – PPA 
para o período de 2012/2013 e alterações 
posteriores, lei n. 2925/2012, de 26 de junho de 2012, 
que dispõe sobre a lei de diretrizes gerais para 
elaboração da lei orçamentária para o exercício de 
2013 – LDO e alterações posteriores e a lei 
2963/2012, de 28 de dezembro de 2012, que estima a 
receita e fixa as despesas – LOA do município de 
Catalão – Goiás, para o exercício 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. 1º - Fica o chefe do Poder Executivo Municipal 

autorizado a incluir as metas e as ações citadas abaixo, na Lei nº 2719/2009, 
de 30 de dezembro de 2009, que dispõe sobre o Plano Plurianual para o 
período de 2010/2013 e posteriores alterações, sendo: 
 
UNIDADE: 2047 – DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO 
PROGRAMA: 1088 – GARANTIR QUALIDADE O SERVIÇO DE 

SANEAMENTO 
AÇÃO: 3081 – CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO CAÇADOR 

 
 

Metas 
Unidade 

de Medida 
2010 2011 2012 2013 

 
MANTER O SERVIÇO DE 
SANEAMENTO ATRAVÉS DA 
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO 
DOS CÓRREGOS DO 
MUNICÍPIO 

 
UNIDADE 

 
      -  

 
    - 

 
    01 

 
   01 

 
 
Art. 2º - Fica, ainda, autorizado a incluir a meta e ação 

nas prioridades da Lei nº 2925/2012, de 26 de junho de 2012, que dispõe sobre 
a Lei de Diretrizes Orçamentária para Elaboração do Orçamento para o 
exercício de 2013. 

 



Art. 3º - Fica, também, 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 se R$ 101.872,63 
(cento e um mil oitocentos e setenta e dois reais e sessenta e três 
centavos), para cobertura de despesa na seguinte dotação: 

 
Órgã

o 
Unid. Funçã

o 
Sub-

Funçã
o 

Program
a 

Projeto/ 
Atividad

e 

Font
e 

Element
o 

Valor R$ 

01 2047 17 512 1088 3081 100 449051 
101.872,6

3 

 
 

Art. 4º - Para cobertura do crédito aberto no total de R$ 
101.872,63 (cento e um mil, oitocentos e setenta e dois reais e sessenta e 
três centavos), serão reduzidos nas seguintes dotações: 

 
 
Órgão Unid. Função Sub-

Funçã
o 

Prog. Projeto/ 
Atividad

e 

Fonte Element
o 

Ficha Valor R$ 

01 2047 17 512 1088 3043 100 449051 
2013072

4 
101.872,6

3 

 
 

Art. 5º - Fica autorizado a fazer as alterações e inclusões 

necessárias no Plano Plurianual – PPA de 2010/2013, na Lei de Diretrizes 
Orçamentária – LDO para 2013, bem como na atual Lei Orçamentária Anual – 
LOA de 2013. 

 
Art. 6º - 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, 28.06.2013. 

(a) JARDEL SEBBA 

     Prefeito Municipal 
 
 
 
 
 



LEI Nº  3.015, de 28 de junho de  2013. 
 

“DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES 
GERAIS PARA A ELABORAÇÃO DA LEI 
ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA PARA O 
EXERCÍCIO DE 2014, E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS.” 

 
 
 

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

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

 

 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 
 

Art. 1°. São estabelecidas, em cumprimento ao disposto no art. 
165, § 2º, da Constituição Federal, Lei Orgânica do Município de Catalão e na 
Lei Complementar Federal nº 101/2000, as diretrizes para a elaboração da Lei 
Orçamentária Anual - LOA do exercício financeiro de 2014, compreendendo: 

 
I – as metas e prioridades da Administração Pública Municipal;  
II – orientações básicas para elaboração da lei orçamentária 

anual; 
III – disposições sobre a política de pessoal e serviços 

extraordinários; 
IV – disposições sobre a receita e alterações na legislação 

tributária do Município; 
V – equilíbrio entre receitas e despesas; 
VI – critérios e formas de limitação de empenho; 
VII – normas relativas ao controle de custos e a avaliação dos 

resultados dos programas financiados com recursos do orçamento; 
VIII – condições e exigências para transferências de recursos a 

entidades públicas e privadas; 
IX – autorização para o Município auxiliar o custeio de despesas 

atribuídas a outros entes da federação; 
X – parâmetros para a elaboração da programação financeira e 

do cronograma mensal de desembolso; 
 XI – definição de critérios para início de novos projetos; 
XII – definição das despesas consideradas irrelevantes;  
XIII – incentivo à participação popular; 
XIV – as disposições gerais. 

 

Seção I 



Das Metas e Prioridades da Administração Pública Municipal 

 
 Art. 2º. Em cumprimento ao disposto no art. 165, § 2º., da 
Constituição Federal, para o exercício financeiro de 2014, as Metas e as 
Prioridades da Administração Pública Municipal serão as definidas na Lei do 
Plano Plurianual – PPA relativo ao período de 2014/2017, que deverão ser 
enviadas até 31/08/2013 ao Poder Legislativo. 

 
 § 1º. Os orçamentos serão elaborados em consonância com as 

metas e prioridades estabelecidas na forma do caput deste artigo. 
 
 § 2º. O projeto de Lei Orçamentária Anual - LOA para 2014 
conterá demonstrativo da observância das metas e prioridades estabelecidas 
na forma do caput deste artigo. 
 
 § 3º. As Metas e Prioridades da Administração Pública Municipal 
para o exercício financeiro de 2014, serão definidas na Lei do Plano Plurianual 
– PPA, relativo ao período de 2014/2017 demais alterações, terão precedência 
na alocação de recursos na Lei Orçamentária Anual - LOA de 2014 e na sua 

execução, não se constituindo, todavia, em limite à programação das 
despesas.    
 
 

Seção II 
Das Orientações Básicas para a Elaboração da Lei 

Orçamentária Anual - LOA 

Subseção I 

Das Diretrizes Gerais 

 

Art. 3°. As categorias de programação de que trata esta Lei serão 
identificadas por unidades orçamentárias, funções, sub-funções, programas, 
atividades, projetos, operações especiais, de acordo com as codificações da 
Portaria Interministerial STN/SOF 163/2001, atualizadas pelas portarias STN nº 
437 de 12 de julho de 2012, Portaria Conjunta nº 02, de 13 de julho de 2012, 
Portaria nº 637, de 18 de outubro de 2012 e posteriores alterações. 

 
Art. 4°. Os orçamentos fiscais, da seguridade social e de 

investimentos, discriminarão a despesa, no mínimo, por elemento de despesa, 
conforme art. 15 da Lei nº 4.320/64. 

 
Art. 5°. Os orçamentos fiscais, da seguridade social e de 

investimentos, compreenderão a programação dos Poderes do Município, 
órgãos, seus fundos, e autarquias. 

 
Art. 6°. O projeto de Lei Orçamentária Anual – LOA, que o Poder 

Executivo encaminhará à Câmara Municipal será constituída de:  



 
I – texto da lei;  
 
II – documentos referenciados nos artigos 2º e 22 da Lei nº 

4.320/1964; 
 
III – quadros orçamentários consolidados;  

 
IV – anexos dos orçamentos fiscais e da seguridade social, 

discriminando a receita e a despesa na forma definida nesta Lei; 
 
V – demonstrativos e documentos previstos no art. 5º da Lei 

Complementar Federal nº 101/2000; 
 
VI – anexo do orçamento de investimento a que se refere o art. 

165, § 5º. Inciso II, da Constituição Federal, na forma definida nesta Lei. 
 
Parágrafo único. Acompanharão a proposta orçamentária, além 

dos demonstrativos exigidos pela legislação em vigor, definidos no caput, os 
seguintes demonstrativos: 

 
I) Demonstrativo da receita corrente líquida de acordo com o art. 

2º, inciso IV, da Lei Complementar Federal nº 101/2000; 
 
II) Demonstrativo dos recursos a serem aplicados na manutenção 

e desenvolvimento do ensino fundamental, para fins do atendimento do 
disposto no art. 212 da Constituição Federal e no art. 60 do Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias; 

 
III) Demonstrativo dos recursos a serem aplicados no FUNDEB – 

Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 
Valorização dos Profissionais da Educação; 

 
IV) Demonstrativo dos recursos a serem aplicados nas ações e 

serviços públicos de saúde, para fins do atendimento disposto na Emenda 
Constitucional nº 29/2000; 

 
V) Demonstrativo dos recursos a serem aplicados nas ações e 

serviços públicos de saúde, provenientes do Sistema Único de Saúde – SUS; 
 
VI) Demonstrativo da despesa com pessoal, para fins do 

atendimento do disposto no art. 169 da Constituição Federal e na Lei 
Complementar Federal nº 101/2000. 
 

Art. 7°. A estimativa da receita e a fixação da despesa, 
constantes do projeto de Lei Orçamentária Anual - LOA, serão elaboradas a 
valores correntes do exercício de 2013, projetados ao exercício a que se refere.  

 
Parágrafo único. O projeto de lei orçamentária atualizará a 

estimativa da margem de expansão das despesas, considerando os 



acréscimos de receita resultantes do crescimento da economia e da evolução 
de outras variáveis que implicam aumento da base de cálculo, bem como de 
alterações na legislação tributária, devendo ser garantidas, no mínimo, as 
metas de resultado primário e nominal estabelecidas nesta Lei. 

 
Art. 8º. O Poder Executivo colocará à disposição do Poder 

Legislativo e do Ministério Público, no mínimo trinta dias antes do prazo final 
para encaminhamento de sua proposta orçamentária, os estudos e as 
estimativas das receitas para o exercício subsequente, inclusive da receita 
corrente líquida, e as respectivas memórias de cálculo.  

 
 Parágrafo único. Às entidades da Administração Indireta e o 

Poder Legislativo, se for o caso, encaminharão ao Setor de Planejamento, até 
15 dias antes do prazo definido no caput, os estudos e as estimativas das suas 
receitas orçamentárias para o exercício subsequente e as respectivas 
memórias de cálculo, para fins de consolidação da receita municipal. 

 
Art. 9º. O Poder Legislativo e as entidades da Administração 

Indireta encaminharão ao Setor de Planejamento do Poder Executivo, até o dia 
29 de junho de 2013, suas respectivas propostas orçamentárias, para fins de 
consolidação do projeto de lei orçamentária. 
 
  Parágrafo único. Caso o Poder Legislativo não encaminhe sua 

proposta orçamentária, serão consideradas as ações e metas contidas no 
Plano Plurianual - PPA, e será desdobrado nos moldes da lei anterior. 
 

Art. 10. Na programação da despesa não poderão ser fixadas 

despesas sem que estejam definidas as respectivas fontes de recursos, de 
forma a evitar o comprometimento do equilíbrio orçamentário entre a receita e a 
despesa. 

 
Art. 11. A Lei Orçamentária Anual – LOA discriminará, no órgão 

responsável pelo débito, as dotações destinadas ao pagamento de precatórios 
judiciais em cumprimento ao disposto no art. 100 da Constituição Federal.  

 
§ 1º. Para fins de acompanhamento, controle e centralização, os 

órgãos da administração pública municipal direta e indireta submeterão os 
processos referentes ao pagamento de precatórios à apreciação da 
Procuradoria Geral do Município.  

 
§ 2º. Os recursos alocados para os fins previstos no caput deste 

artigo uma vez não utilizados poderão ser cancelados para abertura de créditos 
adicionais com outras finalidades. 

 
 

Subseção II 

Das Disposições Relativas à Divida e ao Endividamento Público Municipal 

 



Art. 12. A administração da dívida pública municipal interna e/ou 

externa tem por objetivo principal minimizar custos, reduzir o montante da 
dívida pública e viabilizar fontes alternativas de recursos para o Tesouro 
Municipal. 

 
§1° - Deverão ser garantidos, na Lei Orçamentária Anual - LOA, 

os recursos necessários para o pagamento da dívida.  
 

§ 2° - O Município, por meio de seus órgãos e entidades, 

subordinar-se-á às normas estabelecidas na Resolução nº 40/2001 do Senado 
Federal, que dispõe sobre os limites globais para o montante da dívida 
consolidada e da dívida pública mobiliária, em atendimento ao disposto no art. 
52, incisos VI e IX, da Constituição Federal. 
 

Art. 13. Na Lei Orçamentária Anual – LOA para o exercício de 
2014, as despesas com amortização, juros e demais encargos da dívida serão 
fixadas com base nas operações contratadas. 

 
Art. 14. A Lei Orçamentária Anual - LOA poderá conter 

autorização para contratação de operações de crédito pelo Poder Executivo, a 
qual ficará condicionada ao atendimento das normas estabelecidas na Lei 
Complementar Federal nº 101/2000 e na Resolução nº 43/2001 do Senado 
Federal.  

 
Parágrafo único. Na estimativa da receita do projeto de lei 

orçamentária do exercício de 2014, poderão ser incluídas operações de crédito 
já autorizadas por lei específica e aquelas autorizadas na própria lei 
orçamentária. 
 

Art. 15. A Lei Orçamentária Anual – LOA poderá conter 
autorização para a realização de operações de crédito por antecipação de 
receita orçamentária, desde que observado o disposto no art. 38 da Lei 
Complementar Federal nº 101/2000 e atendidas às exigências estabelecidas 
na Resolução nº 43/2001 do Senado Federal. 

 
 
 
 

 

Subseção III 

Da Definição de Montante e Fonte de Utilização da Reserva de 

Contingência. 

 
Art. 16. A Lei Orçamentária Anual - LOA deverá conter reserva de 

contingência constituída exclusivamente com recursos do orçamento fiscal e 
será equivalente a, no mínimo 1% (um por cento) da receita corrente líquida 
prevista na proposta orçamentária de 2014, destinada a atendimentos de 
passivos contingentes, outros riscos imprevistos e demais créditos adicionais. 



 
 

Seção III 

Da Política de Pessoal e dos Serviços Extraordinários 

Subseção I 

Das Disposições Sobre Política de Pessoal e Encargos Sociais 

 
Art. 17. Para fins de atendimento ao disposto no art. 169, § 1º, 

inciso II, da Constituição Federal, observado o inciso I do mesmo parágrafo, 
ficam autorizadas as concessões de quaisquer vantagens, aumentos de 
remuneração, criação de cargos, empregos e funções, alterações e 
estruturações de carreiras, bem como admissões ou contratações de pessoal a 
qualquer título “Concurso Público, Processo Seletista, Contrato por Tempo 
determinado”, desde que observado o disposto nos artigos 15,16 e 17 da Lei 
Complementar Federal nº 101/2000.  

 
§ 1° - Além de observar as normas do “caput”, no exercício 

financeiro de 2014, as despesas com pessoal dos Poderes Executivo e 

Legislativo deverão atender as disposições contidas nos artigos 18, 19 e 20 da 
Lei Complementar Federal nº 101/2000 e, somente para o Poder Legislativo, 
no art. 29-A da Constituição Federal.  

 
§ 2° - Se a despesa total com pessoal ultrapassar os limites 

estabelecidos no art. 19 da Lei Complementar Federal nº 101/2000, serão 
adotadas as medidas que tratam os §§ 3º e 4º do art. 169 da Constituição 
Federal. 

 
Subseção II 

Da Previsão para Contratação Excepcional de Horas Extras 
 
 
Art. 18. Se durante o exercício de 2014 a despesa com pessoal 

atingir o limite de que trata o parágrafo único do art. 22 da Lei Complementar nº 
101/2000, a realização de serviço extraordinário somente poderá ocorrer 
quando destinada ao atendimento de relevantes interesses públicos que 
ensejam situações emergenciais de risco ou de prejuízo para a sociedade. 

 
Parágrafo único. A autorização para a realização de serviços 

extraordinários para atender as situações previstas no caput deste artigo, no 
âmbito do Poder Executivo, é de exclusiva competência do Prefeito Municipal 
e, no âmbito do Poder Legislativo, é de exclusiva competência do Presidente 
da Câmara. 

 
 

Seção IV 



Das Disposições sobre a Receita e Alterações na Legislação 

Tributaria do Município. 

 

Art. 19. A estimativa da receita que constará do projeto de Lei 
Orçamentária Anual - LOA para o exercício de 2014, com vistas à expansão da 
base tributária e consequente aumento das receitas próprias, contemplará 
medidas de aperfeiçoamento da administração dos tributos municipais, dentre 
as quais: 

 
 I – aperfeiçoamento do sistema de formação, tramitação e 

julgamento dos processos tributário-administrativos, visando à racionalização, 
simplificação e agilidade;  

 
II – aperfeiçoamento dos sistemas de fiscalização, cobrança e 

arrecadação de tributos, objetivando a sua maior exatidão;  
 

III – aperfeiçoamento dos processos tributário-administrativos, por 

meio da revisão e racionalização das rotinas e processos, objetivando a 
modernização, a padronização de atividades, a melhoria dos controles internos 
e eficiência na prestação de serviços;  

 
IV – aplicação das penalidades fiscais como instrumento inibitório 

da prática de infração da legislação tributária. 
 

Art. 20. A estimativa da receita de que trata o artigo anterior 

levará em consideração, adicionalmente, o impacto de alteração na legislação 
tributária, observada a capacidade econômica do contribuinte, com destaque 
para: 

 
I – atualização da planta genérica de valores do Município; 

 
II – revisão, atualização ou adequação da legislação sobre 

Imposto Predial e Territorial Urbano, suas alíquotas, forma de cálculo, 
isenções, condições de pagamentos, descontos e isenções, inclusive com 
relação à progressividade deste imposto; 

 
III – revisão da legislação sobre o uso do solo, com redefinição 

dos limites da zona urbana municipal; 
 

IV – revisão da legislação referente ao Imposto sobre Serviços de 
Qualquer Natureza;  

 
V – revisão da legislação aplicável ao imposto sobre Transmissão 

Intervivos de Bens Móveis e de Direitos Reais sobre Imóveis;  
 

VI – revisão da legislação sobre as taxas pelo exercício de poder 
de polícia;  
 



VII – revisão das isenções dos tributos municipais, para manter o 

interesse público e a justiça fiscal, em especial da substituição do caráter 
subjetivo da isenção do Imposto Predial e Territorial Urbano, que leva em 
consideração a renda do contribuinte, para o critério objetivo, que considera o 
valor do imóvel;  

 
VIII – a instituição de novos tributos ou a modificação, em 

decorrência de alterações legais, daqueles já instituídos. 
 

Art. 21. O projeto de lei que conceda ou amplie incentivo ou 
benefício de natureza tributária somente será aprovado se atendidas às 
exigências do art. 14 da Lei Complementar Federal nº 101/2000. 
 

Art. 22. Na estimativa das receitas do projeto de Lei Orçamentária 
Anual – LOA poderão ser considerados os efeitos de propostas de alterações 
na legislação tributária que estejam em tramitação na Câmara Municipal. 

 
 
 

Seção V 

Do Equilíbrio Entre Receitas e Despesas 

 
Art. 23. A elaboração do projeto, a aprovação e a execução da 

Lei Orçamentária Anual – LOA, serão orientadas no sentido de alcançar o 
resultado primário necessário para garantir uma trajetória de solidez financeira 
da Administração Municipal, conforme discriminado no Anexo de Metas Fiscais, 
constante desta Lei. 
 

Art. 24. Os projetos de lei que impliquem na diminuição de receita 
ou aumento de despesa do Município no exercício de 2014, deverão estar 
acompanhados de demonstrativos que discriminem o montante estimado da 
diminuição da receita ou do aumento da despesa, para cada um dos exercícios 
de 2015 a 2016, demonstrando a respectiva memória de cálculo.  

 
Parágrafo único. Não será aprovado o projeto de lei que implique 

aumento de despesa sem que esteja acompanhado das medidas definidas nos 
arts. 16 e 17 da Lei Complementar Federal nº 101/2000. 
 

Art. 25. As estratégias para busca ou manutenção do equilíbrio 

entre as receitas e despesas poderão levar em conta as seguintes medidas: 
 

I – para elevação das receitas:  
 

a) – a implementação das medidas previstas nos arts. 19 e 20 
desta Lei;  

 
b) – atualização e informatização do cadastro imobiliário;  

 



c) – chamamento geral dos contribuintes inscritos na Dívida 
Ativa.  

 
II – para redução das despesas:  

 
a) implantação de rigorosa pesquisa de preços, de forma a 

baratear toda e qualquer compra e evitar a cartelização dos fornecedores;  
 

b) revisão geral das gratificações concedidas aos servidores. 

 
 

Seção VI 

Dos Critérios e Formas de Limitação de Empenho 

 
Art. 26. Na hipótese de ocorrência das circunstâncias 

estabelecidas no caput do art. 9º, e no inciso II do § 1º do art. 31, da Lei 
Complementar Federal nº 101/2000, o Poder Executivo e o Poder Legislativo 
procederão à respectiva limitação de empenho e de movimentação financeira, 
calculada de forma proporcional à participação dos órgãos, entidades e fundos, 
pertencentes à estrutura do Poder Executivo, no total das dotações iniciais 
constantes da lei orçamentária anual - LOA de 2014, utilizando para tal fim as 

cotas orçamentárias e financeiras.  
 

§ 1°. Excluem-se do caput deste artigo às despesas que 
constituam obrigação constitucional e legal e as despesas destinadas ao 
pagamento dos serviços da dívida.  

 
§ 2°. O Poder Executivo comunicará ao Poder Legislativo o 

montante que lhe caberá tornar indisponível para empenho e movimentação 
financeira, conforme proporção estabelecida no caput deste artigo. 

 
§ 3°. O Poder Executivo e Legislativo, com base na comunicação 

de que trata o parágrafo anterior, emitirão e publicarão ato próprio 
estabelecendo os montantes que caberão aos respectivos órgãos na limitação 
de empenho e da movimentação financeira.  

 
§ 4°. Se verificado, ao final de um bimestre, que a realização da 

receita não será suficiente para garantir o equilíbrio das contas públicas, 
adotar-se-ão as mesmas medidas previstas neste artigo. 
 
 

Seção VII 

Das Normas Relativas ao Controle de Custos e Avaliação dos 

Resultados dos Programas Financiados com Recursos dos 

Orçamentos 

 



Art. 27. O Poder Executivo realizará estudos visando à definição 

de sistema de controle de custos e a avaliação do resultado dos programas de 
governo. 
 

Art. 28. Além de observar as demais diretrizes estabelecidas 

nesta Lei, à alocação dos recursos na Lei Orçamentária Anual - LOA e em seus 
créditos adicionais, bem como a respectiva execução, serão feitas de forma a 
propiciar o controle de custos e a avaliação dos resultados dos programas de 
governo.  
 

§ 1°. A Lei Orçamentária Anual - LOA de 2014 e seus créditos 

adicionais deverão agregar todas as ações governamentais necessárias ao 
cumprimento dos objetivos dos respectivos programas, sendo que as ações 
governamentais que não contribuírem para a realização de um programa 
específico deverão ser agregadas no programa denominado de “Apoio 
Administrativa”. 

 
§ 2°. Merecerá destaque o aprimoramento da gestão 

orçamentária, financeira e patrimonial, por intermédio da modernização dos 
instrumentos de planejamento, execução, avaliação e controle interno.  
 

§ 3°. O Poder Executivo promoverá amplo esforço de redução de 
custos, otimização de gastos e reordenamento de despesas do setor público 
municipal, sobretudo pelo aumento da produtividade na prestação de serviços 
públicos e sociais. 

 

 

Seção VIII 

Das Condições e Exigências para Transferências de Recursos 

a Entidades Públicas e Privadas 

 
Art. 29. É vedada a inclusão, na Lei Orçamentária Anual - LOA e 

em seus critérios adicionais, de dotações a títulos de subvenções sociais, 
ressalvadas as autorizadas mediante lei específica que sejam destinadas: 
 

I – às entidades que prestem atendimento direto ao público, de 

forma gratuita, nas áreas de assistência social, saúde, educação ou cultura; 
 

II – às entidades sem fins lucrativos que realizem atividades de 
natureza continuada; 

 
III – às entidades que tenham sido declaradas por lei como sendo 

de utilidade pública; 
 

Parágrafo único. Para habilitar-se ao recebimento de 

subvenções sociais, a entidade privada sem fins lucrativos deverá apresentar 
declaração de regular funcionamento, emitida no exercício de 2013, por, no 



mínimo, uma autoridade local, e comprovante da regularidade do mandato de 
sua diretoria.  

 
Art. 30. É vedada a inclusão, na Lei Orçamentária Anual - LOA e 

em seus créditos adicionais, de dotações a título de auxílios e contribuições 
para entidades públicas e/ou privadas, ressalvadas as autorizadas mediante lei 
específica e desde que sejam: 

 
I – de atendimento direto e gratuito ao público, voltadas para as 

ações relativas ao ensino, saúde, cultura, assistência social, agropecuária e de 
proteção ao meio ambiente; 

 
II – associações ou consórcios intermunicipais, constituídos 

exclusivamente por estes públicos, legalmente instituídos e signatários de 
contrato de gestão com a administração pública municipal, e que participem da 
execução de programas municipais. 

 
Art. 31. É vedada a inclusão, na Lei Orçamentária Anual - LOA e 

em seus créditos adicionais, de dotações a título de contribuições para 
entidade privada com finalidade lucrativa, ressalvadas as instituídas por lei 
específica no âmbito do Município que sejam destinadas aos programas de 
desenvolvimento industrial.  

 
Art. 32. É vedada a inclusão, na Lei Orçamentária Anual - LOA e 

em seus créditos adicionais, de dotação para a realização de transferência 
financeira a outro ente da federação, exceto para atender as situações que 
envolvam claramente o atendimento de interesses locais observadas as 
exigências do art. 25 da Lei Complementar Federal nº 101/2000. 

 
Art. 33. As entidades beneficiadas com os recursos públicos 

previstos nesta Seção, a qualquer título, submeter-se-ão à fiscalização do 
Poder Executivo com a finalidade de verificar o cumprimento dos objetivos para 
os quais receberam os recursos. 

 
Art. 34. As transferências de recursos às entidades previstas nos 

arts. 29 a 31 desta Seção deverão ser precedidas da aprovação de plano de 
trabalho e da celebração de convênio, devendo ser observadas na elaboração 
de tais instrumentos as exigências do art. 116 da Lei Federal nº 8.666/1993.  

 
§ 1°. Compete ao órgão ou entidade concedente o 

acompanhamento da realização do plano de trabalho executado com recursos 
transferidos pelo Município.  

 
§ 2°. É vedada a celebração de convênio com entidade em 

situação irregular com o Município, em decorrência de transferência feita 
anteriormente.  

 
§ 3°. Excetuam-se do cumprimento dos dispositivos legais a que 

se refere o caput deste artigo as caixas escolares da rede pública municipal de 



ensino que receberem recursos diretamente do Governo Federal por meio do 
PDDE – Programa Dinheiro Direto na Escola.  

 
§ 4°. Na realização das ações de sua competência, o Município 

poderá transferir recursos a instituições privadas sem fins lucrativos, desde que 
compatíveis com os programas constantes da Lei Orçamentária Anual - LOA e 
não se enquadrem nas disposições dos artigos 29 a 31 desta Lei, mediante 
convênio, ajuste ou congênere, pelo qual fiquem claramente definidos os 
deveres e obrigações de cada parte, a forma e os prazos para prestações de 
contas. 
 

Art. 35. É vedada a destinação, na Lei Orçamentária Anual – LOA 
e em seus créditos adicionais, de recursos para diretamente cobrir 
necessidades de pessoas físicas, ressalvadas as que atendam as exigências 
do art. 26 da Lei Complementar Federal nº 101/2000 e sejam observadas as 
condições definidas na lei específica.  
 

Parágrafo único. As normas do caput deste artigo não se 
aplicam à ajuda a pessoas físicas custeadas pelos recursos do Sistema Único 
Social. 

 
 Art. 36. A transferência de recursos financeiros de uma entidade 

para outra, inclusive da Prefeitura Municipal para as entidades da 
Administração Indireta e para a Câmara Municipal, fica limitada ao valor 
previsto na lei orçamentária anual e em seus créditos adicionais. 

 
 Parágrafo único. O aumento da transferência de recursos 

financeiros de um órgão para outro somente poderá ocorrer mediante 
autorização prévia na Lei Orçamentária Anual - LOA, em caráter suplementar. 

 
 

Seção IX 

Da Autorização para o Município Auxiliar no Custeio de 

Despesas de Competência de Outros Entes da Federação 

 
Art. 37. Fica autorizado a inclusão, na Lei Orçamentária Anual – 

LOA e em seus créditos adicionais, de dotações para que o Município contribua 
para o custeio de despesas de competência de outro ente da federação, desde 
que sejam destinadas ao atendimento das situações que envolvam claramente 
o interesse local. 

 
Parágrafo único. A realização da despesa definida no caput 

deste artigo deverá ser precedida da aprovação de plano de trabalho e da 
celebração de convênio. 

 

Seção X 



Dos Parâmetros para a Elaboração da Programação Financeira 

e do Cronograma Mensal de Desembolso 

 
Art. 38. O Poder Executivo estabelecerá por ato próprio, até 

30(trinta) dias após a publicação da Lei Orçamentária Anual - LOA de 2014, as 

metas bimestrais de arrecadação, a programação financeira e o cronograma 
mensal de desembolso, respectivamente, nos termos dos arts. 13 e 8º da Lei 
Complementar nº 101/2000. 

 
§ 1º. Para atender ao caput deste artigo, as entidades da 

administração indireta do Poder Executivo e o Poder Legislativo encaminharão 
ao Órgão Central de Contabilidade do Município, até 15(quinze) dias após a 
publicação da Lei Orçamentária Anual - LOA de 2014, os seguintes 

demonstrativos: 
 
I – as metas mensais de arrecadação de receitas, de forma a 

atender o disposto no art. 13 da Lei Complementar nº 101/2000; 
 
II – a programação financeira das despesas, nos termos do art. 8º 

da Lei Complementar nº 101/2000; 
 
III – o cronograma mensal de desembolso, incluídos os 

pagamentos dos restos a pagar, nos termos do art. 8º da Lei Complementar nº 
101/2000; 

 
§ 2º. O Poder Executivo deverá dar publicidade às metas 

bimestrais de arrecadação, à programação financeira e ao cronograma mensal 
de desembolso, no órgão oficial de publicação do Município até 30(trinta) dias 
após a publicação da Lei Orçamentária Anual – LOA de 2014; 

 
§ 3º. A programação financeira e o cronograma mensal de 

desembolso de que trata o caput deste artigo deverão ser elaborados de forma 
a garantir o cumprimento da meta de resultado primário estabelecida nesta Lei. 

 
 
 

 

 

Seção XI 

Da Definição de Critérios para Inicio de Novos Projetos 

 
Art. 39. Além da observância das metas e prioridades definidas 

nos termos do art. 2º desta Lei, a Lei Orçamentária Anual - LOA de 2014 e 
seus créditos adicionais, observados o disposto no art. 45 da Lei 
Complementar Federal nº 101/2000, somente incluirão projetos novos se:  

 



I – estiverem compatíveis com o Plano Plurianual - PPA e com as 

normas desta Lei;  
 

II – tiverem sido adequadamente contemplados todos os projetos 
em andamento; 

 
III – estiverem preservados os recursos necessários à 

conservação do patrimônio público; 
 

IV – os recursos alocados destinarem-se a contrapartidas de 
recursos federais, estaduais ou de operações de crédito.  

 
Parágrafo único. Considera-se projeto em andamento, para os 

efeitos desta Lei, aquele cuja execução iniciar-se até a data de 
encaminhamento da proposta orçamentária anual de 2014, cujo cronograma de 
execução ultrapasse o término do exercício de 2013. 
 

Seção XII 

Da Definição das Despesas Consideradas Irrelevantes 

 
  

Art. 40. Para fins do disposto no § 3º do art. 16 da Lei 
Complementar Federal nº 101/2000, são consideradas despesas irrelevantes 
aquelas cujo valor não ultrapasse os limites previstos nos incisos I e II do art. 
24 da Lei Federal nº 8.666/1993, nos casos, respectivamente, de obras e 
serviços de engenharia e de outros serviços e compras.  

 
 

Seção XIII 

Do Incentivo à Participação Popular 

 
Art. 41. O projeto de Lei Orçamentária Anual - LOA do Município, 

relativo ao exercício financeiro de 2014, deverá assegurar a transparência na 
elaboração e execução do orçamento. 

 
Parágrafo único. O princípio da transparência implica, além da 

observância do princípio constitucional da publicidade, a utilização dos meios 
disponíveis para garantir o efetivo acesso dos munícipes às informações 
relativas ao orçamento. 

 
Art. 42. Será assegurada ao cidadão a participação nas 

Audiências públicas para: 
 
I – elaboração da proposta orçamentária anual de 2014, mediante 

regular processo de consulta; 
 



II – avaliação das metas fiscais, conforme definido no art. 9º., § 

4º., da Lei Complementar nº 101/2000, ocasião em que o Poder Executivo 
demonstrará o comportamento das metas previstas nesta Lei. 

 
Parágrafo único. As audiências públicas que trato o inciso II 

deste artigo, será realizada quadrimestralmente, sendo o prazo o mesmo do 
RGF.  

 
Art. 43. Enviar a Câmara Municipal cópia do balancete e dos 

documentos que os instruem em meio eletrônico na forma prevista no inciso X 
do Art. 77 da Constituição Estadual. 

 
Parágrafo único. Nos casos em que o Município cumprir o envio 

eletronicamente dos dados contidos no Art. 43, fica este desobrigado de enviar 
ao Legislativo as cópias em papel.  

 
 

Seção XIV 

Das Disposições Gerais 

 
Art. 44. O Poder Executivo poderá, mediante Decreto, transpor, 

remanejar, transferir ou utilizar, total ou parcialmente, as dotações 
orçamentárias aprovadas na Lei Orçamentária Anual - LOA e em seus créditos 
adicionais, em decorrência de extinção, transformação, transferência, 
incorporação ou desmembramento de órgãos e entidades, bem como de 
alterações de suas competências ou atribuições. 

 
§ 1º. As categorias de programação, aprovadas na Lei 

Orçamentária Anual - LOA e em seus créditos adicionais, poderão ser 
modificadas, por meio de Decreto, para atender às necessidades de execução, 
desde que verificada a inviabilidade técnica, operacional ou econômica da 
execução do crédito, criando, quando necessário, novas naturezas de despesa. 

 
§ 2º. As modificações a que se refere este artigo também poderão 

ocorrer quando da abertura de créditos suplementares autorizados na Lei 
Orçamentária Anual - LOA, os quais deverão ser abertos mediante decreto do 
Poder Executivo. 

 
Art. 45. A abertura de créditos suplementares e especiais 

dependerá de previa autorização legislativa e da existência de recursos 
disponíveis para cobrir a despesa, nos termos da Lei Federal nº 4.320/1964 e 
da Constituição Federal. 

 
§ 1º. A Lei Orçamentária Anual - LOA conterá autorização e 

disporá sobre o limite para abertura de créditos adicionais suplementares. 
 



§ 2º. Acompanharão os projetos de lei relativos a créditos 

adicionais exposições de motivos circunstanciados que os justifiquem e que 
indiquem as consequências dos cancelamentos de dotações propostas. 

 
Art. 46. A reabertura dos créditos especiais e extraordinários, 

conforme disposto no art. 167, § 2º, da Constituição Federal, será efetivada 
mediante decreto do Prefeito Municipal, utilizando os recursos previstos no art. 
43 da Lei nº 4.320/1964. 

 
Art. 47. Em atendimento ao disposto no art. 4º., §§ 1º., 2º. e 3º. da 

Lei Complementar nº 101/2000, integram a presente Lei os seguintes anexos: 
 
I – Anexo de Metas Fiscais; 

 
II – Anexo de Riscos Fiscais. 

 
Art. 48. Fica o chefe do Poder Executivo autorizado a rever os 

cálculos das Receitas projetadas nos anexos da presente Lei, apresentando 
novas memórias de cálculos e relatórios de metas e riscos fiscais, no projeto de 
Lei orçamentária – LOA, para o exercício de 2014. 

 
Art. 49 - 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, 28.06.2013. 

(a) JARDEL SEBBA 
     Prefeito Municipal 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Conteúdo 

 

Legislação 

 
I – Mensagem que conterá exposição circunstanciada sobre a situação fiscal do 

município; sobre as políticas a serem adotadas para a garantia do equilíbrio das contas 

públicas; sobre as metas de resultados primário e nominal estabelecidas, bem como o 

impacto dessas metas para o governo; sobre o processo de definição das metas e 

prioridades da administração; sobre o processo de participação e discussão de metas e 

prioridades com a população; e outros pontos julgados importantes pela administração. 

II – Projeto de lei compreendendo: 
• As metas e as prioridades da administração pública municipal; 

• As orientações básicas para elaboração da lei orçamentária anual; 

• As disposições sobre a política de pessoal a serviços extraordinários; 

• As disposições sobre a receita e as alterações na legislação tributária 

do Município; 

• Aspectos relativos ao equilíbrio entre receitas e as despesas; 

• Os critérios e as formas de limitação de empenho; 

• As normas relativas ao controle de custos e avaliação dos resultados 

dos programas financiados com recursos dos orçamentos; 

• As condições e exigências para transferências de recursos e entidades 

públicas e privadas; 

• A autorização para o Município auxiliar o custeio de despesas 

atribuídas a outros entes da federação; 

• Os parâmetros para a elaboração da programação financeira e do 

cronograma mensal de desembolso; 

• A definição de critérios para início de novos projetos; 

• A definição das despesas consideradas irrelevantes; 

• Os aspectos relativos ao incentivo à participação popular; 

• As demais disposições; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CF, art. 165, § 

2º 

LRF, art. 4º 

III – Anexos compreendendo: 

• As Metas Fiscais; 

• Os riscos Fiscais; 

• As Metas e Prioridades da Administração, serão apresentados no 

projeto de Lei do Plano Plurianual – PPA período de 2014/2017. 

 

CF,art. 165, § 

2º 

LRF, art. 4º 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



LEI Nº  3.016, de 29 de agosto de  2013. 
 
 

“Autoriza doação de imóvel municipal ao Estado de 

Goiás, e dá outras providências.” 

 

 

 

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

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

promulgo a seguinte Lei: 

 

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

ao Estado de Goiás, uma área de terreno com 2.400,00m2, situada nesta cidade às 

Ruas Dona Josefina, lado ímpar; Rua do Contorno, lado par e Travessa JK, lado 

par, e com as seguintes medias e confrontações: pela frente me 48 (quarenta e 

oito) metros e conforma com a Rua Dona Josefina; igual medida aos fundos desta 

rua, confrontando com a Rua do Contorno; pelo lado direito mede 50 (cinquenta) 

metros e confronta com os lotes 16 e 07; e, igual medida no lado esquerdo, 

confrontando com a Travessa JK, terreno este matriculado no CRI local sob nº 

11.011 do Livro 2 – AH, do Registro Geral. 

 

Art. 2° - As despesas decorrentes da presente Lei correrão por 

conta de dotações orçamentárias próprias. 

 

Art. 3° - 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, 29.08.2013. 
 (a) JARDEL SEBBA 
     Prefeito Municipal 
 

 
 



LEI Nº  3.017, de 29 de agosto de  2013. 
 
 

“DISPÕE SOBRE O PROGRAMA DE 

RECUPERAÇÃO E ESTÍMULO A QUITAÇÃO DE 

DÉBITOS FISCAIS – REFIS-CATALÃO 2013, E DÁ 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. 

 
 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE CATALÃO, ESTADO DE 

GOIÁS, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica do 

Município e pela Constituição Federal, FAZ SABER, que a CÂMARA 

MUNICIPAL, aprova e Eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei: 

 

Art. 1º - Fica Instituído no Município de Catalão o PROGRAMA 

DE RECUPERAÇÃO E ESTÍMULO A QUITAÇÃO DE DÉBITOS FISCAIS - 
REFIS-CATALÃO 2013. 

 

Art. 2º - O REFIS-CATALÃO 2013 destina-se a promover a 

regularização de créditos do Município, decorrentes de débitos de pessoas físicas ou 

jurídicas, relativos aos tributos municipais, com vencimento até 31 de dezembro de 

2012, constituídos ou não, inscritos ou não em dívida ativa, parcelados ou a parcelar, 

protestados ou a protestar, ajuizados ou a ajuizar, com exigibilidade suspensa ou 

não, inclusive os decorrentes de falta de recolhimento de valores retidos. 

 
§ 1° - Poderá ingressar também no Programa de Recuperação e 

Estimulo a Quitação de Débitos Fiscais – REFIS-CATALÃO, Créditos de: Meio 

Ambiente, Vigilância Sanitária e Fiscalização de Postura. 

 

§ 2° - Excetuam-se do disposto neste artigo os créditos tributários 

ou não, já executados judicialmente, com bens penhorados ou com efetivação de 

depósitos em dinheiro, os quais somente poderão ser pagos ou parcelados após 

manifestação da Procuradoria Geral do Município.  

 
§ 3° - Os créditos sob discussão judicial poderão ser objetos de 

pagamento ou parcelamento na forma prevista nesta Lei, desde que o interessado 

desista de toda e qualquer ação que envolva o crédito objeto da discussão judicial, 

incluindo os embargos à execução, ações anulatórias e os recursos pendentes de 

apreciação, com renúncia do direito sob o qual se fundam, nos autos judiciais 

respectivos, inclusive na hipótese do § 2º deste artigo. 

 

§ 4° - Não serão objeto dos benefícios, custas judiciais, honorários 

advocatícios e as demais pronunciações de direito relativas ao processo judicial, que 
serão pagas no ato da adesão ao Programa de Recuperação e Estímulo a Quitação de 

Débitos Fiscais – REFIS-CATALÃO 2013.  

 



Art. 3º - A administração do REFIS-CATALÃO 2013 será exercida 

exclusivamente pela Secretaria Municipal da Fazenda, a quem compete o 

gerenciamento e a implementação dos procedimentos necessários à execução do 

Programa, notadamente: 

 

I – expedir atos normativos necessários à execução do Programa; 

 
II – promover a integração das rotinas e procedimentos necessários 

à execução do REFIS-CATALÃO 2013, especialmente no que se refere aos sistemas 

informatizados dos órgãos envolvidos; 

 

III – receber as opções pelos REFIS-CATALÃO 2013; 

 

IV – excluir do Programa os optantes que descumprirem as 

condições previstas nesta Lei. 

 

Art. 4º - O ingresso no REFIS-CATALÃO 2013 dar-se-á por opção 

da pessoa física ou jurídica, que fará jus a regime especial de consolidação e 

parcelamento dos débitos referidos no art. 2º desta Lei.  

 

Parágrafo Único. O ingresso nos REFIS-CATALÃO, a critério do 

optante, poderá implicar a inclusão da totalidade dos débitos referidos no art. 2.º 

desta Lei, em nome da pessoa física ou jurídica, inclusive os não constituídos, que 

serão incluídos no Programa mediante termo de confissão, salvo aqueles 

demandados judicialmente pela pessoa física ou jurídica e que, por sua opção, 
venham a permanecer nessa situação. 

 

Art. 5º - A opção pelo REFIS-CATALÃO poderá ser formalizada 

até o dia 20 de dezembro de 2013, mediante assinatura do “Termo de Opção e 

Confissão de Dívida do REFIS-CATALÃO 2013", com confissão total ou parcial de 

débitos, conforme modelos dos Anexos I e II desta Lei. 

 

§ 1º - O Termo de Opção e Confissão de Débitos do REFIS-

CATALÃO poderá ser: 
 

I – encaminhado, via correio, para todas as pessoas físicas ou 

jurídicas com débitos fiscais inscritos em dívida ativa; 

 

II – entregue, na Secretaria Municipal da Fazenda, junto ao 

Departamento de Tributos Mobiliário, para todas as pessoas físicas ou jurídicas que 

queiram denunciar débitos fiscais ainda não constituídos, com a discriminação das 

espécies dos tributos, bem como das respectivas competências; 

 

III – firmado pela pessoa física ou jurídica, ou pelos respectivos 
responsáveis, sendo exigida destes últimos a devida procuração com poderes 

específicos; 

 



IV – devolvido, devidamente preenchido e assinado pela pessoa 

física ou jurídica optante, com firma reconhecida, ou na presença de 02 (dois) 

servidores públicos, que em conjunto assinarão o termo na qualidade de 

testemunhas. 

 

§ 2º - No documento confirmatório da opção constará número 

gerado pelo sistema informatizado de arrecadação municipal, em conjunto com o 
número de inscrição no CNPJ ou do CPF, para pessoa jurídica ou física, 

respectivamente, em todos os demais atos e procedimentos praticados no âmbito do 

REFIS-CATALÃO 2013, constituindo, para todos os fins de direito, identificação 

eletrônica, ficando sua utilização sob plena e total responsabilidade das pessoas 

física e jurídica optantes. 

 

§ 3º - Os débitos ainda não constituídos deverão ser confessados 

pela pessoa física ou jurídica, de forma irretratável e irrevogável, até o dia 31 de 

outubro de 2013. 

 

§ 4º - A opção pelo REFIS-CATALÃO 2013 implica: 

 

I – pagamento imediato da primeira parcela; 

 

II - pagamento imediato de débitos do exercício de 2013, vencidos 

até a data da adesão; 

 

III – na suspensão da exigibilidade dos débitos não ajuizados, logo 
após o pagamento da primeira parcela; 

 

IV – submissão integral às normas e condições estabelecidas para o 

Programa REFIS-CATALÃO 2013. 

 

§ 5º - A suspensão da exigibilidade dos débitos ajuizados, quando 

não garantidos. 

 

Art. 6º - Os débitos da pessoa física ou jurídica optante serão 
consolidados tomando por base a data da formalização da opção. 

 

§ 1º - A consolidação abrangerá todos os débitos existentes em 

nome da pessoa física ou jurídica até a data da assinatura do Termo de Opção e 

confissão do REFIS-CATALÃO 2013, na condição de contribuinte ou responsável, 

constituído ou não, inclusive os acréscimos legais, determinados nos termos da 

legislação vigente à época da ocorrência do respectivo fato gerador, inclusive a 

atualização monetária à época prevista.  

 

§ 2º - Na hipótese de crédito com exigibilidade suspensa por força 
de concessão de medida liminar em mandado de segurança, ou outra ação judicial, a 

inclusão, no REFIS-CATALÃO 2013, dos respectivos débitos, fica condicionada ao 

encerramento do feito por desistência expressa e irrevogável da respectiva ação 



judicial e de qualquer outra, assim como à renúncia do direito, sobre os mesmos 

débitos, sobre o qual se funda a ação. 

 

§ 3º - A inclusão dos débitos referidos no § 1.º deste artigo, bem 

como a desistência ali referida deverá ser formalizada, mediante confissão, na forma 

e prazos estabelecidos no § 3.º do art. 5º desta Lei, nas condições estabelecidas pela 

Secretaria Municipal da Fazenda. 
 

§ 4º - Requerida a desistência da ação judicial, com renúncia ao 

direito sobre que se fundam, os depósitos judiciais efetuados deverão ser convertidos 

em renda ao Erário, permitida inclusão no REFIS-CATALÃO 2013 de eventual 

saldo devedor. 

 

§ 5º - Os valores correspondentes a débitos, inscritos ou não em 

dívida ativa, poderão ser liquidados, mediante solicitação expressa e irrevogável da 

pessoa física ou jurídica optante, mediante compensação de créditos, líquidos e 

certos, vencidos ou vincendos, próprios ou de terceiros, relativos a tributo incluído 

no âmbito do REFIS-CATALÃO 2013. 

 

§ 6º - A pessoa física ou jurídica, durante o período em que estiver 

incluída no REFIS-CATALÃO 2013, poderá amortizar o débito consolidado 

mediante compensação de créditos, líquidos e certos, vencidos ou vincendos, 

próprios ou de terceiros, sem prejuízo do pagamento das parcelas mensais. 

 

§ 7º - A opção pelo REFIS-CATALÃO 2013 exclui qualquer outra 
forma de parcelamento de débitos relativos aos Débitos referidos no art. 2.º desta 

Lei. 

 

Art. 7º - O débito tributário ou não, consolidado na forma do art. 2º 

desta Lei, ocorrendo o pagamento à vista (cota única), será anistiado em 100% (cem 

por cento) em relação aos juros e multa. 

 

Parágrafo Único - O débito referente à Multa por Descumprimento 

das Obrigações acessórias (multa formal), pago à vista (cota única), será concedido 
desconto de 80% (oitenta por cento) do total do valor da multa, inclusive multas 

autuadas pela Fiscalização de Postura, Vigilância Sanitária e Meio Ambiente.  

 

Art. 8º - Os débitos tributários ou não, consolidados na forma do 

art. 2º desta Lei, poderão ser parcelados e será concedida anistia nas seguintes 

condições: 

 

I - para quem optar em até 08 (oito) parcelas, anistia de 80% 

(oitenta por cento) em relação aos juros e à multa; 

 
II - para quem optar em até 12 (doze) parcelas, anistia de 50% 

(cinquenta por cento) em relação aos juros e à multa; 

 



III - para quem optar em até 18 (dezoito) parcelas, anistia de 30% 

(trinta por cento) em relação aos juros e à multa; 

 

IV – para quem optar em até 24 (vinte e quatro) parcelas, anistia de 

10% (dez por cento) em relação aos juros e à multa; 

 

V – os débitos superiores à R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) 
poderão ser pagos em até 30 (trinta) parcelas mensais, sem qualquer anistia. 

 

§ 1º - A parcela mínima, para pessoa física, será de R$ 50,00 

(cinquenta reais). 

 

§ 2º - A parcela mínima, para pessoa jurídica, será de R$ 300,00 

(trezentos reais). 

 

§ 3° - Sobre as parcelas futuras, e somente para os parcelamentos 

previstos nos incisos II, III, IV e V deste artigo, aplicar-se-á juros de mora de 0,5% 

(zero vírgula cinco por cento) ao mês que serão calculados sobre o valor de cada 

uma das parcelas, a contar da data do período do parcelamento. 

 

§ 4° - Os parcelamentos em curso que se encontram adimplentes 

poderão ser incluídos e consolidados em um único parcelamento por natureza de 

tributos, observados o acordo anterior e a quantidade e o valor mínimo das parcelas, 

conforme disposto nesta Lei.  

 
§ 5º - Os débitos tributários ou não, consolidados na forma do art. 

2º desta Lei, objeto de ingresso no REFIS-CATALÃO 2013 de exercícios anteriores, 

poderão ser parcelado nos termos desta Lei. 

 

§ 6º - O contribuinte que descumprir o parcelamento com 

inadimplemento por três meses consecutivos ou seis meses alternados, será 

recolocado automaticamente no plano de parcelamento seguinte ao da opção, 

quando houver. Persistindo a inadimplência, o débito retornará ao estado anterior. 

 
§ 7º - Novos débitos poderão ser incluídos no parcelamento até o 

prazo de consolidação deste, que ocorrerá em até 60 (sessenta) dias após a adesão ao 

REFIS-CATALÃO 2013. 

 

Art. 9º - A opção pelo REFIS-CATALÃO 2013 sujeita a pessoa 

física ou jurídica a: 

 

I – confissão irrevogável e irretratável da totalidade dos débitos 

incluídos no Programa; 

 
II – aceitação plena e irretratável de todas as condições 

estabelecidas para o ingresso e permanência no Programa; 

 

 



III – pagamento regular das parcelas do débito consolidado, bem 

como dos tributos e das contribuições com vencimento posterior ao ingresso no 

respectivo Programa.  

 

Art. 10 – Os contribuintes enquadrados no sistema de tributação 

estabelecido pela Lei Complementar Federal nº 123 de 14 de dezembro de 2006, 

com débitos junto ao Simples Nacional, poderão ingressar no REFIS-CATALÃO 
2013, para quitação de tributos municipais, observando os critérios e normas 

previstas nesta Lei. 

 

Art. 11 - A pessoa física ou jurídica optante pelo REFIS-

CATALÃO 2013, será dele excluída nas seguintes hipóteses, mediante ato da 

Secretaria Municipal da Fazenda: 

 

I – inobservância de qualquer das exigências estabelecidas no 

Programa; 

 

II – inadimplemento, por três meses consecutivos ou seis meses 

alternados do contados do reparcelamento previsto § 6º do art. 8º desta Lei, o que 

primeiro ocorrer, relativamente a qualquer dos tributos e contribuições abrangidos 

pelos REFIS-CATALÃO 2013, inclusive os com vencimento após a assinatura do 

Termo de Opção e Confissão do REFIS-CATALÃO 2013;  

 

III – constatação, caracterizada por lançamento de ofício, de débito 

correspondente a tributo abrangido pelo REFIS-CATALÃO 2103 e não incluído na 
confissão, salvo se integralmente pago no prazo de trinta dias, contado da ciência do 

lançamento ou da decisão definitiva na esfera administrativa ou judicial; 

 

IV – compensação ou utilização indevida de créditos; 

 

V – decretação de falência, extinção, pela liquidação, ou cisão da 

pessoa jurídica; 

 

VI – concessão de medida cautelar fiscal, nos termos da Lei nº 
8397, de 06 de janeiro de 1992 - Lei de Medida Cautelar Fiscal; 

 

VII – prática de qualquer procedimento tendente a subtrair receita 

da optante, mediante simulação de ato; 

 

VIII – decisão definitiva, na esfera judicial, total ou parcialmente 

desfavorável à pessoa física ou jurídica. 

 

Parágrafo Único. A exclusão da pessoa física ou jurídica dos 

REFIS-CATALÃO 2013 implicará na exigibilidade imediata da totalidade do 
crédito confessado e ainda não pago e na automática execução da garantia prestada, 

restabelecendo-se, em relação ao montante não pago, os acréscimos legais na forma 

da legislação aplicável à época da ocorrência do respectivo fato gerador.  

 



Art. 12 - Não poderão ser beneficiados pelo REFIS-CATALÃO 

2013 as pessoas jurídicas da seguintes atividades: 

 

I - Bancos comerciais, bancos de investimentos, bancos de 

desenvolvimento, caixas econômicas, sociedades de crédito, financiamento e 

investimento, sociedades de crédito imobiliário, sociedades corretoras de títulos, 

valores mobiliários e câmbio, distribuidoras de títulos de valores mobiliários; 
 

II - Empresas de arrendamento mercantil, cooperativas de crédito, 

empresas de seguros privados e de capitalização e entidades de previdência privada 

aberta e as que explorem as atividades de prestação cumulativa e continua de 

serviços de assessoria creditícia; 

 

III - Mercadológica, gestão de crédito, seleção de risco, 

administração de contas a apagar e a receber, compras de direitos creditórios 

resultantes de venda mercantis a prazo ou de prestação de serviço (factoring). 

 

Art. 13 - O benefício previsto nesta Lei não implica em direito 

adquirido para os contribuintes que já tenham quitado seus débitos com respectiva 

incidência de juros e multa. 

 

Art. 14 - Os benefícios desta Lei serão compensados com o 

aumento da arrecadação decorrente da própria Lei, e decorrente dos créditos do 

Município que serão espontaneamente declarados e confessados pelos contribuintes. 

 
Art. 15 – Não inclui no REFIS-CATALÃO 2013 a anistia referente 

à Atualização Monetária, a qual deverá observar a Legislação Pertinente; e, ainda, 

aos contribuintes que estejam respondendo judicialmente por fraude ao fisco 

Municipal, Estadual e Federal.  

 

Art. 16 – Fica o Município de Catalão autorizado a ceder, para fins 

de constituições de um Fundo de Investimento em Direitos Creditórios não-

padronizados, o direito ao recebimento do fluxo financeiro oriundo dos débitos 

tributários ou não tributários, parcelados ou não parcelados, inscritos ou não em 
Dívida Ativa, em fase de cobrança administrativa ou judicial, que compõem a 

carteira municipal. 

 

§ 1º. Em qualquer hipótese, a cessão deverá se referir a tributos ou 

dívidas vencidas e não pagas, cujos fatos geradores tenham ocorrido até 31 de 

dezembro de 2012, em atendimento às limitações impostas pela Lei Complementar 

nº 101 (Lei de Responsabilidade Fiscal), de 04 de maio e 2000 e pela legislação 

aplicável da Comissão de Valores Mobiliários - CVM. 

 

§ 2º. Os recursos advindos da cessão dos direitos cedidos no caput 
poderão servir para viabilizar investimentos do Programa de Aceleração do 

Crescimento - PAC, programas e convênios diversos no âmbito da União, do Estado 

de Goiás, de financiamentos perante bancos de desenvolvimentos, garantia de 

parceria público-privadas, além de outros previstos nos programas de investimento 



do Plano Plurianual vigente e demais revisões, objetivando a execução de obras de 

saneamento, infraestrutura e urbanização, bem como para a modernização da 

estrutura administrativa, no Município de Catalão. 

§ 3º. A cessão prevista no caput deste artigo não compreende os 

valores referentes aos honorários advocatícios, devidos na forma da legislação 

municipal, nem autoriza o recebimento pelo Município de qualquer montante 

inferior ao valor principal do tributo acrescido de correção monetária, objeto da 
cessão. 

  

Art. 17 - A cessão ora autorizada não extingue ou altera a obrigação 

tributária, assim como não extingue o crédito tributário ou modifica sua natureza, 

ficando preservadas todas as suas garantias e privilégios.  

  

Art. 18 - Permanecerão sob titularidade e integral responsabilidade 

do Município, todos os atos e procedimentos relacionados à cobrança dos créditos 

tributários municipais, tanto administrativa, por meio do órgão municipal 

competente, quanto em juízo, por meio da Procuradoria do Município. 

  

Art. 19 - Fica autorizada a constituição e funcionamento do Fundo 

de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizado, nos exercícios de 2013 e 

seguintes, para viabilizar as operações autorizadas pelo art. 16 desta Lei.  

 

Parágrafo único - As despesas necessárias para constituição e 

funcionamento do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizado 

correrão à conta das dotações orçamentárias pertinentes ou da futura alienação das 
próprias cotas do respectivo Fundo. 

 

Art. 20 – Fica o Chefe do Executivo autorizado a divulgar o 

Programa de Recuperação e Estímulo a Quitação de Débitos Fiscais – REFIS-

CATALÃO 2013 nos principais meios de comunicação, tais como: televisão, rádio, 

internet, jornal, revista, cartaz, outdoor e etc. 

 

Art. 21 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, 

revogando-se as disposições em contrário. 

 

 

(a)Deusmar Barbosa da Rocha 

       Presidente da Câmara Municipal de Catalão 

 

“Sanciono a presente Lei . 
Registre-se e publique-se.  
Catalão, 29.08.2013. 
 (a) JARDEL SEBBA 
     Prefeito Municipal 
 



LEI Nº  3.018, de 06 de setembro de  2013. 
 

“ALTERA E DENOMINA A RUA 5 DO BAIRRO 

MÃE DE DEUS PARA RUA IRANI ROSA 

BOAVENTURA”. 

 

 

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

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

promulgo a seguinte Lei: 

 

Art. 1º - Altera a denomina a Rua 5 para Rua IRANI ROSA 

BOAVENTURA, rua esta situa-se no bairro Mãe de Deus. 

 

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, 06.09.2013. 
 (a) JARDEL SEBBA 
     Prefeito Municipal 
 

 

 

 

 

 

 
 



LEI Nº  3.019, de 06 de setembro de  2013. 
 

“Altera a lei n. 2719/2009, de 30 de dezembro de 

2012, que dispõe sobre o plano plurianual – PPA 

para o período de 2010/2013 e alterações 

posteriores, lei n. 2925/2012, de 26 de junho de 

2012, que dispõe sobre a lei de diretrizes gerais para 

elaboração da lei orçamentaria para o exercício de 

2013 – LDO e alterações posteriores e a lei 

2963/2012, de 28 de dezembro de 2012, que estima a 

receita e fixa as despesas – LOA do município de 

Catalão – Goiás para o exercício 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. 1º - Fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado 

a incluir as metas e as ações citadas abaixo, na Lei nº 2719, de 30 de dezembro de 2009, 

que dispõe sobre o Plano Plurianual para o período de 2012/2013 e posteriores 

alterações, sendo: 

 

UNIDADE: 0401 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

PROGRAMA: 1029 – PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE 

 

AÇÃO: 3083 – CONSTRUÇÃO DA UPA – UNIDADE DE PRONTO 

ATENDIMENTO 

 

Metas 

 
Unidade 

de Medida 
 

2010 2011 2012 2013 

 
ELABORAÇÃO DO PROJETO E 
CONSTRUÇÃO DE PRONTO ATENDIMENTO 
DESTINADO EM TEMPO INTEGRAL A 
POPULAÇÃO CATALANA 
 

UNIDADE - - - 01 

  

 

Art. 2º - Fica, ainda, autorizado a incluir a meta e ação nas 

prioridades da Lei nº 2925, de 26 de junho de 2012, que dispõe sobre a Lei de Diretrizes 

Orçamentária para Elaboração do Orçamento para o exercício de 2013. 

 

Art. 3º - Fica, também, 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 R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais), para 

cobertura de despesa na seguinte dotação: 

 
Órgão Unid. Função Sub-

Função 
Programa Projeto/ 

Atividade 
Fonte Elemento Valor R$ 

04 0401 10 301 1029 3083 121 449051 1.260.000,00 

04 0401 10 301 1029 3083 121 449039 140.000,00 

04 0401 10 301 1029 3083 102 449051 2.740.000,00 

 

 Art. 4º - Para cobertura do crédito aberto, R$ 2.740.000,00 

(dois milhões, setecentos e quarenta mil reais), serão reduzidos na seguinte dotação: 

 
Órgão Unid. Função Sub-

Função 
Programa Projeto/ 

Atividade 
Fonte Elemento Ficha Valor R$ 

04 0401 10 301 1029 3083 102 339032 20130075 500.000,00 

04 0401 10 301 1029 3020 102 449052 20130051 70.000,00 

04 0401 10 301 1029 3083 102 339030 20130072 2.170.000,00 

 

Art. 5º - Para cobertura do restante do crédito especial 

autorizado no artigo 3º desta lei serão utilizados recursos do excesso de arrecadação, 

conforme previsto na lei 4.320, Art. 43, § 1º, item II e § 3º. 

 

Art. 6º - Fica autorizado a fazer as alterações e inclusões 

necessárias no Plano Plurianual – PPA de 2010/2013, na Lei de Diretrizes Orçamentária 

– LDO para 2013, bem como na Lei Orçamentária Anual – LOA de 2013. 

 

Art. 7º - 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, 06.09.2013. 
 (a) JARDEL SEBBA 
     Prefeito Municipal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



LEI Nº  3.020, de 06 de setembro de  2013. 
 
 

“Autoriza o Município de Catalão a firmar 

convênio com o ROTARY CLUB 1º DE 

NOVEMBRO, desta cidade, e a conceder 

subvenção financeira da forma que 

especifica e dá outras providências”. 

 

 

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, no 

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

Municipal, sanciono e promulgo a seguinte Lei: 

 

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

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

parceria com o ROTARY CLUBE 1º DE NOVEMBRO, com sede nesta 

cidade, entidade social sem fins lucrativos, com estatuto próprio e ligado 

a defesa dos direitos sociais, com o objetivo único manter, administrar e 

fazer funcionar o Cursinho Municipal Pré-Vestibular “Israel Macedo” 

desta cidade. 

 

Parágrafo único – Fica ainda o Município de Catalão 

autorizado a conceder subvenção financeira ao ROTARY CLUB 1º DE 

NOVEMBRO, para manutenção e funcionamento do Cursinho Municipal 

Pré-Vestibular “Israel Macedo”, até dezembro do corrente ano, via 

convênio referenciado no caput, a importância de até R$ 250.000,00 

(duzentos e cinquenta mil reais), cujos repasses ocorrerão em parcelas 

mensais em datas a serem definidas no convênio.  

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

ROTARY CLUB 1º DE NOVEMBRO deverá apresentar o plano de 



aplicação e, posteriormente, a devida prestação de contas referente às 

subvenções recebidas nas datas e moldes exigidos pela Diretoria de 

Contabilidade. 

 

Art. 3º - As despesas para consecução do convênio a 

ser firmado correrão a conta da seguinte dotação orçamentária: 

 

12.364.1037.4048 – Manutenção do Ensino Pré-

Vestibular Universitário. 

33.50.43 – Subvenções Sociais. 

100 – Recursos Ordinários.  

 

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

publicação, revogadas as disposições em contrário, surtindo seus efeitos 

a partir de primeiro de agosto de 2013. 

 

 

 

(a)Deusmar Barbosa da Rocha 

       Presidente da Câmara Municipal de Catalão 

 
 
 
“Sanciono a presente Lei . 
Registre-se e publique-se.  
Catalão, 06.09.2013. 
 (a) JARDEL SEBBA 
     Prefeito Municipal 

 
 
 
 
 
 
 
 



LEI Nº  3.021, de 06 de setembro de  2013. 
 

“Dispõe sobre a criação de condições para 
manutenção e instalação de empresas no 
DIMIC, bem como autoriza aos procedimentos 
necessários para aquisição de faixa de terreno 
pelo Município na modalidade de permuta e dá 
outras providências”. 

 

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, 

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

Municipal, sanciono e promulgo a seguinte Lei: 

 

Art. 1º - Esta Lei dispõe sobre a criação de 

condições para a instalação e manutenção de empresas no DIMIC-

Distrito Minero-Industrial de Catalão, bem como autoriza os 

procedimentos necessários para a aquisição de uma faixa de terreno 

pelo Município, na modalidade permuta (de bem particular por bem 

público), com a Empresa MMC Automotores do Brasil S/A. 

 

Art. 2º - Fica desafetado o bem público de 

natureza especial de uso comum do povo, convertido em bem dominical, 

o terreno de forma irregular com área de 110,88m2, a ser desmembrado 

de área maior, situado no DIMIC, no Eixo entre os terrenos da MMC 

(módulos 1 e 2 da Quadra 03 e Quadras 05, 07 e 08 e (módulos 36 e 37 

da Quadra 1). 

 

Art. 3º - Para compensar a desafetação referida no 

artigo anterior, fica afetado o bem dominical a ser adquirido pelo 

Município da MMC Automotores do Brasil S/A, com área de 1.844,47m2, 

a ser desmembrado de área maior, transformando-o em bem de natureza 

especial de uso comum do povo, circunstância que haverá de constar do 

cadastro municipal e do respectivo registro imobiliário. 



 

Art. 4º - Fica o Poder Executivo autorizado, após 

os desmembramentos, desafetações e afetações previstas nos artigos 2º 

e 3º da presente Lei, a permutar o terreno de propriedade do Município 

de Catalão, ora denominado 1º permutante, abaixo descrito: 

 

Parágrafo único – Um terreno de forma irregular 

com área de 110,88m2, situado no DIMIC, no Eixo, entre os terrenos da 

MMBC (módulos 1 e 2 da Quadra 03 e Quadras 05, 07 e 08 e módulos 

36 e 37 da Quadra 1). 

 

Art. 5º - Como contrapartida o Município de 

Catalão receberá a faixa de terreno de propriedade da Empresa MMC 

Automotores do Brasil S/A, a ser desmembrada de área maior, ora 

denominada 2º Permutante, assim descrita: “começa no marco nº 1 e vai 

ao marco 13, confrontando com a Rua Aldemar Ferrugem e mede 

242,72ms; daí segue do marco 13 ao marco 1, confrontando com a MMC 

Automotores do Brasil S/A, e mede 233,97ms, perfazendo uma área total 

de 1.844,47m2. 

 

Parágrafo único - O bem imóvel mencionado no 

inciso anterior será utilizado pelo Município para alargamento da Rua 

Aldemar Ferrugem, na altura da divisa do DIMIC com o Setor Residencial 

Veredas dos Buritis. 

 

Art. 6º - 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. 7º - O segundo Permutante, MMC 

Automotores do Brasil S/A, se compromete perante o Município de 

Catalão a manter ininterrupto o tráfico livre e normal por sobre o EIXO 6, 

utilizando a área recebida do Município tão somente para passagem 

subterrânea ( para pedestres e veículos) e para anexação dos módulos 

citados no Art. 2º, desta lei, separados pelo Eixo 6, no CRI local. 

Art. 8º - As despesas necessárias ao ato 

autorizado, tais como custas e emolumentos cartorários, taxas de 

registros, e outras inerentes às transações imobiliárias, correrão a conta 

do município, dispensado o recolhimento do ITBI respectivo. 

 

Art. 9º - A Empresa MMC Automotores do Brasil 

S/A, somente poderá efetuar a alienação, permuta ou qualquer outra 

transação envolvendo o terreno recebido do Município de Catalão, com a 

anuência da Chefia do Executivo local, mediante sua interveniência na 

escritura de transferência. 

 

Art. 10º - 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, 06.09.2013. 
 (a) JARDEL SEBBA 
     Prefeito Municipal 
 
 
 
 
 



LEI Nº  3.022, de 16 de setembro de  2013. 
 

“Autoriza o Município de Catalão a conceder 
auxílio financeiro a cada um dos representantes 
dos ternos da congada e reisado de Catalão que 
participaram das festividades de Nossa Senhora 
do Rosário 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 - Fica o chefe do Poder Executivo 

Municipal autorizado, em nome do Município de Catalão, visando dar 

melhores condições aos ternos da congada e reinado que participarão da 

Festa de Nossa Senhora do Rosário de 2013, a conceder auxílio financeiro 

no valor R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada um dos representantes 

legais, abaixo relacionados: 

 

TERNO/REINADO REPRESENTANTE 

Reinado Rainha – Eloene de Jesus Rita 

Terno de Congo Pio Gomes Capitão – Éder Cássio Paulino 

Terno de Congo Congregação do Rosário Capitão – Roberto Ribeiro 

Terno de Congo Zé do Gordo Capitão – Carlos do Rosário Alves 

Terno de Congo Santa Terezinha Capitão – Antônio Alves de Lima 

Terno de Congo de Goiânia Capitão – José Mario Ribeiro 

Terno de Congo Mariarte Capitã – Aldanice Moreira Reis 

Terno de Congo Marinheiro Capitão – Roberto Dias Santana 

Terno de Congo Sagrada Família  Capitão – Antônio Serafim de Freitas 

Terno de Congo Marujeiro Capitão – Durval Salviano do 

Nascimento 

Terno de Congo São Francisco Capitão – Renato do Nascimento Reis 

Terno de Congo 

 Nsa. Sra. do Rosário, Nsa. Sra. da Guia 

Capitão – Edson Correia de Matos 

Terno Moçambique Coração de Maria Capitão – Antônio Carlos Ribeiro 



Terno Moçambique Coração de Mamãe Capitão – Diogo Gonçalves Resende 

Terno Catupé Santa Efigênia Capitão – Saulo Souza da Costa Júnior 

Terno Catupé Cacunda 

Nossa Senhora das Mercês 

Capitão – Antõnio Alucimário da Silva 

Terno Catupé Cacunda 

Nossa Senhora do Rosário 

Capitão – Carlos Francisco Rosa da Silva 

Terno Catué São Benedito Capitão – Valdivino Rosa 

Terno Vilão Santa Efigênia Capitão – Lázaro Joaquim José da Silva 

Terno Vilão II – Nossa Senhora de 

Fátima 

Capitão – Eurípedes Luiz Severino 

Terno Penacho Capitão – José Gercino Vitor 

 

 

Parágrafo Único – Para o recebimento do 

recurso autorizado cada um dos representantes deverá assinar termo de 

compromisso com o Município, se comprometendo a empregar os 

recursos recebidos somente em prol da melhoria das condições de 

apresentação dos seus respectivos ternos, devendo prestar contas em 

no máximo 45 (quarenta e cinco) dias, cuja prestação deverá se dar sob 

a orientação e coordenação da Associação da Congada de Catalão. 

 

Art. 2º - Para cobrir as despesas com a 

execução desta lei 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 R$ 105.000,00 (cento 

e cinco mil reais) no Orçamento do Município de Catalão, Estado de 

Goiás, no exercício de 2013, com a seguinte classificação orçamentária: 

01.2037.13.392.1083.4052 (1.00.000) 

399048 – Outros Auxílios Financeiros a 

Pessoas Físicas. 

 



Art. 3º - Para cobertura do crédito especial 

autorizado no artigo anterior serão utilizados recursos de excesso de 

arrecadação. 

 

Parágrafo único – A Diretoria de 

Contabilidade fica autorizada a fazer as alterações e inclusões 

necessárias no Plano Plurianual – PPA de 2010/2013, na Lei de 

Diretrizes Orçamentária – LDO para 2013, bem como na Lei 

Orçamentária Anual – LOA de 2013. 

 

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, 16.09.2013. 
 (a) JARDEL SEBBA 
     Prefeito Municipal 

 

 

 
 
 
 
 
 



LEI Nº  3.023, de 30 de setembro de  2013. 
 
 

“Autoriza o Poder Executivo a celebrar 

convênio de parceria intermunicipal com o 

Município de Ouvidor-GO, e dá outras 

providências”. 

 

 
 

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, 

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

Municipal, sanciono e promulgo a seguinte Lei: 

 

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a 

celebrar convênio de parceria intermunicipal com o Município de Ouvidor, 

Estado de Goiás, para fins da reconstrução, em conjunto, da ponte sobre 

o Ribeirão Ouvidor, na divisa dos Municípios de Catalão e Ouvidor, 

(antiga estrada de chão que interliga os dois municípios), com vão total 

de 9,00m, na forma a ser estabelecida em convênio. 

 

Art. 2º - A reconstrução da ponte de que trata o 

artigo anterior obedecerá, rigorosamente, o projeto aprovado pelos 

gestores municipais e órgãos competentes e a participação financeira de 

cada um dos municípios conveniados se dará em partes iguais. 

 

Art. 3º - Para cobrir as despesas com a execução 

desta lei 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$ 80.000,00 

(oitenta mil reais) no Orçamento do Município de Catalão, Estado de 

Goiás, no exercício de 2013, com a seguinte classificação orçamentária: 



01.2065.15.122.1097.4085 447042 (1.00.000) 

Secretaria de Obras 

Administração da Secretaria de Obras. 

 

Art. 4º - Para cobertura do crédito especial 

autorizado no artigo anterior serão utilizados recursos do excesso de 

arrecadação. 

 

Parágrafo único – A Diretoria de Contabilidade 

fica autorizada a fazer as alterações e inclusões necessárias o Plano 

Plurianual – PPA de 2010/2013, na Lei de Diretrizes Orçamentária – LDO 

para 2013, bem como na Lei Orçamentária Anual – LOA 2013. 

 

Art. 5º - Por força desta lei fica o chefe do Poder 

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

repassar ao Município de Ouvidor para ser utilizado na reconstrução da 

referida ponte até a importância de R$ 80.000,00 (Oitenta mil reais). 

 

Art. 6º - 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, 30.09.2013. 
 (a) JARDEL SEBBA 
     Prefeito Municipal 

 
 



LEI Nº  3.024, de 30 de setembro de  2013. 
 
 

“Dispõe sobre a implantação do novo Sistema 

de Estacionamento Rotativo Pago em vias, 

áreas e logradouros públicos do Município de 

Catalão, Goiás, e autoriza o Poder Executivo 

Municipal a conceder a terceiros, por meio de 

processo licitatório, as atividades e serviços 

desta sistemática”. 

 

 

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, Estado de Goiás, 
autorizado a instituir nas vias, áreas e logradouros públicos do Município, 
zonas especiais, para estacionamento de veículos automotores de 
passageiros e de carga, com capacidade de até 4.000 quilos, que terão o 
controle de tempo limitado e permitirá a cobrança de preços 
estabelecidos pela sua ocupação, também chamado de Sistema de 
Estacionamento Rotativo Pago, devendo o Poder Executivo Municipal, 
por meio de decreto, regulamentar o zoneamento, a sinalização das 
vagas, a fixação dos preços ou tarifas, as formas de cobrança (manual 
ou eletrônica) e outras questões pertinentes. 

 
§ 1º Entende-se por veículo automotor aquele 

dotado de motor próprio e, portanto, capaz de se locomover em 
virtude de propulsão neste gerado. Serão os carros, caminhonetes, 
ônibus, caminhões, tratores e motocicletas e seus assemelhados. 

 
§ 2º A adoção do Sistema de Estacionamento 

Rotativo Pago não tem o condão de garantir segurança de pessoas, 
veículos e afins, mas sim a rotatividade das vagas de 
estacionamento nas vias, áreas e logradouros públicos, permitindo a 
utilização destas por diversos usuários ao longo do dia. 

 
§ 3º O estacionamento nas áreas determinadas 

para o Sistema de Estacionamento Rotativo Pago não implica 
responsabilidade do Município ou da eventual concessionária pela 



segurança do veículo, danos, furtos ou quaisquer prejuízos que os 
usuários venham a sofrer. 

 
Art. 2º O Sistema de Estacionamento Rotativo Pago 

será adotado nas vias, áreas e logradouros públicos do Município de 
Catalão, Goiás, com os respectivos números de vagas para veículos, 
deficientes físicos e idosos, bolsão para motos, carga e descarga, 
embarque e desembarque, a ser regulamentado por decreto do Poder 
Executivo Municipal. 

 
§ 1º Tem-se por áreas de estacionamento 

rotativo pago (Área Azul) as partes das vias, áreas e logradouros 

públicos sinalizados como tal, para o estacionamento de veículos, 
cujo tempo máximo de permanência será menor e mais oneroso que 
o da Zona Verde, determinado de acordo com a necessidade de 
rotatividade no local, disponibilidade de vagas, demanda de 
mobilidade urbana ou outras peculiaridades que influenciem no 
trânsito de veículos destas zonas, conforme regulamentado por 
decreto pelo Poder Executivo Municipal. 

 
§ 2º Tem-se por áreas de estacionamento 

rotativo pago (Área Verde) as partes das vias, áreas e logradouros 

públicos sinalizados como tal, para o estacionamento de veículos, 
cujo tempo máximo de permanência será maior e menos oneroso 
que o da Zona Azul, determinado de acordo com a necessidade de 
rotatividade no local, disponibilidade de vagas, demanda de 
mobilidade urbana ou outras peculiaridades que influenciem no 
trânsito de veículos destas zonas, conforme regulamentado por 
decreto pelo Poder Executivo Municipal. 

 
§ 3º Tem-se por áreas de estacionamento 

rotativo pago para veículos de pessoa com deficiência física as 
partes das vias, áreas e logradouros públicos sinalizados como tal, 
para o estacionamento de veículos conduzidos por pessoas com 
deficiência física ou que tenha como passageiro pelo menos uma 
pessoa com deficiência física ou necessidades especiais, devendo o 
veículo estar devidamente identificado e com autorização conforme 
estabelece a Resolução nº 304 de 18 de dezembro de 2008 do 
CONTRAN – Conselho Nacional de Trânsito, observado-se que: 

 
a) As vagas deverão ser posicionadas de 

forma a garantir a melhor comodidade da pessoa com 
deficiência física ou necessidades especiais, respeitado o limite 
máximo de 2% (dois por cento) do total de vagas 
regulamentadas para estacionamento rotativo pago, as quais 
serão estabelecidas pelo Poder Executivo Municipal; 



 
b) Considera-se deficiência toda ausência ou 

disfunção psíquica, fisiológica ou anatômica, ainda que 
temporária, que impeça ou dificulte a locomoção do condutor 
ou passageiro do veículo; 

 
c) Ficarão sujeitos à aplicação das 

penalidades previstas no artigo 181, inciso XVII, do Código de 
Trânsito Brasileiro, os veículos que mesmo contendo o cartão 
de identificação, definido pela Resolução nº 304/2008 do 
CONTRAN, não estejam sendo conduzidas e/ou 
conduzindo pessoa com deficiência física ou necessidades 
especiais. 

 
§ 4º Tem-se por áreas de estacionamento 

rotativo pago para veículos de idosos as partes das vias, áreas e 
logradouros públicos sinalizados como tal, para o estacionamento 
de veículos conduzidos por idosos, devidamente identificados e com 
autorização, conforme estabelece a Resolução nº 303 de 18 de 
dezembro de 2008 do CONTRAN – Conselho Nacional de Trânsito, 
observado-se que: 

 
a) As vagas deverão ser posicionadas de 

forma a garantir a melhor comodidade da pessoa idosa, 
respeitado o limite máximo de 5% (cinco por cento) do total de 
vagas regulamentadas para estacionamento rotativo pago, as 
quais serão estabelecidas pelo Poder Executivo Municipal; 

 
b) Considera-se idosa a pessoa 

comprovadamente com 60 (sessenta) anos de idade ou mais; 
 
c) Ficarão sujeitos à aplicação das 

penalidades previstas no artigo 181, inciso XVII, do Código de 
Trânsito Brasileiro, os veículos que mesmo contendo o cartão 
de identificação, definido pela Resolução nº 303/2008 do 
CONTRAN, não estejam sendo conduzidas por idosos. 

 
§ 5º Tem-se por áreas de estacionamento para 

motocicletas, motonetas e ciclomotores as partes das vias, áreas 
e logradouros públicos sinalizados como tal, para o estacionamento 
de veículos de duas rodas, sendo que nestas áreas fica 
expressamente proibido o estacionamento de outros tipos de 
veículos. 

 
§ 6º Tem-se por áreas de estacionamento para 

veículo de transporte de passageiros as partes das vias, áreas e 



logradouros públicos sinalizados como tal, para o estacionamento 
exclusivo de veículos de categorias desta natureza que prestam 
serviços públicos mediante concessão, permissão ou autorização do 
Poder Público Municipal. 

 
§ 7º Tem-se por áreas de estacionamento para 

operação de carga e descarga as partes das vias, áreas e 
logradouros públicos sinalizados como tal, conforme definido no 
Anexo I do Código de Trânsito Brasileiro. 

 
§ 8º Tem-se por áreas de estacionamento de 

ambulâncias as partes das vias, áreas e logradouros públicos 

sinalizados como tal, nas proximidades de hospitais, centros de 
atendimento de emergência e locais estratégicos para o 
estacionamento gratuito e exclusivo de ambulâncias devidamente 
identificadas. 

 
§ 9º Tem-se por áreas de estacionamento de 

viaturas policiais e de bombeiros as partes das vias, áreas e 

logradouros públicos sinalizados como tal, para o estacionamento 
exclusivo e gratuito destes veículos devidamente caracterizados. 

 
Art. 3º O uso de vagas por tempo diferente do limite 

estabelecido na sinalização regulamentada, para atendimento de 
serviços que exijam utilização especial, deverá ter autorização especial 
do Poder Executivo Municipal, com prazo de antecedência de dois dias 
úteis. 

 
Art. 4º Tem-se por estacionado, para fins desta lei e de 

cobrança das tarifas, o veículo que esteja sobre determinada vaga 
sinalizada, independentemente de estar o usuário dentro ou fora do 
veículo. 

 
Art. 5º Independerá, em qualquer caso, do pagamento 

do preço respectivo, o estacionamento: 
 

a) Dos veículos oficiais da União, dos Estados e 
dos Municípios, bem como de suas autarquias e fundações de 
direito público, desde que no desempenho de suas funções e 
identificados oficialmente; 

 
b) Dos veículos autorizados de transporte de 

passageiro (táxis), quando estacionados em seus respectivos 
pontos; 

 
c) Dos veículos autorizados de transporte coletivo 



(ônibus e similares), quando em serviço de embarque e 
desembarque imediatos. 

 
Art. 6º Os veículos autorizados, ambulâncias, viaturas 

policiais e de bombeiros e similares terão estacionamentos em locais 
previamente estabelecidos pelo órgão de trânsito através da sinalização 
regulamentada, ficando expressamente proibido o seu estacionamento 
fora daqueles locais, salvo em caso de comprovada emergência, assim 
como proibida a utilização de qualquer outro tipo de veículo nestas 
localizações, e estarão isentos do pagamento da tarifa quando 
estacionadas em seus locais estabelecidos. 

 
Art. 7º Constituem infrações ao Sistema de 

Estacionamento Rotativo Pago, passíveis das sanções aplicáveis: 
 

a) Estacionar o veículo nas áreas regulamentadas 
sem o pagamento do preço público ou tarifa correspondente ao 
tempo de estacionamento; 

 
b) Utilizar o dispositivo de cobrança de forma 

incorreta, contrariando as instruções nele inseridas; 
 
c) Ultrapassar o tempo máximo de estacionamento 

na mesma vaga, indicados por meio das placas de regulamentação; 
 
d) Estacionar em desacordo com as sinalizações 

(vertical e horizontal). 
 
Art. 8º Os veículos estacionados nos locais 

estabelecidos para o Sistema de Estacionamento Rotativo Pago em 
desacordo com as disposições desta Lei ou das que forem estabelecidas 
em decreto do Poder Executivo Municipal serão considerados como 
estacionados em local proibido e sujeitos às penalidades previstas na 
regulamentação desta norma e no Código de Trânsito Brasileiro. 

 
Art. 9º Os dados do veículo, com imagem e localização, 

juntamente com os documentos de cobrança de tarifa, serão 
encaminhados à autoridade municipal de trânsito para a aplicação das 
penalidades previstas no artigo 181, inciso XVII, do Código de Transito 
Brasileiro, para o usuário que não arcar com a tarifa ou exceder o tempo 
máximo de utilização da vaga. 

 
Art. 10. O tempo máximo de permanência na mesma 

vaga constará nas placas de sinalização regulamentada, sendo 
obrigatória a retirada do veículo cujo tempo máximo de permanência na 
vaga tenha expirado, ficando o usuário sujeito a aplicação das 



penalidades previstas na regulamentação desta norma e no Código de 
Trânsito Brasileiro, inclusive a remoção do veículo pelos agentes da 
autoridade municipal de trânsito. 

 
Art. 11. Os condutores e os proprietários de veículos ou 

acessórios de qualquer natureza que contrariarem o disposto nesta Lei e 
seus respectivos regulamentos serão solidariamente responsáveis pela 
infração. 

 
Art. 12. Fica a Prefeitura Municipal autorizada a 

outorgar a terceiros, mediante licitação, na modalidade de concorrência, 
a concessão para a administração e gestão dos locais e prestação de 
serviços de estacionamento rotativo pago de veículos, em vias, áreas e 
logradouros públicos, conforme dispuser em decreto do Poder Executivo 
Municipal. 

 
§ 1º As especificações e demais elementos 

técnicos referentes à licitação serão fornecidos pelo Poder 
Executivo Municipal. 

 
§ 2º A outorga da concessão de que trata esta Lei 

não implicará, em nenhuma hipótese, na transferência da atividade 
de polícia ou da atribuição de fiscalização do cumprimento da 
legislação de trânsito, atividades que continuarão a ser exercidas 
pelos agentes do Poder Público, inclusive por solicitação da 
concessionária quando da inobservância do disposto nesta 
legislação. 

 
Art. 13. A exploração do estacionamento em vias, áreas 

e logradouros públicos deverá ser feita por meio de sistema que permita 
total controle da arrecadação, aferição imediata de receitas e auditorias 
permanente por parte do Poder Executivo Municipal. 

 
Art. 14. O prazo de concessão de que trata esta Lei 

será de 15 (quinze) anos, podendo ser renovável por igual período, 
havendo interesse das partes. 

 
Art. 15. A empresa concessionária deverá se incumbir, 

sem ônus para o Município, de fornecer, instalar e conservar os 
equipamentos empregados no sistema, bem como implantar todas as 
estruturas, inclusive sinalização viária (horizontal e vertical), que se 
fizerem necessárias à operação da concessão. 

 
Art. 16. A fixação do preço a ser cobrado, o tempo 

máximo de permanência, bem como a necessidade de expansão e/ou 
redução dos locais e horários destinados ao estacionamento rotativo 



pago, serão fixados por decreto do Poder Executivo Municipal. 
 

§ 1º Na fixação dos preços, considerar-se-á: 
 

a) O tempo de duração do estacionamento; 

 
b) A necessidade de rotatividade no local, 

disponibilidade de vagas, demanda de mobilidade urbana ou 
outras peculiaridades que influenciem no trânsito de veículos 
nas respectivas zonas. 

 
§ 2º A periodicidade, o índice e o critério de 

reajuste deverão estar previstos no decreto do Poder Executivo 
Municipal, visando-se sempre a manutenção do equilíbrio 
econômico financeiro do contrato de concessão, inclusive com a 
permissão para a eventual repactuação, readequação ou qualquer 
outra medida que garanta o reequilíbrio contratual. 

 
Art. 17. O instrumento de outorga da concessão deverá 

conter, entre outras disposições, as seguintes cláusulas obrigatórias: 
 

a) O objeto e o prazo da concessão, conforme 

estabelecido nesta lei; 
 
b) As condições de exploração dos 

estacionamentos, inclusive com previsão de regras e parâmetros de 
aferição de receitas, auditorias e acompanhamento da arrecadação; 

 
c) As condições econômicas e financeiras da 

exploração, prevendo, inclusive, os mecanismos para preservação 
do equilíbrio inicialmente estabelecido; 

 
d) A forma e periodicidade do pagamento devido 

ao Poder Público Municipal; 
 
e) A obrigatoriedade, forma e periodicidade da 

prestação de contas da concessionária; 
 
f) Os direitos, garantias e obrigações da 

concessionária e do Poder Público Municipal concedente, inclusive 
os relacionados às necessidades de futura alteração ou ampliação 
da exploração concedida, bem como os relativos ao 
aperfeiçoamento e modernização dos equipamentos e instalações 
empregados; 

 
g) Os direitos e deveres dos usuários das vagas de 



estacionamento, bem como o dever da concessionária de manter os 
usuários permanente e suficientemente informados acerca do 
funcionamento do sistema; 

 
h) A forma de relacionamento da concessionária 

com os agentes do Poder Público encarregados da fiscalização de 
trânsito e da atividade administrativa de polícia; 

 
i) As eventuais penalidades que possam ser 

aplicadas à concessionária pelo descumprimento das normas 
contratuais e legais para exploração da concessão; 

 
j) As hipóteses e procedimentos para extinção 

antecipada da concessão; 
 
k) O prazo para fornecimento e instalação dos 

equipamentos e para realização das obras necessárias, bem como 
o prazo máximo para início da exploração das vagas de 
estacionamento; 

 
l) O foro e o modo de resolução amigável de 

eventuais divergências que surjam ao longo do prazo de vigência da 
concessão; 

 
m) A obrigação de a concessionária tomar as 

providências e adotar as medidas para garantir a regular, adequada 
e satisfatória operação do sistema, tais como gerenciamento, 
treinamento de pessoal, fornecimento de uniformes, equipamentos, 
materiais de consumo, combustível, impressos, confecção de placas 
de sinalização, pintura e marcação de sinalização horizontal, 
aquisição de veículos para a operação, além de outros gastos 
decorrentes de atividades correlatas a serem desenvolvidas. 

 
Art. 18. Conforme citado no art. 1º, §§ 2º e 3º, é 

reforçado que ao Poder Público Municipal concedente e à concessionária 
não caberá qualquer responsabilidade por acidentes, danos, furtos ou 
prejuízos de qualquer natureza que os veículos dos usuários venham a 
sofrer nos locais de estacionamento, não sendo exigível da 
concessionária a manutenção de qualquer tipo de seguro contra esses 
eventos. 

 
Art. 19. Compete ao Poder Executivo Municipal 

promover a licitação e fiscalização da concessão objeto desta Lei. 
 
Art. 20.  Esta Lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 



 
Art. 21.  Esta Lei revoga as leis municipais nº 

2.333/2005 e 2.856/11, e ainda o inciso X, do artigo 1º da Lei Municipal 
nº 1.804/99. 

 
 
 

 

(a)Deusmar Barbosa da Rocha 

       Presidente da Câmara Municipal de Catalão 

 

 

 

 

“Sanciono a presente Lei . 
Registre-se e publique-se.  
Catalão, 30.09.2013. 
 (a) JARDEL SEBBA 
     Prefeito Municipal 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LEI Nº  3.025, de 30 de setembro de  2013. 
 
 
 

“Autoriza o Município a desafetar  e doar com 

encargo ao Estado de Goiás, área de terreno 

que especifica e dá outras providências”. 

 

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, 

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

Municipal, sanciono e promulgo a seguinte Lei: 

 

Art. 1º - Fica o Chefe Poder Executivo do 

Município de Catalão, autorizado a desafetar de sua condição original e 

doar ao ESTADO DE GOIÁS, imóvel sem benfeitorias, constituído de um 

terreno urbano com área de 24.755,32m2, localizada no Loteamento 

“Residencial Estrela”, nesta cidade, registrado sob o nº R.9-25.438, na 

ficha 01 do Livro 2 de Registro Geral do CRI local. 

 

Art. 2º - O imóvel urbano referenciado no artigo 

anterior será doado ao Donatário com a finalidade específica de ser 

construída no local uma AME – Ambulatório Médico de Especialidades. 

 

 

Art. 3º - Fica estipulado o prazo de 02 (dois) anos 

para o início das obras, caso não sejam iniciadas as obras neste prazo, a 

área retornará automaticamente ao Município de Catalão, 

independentemente de  qualquer procedimento judicial e sem qualquer 

tipo de indenização em favor do Donatário. 

 



Parágrafo Único – Cessada a finalidade para o 

qual o imóvel foi doado, por força de cláusula de reversão a constar na 

Escritura Pública de Doação, voltará ao patrimônio municipal. 

 

Art. 4º - Todas as despesas decorrentes da 

presente doação serão suportadas pelo Doador e correrão por conta de 

dotação própria consignada no orçamento vigente do Município. 

 

Art. 5º - A Escritura Pública de Doação deverá 

conter os encargos constantes nesta Lei. 

 

Art. 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, 30.09.2013. 
 (a) JARDEL SEBBA 
     Prefeito Municipal 

 
 
 
 
 
 
 
 



LEI Nº  3.026, de 30 de setembro de  2013. 
 
 
“Altera o inciso II, do Art. 5º; parágrafo único do 
Art. 19 e inciso III, do Art. 20, todos da Lei do 
Parcelamento do Solo Urbano (lei nº 2.212, de 05 
de agosto de 2004), 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 inciso II, do Art. 5º, da lei municipal nº 2.212, 

de 05 de agosto de 2004, passa, a partir desta data, a vigorar com a 

seguinte redação: 

 

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

Art. 5º - ... 

I - ... 

II – ter os lotes área mínima de 360,00 m2 (trezentos e 

sessenta metros quadrados) e frente mínima de 12,00m2 (doze metros); 

exceto quando se tratar de Loteamento Popular, quando poderá 

apresentar lotes com área mínima de 250,00 (duzentos e cinquenta 

metros quadrados) e testada mínima de 10,00m (dez metros)”. 

 

Art. 2º - O parágrafo único, do Art. 19, da lei municipal 

nº 2.212, de 05 de agosto de 2004, passa, a partir desta data, a vigorar 

com a seguinte redação: 

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

Art. 19 - ... 

Parágrafo único – Conforme define o PDUA, considera-

se como de interesse social o loteamento destinado à população sem 



moradia própria, com rendimento mensal igual à no máximo (três salários 

mínimos e com vínculo de trabalho como município, devendo os 

loteamentos de interesse social serem exclusivamente voltados a 

conjuntos habitacionais, sendo vedado a comercialização de lotes”. 

 

Art. 3º - O inciso III, do Art. 20, da lei municipal nº 

2.212, de 05 de agosto de 2004, passa, a partir desta data, a vigorar com 

a seguinte redação: 

 

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

 

Art. 20 - ... 

I –  

II - ... 

III – os lotes terão área mínima de 180,00m2 (cento e 

oitenta metros quadrados), com testada mínima de 8,00m (oito metros)”. 

 

Parágrafo único – O parágrafo sexto do Artigo 22 da Lei 

Municipal nº 2.212, de 05 de agosto de 2.004 (Acrescido pela Lei 

Municipal nº 2.355, de 22 de fevereiro de 2.006), passa a vigorar com a 

seguinte redação: 

 

“Lei municipal nº 2.212, de 05 de agosto de 2.004: 

 

Art. 22 - ... 

 

Parágrafo sexto – É vedado qualquer tipo de edificação 

numa extensão mínimo 200 (duzentos) metros das Estações de 

Tratamento de Esgoto, resguardando-se aquelas já existentes e 

devidamente cadastradas”. 

 



 

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, 30.09.2013. 
 (a) JARDEL SEBBA 
     Prefeito Municipal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LEI Nº  3.027, de 30 de setembro de  2013. 
 

“Altera a ementa e o Art. 1º, da Lei 
Municipal nº 1.818/2000 e cria a estrutura 
administrativa da SUPERINTENDÊNCIA 
MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO – SAE, 
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 - Altera a ementa da Lei Municipal 

de nº 1.818, de 05 de abril de 2000, que passa a partir desta data, a 

vigorar com a seguinte redação: 

 

“Lei Municipal nº 1.818, de 05 de abril de 

2000: 

 

“Dispõe sobre a estruturação do Plano 

de Cargos e Carreiras da Administração direta, autárquica e 

fundacional do Município de Catalão, estabelece normas de 

enquadramento, institui nova tabela de vencimentos e dá outras 

providências”. 

 

Art. 2º - O Art. 1º, da Lei Municipal de nº 

1.818, de 05 de abril de 2000, passa a vigorar com a seguinte redação: 

 

“Art. 1º - O Plano de Cargos e Carreiras 

da Administração direta, autárquica e fundacional do Município de 

Catalão, obedece ao regime estatutário e estrutura-se em um quadro que 

se compõe de : 



 

I – parte permanente, com os respectivos 

grupos ocupacionais, níveis e padrões; 

 

II – parte suplementar, com os respectivos 

cargos e funções públicas em extinção”. 

 

Art. 3º - Fica criada a estrutura 

administrativa da SUPERITENDÊNCIA MUNICIPAL DE ÁGUA E 

ESGOTO DE CATALÃO – SAE, designada como ANEXO VII (para os 

cargos de provimento efetivo), do Quadro de Servidores Efetivos, 

constante da Lei Municipal de nº 1.818, de 05 de abril de 2.000; e no 

ANEXO ÚNICO – PARTE II, (para os cargos de provimento 

comissionado), Dos Órgãos de Administração Indireta do Município de 

Catalão constante da Lei Municipal de nº 2.637, de 19 de dezembro de 

2008, todos a serem regidos pelo regime Estatutário. 

 

Parágrafo único – O nº de vagas, 

nomenclatura, vencimento, análise, descrição e característica dos cargos 

estão especificas nos anexos referenciados e fazendo parte integrante 

das leis no caput deste artigo.  

 

Art. 4º - As despesas decorrentes da 

execução desta Lei correrão à conta de dotação própria do Município, 

consignada no orçamento do corrente exercício, especificamente na 

respetiva rubrica de “Pessoal”. 

 

Art. 5º - Todas as despesas com esta Lei 

terá, no exercício de 2014, adequação orçamentária e financeira com a 

lei orçamentária anual e compatibilidade com o plano plurianual e com a 

lei de diretrizes orçamentárias. 



 

Parágrafo único – Em virtude desta lei fica 

o Poder Executivo autorizado a promover alterações e adequações no 

Plano Plurianual 2012-2015 e a abrir créditos adicionais necessários na 

forma da lei. 

 

Art. 6º - Com a criação dos cargos 

referenciados fica a Diretoria de Recursos Humanos do Município 

autorizada a efetuar alterações e adequações no Organograma da 

Estrutura Administrativa, de forma a contemplar as alterações 

introduzidas por esta Lei. 

Art. 7º - As despesas estabelecidas por 

esta Lei ocasionarão irrelevante impacto orçamentário-financeiro, posto 

que existe adequação orçamentária para as mesmas, o que, em regra, 

satisfaz as exigências do artigo 16 da Lei de Responsabilidade Fiscal. 

 

Art. 8º - Inobstante ao disposto no artigo 

anterior, considerar-se-á, como fonte de recursos para satisfação das 

despesas continuadas criadas por esta Lei, conforme exigido no artigo 17 

da Lei de Responsabilidade Fiscal, a redução de despesas com 

contratos de terceirizadas para fornecimento de mão de obra destinada a 

manutenção e funcionamento regular da SUPERINTEDÊNCIA 

MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE CATALÃO – SAE. 

 

Art. 9º - Os cargos que ora se criam 

sujeitarão aos mesmos direitos e obrigações dos demais servidores 

municipais já definidos na legislação municipal, inclusive quanto à 

progressão horizontal/ vertical para os cargos efetivos, bem como data-

base para reajustes salariais dos efetivos e comissionados. 

 



Art. 10º - 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, 30.09.2013. 
 (a) JARDEL SEBBA 
     Prefeito Municipal 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
  

 

 



 

 



 

 

 
 

  

 

 



ANEXO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO 

SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE 

CATALÃO – S A E 
ANÁLISE E DESCRIÇÃO DOS CARGOS INTEGRANTES DO ANEXO VII 

(Estrutura dos Cargos Efetivos Regidos pelo Regime Estatutário) 
 

Cargo: Auxiliar de Serviço Classe: Operacional 

Requisitos para provimento 

Ensino Fundamental incompleto 

Síntese dos deveres 

Execução de tarefas auxiliares de natureza simples 

Atribuições características 
Fazer a limpeza do escritório, laboratório, estações de trabalho e estação de tratamento de água e 
esgoto e outras dependências do serviço. Receber e entregar documentos e correspondências. 
Executar tarefas de copa e cozinha. Lavar e guardar utensílios de copa e cozinha. Executar trabalhos 
manuais e/ou mecanizados, referentes à construção, ampliação, operação e manutenção dos sistemas 
de água e de esgoto, tais como, abertura e recobrimento de valas, carregamento de tubos e materiais 
diversos, preparo e colocação de argamassa e concretos. Carregamento de tanques de solução de 
produtos químicos. Manutenção de redes de água e esgoto dos prédios e dos aparelhos utilizado no 
serviço. Limpeza e conservação dos prédios, áreas e jardins. Executar outras tarefas correlatas. 

 
Cargo: Leiturista Classe: Operacional 

Requisitos para provimento 

Ensino Médio Completo 

Síntese dos deveres 

Tarefas de natureza técnico-administrativa, envolvendo as relações do serviço 
com os usuários 

Atribuições características 

Inspecionar instalações hidráulicas e sanitárias, visando à correta utilização 
dos serviços de água e esgoto prestados pelo serviço e o cumprimento das 
normas e regulamentos. Executar o corte e a religação de água. Proceder 
testes para detecção e localização de vazamentos domiciliares. Ler e registrar 
os consumos de água e esgoto. Operar máquina portátil de leitura de código 
de barras. Conduzir veículos ciclomotores. Executar outras tarefas correlatas. 

 
Cargo: Telefonista Classe: Nível médio 

Requisitos para provimento 

Ensino Médio Completo 

Síntese dos deveres 

Desenvolver atividades ligadas a operar centro telefônico, mesa telefônica e 
pabx 

Atribuições características 

Operar equipamentos de informática, atender pessoalmente os usuários no 
setor de reclamações, auxiliar, orientar, fazer encaminhamentos, emitir faturas 
de tarifas de consumo, solucionar questões fornecendo informações e 
prestando serviços gerais; atender e efetuar ligações telefônicas, transferir, 
cadastrar chamadas telefônicas locais, nacionais e internacionais, 
comunicando-se formalmente em português e/ou línguas estrangeiras, e 



executar outras tarefas correlatas. 

 
Cargo: Pedreiro Classe: Operacional 

Requisitos para provimento 

Ensino Fundamental Completo 

Síntese dos deveres 

Executar trabalhos de alvenaria e concreto 

Atribuições características 

Efetuar a locação de pequenas obras. Fazer alicerces. Levantar paredes de 
alvenaria, pilares, vigas, Lages e muros de arrimo. Fazer e reparar bueiros, 
poços de visita, pisos de cimento e ladrilho. Preparar e orientar a preparação 
de argamassa, rebocar paredes, fazer artefatos de concreto, assentar portas, 
janelas, telhados, azulejos, etc. Armar andaimes e reparar alvenarias. 
Executar outras tarefas correlatas. 

 
Cargo: Eletricista Classe: Operacional 

Requisitos para provimento 

Ensino Médio Completo c/ Curso de aperfeiçoamento/qualificação na área 

Síntese dos deveres 

Coordenar, supervisionar e executar serviços de manutenção preventiva e 
corretiva em instalações e equipamentos elétricos 

Atribuições características 

Revisar instalações e equipamentos elétricos, verificando cabos, conexões, 
terminais, disjuntores, etc. Executar a instalação e substituição de tomadas, 
fios, lâmpadas, interruptores, chaves magnéticas, fusíveis, etc. Instalar e 
conservar motores, quadros de comando, transformadores, pára-raios, 
aterramentos, sistemas de controle automatizado, sinalizadores, etc. Manter 
ficha de cadastro de equipamentos e eventos de manutenção. Levantar, 
organizar e fornecer dados estatísticos de sua área de atuação. Apresentar 
relatórios periódicos. Executar outras tarefas correlatas. 

 
Cargo: Encanador Classe: Operacional 

Requisitos para provimento 

Ensino Médio Completo c/ Curso de aperfeiçoamento/qualificação na área e 
CNH categoria “C” ou superior 
Síntese dos deveres 

Executar tarefas relacionadas com as redes de água e esgoto 

Atribuições características 

Executar assentamento de tubos, manilhas, peças e conexões. Executar e 
reparar ramais domiciliares de água e esgoto. Corrigir vazamento em redes de 
água e desobstruir as redes de esgoto. Fazer ligações de água e esgoto, 
instalar, reparar e substituir hidrômetros e padrões de medição. Abrir e 
recompor valetas. Executar o corte e a religação de água. Proceder testes 
para detecção e localização de vazamentos domiciliares e em redes. Dirigir 
automóveis, camionetes e caminhões. Executar outras tarefas correlatas. 

 

 
Cargo: Mecânico de Manutenção de bombas e 
motores Classe: Operacional 



Requisitos para provimento 

Ensino Médio Completo c/ Curso de aperfeiçoamento/qualificação na área 

Síntese dos deveres 

Executar manutenção preventiva e corretiva de sistemas e equipamentos 

Atribuições características 

Instalar, operar, manter, recuperar, aferir, regular e calibrar instrumentos, 
equipamentos hidráulicos, conjuntos motobombas e realizar sua manutenção 
com substituição de peças tais como: selo mecânico, anel de vedação, eixo, 
mancal, rolamento, rotor, etc. Instalar e manter dosadores. Instalar e manter 
registros, válvulas, adutoras, comportas, etc. Montar e conservar tubulações 
destinadas à condução de água e esgoto, cloro, gás e soluções químicas. 
Operar os seguintes equipamentos: rosqueadoras, policortes, esmerilhadeira, 
furadeiras e tornos mecânicos. Executar soldas em geral e outras atividades 
da mesma natureza compatíveis com as peculiaridades e necessidades da 
SAE. Manter fichas de cadastro de equipamento e eventos de manutenção. 
Levantar, organizar dados estatísticos de sua área de atuação. Apresentar 
relatórios periódicos. 

 
Cargo: Motorista Classe: Nível médio 

Requisitos para provimento 

Ensino Médio Completo c/ CNH categoria “C” ou superior 
Síntese dos deveres 

Conduzir e conservar automóveis, caminhões e outros veículos 

Atribuições características 

Conduzir automóveis, caminhões e outros veículos destinados ao transporte 
de passageiros ou de carga. Manter os veículos em perfeitas condições de 
funcionamento e promover a limpeza dos mesmos. Fazer reparos 
emergenciais. Cuidar do abastecimento de combustível, água e óleo. 
Comunicar ao se superior quaisquer defeitos verificados. Preencher o relatório 
diário do veículo. Executar outras tarefas correlatas. 

 

Cargo: Escriturário 

Classe: Administrativo-

financeira 

Requisitos para provimento 
Ensino Médio Completo c/ Certificado de Conclusão de Cursos de Microsoft Excel e Word 

Síntese dos deveres 

Coordenar e executar atividades relacionadas com as rotinas administrativas 

Atribuições características 

Fazer anotações em fichas e manusear fichários. Classificar e organizar 
expedientes. Obter informações e fornecê-las aos interessados. Operar 
máquinas de escrever, microcomputadores, notebook’s, projetores, 
conhecimento em programas WORD e EXCEL. Preparar cartas, ofícios, 
trabalhos, tabelas, relatórios, memorandos, telegramas, fax, e-mail, etc. 
Preparar e postar correspondências. Separar e organizar contas de água e 
esgoto. Conferir somatórios. Receber e entregar documentos e 
correspondências. Operar telefones e central de telefones. Executar outras 
tarefas correlatas. 

Cargo: Auxiliar Administrativo Classe: Operacional 

Requisitos para provimento 



Ensino Médio Completo c/ Certificado de Conclusão de Cursos de Microsoft Excel e Word 

Síntese dos deveres 

Execução de obras e serviços de melhorias sanitárias e educação sanitária 

Atribuições características 

Coordenar, supervisionar e executar trabalhos ligados às atividades 
administrativas. Desenvolver estudos para racionalização e otimização dos 
serviços. Subsidiar a elaboração de planejamento administrativo e financeiro e 
programas de trabalho. Observar a aplicação de leis, normas e regulamentos. 
Orientar equipes auxiliares. Levantar, organizar e fornecer dados estatísticos 
de sua área de atuação. Apresentar relatórios periódicos. Coletar dados 
visando obtenção de diagnósticos sobre a implantação de serviços e obras de 
melhorias sanitárias. Executar outras tarefas correlatas. 

 
Cargo: Almoxarife Classe: Nível médio 

Requisitos para provimento 
Ensino Médio Completo  

Síntese dos deveres 

Desempenhar tarefas como auxiliar de almoxarifado, conferente de 
mercadoria, controlador de almoxarifado, encarregado de estoque, 
encarregado de expedição, estoquista 

Atribuições características 

Recepcionam, conferem e armazenam produtos e materiais em 
almoxarifados, armazéns, silos e depósitos. Fazem os lançamentos da 
movimentação de entradas e saídas e controlam os estoques. Distribuem 
produtos e materiais a serem expedidos. Organizam o almoxarifado para 
facilitar a movimentação dos itens armazenados e a armazenar. 

 
Cargo: Operador de Bombas Classe: Operacional 

Requisitos para provimento 
Ensino Médio Completo  

Síntese dos deveres 

Operar estações elevatórias de água e esgoto 

Atribuições características 

Ligar e desligar conjuntos motobomba. Comunicar a necessidade de 
manutenção e preventiva e corretiva dos equipamentos. Verificar 
periodicamente os sistemas de proteção e segurança dos equipamentos 
elétricos e mecânicos. Anotar em formulário próprio, dados operacionais tais 
como: tensão, amperagem, pressão, período de funcionamento dos 
equipamentos, etc. Zelar pela limpeza e conservação das instalações. 
Executar outras tarefas correlatas. 

 
Cargo: Operador de ETA (Estação de Tratamento de 

Água) Classe: Operacional 

Requisitos para provimento 
Ensino Médio Completo  

Síntese dos deveres 

Operar a estação de tratamento de água 

Atribuições características 

Executar serviços relacionados com a operação das estações de tratamento 
de água e sistemas de recalque de água. Realizar análises físico-químicas e 



biológicas de controle operacional das estações de tratamento de água. 
Preparar soluções para dosadores de produtos químicos e controlar as 
dosagens dos mesmos. Fazer limpeza da ETA. Preencher os relatórios diários 
de operação da ETA. Observar e atender à legislações pertinente. Executar 
outras tarefas correlatas. 

 
Cargo: Operador de Sistemas Classe: Operacional 

Requisitos para provimento 
Ensino Médio Completo  

Síntese dos deveres 

Execução de tarefas simples, obedecendo instruções pormenorizadas em 
vilas, povoados e distritos 

Atribuições características 

Executar atividades de operar estações de tratamento de água e/ou esgoto 
sanitário e/ou elevatória, descarregar cargas de sacas de sulfato de alumínio e 
cal; preparar soluções, coletar água bruta e ou esgoto, analisar e fazer seu 
tratamento. Execução de pequenas obras de extensão de redes de água e 
esgoto, de melhorias sanitárias domiciliares, reparos de encanamento em 
geral, ligações de água e de esgoto e instalação de hidrômetros. Operação de 
bombas e de sistemas simplificados de tratamento de água e de esgoto. 
Execução de leitura dos hidrômetros e entrega de contas. 

 

Cargo: Supervisor de Segurança 

Classe: Técnico de nível 
médio 

Requisitos para provimento 
Ensino Médio Completo  /  Curso Técnico em Segurança do Trabalho c/  registro no Conselho 
de Classe 

Síntese dos deveres 

Preservar a integridade física do trabalhador, a higiene e a segurança no 
ambiente de trabalho 

Atribuições características 

Orientação, assessoramento e proposição de normas regulamentares internas 
em assuntos de segurança do trabalho. Inspeção de áreas e equipamentos. 
Indicação, especificação, inspeção e observância da utilização dos 
equipamentos de segurança. Promoção de manutenção rotineira, instalação e 
controle dos equipamentos de proteção contra incêndio. Promoção de 
campanhas internas de prevenção de acidentes de trabalho. Delimitação de 
áreas de periculosidade, de acordo com a legislação vigente. Análise de 
acidentes, investigação das causas e proposta de medidas preventivas e 
corretivas. Elaboração de relatórios, inclusive de controle estatístico. Executar 
outras tarefas correlatas. 

 

Cargo: Técnico em Química 

Classe: Técnico de nível 
médio 

Requisitos para provimento 
Ensino Médio Completo  /  Curso Técnico Profissionalizante em Química c/  registro no 
Conselho de Classe 

Síntese dos deveres 

Desenvolver atividades relacionadas à operação de estações de tratamento 
de água e de esgoto e de controle de qualidade e de eficiência 



Atribuições características 
Programar, organizar, orientar e supervisionar as atividades relacionadas com a operação das 
unidades de captação de água bruta, tratamento de água e tratamento de esgoto. Controlar o 
estoque de produtos químicos, preparar reagentes, realizar análises físico-químicas e 
bacteriológicas. Coletar amostras de água e esgoto para análise de controle operacional. 
Estudar e sugerir medidas destinadas a simplificar o trabalho, otimizar processos e reduzir 
custos. Observar a aplicação das leis, normas e regulamentos. Orientar equipes auxiliares. 
Levantar, organizar e fornecer dados estatísticos de sua área de atuação. Apresentar 
relatórios periódicos. Executar outras tarefas correlatas. 

 

Cargo: Técnico em Saneamento 

Classe: Técnico de nível 

médio 

Requisitos para provimento 
Ensino Médio Completo  /  Curso Técnico Profissionalizante em Saneamento c/  registro no 
Conselho de Classe 

Síntese dos deveres 

Desenvolver atividades relacionadas com a área de saneamento 

Atribuições características 

Coordenar e/ou participar de trabalhos referentes às atividades de operação, 
manutenção, projeto e construção de sistemas de água e esgoto. Estudar e 
propor medidas destinadas a melhorar o funcionamento dos sistemas de água 
e esgoto, com aumento de eficiência e redução de custos operacionais. 
Orientar e supervisionar os trabalhos de equipes auxiliares. Executar outras 
tarefas correlatas. 

 

Cargo: Advogado 

Classe: Técnico de nível 
superior 

Requisitos para provimento 

Curso Superior em Direito c/ registro na OAB 

Síntese dos deveres 

Execução de tarefas ligadas ao Direito Público 

Atribuições características 

Postulam, em nome do cliente, em juízo, propondo ou contestando ações, 
solicitando providências junto ao magistrado ou ministério público, avaliando 
provas documentais e orais, realizando audiências trabalhistas, penais 
comuns e cíveis, instruindo a parte e atuando no tribunal de júri, e 
extrajudicialmente, mediando questões, contribuindo na elaboração de 
projetos de lei, analisando legislação para atualização e implementação, 
assistindo empresas, pessoas e entidades, assessorando negociações 
internacionais e nacionais; zelam pelos interesses do cliente na manutenção e 
integridade dos seus bens, facilitando negócios, preservando interesses 
individuais e coletivos, dentro dos princípios éticos e de forma a fortalecer o 
estado democrático de direito. 

 

Cargo: Engenheiro Civil 
Classe: Técnico de nível 
superior 

Requisitos para provimento 

Curso Superior em Engenharia Civil com registro no CREA 

Síntese dos deveres 

Execução, supervisão, planejamento e coordenação no campo de Engenharia 
Civil 



Atribuições características 
Elaborar projetos e especificações, supervisionar, planejar e coordenar a execução de 
obras e serviços de saneamento, construção, ampliação e reforma de prédios. 
Desenvolver estudos para racionalização e otimização dos sistemas de água e esgoto. 
Prestar assistência técnico-gerencial aos serviços de água e esgoto. Estabelecer normas 
para manutenção preventiva e corretiva de máquinas, motores e equipamentos. 
Supervisionar a aplicação de leis, normas e regulamentos. Emitir laudos e pareceres. 
Levantar, organizar e fornecer dados estatísticos de sua área de atuação. Elaborar 
orçamentos e estudos de viabilidade técnico-econômico. Apresentar relatórios periódicos. 
Executar outras tarefas correlatas. 

 

Cargo: Engenheiro Sanitarista 

Classe: Técnico de nível 
superior 

Requisitos para provimento 

Curso Superior em Engenharia com registro no CREA / Curso Especialização 
em Engenharia Sanitária 

Síntese dos deveres 

Execução, supervisão, planejamento e coordenação no campo de engenharia 
civil, especificamente, no da engenharia sanitária 

Atribuições características 

Elaborar projetos e especificações, supervisionar, planejar e coordenar a 
execução de obras e serviços de saneamento, construção, ampliação e 
reforma de prédios, Estações de Tratamento de Àgua e Esgoto, Aterro 
Sanitário Redes de Captação, expansão de redes. Desenvolver estudos para 
racionalização e otimização dos sistemas de água e esgoto. Prestar 
assistência técnico-gerencial aos serviços de água e esgoto. Estabelecer 
normas para manutenção preventiva e corretiva de máquinas, motores e 
equipamentos. Supervisionar a aplicação de leis, normas e regulamentos. 
Emitir laudos e pareceres. Levantar, organizar e fornecer dados estatísticos de 
sua área de atuação. Elaborar orçamentos e estudos de viabilidade técnico-
econômico. Apresentar relatórios periódicos. Executar outras tarefas 
correlatas de acordo com a especialidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO ÚNICO – PARTE II 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI - Dos Órgãos de Administração Indireta 

do Município de Catalão: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL 



DE ÁGUA E ESGOTO – SAE 
 

 

 
Nº 

VAGAS 

DENOMINAÇÃO DOS CARGOS DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL 

DE ÁGUA E ESGOTO – SAE 

VENCIMENTO 

MENSAL R$ 

01 SUPERINTENDENTE GERAL DA SAE 

(c/ status de Secretaria Municipal) 

11.451,28 

01 ASSESSOR ESPECIAL DO SUPERINTENDENTE 2.555,19 

01 DIRETOR DE CONTROLE INTERNO 4.577,16 

01 DIRETOR DE ENGENHARIA E PLANEJAMENTO 

(privativo de Engenheiro Civil ou de Produção c/ registro no CREA) 
4.577,16 

01 DIRETOR JURÍDICO 

(privativo de advogado c/ registro na OAB) 

4.577,16 

01 CHEFE DO DEPARTAMENTO COMERCIAL E FINANÇAS 1.888,53 

01 CHEFE DO DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO 1.888,53 

01 CHEFE DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO 1.888,53 

01 CHEFE DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO E OUVIDORIA 1.888.53 

01 CHEFE DO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO 1.888,53 

01 CHEFE DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E CADASTRO 1.888,53 

01 CHEFE DO DEPARTAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1.888,53 

01 CHEFE DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 1.888,53 

01 CHEFE DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES 1.888,53 

08 CHEFE DE EQUIPE DE TRABALHO DA SAE 809,50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO 

SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE 

CATALÃO – S A E 
ANÁLISE E DESCRIÇÃO DOS CARGOS INTEGRANTES DA ESTRUTURA DOS CARGOS 

COMISSIONADOS REGIDOS PELO REGIME ESTATUTÁRIO 

Cargo: Superintendente Geral da SAE 

Atribuições características 

Dirigir o fluxo financeiro, administrativo e operacional da autarquia; 
implementar o orçamento e administrar recursos humanos; controlar o 
patrimônio, suprimentos e logística e supervisionar serviços complementares. 
Coordenar serviços de contabilidade e controladoria e elaborar planejamento 
da empresa. 

 
Cargo: Assessor Especial do Superintendente Geral da SAE 

Atribuições características 
Prestar assistência ao Superintendente da SAE em suas relações político – 
administrativas com os órgãos, entidades públicas, privadas e associações de classe; 
preparar e expedir correspondências; preparar, registrar, publicar e expedir os atos 
da Superintendência; organizar a agenda do Superintendente; executar outras tarefas 
atribuídas pelo Superintendente.  

 
Cargo: Diretor de Controle Interno 

Atribuições características 
Avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução dos 
programas; comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e 
eficiência, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial autarquia, apoiar o 
controle externo no exercício de sua missão institucional. Orientar, fiscalizar, 
acompanhar a execução dos contratos, compras, serviços, analisar despesas,  e 
fazer advertências, comunicados aos diretores e superintendente, além de 
representar junto ao Tribunal de Contas dos Municípios e outros órgãos quando 
necessário. 

 
Cargo: Diretor de Engenharia e Planejamento 
Requisitos para provimento 

Curso superior de Engenharia Civil ou de Produção c/ registro no CREA 

Atribuições características 
Elaborar os projetos técnicos de engenharia e estimativas de prazo e custos de 
expansão de redes de água e esgoto; elaborar os termos de referência de 
equipamentos e serviços a serem licitados para manutenção e execução de novas 
redes. Detalhar as soluções de engenharia para os serviços prestados existentes 
e/ou demandas específicas; participar da elaboração do planejamento plurianual da 
expansão das redes; e emitir atestados de capacidade técnica. 

 

Cargo: Diretor jurídico 
Requisitos para provimento 

Curso Superior em Direito c/ registro na OAB 

Atribuições características 
Representar a Superintendência em Juízo; elaborar anteprojeto de lei, de portarias e 



demais atos normativos da Superintendência; promover a cobrança judicial dos 
créditos do Órgão; orientar sindicância, inquérito e processos administrativo, 
disciplinar e tributário; elaborar minuta de contrato, convênio e outros atos 
administrativos; colecionar e organizar informações relativas à jurisprudência, 
doutrina e legislações federal, estadual e municipal; observar o fiel cumprimento de 
leis e outros atos normativos; e cumprir outras atribuições inerentes ao cargo. 

 
Cargo: Chefe do Departamento comercial e finanças 

Atribuições características 
Planejar, dirigir e coordenar a atividade comercial segundo as orientações da 
Superintendência; levantar as necessidades de expansão junto aos usuários; propor 
condições para fornecimento de soluções; definir campanhas da autarquia; definir 
junto aos setores competentes os valores das tarifas de serviços e acompanhar a 
satisfação dos usuários. Controlar todo o recebimento das receitas e despesas 
geradas pela empresa, responsabilizar-se pela tesouraria e controlar movimentação 
de caixa da empresa; realizar toda a conciliação da movimentação bancária, como: 
extratos bancários, pagamentos, cheques emitidos, tarifas cobradas. Executar 
Planejamento financeiro, tais como elaborar fluxo de caixa, analisar a estrutura de 
capital e outras tarefas correlatas. 

 
Cargo: Chefe do Departamento de água e esgoto 

Atribuições características 
Coordenar e determinar atribuições às equipes de trabalhadores nas frentes de 
serviços de manutenção e reparos nas redes de distribuição de água e nos serviços 
de manutenção e reparos nas redes de esgoto sanitário e estação de tratamento de 
esgoto. 

 
Cargo: Chefe do Departamento de compras e almoxarifado 

Atribuições características 
Executar o levantamento das quantidades e faz cotação de preços de materiais e 
serviços necessários ao regular funcionamento das atividades da SAE. Coletar, 
estocar, controlar, movimentar e distribuir materiais, conforme os procedimentos 
adequados. Emitir ordens de compra ou de serviços aos fornecedores de bens e 
materiais e prestadores de serviços; receber os comprovantes de despesa, 
anexando-as aos respectivos empenhos, para o adequado processamento e 
pagamento das mesmas. Programar as compras e os estoques; propor ações para 
guardar materiais, de forma organizada e sincronizada para que os produtos sejam 
disponibilizados com agilidade sempre que solicitados. Zelar pelo recebimento, 
armazenagem, expedição e distribuição dos materiais. Manter uma empresa sempre 
abastecida de seus bens de consumo, ou seja, fornecer de forma contínua e sem 
interrupção materiais e matérias-primas para as diversas unidades produtivas e 
administrativas da empresa. 

 
Cargo: Chefe do Departamento de controle interno e ouvidoria 

Atribuições características 
Sugerir a implantação de controles que visem à prevenção de erros e à 
racionalização na utilização de recursos públicos, fornecer subsídios para o 
aperfeiçoamento de normas e de procedimentos que visem a garantir a efetividade 
das ações e da sistemática de controle interno, analisar as prestações de contas de 
recursos recebidos a qualquer título, verificar, no âmbito de sua unidade, a exatidão e 



a fidelidade dos dados orçamentários, financeiros, patrimoniais, contábeis e de 
pessoal e a exação no cumprimento de leis e regulamentos; receber opiniões, 
reclamações, sugestões, críticas ou denúncias apresentadas pelos usuários e 
servidores da SAE. Examinar e identificar as causas e procedência das 
manifestações recebidas; analisar, interpretar e sistematizar as manifestações 
recebidas; processar e analisar os meios para solucionar todas as demandas, 
utilizando-se de todos os recursos possíveis; encaminhar a demanda aos setores 
responsáveis e acompanhar as providências tomadas, através de prazo estabelecido; 
dar ciência e manter informado o interessado das providências tomadas quando for 
de interesse individual e quando for de interesse público, informar coletivamente; 
sugerir ou recomendar a adoção de medidas visando o aperfeiçoamento e o bom 
funcionamento da Autarquia; divulgar os serviços prestados pela Ouvidoria; prestar, 
quando solicitado, informações e esclarecimentos ao Superintendente, Diretores e 
Chefes de Departamento; manter sigilo sobre a identidade do manifestante, quando 
solicitado, ou quando tal providência se fizer necessário; controlar o inventário e a 
manutenção de materiais e equipamentos de uso da Ouvidoria; estabelecer e 
divulgar os meios de acesso para implementação de suas atividades, de forma clara 
e de fácil acesso no portal de entrada da página da autarquia; facilitar o contato 
pessoal ou por formulários de fácil entendimento. 

 
Cargo: Chefe do Departamento de manutenção 

Atribuições características 
Execução dos serviços de manutenção de máquinas, aparelhos, equipamentos, 
utensílios, móveis e imóveis da SAE, exercendo suas funções com apoio de 
outros departamentos, elaborando relatórios do estado de conservação dos 
bens patrimoniais. 

 
Cargo: Chefe do Departamento de obras e cadastro 

Atribuições características 
Planejar, desenvolver, controlar e executar as atividades inerentes à construção de 
obras públicas; responsabilizar-se também pelas atividades inerentes quanto à 
abertura e pavimentação de vias públicas, pontes, viadutos, canais e redes de 
drenagem; e cadastramento de empresas prestadoras e/ou fornecedoras de bens e 
serviços, manutenção rotineira do cadastro de bens móveis e imóveis da autarquia, 

identificação dos bens móveis e imóveis; e outras atividades correlatas. 

 
Cargo: Chefe do Departamento de processamento de dados 

Atribuições características 
Suprir unidades usuárias com produtos e informações resultantes do processamento 
dos sistemas de informações em produção e serviços, planeja e dá suporte técnico, 
definição, seleção, operacionalização e acessos a redes de comunicação de dados 
que integram o sistema operacional; coordenar as atividades de execução e controle 
de emissão de boletas de tarifas de água e esgoto; e outras atividades correlatas. 

 
Cargo: Chefe do Departamento de recursos humanos 

Atribuições características 
Supervisionar e executar os serviços de administração de pessoal, controlando e 
calculando folha de pagamento, recolhimento de tributos, admissões/rescisões 
contratuais e férias de funcionários, bem como a emissão de relatórios de estatísticas 
internas e os exigidos pela legislação, mantendo as relações entre empresa e 



empregado de acordo com legislação vigente e normas da empresa; responsável por 
criar um ambiente que estimule a competitividade e a produtividade, visando assim a 
satisfação de empregados e empregadores; desenvolve atividades em equipe, 
oferece treinamento e define políticas e procedimentos de recursos humanos; e 
outras atividades correlatas. 

 
Cargo: Chefe do Departamento de transportes 

Atribuições características 
Programar, coordenar e executar os serviços de transporte de pessoas e materiais; 
controlar o consumo de combustível por quilômetro, montando mapa estatístico 
comparativo; zelar pela apresentação pessoal dos servidores ocupantes do cargo de 
motorista; realizar rigoroso controle da manutenção preventiva dos veículos; fiscalizar 
e aferir a documentação dos veículos e motoristas; controlar apólices de seguro dos 
veículos; e outras atividades correlatas. 

 
Cargo: Chefe de Equipe de Trabalho da SAE 

Atribuições características 
 CHEFIAR AS DIVERSAS EQUIPES DE TRABALHO DA SAE QUER SEJA NA ZONA URBANA, 

NOS DISTRITOS, E POVOADOS; 

 PROPICIAR AOS SUBORDINADOS A FORMAÇÃO E O DESENVOLVIMENTO DE 

NOÇÕES, ATITUDES E CONHECIMENTOS A RESPEITO DOS OBJETIVOS DO ÓRGÃO A 

QUE PERTENCEM; 

 PROMOVER O TREINAMENTO DOS SUBORDINADOS, ORIENTANDO-OS NA 

EXECUÇÃO DE SUAS TAREFAS; 

 CONHECER OS CUSTOS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES SOB SUA 

RESPONSABILIDADE FUNCIONAL, E COMBATER O DESPERDÍCIO EM TODAS AS SUAS 

FORMAS: 

 INCENTIVAR NOS SUBORDINADOS O DEVER DE BEM SERVIR AO PÚBLICO; 

 DESENVOLVER NOS SUBORDINADOS O ESPÍRITO DE LEALDADE AO PODER PÚBLICO 

E ÀS AUTORIDADES CONSTITUÍDAS, PELO ACATAMENTO DE ORDENS E 

SOLICITAÇÕES;  

 ELABORAÇÃO DOS RELATÓRIOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA  EQUIPE, AO 

SUPERIOR IMEDIATO; 

 FAZER INDICAÇÕES DE SERVIDORES QUE DEVERÃO PARTICIPAR DE COMISSÕES 

ESPECIAIS; 

 SOLUCIONAR OS PROBLEMAS SURGIDOS EM SUA ÁREA DE COMPETÊNCIA, EM 

CONSONÂNCIA COM AS DIRETRIZES EMANADAS DO SUPERIOR IMEDIATO; 

  PROPOR AO SUPERIOR HIERÁRQUICO NORMAS DE PROCEDIMENTOS 

ADMINISTRATIVOS, VISANDO MELHORAR O DESEMPENHO DE SUA EQUIPE; E 

 EXECUTAR OUTRAS TAREFAS QUE LHE SEJAM ATRIBUÍDAS. 
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LEI Nº  3.028, de 02 de outubro de  2013. 
 
 

“Autoriza o Município a efetuar a doação de 

área pública municipal ao INSTITUTO FEDERAL 

DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

GOIANO”. 

 

 

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 do 

Município de Catalão, autorizado a desmembrar de área maior e doar ao 

INSTITUO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

GOIANO, imóvel sem benfeitorias, constituído de um terreno urbano com 

área total de 11.2194 ha, localizada na Fazenda Santo Antônio do 

Ouvidor, lindeiro à faixa de domínio da Rodovia GO-330, neste 

Município, registrado no Cartório de Registo de Imóveis da Comarca de 

Catalão, sob o nº 20.713. 

 

Parágrafo único – Fica desafetada de sua 

condição original toda a gleba de terras com área total de 77.80.00 

hectares, de propriedade do Município, localizada na Fazenda Santo 

Antônio do Ouvidor, lindeira à faixa de domínio da Rodovia GO-330, 

adquirida do Sr. Paulo Ribeiro Netto, objeto da matrícula imobiliária nº 

20.713, do Livro 2-BS, do Cartório de Registro de Imóveis local. 



Art. 2º - O imóvel urbano referenciado no artigo 

anterior será doado ao donatário com a finalidade específica de ser 

construída no local uma Unidade Educacional do IFG. 

 

Art. 3º - Fica estipulado o prazo de 03 (três) anos 

para o início das obras, caso não sejam iniciadas as obras neste prazo, a 

área retornará automaticamente ao Município de Catalão, 

independentemente de qualquer procedimento judicial e sem qualquer 

tipo de indenização em favor do Donatário. 

 

Parágrafo único – Cessada a finalidade para o 

qual o imóvel foi doado, por força de cláusula de reversão a constar na 

Escritura Pública de Doação, voltará o imóvel ao patrimônio municipal. 

 

Art. 4º - Todas as despesas decorrentes da 

presente doação serão suportadas pelo Doador e correrão por conta de 

dotação própria consignada no orçamento vigente do Município. 

 

Art. 5º - A Escritura Pública de Doação deverá 

conter os encargos constantes nesta Lei. 

 

Art. 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, 02.10.2013. 
 (a) JARDEL SEBBA 
     Prefeito Municipal 



LEI Nº  3.029, de 02 de outubro de  2013. 
 

“Cria a Secretaria Municipal de Ciência, 
Tecnologia e Informações, 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: 

 
Considerando que a atual estrutura organizacional 

da Prefeitura Municipal de Catalão não possui um órgão superior 
específico para formular e implementar políticas públicas relativas às 
questões científicas e tecnológicas; 

 
Considerando também que atualmente é imperioso 

que o Poder Público conte com um organismo que gerencie o processo 
de informação, adequando-o às necessidades da população; 

 
Considerando igualmente que a necessidade de 

uniformizar todos os órgãos e entidades da administração a abordagem 
das questões relativas à Ciência, Tecnologia e Informações; 

 
Considerando ainda que outras esferas da 

Administração, em nível federal e estadual, já contam com tal organismo; 
 
Art. 1º - Fica criada, na estrutura organizacional da 

Prefeitura Municipal de Catalão, a Secretaria Municipal de Ciência, 
Tecnologia e Informações, órgão integrante do Poder Executivo 
Municipal que tem suas competências e atribuições fixadas na forma 
desta Lei. 

 
Art. 2º - A Secretaria Municipal de Ciência, 

Tecnologia e Informações tem por finalidade, coordenar, orientar, 
supervisionar, controlar, e executar as ações da Administração Municipal 
na área de inovação, ciência, tecnologia, informações, informática, bem 
como a atuação dos órgãos públicos municipais de forma articulada, 
priorizando nas políticas públicas para a implantação de melhorias 
tecnológicas e científicas de acordo com as atribuições ora 
estabelecidas, competindo-lhe: 

 
I. Promover a geração de novos negócios 

inovadores, por meio da implantação de ambientes de aperfeiçoamento e 
adensamento das competências tecnológicas das empresas de Catalão, 



assim como promover ambiente propício para a atração de empresas de 
alto valor agregado; 

 
II. Realizar a sensibilização para a inovação de 

jovens (desde o primeiro grau ao superior) e adultos, promovendo assim 
a cultura do empreendedorismo inovador e a inclusão digital; 

 
III. Promover e articular o ensino profissional 

relacionando-o às demandas atuais e previstas das indústrias inovadoras 
atualmente implantadas, ou de potencial de atração, de forma a gerar 
mão de obra qualificada que possa atuar em empresas de alto valor 
agregado; 

 
IV. Coordenar e executar a política científica e 

tecnológica formulada pelo Município de Catalão; 
 
V. Proceder à instrumentação de apoio quanto aos 

aspectos de fomento à produção, à comercialização, à capacitação, a 
estudos e pesquisas, à documentação, divulgação e promoção do 
Município de Catalão; 

 
VI. Coordenar e promover a realização de estudos 

e pesquisas socioeconômicas necessárias ao desenvolvimento do 
Município em conformidade com as orientações e diretrizes da Secretaria 
de Planejamento e Regulação do Município; 

 
VII. Efetuar contato a nível estadual, federal e 

internacional com instituições públicas e privadas, visando obter 
cooperação técnica e financeira a programas de interesse de 
desenvolvimento científico e tecnológico municipal e intercâmbio de 
informações nesta área; 

 
VIII. Coordenar e articular a execução das 

programações e atividades de pesquisa científicas e tecnológicas dos 
diversos órgãos da administração municipal no sentido de evitar a 
duplicação de atividades e favorecer a complementação dos esforços; 

 
IX. Criar parcerias com as demais secretarias, bem 

como as entidades aderentes buscando com estas, subsidiar a pesquisa 
e o desenvolvimento tecnológico; 

 
X. Programar, em colaboração com entidades 

públicas e privadas, a nível municipal e estadual, estudos, cursos, 
seminários, conferencias, workshops, feiras e exposições relacionados 
com o desenvolvimento tecnológico; 

 



XI. Operacionalizar o sistema municipal de 
planejamento e coordenação, no que tange o processo de ciência e 
tecnologia; 

 
XII. Disponibilizar a informações da produção 

científica e tecnológica à comunidade catalana; 
 
XIII. Conscientizar a comunidade técnico cientifica 

catalana para sua valorização; 
 
XIV. Levantar e sistematizar informações sobre 

entidades, projetos, afetos ao sistema municipal de ciência e tecnologia; 
 
XV. Elaborar estudos e projetos que possam 

interessar ao desenvolvimento socioeconômico do município; 
 
XVI. Promover gestões no sentido de detectar 

prioridades, estimular a elaboração e execução de programas e 
identificar demandas; 

 
XVII. Incentivar a pesquisa voltada ao 

aperfeiçoamento técnico científico que reflita diretamente na qualidade 
de vida do cidadão; 

 
XVIII. Elaborar o Plano Municipal de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico; 
 
XIX. Desempenhar outras atividades necessárias 

correlatas à eficiência de suas atribuições específicas. 
 
Art. 3º - A Secretaria Municipal de Ciência, 

Tecnologia e Informações será dirigida por um Secretário, com o auxílio 
das Diretorias: Sistemas e Tecnologia da Informação; Redes e 
Infraestrutura e Inclusão Digital. 

 
Art. 4º - Compete à Diretoria de Criação e 

Desenvolvimento de Novos Negócios Inovadores: 
 
I – auxiliar na elaboração de estratégias de 

competitividade do município no cenário nacional e internacional para 
prospecção de investimentos; 

 
II – organizar e realizar pesquisas, levantamentos, 

análises e estudos mercadológicos; 
 



III – acompanhar e monitorar mídias impressa e 
eletrônica na identificação de oportunidades de empresas e serviços em 
expansão; 

 
IV – interagir com órgãos e entidades públicas ou 

privadas visando à atração de novos investimentos e de negócios 
inovadores; 

 
V – coordenar a elaboração de editais, critérios de 

avaliação e instalação de empreendedores e projetos de incubação; 
 
VI – identificar e recomendar ações que 

assegurem a elaboração de propostas e realização de negócios de 
interesse do Município; 

 
VII – exercer outras atividades correlatas. 
 
Art. 5º- A Diretoria de Divulgação e Popularização 

da Ciência compete: 
 
I – subsidiar no município a formulação e 

implementação de políticas, programas e a definição de estratégias à 
popularização e à difusão ampla de conhecimentos científicos e 
tecnológicos; 

 
II – propor e coordenar no município a execução 

de estudos e diagnósticos para subsidiar a formulação de políticas e 
programas que permitam às diversas instâncias sociais e às instituições 
de ensino em particular, a se apropriarem dos conhecimentos disponíveis 
nos diversos campos das ciências; 

 
III- planejar e coordenar o desenvolvimento de 

programas, projetos e atividades integradas de cooperação com 
organismos nacionais, internacionais e entidades privadas, com vistas à 
difusão e à aplicação dos conhecimentos técnico-científicos nas diversas 
instâncias sociais e nas instituições de ensino em geral; 

 
IV – definir e acompanhar as metas e os resultados 

a serem alcançados na implementação de programas, projetos e 
atividades relacionados com a política nacional para o setor; 

 
V – articular ações e colaborar com entidades 

governamentais e privadas, em negociações de programas e projetos 
relacionados com a política nacional para o setor; 

 



VI – articular ações com entidades governamentais 
e privadas, nacionais e internacionais, para a efetiva difusão e 
apropriação dos conhecimentos científicos e tecnológicos na sociedade; 

 
VII – outras atividades correlatas. 
 
Art. 6º - A Diretoria de Ensino Profissional e 

Inclusão Digital compete, entre outros fins,  
 
I – planejar, orientar, coordenar e supervisionar o 

processo de formulação e implementação da política da educação 
profissional e tecnológica; 

 
II – promover ações de fomento ao fortalecimento, 

à expansão e à melhoria da qualidade da educação profissional e 
tecnológica; 

 
III – zelar pelo cumprimento da legislação 

educacional no âmbito da educação profissional e tecnológica; 
 
IV – Promover a inclusão digital integral, por meio 

da capacitação, do aparelhamento e da conectividade aos cidadãos do 
nosso Município, utilizando as tecnologias, a educação e a informação de 
forma a possibilitar o livre exercício da cidadania dos segmentos menos 
favorecidas da sociedade, formulando e propondo políticas, diretrizes, 
objetivos e metas relativos à inclusão digital no Município de Catalão; 

 
V – planejar, coordenar, supervisionar e orientar as 

ações de inclusão digital da Administração Municipal; 
 
VI – executar, acompanhar, monitorar e avaliar a 

implementação do Programa de Inclusão Digital do Governo Municipal, 
em articulação com órgãos e instituições internos e externos, bem como 
através de parceria com os governos estadual e federal; 

 
VII – promover a inclusão digital, por meio do 

fornecimento de conexão à internet em banda larga; 
 
VIII – apoiar comunidades em estado de 

vulnerabilidade social, localizadas em áreas rurais, remotas, Povoados, 
Distritos e na periferia urbana; 

IX – ampliar o provimento de acesso à internet em 
banda larga em órgãos públicos ou através de parcerias com Empresas, 
Entidades Civis e outros, com prioridade para regiões remotas e de difícil 
acesso; 

 



X – apoiar órgãos municipais em ações de difundir 
as informações por meio eletrônico; 

 
XI – contribuir para a ampliação do acesso à 

internet em consonância com o Plano Nacional de Banda Larga; 
 
XII – apoiar pesquisas e atividades de extensão 

universitária que necessitem de coleta e transmissão de dados via 
internet; 

 
XIII – outras atividades necessárias correlatas à 

eficiência de suas atribuições específicas. 
 
Art. 7º - Para o pleno funcionamento da Secretaria 

de Ciência, Tecnologia e Informações ficam criados os cargos de 
provimento em comissão (função de direção, chefia ou assessoramento), 
de livre nomeação e exoneração pelo chefe do Poder Executivo, 
constantes do Quadro ao final desta lei, que ficam fazendo parte 
integrante do Anexo Único – da Lei Municipal de nº 2.637, de 19 de 
dezembro de 2008, que definiu toda a estrutura administrativa do 
Município. 

 
 
 
§ 1º - Para o fiel cumprimento de suas finalidades e 

havendo necessidade, poderá a SECTEC requisitar, mediante 
autorização da Secretaria Municipal de Administração, servidores do 
Quadro de Servidores Efetivos do Município. 

 
§ 2º - O regime jurídico a ser aplicado será o dos 

servidores efetivos do Município, ou seja, o estatutário, instituído através 
da Lei Municipal nº 1.142/92, inclusive no que se refere ao décimo 
terceiro salário e férias, bem como direitos e deveres. 

 
Art. 8º - Todas as despesas com esta Lei terá, no 

exercício de 2014, adequação orçamentária e financeira com a lei 
orçamentária anual e compatibilidade com o plano plurianual e com a lei 
de diretrizes orçamentárias. 

 
Parágrafo único – Em virtude desta lei fica o 

Poder Executivo autorizado a promover as alterações e adequações no 
Plano Plurianual 2012-2015 e a abrir créditos adicionais necessários na 
forma da lei. 

 
Art. 9º - Com a criação da Secretaria Municipal de 

Ciência, Tecnologia e Informações fica a Diretoria de Recursos Humanos 



do Município autorizado a efetuar as alterações e adequações no 
Organograma da Estrutura Administrativa, de forma a contemplar as 
alterações introduzidas por esta Lei. 

 
Art. 10º - Esta Lei Complementar entrará em vigor 

na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, 
surtindo seus efeitos a partir de 1º (primeiro) de Agosto de 2013. 

 
 
 
 
 
 

(a)Deusmar Barbosa da Rocha 

       Presidente da Câmara Municipal de Catalão 

 
 
 
“Sanciono a presente Lei . 
Registre-se e publique-se.  
Catalão, 02.10.2013. 
 (a) JARDEL SEBBA 
     Prefeito Municipal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexo único  

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA, 

TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

Nº 

VAGA

S 

DENOMINAÇÃO DOS CARGOS 

DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA, 

TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES 

VENCIMENT

O MENSAL 

R$ 

01 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CIÊNCIA, 

TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES 

11.451,28 

01 ASSESSOR ESPECIAL DO SECRETÁRIO 

DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E 

INFORMAÇÕES 

2.555,19 

 

01 Assessor de Gabinete da Secretaria 

Municipal de Ciência, Tecnologia e 

Informações. 

809,50 

01 DIRETOR DE CRIAÇÃO E 

DESENVOLVIMENTO DE NOVOS 

NEGÓCIOS INOVADORES 

4.577,16 

01 CHEFE DO DEPARTAMENTO DE 

PROJETOS 

  DE NOVOS NEGÓCIOS INOVADORES 

 

1.888,53 

01 

 

CHEFE DEPARTAMENTO DE GESTÃO 

 DOS SISTEMAS TERCEIRIZADOS 

1.888,53 

01 DIRETORIA DE DIVULGAÇÃO E 

POPULARIZAÇÃO DA CIÊNCIA  

4.577,16 

01 CHEFE DO DEPARTAMENTO DE 

PROJETOS DE POPULARIZAÇÃO DA 

CIÊNCIA 

1.888,53 

01 CHEFE DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO 

E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO 

1.888,53 

01 DIRETORIA DE ENSINO PROFISSIONAL 

 E DE INCLUSÃO DIGITAL 

4.577,16 

01 CHEFE DO DEPARTAMENTO DE 

PROJETOS DE ENSINO PROFISSIONAL E 

INCLUSÃO DIGITAL 

 

1.888,53 

01 CHEFE DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO 

 DE TELECENTROS COMUNITÁRIOS 

1.888,53 

01 CHEFE DO DEPARTAMENTO DE 

 PORTAIS, INTRANET E INTERNET 

1.888,53 

 



LEI Nº  3.030, de 02 de outubro de  2013. 
 

“AUTORIZA O MUNICÍPIO DE CATALÃO, 
ESTADO DE GOIÁS, A CELEBRAR 
CONVÊNIO COM A LIGA DE FUTEBOL DE 
SALÃO DE CATALÃO, VISANDO 
ESTIMULAR E INCENTIVAR O ESPORTE 
AMADOR NESTE MUNICÍPIO E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. 

 
 

A Câmara Municipal de Catalão, Estado 

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

Prefeito Municipal, sanciono e promulgo a seguinte Lei: 

 

Art. 1º - Fica o MUNICÍPIO DE CATALÃO, 

Estado de Goiás, com a interveniência da Secretaria Municipal de 

Esportes, Lazer e Juventude, autorizado a celebrar com a LIGA DE 

FUTEBOL DE SALÃO DE CATALÃO, observadas, no que couberem, as 

disposições da Lei Federal nº 8666, de 21 de junho de 1993, a firmar 

convênio objetivando estimular e incentivar o esporte amador no 

município, nos termos da minuta que segue anexa e que fica fazendo 

parte integrante desta lei. 

 

§ 1º - É objetivo do convênio ora 

autorizado, a conjugação de esforços entre as partes para fomento das 

atividades e programas desportivos amadores, abrangendo as 

modalidades desportivas listadas na Cláusula Segunda da minuta do 

Convênio. 

 

§ 2º - O Município de Catalão fica 

autorizado a repassar a Liga de Futebol de Salão de Catalão, no ano de 

2013, mediante convênio ora autorizado, até a importância de R$ 

130.000,00 (Cento e Trinta mil reais). 



 

Art. 2º - A obtenção e quantificação dos 

recursos a serem repassados pelo Município de Catalão à Liga 

dependerão de previsão orçamentária e aprovação dos projetos 

desportivos pela Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Juventude. 

 

§ 1º - As fases de execução e o 

cronograma de aplicação dos recursos deverão constar de todos os 

projetos, sendo obrigação das partes a prestação mensal de contas a 

Diretoria de Contabilidade. 

 

§ 2º - Em prol do sucesso da parceria e 

desde que aprovado nos projetos dos eventos esportivos, a Liga poderá 

com os recursos dos projetos aprovados, adquirir e distribuir aos atletas 

das diversas modalidades esportivas os equipamentos e objetos 

necessários à prática esportiva, bem como bolas, redes, troféus, 

medalhas, uniformes e outros itens indispensáveis à realização dos 

torneios. 

 

Art. 3º - Para cobrir as despesas com a 

execução desta lei, 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 R$ 

130.000,00 (cento e trinta mil reais) no Orçamento do Município de 

Catalão, Estado de Goiás, no exercício de 2013, com a seguinte 

classificação orçamentária: 

 

01.2063.812.1042.0480 

 

335043 (1.00.000) 



Art. 4º - Para cobertura do crédito especial 

autorizado no artigo anterior serão utilizados recursos de excesso de 

arrecadação. 

 

Parágrafo único – A Diretoria de 

Contabilidade fica autorizada a fazer as alterações e inclusões 

necessárias no Plano Plurianual – PPA de 2010/2013, na Lei de 

Diretrizes Orçamentária – LDO para 2013, bem como na Lei 

Orçamentária Anual – LOA de 2013. 

 

Art. 5º- Havendo interesse das partes o 

convênio poderá ser renovado em períodos segintes, cujas despesas nos 

exercícios subsequentes deverão constar de dotações próprias 

destinadas à Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Juventude. 

 

Art. 6º - 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, 02.10.2013. 
 (a) JARDEL SEBBA 
     Prefeito Municipal 
 
 
 
 
 

 



LEI Nº  3.031, de 02 de outubro de  2013. 
 
 

“AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A CONCEDER 

AUXILIO FINANCEIRO A ATLETA CATALANO 

QUE PARTICIPARÁ DE DIVERSOS EVENTOS DE 

JIU-JÍTSU, NO BRASIL E NO EXTERIOR E DÁ 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. 

 

 

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

 
Art. 1º - Autoriza o Poder Executivo a conceder auxílio 

financeiro ao atleta catalano HELTON MACHADO DA SILVA, praticante 
de Jiu-Jítsu há treze anos, atleta federado (CBJJ, DBJJE e LBJJ), 
portador do CPF nº 853.952.851-72 e RG nº 3575080 DGPC-GO, que irá 
participar de diversos torneios de Jiu-Jítsu no Brasil e no Exterior, 
durante o ano de 2013. 

 
Art. 2º - O valor autorizado no art. 1º será de 14.440,00 

(quatorze mil, quatrocentos e quarenta reais) e se destinará a cobrir 
despesas de inscrição, transporte, alimentação e hospedagem do atleta. 

 
Parágrafo único – A Prestação de contas se dará no 

prazo de 30 dias do recebimento de cada parcela. 
 
Art. 3º - As despesas oriundas desta lei correrão a 

conta do orçamento vigente. 
 
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, 02.10.2013. 
 (a) JARDEL SEBBA 
     Prefeito Municipal 



LEI Nº  3.032, de 02 de outubro de  2013. 
 
 

“CRIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 
– SECULT - E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. 

 
 

 
A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, no 

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

 
Art. 1º Fica criada a SECRETARIA MUNICIPAL DE 

CULTURA – SECULT - que passa a integrar a organização 
administrativa da Prefeitura Municipal de Catalão, Estado de Goiás, que 
se regerá pelas disposições desta Lei e de atos regulamentares. 

 
Art. 2º A Secretaria Municipal de Cultura – SECULT - 

é órgão de execução de políticas e serviços públicos, integrante da 
Administração Direta do Poder Executivo, dotada de personalidade 
jurídica de Direito Público, com sede e foro na cidade de Catalão, 
destinada a promover o desenvolvimento municipal através da cultura, 
mediante estímulo à economia da cultura e a atividades, instituições e 
iniciativas de natureza artístico-cultural no âmbito do Município, bem 
como zelar por seu patrimônio artístico, história e memória cultural. 

 
Art. 3º - Compete à Secretaria Municipal de Cultura: 
 
I- formular, executar, acompanhar e avaliar o Plano 

Municipal da Cultura; 
 
II- viabilizar a execução de programas, projetos e 

ações culturais para o desenvolvimento social, econômico, político e 
ambiental do Município; 

 
III- estabelecer canais de comunicação com a 

sociedade civil, visando adequar a formulação de políticas públicas às 
demandas sociais, na área de cultura; 

 
IV- criar e manter formas de acesso da população a 

bens e serviços culturais, bem como proporcionar incentivo a artistas e 
grupos locais a usufruir do acesso a meios de criação, produção, 
distribuições e consumo; 

 



V- fomentar a criação e dinamização dos espaços 
culturais, em especial estimulando a realização de ações relacionadas a 
linguagens artísticas, ao audiovisual, a radiodifusão comunitária, a 
cultura digital e outras expressões tradicionais ou contemporâneas; 

 
VI- viabilizar meios de formação e aperfeiçoamento 

de pessoas nos campos da gestão, criação e produção cultural; 
 
VII- apoiar a realização de festejos tradicionais e a 

manifestações das culturas populares, indígenas e afro-brasileiras, e de 
outros grupos participantes do processo civilizatório nacional; 

 
VIII- manter e administrar o Arquivo Municipal e 

apoiar arquivos provados de interesse público, garantindo o livre acesso 
à documentação pública de valor histórico, artístico, cultural e científico, 
assegurada a sua preservação e o interesse público; 

 
IX- planejar e executar medidas necessárias ao 

levantamento, ao tombamento e à defesa do patrimônio artístico e 
cultural material e imaterial do Município;  

 
X- incentivar a criação e manter e administrar teatros, 

museus, memoriais, galerias e outros espaços culturais de propriedade 
do Município, bem como apoiar instituições de interesse público; 

 
XI- criar, organizar e manter bibliotecas, inclusive 

itinerantes, bem como apoiar bibliotecas provadas de interesse público, 
zelando pela atualização e ampliação do acervo bibliográfico, de acordo 
com o desenvolvimento da ciência, da técnica, da arte e da cultura em 
geral; 

 
XII- promover e apoiar ações de incentivo a leitura; 
 
XIII- gerir o Fundo Municipal de Cultura e promover, 

coordenar e acompanhar, em parceria com outras instituições públicas e 
privadas, programas de fomento à economia da cultura, visando a 
geração de emprego e renda; 

 
XIV- incentivar e manter o intercâmbio com outros 

municípios no campo cultural; 
 
XV- participar e promover interações com o Estado e 

a União no desenvolvimento cultural, através dos Sistemas Estadual e 
Nacional de Cultura; 

 



XVI- propor e implementar ações transversais de 
modo a incluir a cultura no âmbito de outras políticas e funções do 
Governo Municipal; 

 
XVII- exercer outras atividades correlatas. 
 
Art. 4º - A Secretaria Municipal da Cultura tem a 

seguinte estrutura básica:  
 
I – Órgão Colegiado:  
a) Conselho Municipal de Cultura.  
 
II – Órgãos da Administração Direta:  
 
a) Gabinete do Secretário;  
b) Diretoria de Coordenação Administrativo-

Financeira (orçamento, finanças, material, 
patrimônio, serviços gerais e recursos humanos); 

c) Departamento de Informações e Capacitação 
Cultural; 

d) Departamento de Coordenação de Programas e 
Projetos; 

e) Departamento de Coordenação de Espaços 
Culturais; 

f) Departamento de Coordenação de Fomento 
Cultural; 

g) Departamento de Patrimônio Histórico e Artístico. 
 
III – Órgão em Regime Especial de Administração 

Direta:  
 
a) Arquivo Público Municipal;  
b) Museu Municipal “Cornélio Ramos”; 
c) Biblioteca Pública Municipal; 
d) Biblioteca Pública Municipal Digital “Professor 

Chaud”. 
 
IV – Entidade da Administração Indireta:  
 
a) Fundação Cultural “Maria das Dores Campos”;  
b) Fundo Municipal de Cultura.  
 
 
Art. 5º - A Diretoria de Coordenação Administrativo-

Financeiro compete: 
 



I - Executar as atividades de administração de 
material, patrimônio, serviços, recursos humanos, modernização 
administrativa e informática, no âmbito da Secretaria, em estreita 
articulação com os órgãos de Administração da Prefeitura; 

 
II- Executar as atividades de administração financeira 

e orçamento, no âmbito da Secretaria;  
 
III - Dirigir, coordenar, controlar, supervisionar e 

avaliar os trabalhos a cargo da respectiva Unidade; 
 
IV - Cumprir e fazer cumprir as diretrizes, normas e 

procedimentos técnicos, administrativos e financeiros adotados pela 
Secretaria; 

 
V - Propor ao Secretário as medidas que julgar 

convenientes para maior eficiência e aperfeiçoamento dos programas, 
projetos e atividades sob sua responsabilidade; 

 
VI - Promover a integração e o desenvolvimento 

técnico e interpessoal da respectiva equipe de trabalho; 
 
VII - Apresentar ao superior imediato, relatórios 

periódicos, ou quando solicitado, sobre as atividades da respectiva 
Unidade; 

 
VIII - Reunir-se, sistematicamente, com seus 

subordinados para avaliação dos trabalhos em execução; 
 
IX - Indicar servidores para participar de programas 

de treinamento da Secretaria; 
 
X - Indicar servidores para o desempenho da gestão 

dos órgãos que lhe são subordinados. 
 
Art. 6º - Para o pleno funcionamento da Secretaria 

Municipal de Cultura ficam criados e integrados ao Anexo Único – da Lei 
Municipal de nº 2.637, de 19 de dezembro de 2008, os cargos de 
provimento em comissão (função de direção, chefia ou assessoramento), 
de livre nomeação e exoneração pelo chefe do Poder Executivo, 
descritos no Anexo Único desta, subordinados ao Secretário, com suas 
nomenclaturas, quantitativos e valores para atender às necessidades de 
funcionamento da Secretaria.  

 
§ 1º – Com a criação da Secretaria Municipal de 

Cultura fica a Diretoria de Recursos Humanos do Município autorizada a 



efetuar as adequações no Organograma da Estrutura Administrativa, de 
forma a contemplar as alterações introduzidas por esta Lei. 

 
§ 2º - Para o fiel cumprimento de suas finalidades e 

havendo necessidade, poderá a SECULT requisitar, mediante 
autorização da Secretaria Municipal de Administração, membros do 
Quadro de Servidores Efetivos do Município. 

 
§ 3º - O regime jurídico a ser adotado será o dos 

servidores efetivos do Município, ou seja, o estatutário, instituído através 
da Lei Municipal nº 1.142/92, inclusive no que se refere ao décimo 
terceiro salário e férias, bem como direitos e deveres. 

 
§ 4º - Em decorrência da natureza dos cargos que 

tratam esta lei, os profissionais nomeados terão a carga horária de 40 
(quarenta) horas semanais, e durante a realização de eventos culturais 
poderá ser cumprida no horário comercial, período noturno, feriados e 
finais de semana. 

 
§ 5º - A Secretaria Municipal de Educação e Cultura 

passa a denominar-se Secretaria Municipal de Educação.  
 
Art. 7º - As atividades e ações de alcance cultural, 

inerentes a cada organismo integrante do sistema municipal de cultura, 
deverão estar alinhadas, compatibilizadas e consubstanciadas no Plano 
Municipal de Cultura, principal instrumento de gestão da execução de 
políticas culturais a ser elaborado em parceria com o Conselho Municipal 
de Cultura. 

                   

Art. 8º - Em virtude desta lei fica o Poder Executivo 
autorizado a promover as alterações e adequações no Plano Plurianual 
2012-2015 e a abrir os créditos adicionais necessários na forma da lei. 

 
Art. 9º - Todas as despesas com esta Lei terá no 

exercício de 2014, adequação orçamentária e financeira com a lei 
orçamentária anual e compatibilidade com o plano plurianual e com a lei 
de diretrizes orçamentárias. 

 
Art.10 Esta Lei entrará em vigor na data de sua 

publicação, revogadas as disposições em contrario, surtindo seus efeitos 
a partir de 1º (primeiro) de agosto de 2013.  

 
(a)Deusmar Barbosa da Rocha 

       Presidente da Câmara Municipal de Catalão 
 
 



“Sanciono a presente Lei . 
Registre-se e publique-se.  
Catalão, 02.10.2013. 
 (a) JARDEL SEBBA 
     Prefeito Municipal 

 
 
 
 

Anexo único  

 

SECRETARIA MUNICIPAL 

 DE CULTURA – SECULT -  

 

 

Nº 

VAGAS 

DENOMINAÇÃO DOS CARGOS 

DA SECRETARIA MUNICIPAL 

 DE CULTURA -SECULT -  

VENCIMENTO 

MENSAL R$ 

01 SECRETÁRIO MUNICIPAL 

DE CULTURA - SECULT -  

11.451,28 

01 ASSESSOR ESPECIAL DO SECRETÁRIO 

DE CULTURA - SECULT -  

2.555,19 

 

01 Assessor de Gabinete da Secretaria 

Municipal Cultura 

809,50 

01 DIRETOR DE COORDENAÇÃO  

ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA  

4.577,16 

01 CHEFE DO DEPARTAMENTO DE 

INFORMAÇÕES E CAPACITAÇÃO CULTURAL  
 

1.888,53 

01 

 

CHEFE DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO 

DE PROGRAMAS E PROJETOS 
1.888,53 

01 CHEFE DO DEPARTAMENTO DE 

COORDENAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS 
 

1.888,53 

01 CHEFE DO DEPARTAMENTO DE 

COORDENAÇÃO DE FOMENTO CULTURAL 
1.888,53 

01 CHEFE DO DEPARTAMENTO 

 DE PATRIMÔNO HISTÓRICO E ARTÍSTICO 
1.888,53 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
LEI Nº  3.033, de 02 de outubro de  2013. 

 

 

“CRIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE 
HABITAÇÃO E ASSUNTOS FUNDIÁRIOS - 
SEHAF E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. 
 

 

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

 

Art. 1º Fica criada a SECRETARIA MUNICIPAL DE 
HABITAÇÃO E ASSUNTOS FUNDIÁRIOS - SEHAF, que passa a 
integrar a organização administrativa da Prefeitura Municipal de Catalão, 
Estado de Goiás, que se regerá pelas disposições desta Lei e de atos 
regulamentares. 

 
Art. 2º A Secretaria Municipal de Habitação e 

Assuntos Fundiários - SEHAF é órgão de execução de políticas e 
serviços públicos, integrante da Administração Direta do Poder 
Executivo, dotada de personalidade jurídica de Direito Público, com sede 
e foro na cidade de Catalão, que tem por finalidades o planejamento, a 
proposição e a execução das políticas públicas municipais relativas a 
questões habitacional e fundiária. 

 
Art. 3º Para o cumprimento do disposto no artigo 2º 

desta Lei e sem prejuízo de outras atribuições e ações previstas em 
normas legais e regulamentares, compete à Secretaria Municipal de 
Habitação e Assuntos Fundiários - SEHAF: 

 
I - formular, acompanhar, executar e avaliar a política 

habitacional do Município, bem como a política de regularização 
fundiária. 

 
II - gerir o patrimônio fundiário municipal, ficando 

responsável pela atualização e manutenção do acervo fundiário e 
cartográfico; 

 
III - promover a regularização habitacional e fundiária 

aos ocupantes dos terrenos públicos; 
 



IV - elaborar, criar e executar projetos de 
assentamentos rurais com viabilização socioeconômica, envolvendo 
planos de desenvolvimento e sustentabilidade; 

 
V - captar recursos para projetos e programas 

específicos junto aos órgãos, entidades e programas internacionais, 
federais e estaduais nas áreas habitacional e fundiária; 

 
VI - promover, em conjunto com os demais órgãos 

municipais, o desenvolvimento institucional, incluindo a realização de 
estudos e pesquisas, visando ao aperfeiçoamento das políticas 
habitacional e fundiária; 

 
VII – criar e manter atualizado o cadastro fundiário e 

aplicar, melhorar e desenvolver o plano de desenvolvimento da política 
municipal de habitação; 

 
VIII - estimular a participação da iniciativa privada em 

projetos compatíveis com as diretrizes e objetivos da política municipal 
habitacional e regularização fundiária; 

 
IX - adotar mecanismos de acompanhamento e 

avaliação, com indicadores de impacto social, das políticas, planos e 
programas habitacionais; 

 
X - articular, com outros órgãos, a Política Municipal 

de Habitação à Política de Desenvolvimento Urbano, bem como às 
demais políticas públicas do Município; 

 
XI - atuar na promoção de programas de habitação 

popular em articulação com órgãos federais, estaduais e municipais, 
assim como com as organizações da sociedade civil; 

 
XII - estimular a participação da iniciativa privada em 

projetos compatíveis com as diretrizes e objetivos da Política Municipal 
de Habitação; 

 
XIII - priorizar planos, programas e projetos 

habitacionais para a população de baixa renda junto aos órgãos federais, 
estaduais e municipais; 

 
XIV - proceder à gestão e ao controle financeiro dos 

recursos orçamentários previstos na sua Unidade, bem como à gestão 
de pessoas e recursos materiais existentes, em consonância com as 
diretrizes e regulamentos emanados do Chefe do Poder Executivo; 

 



XV - exercer outras atividades correlatas. 
Art. 4º A Secretaria Municipal de Habitação e 

Assuntos Fundiários será dirigida por um Secretário, com o auxílio das 
Diretorias Técnica, Administrativa e Financeira, Articulação e 
Desenvolvimento Social e Regularização Social. 

 
Art. 5º A Diretoria Técnica compete: 
 
I - planejar, coordenar, organizar, controlar, projetar, 

executar e normatizar as atividades inerentes aos programas e ações de 
obras de engenharia para regularização fundiária e eliminação da 
deficiência habitacional em Catalão; 

 
II – fiscalizar, coordenar e responder direta e 

expressamente por todas as competências técnicas da SEHAF;  
 
III - auxiliar diretamente o titular da SEHAF em todas 

as suas atribuições e competências, assim coordenar os serviços de 
rotina administrativa do respectivo órgão, acompanhando e avaliando o 
desempenho das atribuições das unidades administrativas e técnicas; 

 
IV - coordenar o planejamento geral de gestão 

técnica da SEHAF, elaborar projetos e acompanhar as obras sob a 
responsabilidade da SEHAF; 

 
V - articular-se na coordenação, ou coordenar, os 

debates de planejamento técnico no âmbito da SEHAF; 
 
VI – auxiliar na elaboração do plano plurianual, das 

diretrizes orçamentárias e da peça orçamentária anual; 
 
VII - coordenar, conforme o caso, o apoio aos ciclos 

do orçamento participativo em seus diversos eventos e necessidades 
elaborativas; 

 
VIII - coordenar ou participar, conforme a área de 

atuação, as audiências públicas e fóruns de discussão e elaboração de 
propostas e projetos de políticas públicas na área de habitação; 

 
IX - coordenar a execução orçamentária dos projetos, 

atividades e operações especiais de governo, integrando o planejamento 
estratégico à execução financeira do orçamento público municipal, 
conforme a atividade finalística de atuação; 

 
X - coordenar a implantação dos parâmetros 

trimestrais para a execução orçamentária, observada a disponibilidade 



financeira fixada, e as diretrizes emanadas dos órgãos competentes, 
conforme a atividade finalística de atuação; 

XI - propor, analisar propostas e coordenar os 
projetos de desenvolvimento e reformas organizacionais necessárias 
para o aprimoramento da gestão municipal, notadamente aqueles que 
visem a reforma administrativa, implementação ou implantação de novos 
métodos e fluxos de trabalho, conforme a atividade finalística de atuação; 

 
XII - coordenar o processo de inteligência competitiva 

governamental, visando ao planejamento, coleta, análise e síntese de 
informações estratégicas para apoiar a tomada de decisão 
governamental, observada à atividade finalística de atuação; 

 
XIII - coordenar a gestão do conhecimento visando à 

disseminação das melhores práticas de gestão governamental, 
notadamente em sua área de atuação; e 

 
XIV - desempenhar outras atribuições correlatas, 

determinadas pelos superiores hierárquicos. 
 
 
Art.6º A Diretoria Administrativa e Financeira 

compete: 
 
 
I - gerenciar a unidade a que esteja vinculado quanto 

à realização das rotinas administrativas e financeiras, supervisionando a 
elaboração de expedientes administrativos dos servidores sob sua 
chefia; 

 
II - manter arquivos e expediente da SEHAF em dia e 

sob controle, elaborar e acompanhar a execução de convênios, bem 
como elaborar e acompanhar projetos de captação de recursos; 

 
III - atender, pessoalmente o dirigente da unidade 

que esteja vinculada, providenciando o necessário para lhe dar as 
devidas condições de trabalho; 

 
IV - controlar a execução dos serviços de 

conservação e limpeza; 
 
V - gerenciar e controlar as atividades relacionadas 

com material, transportes internos e serviços gerais, bem como manter 
em dia cadastro de pessoas ainda sem moradia, de terrenos públicos 
disponíveis para programas habitacionais; 

 



VI - controlar e coordenar, respeitando orientação 
superior, os trâmites administrativos de expediente e requerimentos 
encaminhados ao órgão; 

 
VII - atender com presteza as solicitações formuladas 

pelo titular do órgão, no que diz respeito ao fluxo de serviços e 
disponibilidade financeira da SEHAF, bem como manter atualizado todos 
os dados referentes à SEHAF; 

 
VIII - auxiliar na elaboração e execução orçamentária 

e financeira da SEHAF; e 
 
IX - desempenhar outras atribuições correlatas, 

determinadas pelos superiores hierárquicos. 
 
 
Art. 7º A Diretoria de Articulação e Desenvolvimento 

Social compete: 
 
 
I - planejar, coordenar, organizar, controlar, executar 

e normatizar as atividades inerentes aos programas e ações de 
planejamento habitacional do Município;  

 
II – manter atualizado cadastro social de pessoas do 

Município que ainda não possui moradia, ou que necessite de reformas 
em sua unidade habitacional, de forma a evidenciar as urgências e 
minimizar ou extinguir as carências no setor habitacional do município; 

 
III – manter em dia todos os dados técnicos e 

administrativos de programas habitacionais no município, acompanhar as 
prestações de contas e a execução dos projetos; e 

 
IV - desempenhar outras atribuições correlatas, 

determinadas pelos superiores hierárquicos. 
 
 
Art.8º A Diretoria de Regularição Fundiária compete: 
 
I - orientar e coordenar as ações necessárias para os 

estudos e providências técnicas objetivando a regularização formal das 
moradias e assentamentos precários, públicos e privados, e 
parcelamentos do solo irregulares, no âmbito do Município; 

 
II - proferir despacho final nos processos 

administrativos; 



 
III - expedir Termos de regularização; 
 
IV - mediar e prevenir conflitos que envolvam a posse 

e uso da terra, contribuindo para a efetiva promoção e defesa dos 
direitos humanos e civis no espaço urbano e rural do Município; 

 
V - exercer a coordenação intersetorial dos órgãos e 

entidades da administração pública relacionadas com regularização 
fundiária; 

 
VI - organizar a ocupação do solo por meio de 

articulação institucional no âmbito do Poder Público Municipal e o acesso 
aos bens e serviços necessários ao desenvolvimento sustentável, 
respeitadas as tradições e características culturais e sociais das 
comunidades envolvidas; 

 
VII - articular os esforços do Município com outros 

entes da federação, entidades civis e iniciativa privada, em favor da 
regularização fundiária; 

 
VIII - organizar, implantar e coordenar o cadastro 

fundiário do Munícipio e identificar terras abandonadas, subaproveitadas, 
reservadas à especulação e com uso inadequado para a atividade de 
interesse público; 

 
XI - celebrar convênio, contrato e acordo com órgão e 

entidade pública ou privada, nacional ou internacional, com vistas à 
consecução de sua finalidade; 

 
X - promover permuta de terras públicas, dominiais, 

devolutas ou arrendadas, para a consecução de sua finalidade 
institucional; 

 
XI - desenvolver ou concatenar ações de apoio 

voltadas à consolidação dos projetos de assentamentos e regularização 
fundiária no Munícipio sob a responsabilidade, coordenação e execução 
dos Governos Estadual e Federal; 

 
XII - exercer outras atividades correlatas. 
 
 
Art.9º Para os efeitos do disposto nesta Lei ficam 

criados e integrados ao Quadro Geral de Cargos da Administração Direta 
do Poder Executivo Municipal, os cargos de provimento em comissão 



descritos no Anexo Único, com suas nomenclaturas, quantitativos e 
valores para atender às necessidades de funcionamento da Secretaria. 

 
 
Art. 10 Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a 

disciplinar o funcionamento da Secretaria Municipal de Habitação e 
Assuntos Fundiários, por meio da edição de atos normativos que 
disporão sobre o detalhamento de suas competências, com vistas ao 
cumprimento de suas finalidades, nos termos da lei. 

 
       Art.11 Ficam criados na Estrutura Administrativa do 

Município de Catalão os cargos comissionados (função de direção, chefia 
ou assessoramento), de livre nomeação e exoneração pelo chefe do 
Poder Executivo, com seus respectivos nomes, quantitativos e 
vencimentos constantes do Quadro ao final desta lei, e fazendo parte 
integrante do ANEXO ÚNICO – da Lei Municipal de nº 2.637, de 19 de 
dezembro de 2008, que definiu toda a estrutura administrativa do 
Município. 

 
§ 1º - Para o fiel cumprimento de suas finalidades e 

havendo necessidade, poderá a SEHAF requisitar, mediante autorização 
da Secretaria Municipal de Administração, membros do Quadro de 
Servidores Efetivos do Município. 

 
§ 2º - O regime jurídico a ser adotado será o dos 

servidores efetivos do Município, ou seja, o estatutário, instituído através 
da Lei Municipal nº 1.142/92, inclusive no que se refere ao décimo 
terceiro salário e férias, bem como direitos e deveres. 

 
§ 3º - Em razão da criação da Secretaria Municipal de 

Habitação e Assuntos Fundiários, ficam extintos os cargos abaixo 
relacionados, constantes da Estrutura da Secretaria Municipal de 
Assuntos Comunitários: 

 

01 CHEFE DO DEPARTAMENTO 
DE HABITAÇÃO 

 
1.888,53 

01  Chefe da Divisão 
 de Projetos e Orçamentos 

 
1.042,07 

01 Chefe da Divisão de Construção 
 e Reforma de Casas 

1.042,07 

01 CHEFE DO DEPARTAMENTO 
 DE CESSÃO E LEGALIZAÇÃO 

DE TERRENOS 

 
1.888,53 

01  Chefe da Divisão de Levantamento, 
Medição e Entrega de Terrenos 

 
1.042,07 

 



Art.12 -  Todas as despesas com esta Lei terá no 
exercício de 2014, adequação orçamentária e financeira com a lei 
orçamentária anual e compatibilidade com o plano plurianual e com a lei 
de diretrizes orçamentárias. 

                      

Art.13 Em virtude desta lei fica o Poder Executivo 
autorizado a promover as alterações e adequações no Plano Plurianual 
2012-2015 e a abrir os créditos adicionais necessários na forma da lei. 

 
Art.14 Esta Lei entrará em vigor na data de sua 

publicação, revogadas as disposições em contrario, surtindo seus efeitos 
a partir de 1º (primeiro) de agosto de 2013.  

 
 
 

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

 
 
 

“Sanciono a presente Lei . 
Registre-se e publique-se.  
Catalão, 02.10.2013. 
 (a) JARDEL SEBBA 
     Prefeito Municipal 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo único  

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO 

 E ASSUNTOS FUNDIÁRIOS 
 

 

Nº 

VAGAS 

DENOMINAÇÃO DOS CARGOS 

DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 

HABITAÇÃO E ASSUNTOS FUNDIÁRIOS 

VENCIMENTO 

MENSAL R$ 

01 SECRETÁRIO MUNICIPAL 

DE HABITAÇÃO E ASSUNTOS 

FUNDIÁRIOS 

11.451,28 

01 ASSESSOR ESPECIAL DO SECRETÁRIO 

DE HABITAÇÃO E ASSUNTOS 

FUNDIÁRIOS 

2.555,19 

 

01 Assessor de Gabinete da Secretaria 

Municipal de Habitação 

e Assuntos Fundiários 

809,50 

02 

 

ASSESSOR JURÍDICO DA SEHAF 
(privativo de advogado inscrito na OAB-GO.). 

4.027,91 

01 DIRETOR TÉCNICO DA SEHAF 4.577,16 

01 CHEFE DO DEPARTAMENTO 

DE PROJETOS, OBRAS E REFORMAS 

 

1.888,53 

01 Chefe da Divisão de Construção 

 e Reforma de Casas 

1.042,07 

01 CHEFE DO DEPARTAMENTO DE 

FISCALIZAÇÃO E CONTROLE 

 

1.888,53 

01 Chefe da Divisão de Orçamentos 

 e Controle de Material 

1.042,07 

01 DIRETOR ADMINISTRATIVO 

E FINANCEIRO DA SEHAF 

4.577,16 

01 CHEFE DO DEPARTAMENTO DE 

ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS  

1.888,53 

01 CHEFE DO DEPARTAMENTO DE 

CAPTAÇÃO DE RECUROS 

1.888,53 

01 CHEFE DO DEPARTAMENTO DE 

PROCESSAMENTO DE DADOS DA 

SEHAF 

1.888,53 

01 DIRETOR DE ARTICULAÇÃO E 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

4.577,16 

01 CHEFE DO DEPARTAMENTO SOCIAL 1.888,53 

01 CHEFE DO DEPARTAMENTO DE 

PROGRAMAS HABITACIONAIS 

1.888,53 

01 DIRETOR DE REGULARIZAÇÃO 4.577,16 



FUNDIÁRIA 

01 CHEFE DO DEPARTAMENTO DE 

CONTROLE ADMINISTRATIVO 

1.888,53 

01 Chefe da Divisão de Levantamento, 

Medição e Entrega de Terrenos 

1.042,07 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LEI Nº  3.034, de 21 de outubro de  2013. 
 
 

“Estabelece adequações da legislação municipal 
(Lei Municipal nº 1.361, de 11 de maio de 1994) 
relativa ao Conselho Tutelar à Lei Federal nº 
12.696/2012 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 incluído o inciso V, ao parágrafo único 

do artigo 15 da Lei Municipal nº 1.361, de 11 de maio de 1994, que 

dispõe sobre a política dos direitos da criança e do adolescente, sobre o 

Conselho Municipal, o Fundo e o Conselho Tutelar dos Direitos da 

Criança e do Adolescente, com a seguinte redação: 

 

“V – O exercício efetivo da função de 

Conselheiro constituirá serviço público relevante e estabelecerá 

presunção de idoneidade moral”. 

 

Art. 2º - O Art. 16, da Lei Municipal nº 1.361, de 11 

de maio de 1994, passa a vigorar com a seguinte redação: 

 

“Art. 16 – O Conselho Tutelar do Município é 

órgão autônomo, não jurisdicional, composto de 05 (cinco) 

membros e seus respectivos suplentes, escolhidos pela população 

local para mandato de 04 (quatro) anos, permitida 01 (uma) 

recondução por igual período, mediante novo processo de escolha, 

em igualdade de condições com os demais pretendentes, sendo 



vedadas medidas de qualquer natureza que abrevie ou prorrogue 

esse período”. 

 

Parágrafo único – Os candidatos ao Conselho 

Tutelar serão escolhidos por voto direto, universal e facultativo dos 

cidadãos do Município, em data unificada em todo o território 

nacional, a cada 04 (quatro) anos, no primeiro domingo do mês de 

outubro do ano subsequente ao da eleição presidencial, cujo 

processo eleitoral será presidido pelo Conselho Municipal dos 

Direitos da Criança e do Adolescente e fiscalizado pelo Ministério 

Público na forma da Lei, sendo que a posse dos eleitos dar-se-á no 

dia 10 de janeiro de ano subsequente ao processo de escolha”. 

 

Art. 3º - Fica incluída o parágrafo único ao Art. 27, 

da Lei Municipal nº 1.361, de 11 de maio de 1994, passa a vigorar com a 

seguinte redação: 

 

“Parágrafo único – No processo de escolha dos 

membros do Conselho Tutelar, é vedado ao candidato doar, 

oferecer, promover ou entregar ao eleitor bem ou vantagem pessoal 

de qualquer natureza, inclusive brindes de pequeno valor”. 

 

Art. 4º - O § 2º do Art. 39, da lei municipal nº 1.361, 

de 11 de maio de 1994, passa a vigorar com a seguinte redação, ficando 

ainda incluídos no mesmo artigo os § 3º e 4º, nos seguintes termos: 

 

“§ 2º - Será assegurado ao membro do 

Conselho Tutelar, além da remuneração acima descrita, cobertura 

previdenciária, gozo de férias anuais remuneradas, acrescidas de 

1/3 (um terço) do valor da remuneração mensal, licença 

maternidade, licença paternidade e gratificação natalina. 



 

§ 3º - Constará da lei orçamentária municipal de 

previsão dos recursos necessários ao funcionamento do Conselho 

Tutelar e à remuneração e formação continuada dos conselheiros 

tutelares. 

 

§ 4º - A cobertura previdenciária se dará pelo 

Regime Geral de Previdência Social, sendo que para o plano de 

saúde municipal a filiação dos conselheiros tutelares será 

opcional”. 

Art. 5º - Ficam estabelecidos os parâmetros gerais 

de transição, para fins de regulamentação do processo de escolha 

unificado dos Conselheiros Tutelares, como segue: 

 

   

Posse 

em 

Novo Processo de Escolha Referência Legal 

2010 2013 (Resolução: 

CONANDA) 

2011 excepcionalmente, mandato prorrogado 

até 10-01-2016 

art. 2º, III, 

Resolução 152 

2012 excepcionalmente, mandato prorrogado 

até 10-01-2016 

art. 2º, III, 

Resolução 152 

2013 mandato até 2015 art. 2º, IV, 

Resolução 152 

2014 não haverá processo de escolha e nem 

posse 

art. 2º, VI, 

Resolução 152 

2015 não haverá posse, apenas processo de 

escolha unificado 

art. 2º, I, 

Resolução 152 

2016 posse em 10-01-2016 – mandato de 04 

anos 

art. 2º, I, 

Resolução 152 



Art.6º - O mandato de 04 (quatro) anos dos 

Conselheiros Tutelares vigorará somente para os escolhidos a partir do 

processo unificado, que ocorrerá em 2015. 

 

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

publicação. 

 

Art. 8º - Revogam-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, 21.10.2013. 
 (a) JARDEL SEBBA 
     Prefeito Municipal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LEI Nº  3.035, de 21 de outubro de  2013. 
 

“Declara de Utilidade pública a 

Associação dos Moradores do Bairro 

Castelo Branco e Adjacentes – 

ASSOCIAÇÃO ABC”. 

 

 

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 declarada de Utilidade Pública a 

Associação dos Moradores do Bairro Castelo Branco e Adjacentes – 

ASSOCIAÇÃO ABC, CPNJ nº 17.410.562/0001 – 06, localizada à Rua 

95, nº 346, Bairro Castelo Branco, Município de Catalão – GO. 

 

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, 21.10.2013. 
 (a) JARDEL SEBBA 
     Prefeito Municipal 

 

 

 

 

 



LEI Nº  3.036, de 21 de outubro de  2013. 

 
 

“Cria a Diretoria da Mulher subordinada 

ao Gabinete do Prefeito e dá outras 

providências”. 

 

 

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, no 

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

Municipal, sanciono e promulgo a seguinte Lei: 

 

Art. 1º Fica criada a DIRETORIA DA MULHER, ligada 

ao Gabinete do Prefeito, que passa a integrar a organização 

administrativa da Prefeitura Municipal de Catalão, Estado de Goiás, que 

se regerá pelas disposições desta Lei e de atos regulamentares. 

 

Art. 2º A Diretoria da Mulher compete: 

 

I – Assessorar a Administração Municipal na 

formulação, coordenação e articulação de políticas para as mulheres;  

 

II – Elaborar e implementar campanhas educativas de 

combate a todo tipo de discriminação contra a mulher no âmbito 

municipal;  

 

III – Elaborar o planejamento de gênero que contribua 

na ação do governo municipal, com vistas à promoção da igualdade 

entre os sexos;  



IV – Articular, promover e executar programas de 

cooperação entre os organismos públicos e privados, voltados à 

implementação de políticas para as mulheres;  

 

V – Articular as políticas da mulher através de 

encontros, promoções e ações comunitárias;  

 

VI – Implementar e coordenar políticas de proteção 

às mulheres em situação de vulnerabilidade;  

 

VII – Oferecer guarida e defesa às mulheres vítimas 

de agressão e violência;  

 

VIII – Promover e coordenar as atividades inerentes 

às atividades femininas nos diversos segmentos comunitários;  

 

IX – Participar de todas as ações promovidas pelas 

mulheres no âmbito local, regional e estadual;  

 

X – Promover os direitos da mulher em âmbito 

municipal.  

 

XI – Outras atividades correlatas aos objetivos da 

Diretoria da Mulher. 

 

Art. 3º A Diretoria da Mulher será dirigida por uma 

Diretora, com o auxílio dos Departamentos de: Encaminhamento e 

Triagem; Projetos de Assistência e Referência à Mulher; Jurídico e 

Funcionamento de Cursos e Programas Interdisciplinares.  

 



Art. 4º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a 

disciplinar o funcionamento da Diretoria da Mulher, por meio da edição 

de atos normativos que disporão sobre o detalhamento de suas 

competências, com vistas ao cumprimento de suas finalidades, nos 

termos da lei. 

        Art.5º Ficam criados na Estrutura Administrativa do 
Município de Catalão, no Gabinete do Prefeito, os cargos comissionados 
com seus respectivos nomes, quantitativos e vencimentos abaixo 
relacionados, que ficam fazendo parte integrante do ANEXO ÚNICO – da 
Lei Municipal de nº 2.637, de 19 de dezembro de 2008, que definiu a 
estrutura administrativa do Município. 

 

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

 
GABINETE DO PREFEITO 

 
Diretoria da Mulher 

 
 

Nº 
VAGAS 

DENOMINAÇÃO DOS CARGOS 
DA DIRETORIA DA MULHER 

VENCIMENTO 
MENSAL R$ 

01 DIRETOR DA MULHER 4.577,16 

01 CHEFE DO DEPARTAMENTO DE 
ENCAMINHAMENTO E TRIAGEM 

1.888,53 

01 CHEFE DO DEPARTAMENTO DE 
PROJETOS DE ASSISTÊNCIA E 

REFERÊNCIA À MULHER 

1.888,53 

01 CHEFE DO DEPARTAMENTO 
JURÍDICO DA DIRETORIA DA 

MULHER 
(privativo de advogado inscrito na 

OAB-GO) 

1.888,53 

01 CHEFE DO DEPARTAMENTO DE 
FUNCIONAMENTO DE CURSOS E 

PROGRAMAS 
INTERDISCIPLINARES 

1.888,53 

 



Parágrafo Único - Para o fiel cumprimento de suas 

finalidades e havendo necessidade, poderá a Diretoria da Mulher 

requisitar, mediante autorização da Secretaria Municipal de 

Administração, membros do Quadro de Servidores Efetivos do Município. 

 

Art.6º Todas as despesas com esta Lei terá no 

exercício de 2013, adequação orçamentária e financeira com a lei 

orçamentária anual e compatibilidade com o plano plurianual e com a lei 

de diretrizes orçamentárias. 

 

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

                      

Art.7º Fica o Poder Executivo autorizado a promover 

as alterações do Plano Plurianual 2012-2015 e a abrir os créditos 

adicionais necessários na forma da lei. 

 

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

publicação, revogadas 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, 21.10.2013. 
 (a) JARDEL SEBBA 
     Prefeito Municipal 

 
 
 



LEI Nº  3.037, de 30 de outubro de  2013. 
 
 
Determina a fixação de placa de advertência 

sobre a exploração sexual de crianças e adolescentes, 
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 - Todos os estabelecimentos destinados à realização e promoção 
de eventos artísticos ou musicais noturnos, bem como hotéis, motéis, 
pensões ou estabelecimentos similares, situados no Município de 
Catalão, deverão fixar na porta de entrada, em local visível e de forma 
destacada e legível, placa com a seguinte advertência: “Exploração 
Sexual de Crianças e Adolescentes é crime! Denuncie! Ligue para o 
Disque 100 e faça sua denúncia”. 
 
§ 1º - A alteração no telefone mencionado no caput deste artigo obriga os 
referidos estabelecimentos a alterarem e atualizarem as placas de 
advertência. 
 
§ 2º - A placa de advertência será fixada permanentemente, mesmo na 
ausência de qualquer evento ou atividades nos estabelecimentos 
descritos no caput deste artigo. 
 
Art. 2º - O descumprimento desta Lei acarretará aos estabelecimentos as 
seguintes penalidades: 
 
I – multa equivalente a R$ 2.000,00 (dois mil reais) por dia de 
descumprimento; 
 
II – suspensão das atividades pelo período de 60 (sessenta) dias, na 
reincidência; 
 
III – cancelamento da licença de funcionamento, para o caso da infração 
persistir. 
 
Parágrafo Único – A multa de que trata o Inciso I deste artigo será 
atualizada anualmente pela variação do Índice de Preços ao Consumidor 
Amplo – IPCA, apurado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
– IBGE, acumulada no exercício anterior, sendo que, no caso de extinção 



deste índice, será adotado outro índice criado pela legislação federal e 
que reflita a perda do poder aquisitivo da moeda. 
 
Art. 3º - O Executivo regulamentará esta Lei no prazo de 60 (sessenta) 
dias, contados a partir de sua publicação. 
 
Art. 4º - Os estabelecimentos mencionados na presente Lei terão o prazo 
de 10 (dez) dias a partir de sua regulamentação para fixar as placas e 
advertência. 
 
Art. 5º - As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por 
conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas se 
necessário. 
 
Art.6º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas 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, 30.10.2013. 
 (a) JARDEL SEBBA 
     Prefeito Municipal 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



LEI Nº  3.038, de 30 de outubro de  2013. 
 
 

“Autoriza o Município de Catalão mediante 
repasse de recursos da Secretaria da Cultura do 
Estado de Goiás a conceder auxílio financeiro a 
cada um dos representantes dos ternos da 
congada e reinado de Catalão que participarão 
das festividades de Nossa Senhora do Rosário 
de 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 - Fica o chefe do Poder Executivo 

Municipal autorizado, em nome do Município de Catalão, visando dar 
melhores condições aos ternos da congada e reinado que participarão da 
Festa de Nossa Senhora do Rosário de 2013, a conceder auxílio 
financeiro, mediante repasse de recursos da Secretaria da Cultura do 
Estado de Goiás, no valor de R$ 110.000,00 (Cento e dez mil reais) a 
serem distribuídos igualmente para cada um dos representantes legais, 
abaixo relacionados: 
 

TERNO/REINADO REPRESENTANTE 

Reinado Rainha – Eloene de Jesus Rita 

Terno de Congo Pio Gomes Capitão – Éder Cássio Paulino 

Terno de Congo Congregação 

do Rosário 

Capitão – Roberto Ribeiro 

Terno de Congo Zé do Gordo Capitão – Carlos do Rosário 

Alves 

Terno de Congo Santa Terezinha Capitão – Antônio Alves de Lima 

Terno de Congo de Goiânia Capitão – José Mario Ribeiro 

Terno de Congo Mariarte Capitã – Aldanice Moreira Reis 

Terno de Congo Marinheiro Capitão – Roberto Dias Santana 

Terno de Congo Sagrada Família  Capitão – Antônio Serafim de 

Freitas 



Terno de Congo Marujeiro Capitão – Durval Salviano do 

Nascimento 

Terno de Congo São Francisco Capitão – Renato do Nascimento 

Reis 

Terno de Congo 

 Nsa. Sra. do Rosário, Nsa. Sra. 

da Guia 

Capitão – Edson Correia de 

Matos 

Terno Moçambique Coração de 

Maria 

Capitão – Antônio Carlos Ribeiro 

Terno Moçambique Coração de 

Mamãe 

Capitão – Diogo Gonçalves 

Resende 

Terno Catupé Santa Efigênia Capitão – Saulo Souza da Costa 

Júnior 

Terno Catupé Cacunda 

Nossa Senhora das Mercês 

Capitão – Antõnio Alucimário da 

Silva 

Terno Catupé Cacunda 

Nossa Senhora do Rosário 

Capitão – Carlos Francisco Rosa 

da Silva 

Terno Catupé São Benedito Capitão – Valdivino Rosa 

Terno Vilão Santa Efigênia Capitão – Lázaro Joaquim José 

da Silva 

Terno Vilão II – Nossa Senhora 

de Fátima 

Capitão – Eurípedes Luiz 

Severino 

Terno Penacho Capitão – José Gercino Vitor 

 
Parágrafo Único – Para o recebimento do 

recurso autorizado cada um dos representantes deverá assinar termo de 
compromisso com o Município, se comprometendo a empregar os 
recursos recebidos somente em prol da melhoria das condições de 
apresentação dos seus respectivos ternos, devendo prestar contas em 
no máximo 45 (quarenta e cinco) dias, cuja prestação deverá se dar sob 
a orientação e coordenação da Associação da Congada de Catalão. 

 
Art. 2º - Para cobrir as despesas com a 

execução desta lei 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 R$ 110.000,00 (cento 
e dez mil reais) no Orçamento do Município de Catalão, Estado de 
Goiás, no exercício de 2013, com a seguinte classificação orçamentária: 

 
01.2037.13.392.1083.4052  
 
399048 – Outros Auxílios Financeiros a 

Pessoas Físicas. 
 
(Fonte 127) 

 
Art. 3º - Para cobertura do crédito especial 

autorizado no artigo anterior serão unicamente provenientes de repasse 
a ser efetivado pela Secretaria da Cultura do Estado de Goiás. 

 
Parágrafo único – A Diretoria de 

Contabilidade fica autorizada a fazer as alterações e inclusões 
necessárias no Plano Plurianual – PPA de 2010/2013, na Lei de 
Diretrizes Orçamentária – LDO para 2013, bem como na Lei 
Orçamentária Anual – LOA de 2013. 

 
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, 30.10.2013. 
 (a) JARDEL SEBBA 
     Prefeito Municipal 

 
 

 

 



LEI Nº  3.039, de 31 de outubro de  2013. 
 

 

 

Institui, no âmbito do Município de 
Catalão, a ‘Semana da Família na 
Escola’. 

 
 
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 instituída, na última semana do mês de 

outubro, a ‘Semana da Família na Escola’. 
 
Art. 2º - A ‘Semana da Família na Escola’, de que trata o 

artigo anterior, será promovida pela Secretaria Municipal de Educação de 
Catalão. 

 
Art. 3º - Durante a realização da ‘Semana da Família na 

Escola’, os pais participarão de palestras, oficinas e gincanas, em 
conjunto com os educadores e alunos, fortalecendo a relação entre a 
família, alunos e educadores. 

 
Art. 4º - No decorrer da ‘Semana da Família na Escola’, os 

trabalhos educativos serão conduzidos pelos professores, dentro das 
salas de aula, contando com o apoio da equipe de unidade escolar. 

 
Art.5º - A ‘Semana da Família na Escola’ terá por objetivo: 
 
I – proporcionar a oportunidade de unir pais, filhos e 

escola numa semana de confraternização e reflexões; 
 
II – despertar para a importância do carinho, dos cuidados 

básicos (higiene pessoal alimentação e saúde); 
 
III – valorizar a importância da família na qualidade da 

aprendizagem dos filhos; 
 
IV – estimular a interação entre pais, alunos e escola nos 

momentos de estudos; 
 



V – conscientizar os pais da importância do seu auxílio 
nas atividades escolares do filho. 

 
Art.6º - As despesas decorrentes da aplicação desta Lei 

correrão por conta da dotação orçamentária consignada no Orçamento 
em vigor. 

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

revogadas 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, 31.10.2013. 
 (a) JARDEL SEBBA 
     Prefeito Municipal 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LEI Nº  3.040, de 31 de outubro de  2013. 
 
 

“Autoriza o Município de Catalão a firmar 

convênio de parceria com a FUNDAÇÃO 

ESPÍRITA NOVA VIDA – FENOVA, e a conceder 

subvenção financeira da forma que especifica 

para execução do Projeto ART & VIDA 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, objetivando a 

execução do Projeto ART & VIDA, aprovado pelo Conselho Municipal 

dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA, que visa a inclusão 

social através de oficinas de artesanato. 

 

§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$ 40.856,64 (quarenta mil, oitocentos e cinquenta e 

seis reais e sessenta e quatro centavos). 

 

§2º - Os repasses ocorrerão em 03 (três) parcelas 

mensais durante dos meses de outubro, novembro e dezembro, cujos 



valores deverão ser aplicados de acordo com o Projeto aprovado pelo 

CMDCA. 

 

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

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

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

referente às subvenções recebidas nos termos e formas indicadas pela 

Diretoria de Contabilidade. 

 

Art. 3º - As despesas decorrentes da aplicação desta 

Lei serão suportadas por dotações orçamentárias próprias vigentes, a 

conta da seguinte verba: 

 

01.2019.08.243.1024.4024 – Manutenção do Fundo 

Municipal da Criança e do Adolescente. 

33.50.43 – Subvenções Sociais 

(100) Fonte de Recurso 

 

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

publicação, revogadas as disposições em contrário, retroagindo seus 

efeitos a partir de 1º (primeiro) de outubro de 2013. 

 

 

 
(a)Deusmar Barbosa da Rocha 

       Presidente da Câmara Municipal de Catalão 
 

 

 

“Sanciono a presente Lei . 
Registre-se e publique-se.  
Catalão, 31.10.2013. 
 (a) JARDEL SEBBA 
     Prefeito Municipal 



LEI Nº  3.041, de 31 de outubro de  2013. 
 

“Autoriza a concessão de Gratificação 
Especial aos Servidores Municipais que 
prestaram serviços extraordinários e 
imprescindíveis durante a Exposição 
Agropecuária 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. 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 2013, como especifica: 

 
 

Matr. Nome do Servidor(a) Cargo 

Vr. Bruto  

a 

Receber 

4.137 ALEXANDRE GOMES FERREIRA 

AGENTE FISCALIZACAO-

SMTC 754,80 

3.117 

ALEXANDRE RODRIGUES DA 

COSTA 

AGENTE FISCALIZACAO-

SMTC 754,80 

4.564 ANDERSON MESQUITA ROSA 

AGENTE FISCALIZACAO-

SMTC 754,80 

2.994 ANTONIO CARLOS DA SILVA 

AGENTE FISCALIZACAO-

SMTC 754,80 

4.565 BENTO LUIZ DIAS 

AGENTE FISCALIZACAO-

SMTC 754,80 

5.050 CARLOS HENRIQUE GUIMARAES 

AGENTE FISCALIZACAO-

SMTC 754,80 

3.118 CLEIBER ANTONIO DA COSTA 

AGENTE FISCALIZACAO-

SMTC 754,80 

2.996 CLEIBER MONTEIRO DOS SANTOS 

AGENTE FISCALIZACAO-

SMTC 754,80 

4.567 CLEITON CRISPIM PEREIRA 

AGENTE FISCALIZACAO-

SMTC 754,80 

5.775 DANIEL ALMEIDA DA SILVA 

AGENTE FISCALIZACAO-

SMTC 754,80 

5.776 DIEGO LUIZ RIBEIRO TRONCHA 

AGENTE FISCALIZACAO-

SMTC 754,80 



4.568 DIEGO TOMAS LUCIANO 

AGENTE FISCALIZACAO-

SMTC 754,80 

5.900 EDIANE BRAZ FERREIRA 

FISCAL VIG SANITARIA 

NIVEL 2 FMS 887,50 

4.259 ENIVALDA DE FATIMA FERREIRA 

AGENTE FISCALIZACAO-

SMTC 754,80 

4.912 

FABRICIO GONCALVES DOS 

SANTOS FARMACEUTICO FMS 887,50 

4.569 FERNANDA SOUZA PACHECO 

AGENTE FISCALIZACAO-

SMTC 754,80 

5.777 FLAVIA SILVA MASTRELLA 

AGENTE FISCALIZACAO-

SMTC 754,80 

76 HELENO DE PAULA PONTES ESCRITURARIO, NIVEL 3 887,50 

4.570 

JOAO ALBERTO CAIADO DE 

CASTRO FILHO 

AGENTE FISCALIZACAO-

SMTC 754,80 

4.918 

JOSE EDUARDO MACHADO 

BARROSO VETERINARIO FMS 887,50 

3.373 LEANDRO MARTINS SILVERIO 

AGENTE FISCALIZACAO-

SMTC 754,80 

4.572 LUCAS AGUIAR 

AGENTE FISCALIZACAO-

SMTC 754,80 

4.573 MARCIO JOSE DAS NEVES 

AGENTE FISCALIZACAO-

SMTC 754,80 

5.895 

RAFAELA APARECIDA DE 

CASTRO MORAIS 

FISCAL VIG SANITARIA 

NIVEL 2 FMS 887,50 

5.778 SERGIO ROBERTO BORGES 

AGENTE FISCALIZACAO-

SMTC 754,80 

5.896 VILMA ESTEVES NETO 

FISCAL VIG SANITARIA 

NIVEL 2 FMS 887,50 

5.897 VINICIUS ANTONIO DA SILVA 

FISCAL VIG SANITARIA 

NIVEL 2 FMS 887,50 

5.779 

WELDA DE LOURDES BORGES 

SILVA 

AGENTE FISCALIZACAO-

SMTC 754,80 

4.575 

WILMAR GONCALVES DE SOUSA 

JUNIOR 

AGENTE FISCALIZACAO-

SMTC 754,80 

  

TOTAL GERAL.....R$ 22.818,10 

 

 

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, 31.10.2013. 
 (a) JARDEL SEBBA 
     Prefeito Municipal 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LEI Nº  3.042, de 11 de novembro de  2013. 
 

“Autoriza o município de Catalão a ceder 

o uso de bem público ao Estado de 

Goiás e dá outras providências”. 

 

 

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de 

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

Prefeito Municipal, sanciono e promulgo a seguinte Lei: 

 

Art. 1º - Fica o Município de Catalão, 

Estado de Goiás, por intermédio de seu Poder Executivo, autorizado a 

ceder o uso de bem público imóvel de sua propriedade, situado aos 

fundos do Presídio de Catalão, entre a Rua Flor de Cactos e área de 

Domínio da Agetop (GO – 330), Setor Primavera, com aproximadamente 

5.042,02m2, de forma gratuita e por um período de até 10 (dez) anos, 

podendo ser prorrogado havendo interesse das partes. 

 

Art. 2º - Na área cedida o Estado de Goiás, 

através da Agência Goiana do Sistema Prisional de Execução Penal 

(AGSEP), deverá utilizá-la para desenvolver atividades laborais 

educacionais visando a ressocialização dos apenados do presídio desta 

cidade. 

 

Art. 3º - A cessão de uso e a prorrogação 

serão formalizadas por meio de Termo de Cessão de Uso, onde 

estipulará as demais condições. 

 

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, 11.11.2013. 
 (a) JARDEL SEBBA 
     Prefeito Municipal 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LEI Nº  3.043, de 11 de novembro de  2013. 

 

“Altera o Art. 1º, da Lei nº 3.011, de 28 de junho 

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. 1º - O Art. 1º, da Lei Municipal nº 3.011, de 28 de 

junho de 2013, passa, a partir da presente data, a vigorar com a seguinte 

redação: 

 

“Lei Municipal nº 3.011, de 28 de junho de 2013, 

 

Art. 1º - Fica desafetado o lote nº 11, da Quadra 08, do 

Loteamento Jardim das Acácias (CCI 46.808), com a área de 217,45 m2, 

situado na Rua 03, e o Município de Catalão, na sua representação legal, 

autorizado a permutá-lo com Sr. MAURIDES BARBOSA DE SOUZA, 

CPF nº 766.639.901-44, por parte do Lote 01, da Quadra 92, do 

Loteamento Jardim Paraíso (2ª área do DMD Nº 807, de 15/02/2006) – 

CCI 38.830, com área de 178,17m2, situado na Rua Maceió, lado ímpar, 

esquina com a Avenida Lourival Rodrigues da Cruz”. 

 

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, 11.11.2013. 
 (a) JARDEL SEBBA 
     Prefeito Municipal 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LEI Nº  3.044, de 11 de novembro de  2013. 

 

“Altera o Art. 1º, da Lei nº 3.010, de 28 de junho 

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. 1º - O Art. 1º, da Lei Municipal nº 3.010, de 28 de 

junho de 2013, passa, a partir da presente data, a vigorar com a 

seguinte redação: 

 

“Lei Municipal nº 3.010, de 28 de junho de 2013, 

 

Art. 1º - Fica desafetado o lote nº 07, da Quadra A, do 

Loteamento Residencial Jardim dos Ipês (CCI 42.637), com a área de 

265,22m2, situado na Rua 2015, e o Município de Catalão, na sua 

representação legal, autorizado a permutá-lo com Sr. LUÍS PAULO 

LIMA, CPF nº 019.494.901-06, por parte do Lote 16 da Quadra 24 do 

Loteamento Setor Aeroporto (2ª área do DMD Nº 907, de 19/10/2009) 

– CCI 42.491, com área de 150,00m2, situado na Rua 117”. 

 

 

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, 11.11.2013. 
 (a) JARDEL SEBBA 
     Prefeito Municipal 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LEI Nº  3.045, de 11 de novembro de  2013. 

 

“Altera o Art. 1º, da Lei nº 3.012, de 28 de junho 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. 1º - O Art. 1º, da Lei Municipal nº 3.012, de 28 de 

junho de 2013, passa, a partir da presente data, a vigorar com a seguinte 

redação: 

 

“Lei Municipal nº 3.012, de 28 de junho de 2013, 

 

Art. 1º - Fica desafetado o lote nº 06, da Quadra A, do 

Loteamento Residencial Jardim dos Ipês (CCI 42.635), com a área de 

265,22m2, situado na Rua 2015, e o Município de Catalão, na sua 

representação legal, autorizado a permutá-lo com Sr. JOLIDSON JOSÉ 

DA SILVA, CPF nº 827.745.951-34, por parte do Lote 01, da Quadra 92, 

do Loteamento Jardim Paraíso (1ª área do DMD Nº 807, de 15/02/2006), 

(CCI 30.968), com área de 284,33m2, situado na Av. Natal esquina com 

Av. Lourival Rodrigues da Cruz”. 

 

 

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, 11.11.2013. 
 (a) JARDEL SEBBA 
     Prefeito Municipal 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LEI Nº  3.046 de 12 de novembro de  2013. 

“AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A CONCEDER 
AUXILIO FINANCEIRO A ATLETA CATALANO QUE 
PARTICIPARÁ DA MARATONA ROCK´N´ROLL LAS 
VEGAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. 

 

 
 

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

 
Art. 1º - Autoriza o Poder Executivo a conceder auxílio 

financeiro ao atleta catalano ROGÉRIO PEREIRA DE SOUZA, 
maratonista, portador do CPF 700.000.421-53 e RG nº 4144932 DGPC-
GO, que participará da Maratona Rock´nRoll Las Vegas, que acontecerá 
no dia 17 de novembro de 2013, na cidade de Las Vegas, nos Estados 
Unidos. 

 
Art. 2º - O valor autorizado no art. 1º será de R$ 3.129,66 

(três mil cento e vinte e nove reais e sessenta e seis centavos) e se 
destinará a cobrir despesas de inscrição e transporte do atleta. 

 
Parágrafo único – A Prestação de contas se dará no prazo 

de 30 dias do recebimento de cada parcela. 
 
Art. 3º - As despesas oriundas desta lei correrão a conta do 

orçamento vigente. 
 
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, 12.11.2013. 
 (a) JARDEL SEBBA 
     Prefeito Municipal 
 



LEI Nº  3.047 de 20 de novembro de  2013. 

“Autoriza a transferência de recursos 
financeiros no montante de R$ 69.150,05 
(sessenta e nove mil cento e cinquenta reais e 
cinco centavos), à Fundação de Apoio à 
Pesquisa – FUNAPE – e dá ouras 
providências”. 
 
A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, no 

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

Municipal, sanciono e promulgo a seguinte Lei: 

 

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

autorizado a repassar, mediante celebração de convênio, recursos 

financeiros no montante de R$ 69.150,05 (sessenta e nove mil cento e 

cinquenta reais e cinco centavos) à FUNDAÇÃO DE APOIO À 

PESQUISA – FUNAPE – pessoa jurídica de direito privado, vinculada à 

Universidade Federal de Goiás – UFG – com sede no Centro de 

Convivência, Estrada do Campus s/nº - UFG – Campus Samambaia, 

Goiânia – GO, constituída sem finalidade lucrativa, inscrita no CNPJ/MF 

sob o nº 00.799.205/0001-89 e detentora do título de utilidade pública 

que lhe foi outorgada pela Lei Estadual nº 13.743, de 31 de outubro de 

2000, que deverão ser utilizados para execução do Projeto de 

AVALIAÇÃO ECOLÓGICA RÁPIDA DAS ÁREAS VERDES 

LOCALIZADAS NO PERÍMETRO URBANO DE CATALÃO, ESTADO DE 

GOIÁS. 

 

Art. 2º - No ato de assinatura do convênio previsto no 

art. 1º, por seu representante legal, a FUNAPE deverá apresentar, para 

dele passarem a fazer partes integrantes, os documentos comprobatórios 

de sua regularidade para com as Fazendas Públicas da União, do Estado 

e do Município, da Previdência Social e o FGTS – Fundo de Garantia por 

Tempo de Serviço – gerido pela Caixa Econômica Federal – CEF – bem 



como o Plano de Trabalho de que trata o art. 116, § 1º, da Lei Federal nº 

8.666, de 21 de junho de 1993. 

 

Art. 3º - Para cobrir parte das despesas com a 

execução desta lei 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 R$ 21.901,37 (vinte e 

um mil novecentos e um reais e trinta e sete centavos), no 

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

2013, com a seguinte classificação orçamentária: 

 

01.2050.18.542.1050.4066 

449051 

 

Art. 4º - Para cobertura do crédito especial 

autorizado no artigo anterior serão utilizados os superávits financeiros 

obtidos no exercício anterior, no valor de R$ 508.678,91 (quinhentos e 

oito mil seiscentos e setenta e oito reais e noventa e um centavos). 

 

Parágrafo único – A Diretoria de Contabilidade fica 

autorizada a fazer alterações e inclusões necessárias no Plano 

Plurianual – PPA de 2010/2013, na Lei de Diretrizes Orçamentária – LDO 

para 2013, bem como na Lei Orçamentária Anual – LOA de 2013. 

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, 20.11.2013. 
 (a) JARDEL SEBBA 
     Prefeito Municipal 



LEI Nº  3.048 de 20 de novembro de  2013. 

 

“Autoriza a transferência de recursos financeiros 
no montante de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta 
mil reais), à Fundação de Apoio à Pesquisa – 
FUNAPE – e dá ouras providências”. 

 

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, no 

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

Municipal, sanciono e promulgo a seguinte Lei: 

 

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

autorizado a repassar, mediante celebração de convênio, recursos 

financeiros no montante de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) à 

FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA – FUNAPE – pessoa jurídica de 

direito privado, vinculada à Universidade Federal de Goiás – UFG – com 

sede no Centro de Convivência, Estrada do Campus s/nº - UFG – 

Campus Samambaia, Goiânia – GO, constituída sem finalidade lucrativa, 

inscrita no CNPJ/MF sob o nº 00.799.205/0001-89 e detentora do título 

de utilidade pública que lhe foi outorgada pela Lei Estadual nº 13.743, de 

31 de outubro de 2000, que deverão ser utilizados para execução do 

Projeto de implantação de TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DA 

FRAÇÃO ORGÂNICA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS do 

Município de Catalão, Estado de Goiás. 

 

Art. 2º - No ato de assinatura do convênio previsto no 

art. 1º, por seu representante legal, a FUNAPE deverá apresentar, para 

dele passarem a fazer partes integrantes, os documentos comprobatórios 

de sua regularidade para com as Fazendas Públicas da União, do Estado 

e do Município, da Previdência Social e o FGTS – Fundo de Garantia por 

Tempo de Serviço – gerido pela Caixa Econômica Federal – CEF – bem 



como o Plano de Trabalho de que trata o art. 116, § 1º, da Lei Federal nº 

8.666, de 21 de junho de 1993. 

 

Art. 3º - Para cobrir as despesas com a execução 

desta lei 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 R$ 150.000,00 (cento 

e cinquenta mil reais), no Orçamento do Município de Catalão, Estado 

de Goiás, no exercício de 2013, com a seguinte classificação 

orçamentária: 

 

01.2050.18.542.1050.4066 

449051 

 

Art. 4º - Para cobertura do crédito especial 

autorizado no artigo anterior serão utilizados os superávits financeiros 

obtidos no exercício anterior, no valor de R$ 508.678,91 (quinhentos e 

oito mil seiscentos e setenta e oito reais e noventa e um centavos). 

 

Parágrafo único – A Diretoria de Contabilidade fica 

autorizada a fazer alterações e inclusões necessárias no Plano 

Plurianual – PPA de 2010/2013, na Lei de Diretrizes Orçamentária – LDO 

para 2013, bem como na Lei Orçamentária Anual – LOA de 2013. 

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, 20.11.2013. 
 (a) JARDEL SEBBA 
     Prefeito Municipal 

 



LEI Nº  3.049 de 20 de novembro de  2013. 

 

“Autoriza o Município a doar com encargo ao Estado 

de Goiás, (para montagem de uma unidade do Corpo 

de Bombeiros Militar do Estado de Goiás), imóvel 

urbano 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 do 

Município de Catalão, autorizado a doar ao ESTADO DE GOIÁS/CORPO 

DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS, CNPJ nº 

33.638.099/0001-00, um imóvel urbano situado nesta cidade, na Rua 

Araguaia, esquina com a Avenida Raulina Fonseca Paschoal, lado par, 

Centro, com área de 3.949,69m2, nesta cidade, matrícula nº 45.532, ficha 

01, do Livro 2 de Registro Geral do CRI local. 

 

Art. 2º - O imóvel urbano referenciado no artigo 

anterior será doado ao Donatário com a finalidade específica de ser 

construída no local uma Unidade do Corpo de Bombeiros Militar do 

Estado de Goiás. 

 

Art. 3º - Fica estipulado o prazo de 01 (um) ano 

para o início das obras e de 02 (dois) para a conclusão, a contar da 

escritura de doação, caso não sejam cumpridos estes prazos, o imóvel 

retornará automaticamente ao patrimônio do doador, independentemente 



de qualquer procedimento judicial e sem qualquer tipo de indenização em 

favor do Donatário. 

 

Parágrafo único – Cessada a finalidade para o 

qual o imóvel foi doado, por força de cláusula de reversão a constar na 

Escritura Pública de Doação voltará o imóvel ao patrimônio municipal. 

 

Art. 4º - Todas as despesas decorrentes da 

presente doação serão suportadas pelo Doador e correrão por conta de 

dotação própria consignada no orçamento vigente do Município. 

 

Art. 5º - A Escritura Pública de Doação deverá 

conter os encargos constantes nesta Lei. 

 

Art. 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, 20.11.2013. 
 (a) JARDEL SEBBA 
     Prefeito Municipal 

 

 

 



LEI Nº  3.050 de 20 de novembro de  2013. 

 

“Autoriza a transferência de recursos financeiros 
no montante de R$ 103.942,50 (cento e três mil, 
novecentos e quarenta e dois reais e cinquenta 
centavos), à Fundação de Apoio à Pesquisa – 
FUNAPE – e dá ouras providências”. 

 

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, no 

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

Municipal, sanciono e promulgo a seguinte Lei: 

 

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

autorizado a repassar, mediante celebração de convênio, recursos 

financeiros no montante de R$ 103.942,50 (cento e três mil, novecentos 

e quarenta e dois reais e cinquenta centavos) à FUNDAÇÃO DE APOIO 

À PESQUISA – FUNAPE – pessoa jurídica de direito privado, vinculada à 

Universidade Federal de Goiás – UFG – com sede no Centro de 

Convivência, Estrada do Campus s/nº - UFG – Campus Samambaia, 

Goiânia – GO, constituída sem finalidade lucrativa, inscrita no CNPJ/MF 

sob o nº 00.799.205/0001-89 e detentora do título de utilidade pública 

que lhe foi outorgada pela Lei Estadual nº 13.743, de 31 de outubro de 

2000, que deverão ser utilizados para na construção e implantação do 

CENTRO DE REFERÊNCIA EM QUALIDADE AMBIENTAL da cidade de 

Catalão, Estado de Goiás. 

 

Art. 2º - No ato de assinatura do convênio previsto no 

art. 1º, por seu representante legal, a FUNAPE deverá apresentar, para 

dele passarem a fazer partes integrantes, os documentos comprobatórios 

de sua regularidade para com as Fazendas Públicas da União, do Estado 

e do Município, da Previdência Social e o FGTS – Fundo de Garantia por 

Tempo de Serviço – gerido pela Caixa Econômica Federal – CEF – bem 



como o Plano de Trabalho de que trata o art. 116, § 1º, da Lei Federal nº 

8.666, de 21 de junho de 1993. 

 

Art. 3º - Para cobrir as despesas com a execução 

desta lei 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 R$ 103.942,50 (cento 

e três mil, novecentos e quarenta e dois reais e cinquenta centavos), 

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

2013, com a seguinte classificação orçamentária: 

 

01.2050.18.542.1050.4066 

449051 

Art. 4º - Para cobertura do crédito especial autorizado 

no artigo anterior serão utilizados os superávits financeiros obtidos no 

exercício anterior, no valor de R$ 508.678,91 (quinhentos e oito mil 

seiscentos e setenta e oito reais e noventa e um centavos). 

Parágrafo único – A Diretoria de Contabilidade fica 

autorizada a fazer alterações e inclusões necessárias no Plano 

Plurianual – PPA de 2010/2013, na Lei de Diretrizes Orçamentária – LDO 

para 2013, bem como na Lei Orçamentária Anual – LOA de 2013. 

 

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, 20.11.2013. 
 (a) JARDEL SEBBA 
     Prefeito Municipal 



LEI Nº  3.051 de 20 de novembro de  2013. 

 

“Autoriza a transferência de recursos financeiros 
no montante de R$ 9.374,40 (nove mil, trezentos e 
setenta e quatro reais e quarenta centavos), à 
Fundação de Apoio à Pesquisa – FUNAPE – e dá 
ouras providências”. 

 

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, no 

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

Municipal, sanciono e promulgo a seguinte Lei: 

 

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

autorizado a repassar, mediante celebração de convênio, recursos 

financeiros no montante de R$ 9.374,40 (nove mil trezentos e setenta e 

quatro reais e quarenta centavos) à FUNDAÇÃO DE APOIO À 

PESQUISA – FUNAPE – pessoa jurídica de direito privado, vinculada à 

Universidade Federal de Goiás – UFG – com sede no Centro de 

Convivência, Estrada do Campus s/nº - UFG – Campus Samambaia, 

Goiânia – GO, constituída sem finalidade lucrativa, inscrita no CNPJ/MF 

sob o nº 00.799.205/0001-89 e detentora do título de utilidade pública 

que lhe foi outorgada pela Lei Estadual nº 13.743, de 31 de outubro de 

2000, que deverão ser utilizados na implantação de COMPOSTAGEM 

DE CARCAÇAS DE ANIMAIS RECOLHIDOS NAS RUAS E ESTRADAS 

do Município de Catalão, Estado de Goiás. 

 

Art. 2º - No ato de assinatura do convênio previsto no 

art. 1º, por seu representante legal, a FUNAPE deverá apresentar, para 

dele passarem a fazer partes integrantes, os documentos comprobatórios 

de sua regularidade para com as Fazendas Públicas da União, do Estado 

e do Município, da Previdência Social e o FGTS – Fundo de Garantia por 

Tempo de Serviço – gerido pela Caixa Econômica Federal – CEF – bem 



como o Plano de Trabalho de que trata o art. 116, § 1º, da Lei Federal nº 

8.666, de 21 de junho de 1993. 

 

Art. 3º - Para cobrir as despesas com a execução 

desta lei 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 R$ 9.374,40 (nove mil, 

trezentos e setenta e quatro reais e quarenta centavos), no 

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

2013, com a seguinte classificação orçamentária: 

01.2050.18.542.1050.4066 

449051 

Art. 4º - Para cobertura do crédito especial 

autorizado no artigo anterior serão utilizados os superávits financeiros 

obtidos no exercício anterior, no valor de R$ 508.678,91 (quinhentos e 

oito mil seiscentos e setenta e oito reais e noventa e um centavos). 

 

Parágrafo único – A Diretoria de Contabilidade fica 

autorizada a fazer alterações e inclusões necessárias no Plano 

Plurianual – PPA de 2010/2013, na Lei de Diretrizes Orçamentária – LDO 

para 2013, bem como na Lei Orçamentária Anual – LOA de 2013. 

 

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, 20.11.2013. 
 (a) JARDEL SEBBA 
     Prefeito Municipal 

 



LEI Nº  3.052, de 20 de novembro de  2013. 

 

“Autoriza a transferência de recursos financeiros 
no montante de R$ 213.105,43 (duzentos e treze 
mil cento e cinco reais e quarenta e três 
centavos), à Fundação de Apoio à Pesquisa – 
FUNAPE – e dá ouras providências”. 

 

 

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, no 

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

Municipal, sanciono e promulgo a seguinte Lei: 

 

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

autorizado a repassar, mediante celebração de convênio, recursos 

financeiros no montante de R$ 213.105,43 (duzentos e treze mil cento e 

cinco reais e quarenta e três centavos); sendo R$ 100.000,00 (cem mil 

reais) pelo Fundo Municipal do Meio Ambiente e R$ 113.105,43 (cento e 

treze mil cento e cinco reais e quarenta e três centavos) pelo Município, 

via Secretaria Municipal de Meio Ambiente à FUNDAÇÃO DE APOIO À 

PESQUISA – FUNAPE – pessoa jurídica de direito privado, vinculada à 

Universidade Federal de Goiás – UFG – com sede no Centro de 

Convivência, Estrada do Campus s/nº - UFG – Campus Samambaia, 

Goiânia – GO, constituída sem finalidade lucrativa, inscrita no CNPJ/MF 

sob o nº 00.799.205/0001-89 e detentora do título de utilidade pública 

que lhe foi outorgada pela Lei Estadual nº 13.743, de 31 de outubro de 

2000, que deverão ser utilizados na implantação de ESTAÇÃO DE 

MONITORAMENTO DA QUALIDADE DO AR ATMOSFÉRICO da cidade 

de Catalão, Estado de Goiás. 

 

Art. 2º - No ato de assinatura do convênio previsto no 

art. 1º, por seu representante legal, a FUNAPE deverá apresentar, para 



dele passarem a fazer partes integrantes, os documentos comprobatórios 

de sua regularidade para com as Fazendas Públicas da União, do Estado 

e do Município, da Previdência Social e o FGTS – Fundo de Garantia por 

Tempo de Serviço – gerido pela Caixa Econômica Federal – CEF – bem 

como o Plano de Trabalho de que trata o art. 116, § 1º, da Lei Federal nº 

8.666, de 21 de junho de 1993. 

 

Art. 3º - Para cobrir as despesas com a execução 

desta lei 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 R$ 213.105,43 

(duzentos e treze mil cento e cinco reais e quarenta e três centavos), 

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

2013, com as seguintes classificações orçamentárias: 

 
I – R$ 100.000,00 (cem mil reais) 
01.2050.18.542.1050.4066 
449051 
 
II – R$ 113.105,43 (cento e treze mil cento e cinco 

reais e quarenta e três centavos) 
01.2048.18.122.1050.4064 
445041 (1.00.000) 
 
§ 1º – Para cobertura do crédito especial autorizado 

no inciso I deste artigo serão utilizados os superávits financeiros obtidos 

no exercício anterior, no valor de R$ 508.678,91 (quinhentos e oito mil 

seiscentos e setenta e oito reais e noventa e um centavos). 

 

§ 2º - Para cobertura do crédito especial autorizado 

no inciso II deste artigo, o Executivo Municipal fica autorizado a anular 

nas dotações orçamentárias a seguir especificadas, todas da Secretaria 

Municipal do Meio Ambiente, a importância equivalente ao calor do 

Crédito Especial ora autorizado. 



ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO: 
01.2048.18.122.1050.4064 339039 – R$ 30.000,00 
01.2049.18.541.1050.4065 339039 – R$ 29.105,43 
01.2050.18.542.1050.4066 339039 – R$ 54.000,00 
Art. 4º - A Diretoria de Contabilidade fica autorizada a 

fazer alterações e inclusões necessárias no Plano Plurianual – PPA de 

2010/2013, na Lei de Diretrizes Orçamentária – LDO para 2013, bem 

como na Lei Orçamentária Anual – LOA de 2013. 

 

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, 20.11.2013. 
 (a) JARDEL SEBBA 
     Prefeito Municipal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LEI Nº  3.053, de 25 de novembro de  2013. 

 

“Altera o inciso II, do Art. 5º; parágrafo único do Art. 
19 e inciso III, do Art. 20, todos da Lei do 
Parcelamento do Solo Urbano (lei nº 2.212, de 05 de 
agosto de 2004), 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 inciso II, do Art. 5º, da lei municipal nº 2.212, 

de 05 de agosto de 2004, passa, a partir desta data, a vigorar com a 

seguinte redação: 

 

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

Art. 5º - ... 

I - ... 

II – ter os lotes área mínima de 360,00 m2 (trezentos e 

sessenta metros quadrados) e frente mínima de 12,00m2 (doze metros); 

exceto quando se tratar de Loteamento Popular, quando poderá 

apresentar lotes com área mínima de 250,00 (duzentos e cinquenta 

metros quadrados) e testada mínima de 10,00m (dez metros)”. 

 

Art. 2º - O parágrafo único, do Art. 19, da lei municipal 

nº 2.212, de 05 de agosto de 2004, passa, a partir desta data, a vigorar 

com a seguinte redação: 

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

Art. 19 - ... 

Parágrafo único – Conforme define o PDUA, considera-

se como de interesse social o loteamento destinado à população sem 



moradia própria, com rendimento mensal igual à no máximo (três salários 

mínimos e com vínculo de trabalho como município, devendo os 

loteamentos de interesse social serem exclusivamente voltados a 

conjuntos habitacionais, sendo vedado a comercialização de lotes”. 

 

Art. 3º - O inciso III, do Art. 20, da lei municipal nº 

2.212, de 05 de agosto de 2004, passa, a partir desta data, a vigorar com 

a seguinte redação: 

 

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

 

Art. 20 - ... 

I –  

II - ... 

III – os lotes terão área mínima de 180,00m2 (cento e 

oitenta metros quadrados), com testada mínima de 8,00m (oito metros)”. 

 

Parágrafo único – O parágrafo sexto do Artigo 22 da Lei 

Municipal nº 2.212, de 05 de agosto de 2.004 (Acrescido pela Lei 

Municipal nº 2.355, de 22 de fevereiro de 2.006), passa a vigorar com a 

seguinte redação: 

 

“Lei municipal nº 2.212, de 05 de agosto de 2.004: 

 

Art. 22 - ... 

 

Parágrafo sexto – É vedado qualquer tipo de edificação 

numa extensão mínimo 500 (quinhentos) metros das Estações de 

Tratamento de Esgoto, resguardando-se aquelas já existentes e 

devidamente cadastradas”. 

 



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, 25.11.2013. 
 (a) JARDEL SEBBA 
     Prefeito Municipal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LEI Nº  3.054, de 03 de dezembro de  2013. 

 

“Autoriza a adoção de procedimentos 

relativos à cobrança da divida e créditos 

tributários 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 proceder a 

revisão de todos os créditos tributários lançados e inscritos ou não em 
divida ativa, com vistas às seguintes medidas: 

 
I – expurgo dos alcançados pela prescrição nos termos do 

artigo 174 do Código Tributário Nacional, sem prejuízo da apuração da 
responsabilidade de quem deu causa a prescrição; 

 
II – cancelamento dos valores lançados quando 

comprovada a não ocorrência do respectivo fato gerador, especialmente 
no caso do Imposto sobre Serviço e taxas pelo exercício do Poder da 
Polícia; 

 
III – cancelamento de créditos incobráveis, por 

desconhecido o endereço do contribuinte, quando comprovadamente não 
localizado e inexistentes bens capaz de permitir o seguimento da 
execução fiscal. 

 
Parágrafo Único – A revisão de que trata este artigo será 

procedida pela Secretaria Municipal de Fazenda (Finanças) e deverá der 
documentada em expediente administrativo, inclusive, quando for o caso, 
mediante termo de vistoria e verificação fiscal, conforme procedimento 
que forem estabelecidos. 

 
Art. 2º - O Poder Executivo instituirá Cadastro dos 

Contribuintes Inadimplentes em relação a créditos municipais 
devidamente constituídos, pertinentes a impostos, taxas, contribuição de 
melhoria, contribuições sociais, tarifas, preços públicos, multas e valores 
de qualquer outra origem. 

 



§ 1º - Será obrigatória a consulta ao Cadastro de que trata 
este artigo, toda vez que for examinado pedido formulado por munícipe 
objetivando concessão de auxílio, subvenção, incentivo, financiamento 
ou transferência de recursos a qualquer título. 

 
§ 2º - Ao contribuinte que estiver em débito com o 

município, ressalvado o caso de parcelamento em vigor com situação de 
regular adimplência, não será deferido qualquer pedido ou solicitação de 
que trata o parágrafo anterior, salvo nos casos de: 

 
I – Auxílio para atender situação decorrente de 
calamidade pública; 
II – Benefício previsto em lei para os comprovadamente 
necessitados. 

 
Art. 3º - Fica autorizado o protesto de Certidão de Dívida 

Ativa nos termos da Lei nº 9.492/97. 
 

Art. 4º - Fica autorizada a Fazenda Pública do Município 

de Catalão determinar o valor mínimo para constituir em executivo fiscal. 
 

Art. 5º - O Poder Executivo regulamentará no que couber, 

a presente Lei. 
 

Art. 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, 03.12.2013. 
 (a) JARDEL SEBBA 
     Prefeito Municipal 

 
 

 



LEI Nº  3.055, de 03 de dezembro de  2013. 

 

“Institui o Programa Renda Cidadã do Município 
de Catalão, na forma que estabelece e dá outras 
providências”. 

 

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, no 

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

Municipal, sanciono e promulgo a seguinte Lei: 

 
Art. 1º. Fica instituído o Programa Renda Cidadã do 

Município de CATALÃO, que consiste na concessão de benefício social 

no valor mensal de R$ 100,00 (cem reais) por família, na forma prevista 

nesta Lei. 

 

Parágrafo único. Para os efeitos desta Lei, 

considera-se família unidade nuclear, eventualmente ampliada por outros 

indivíduos que com ela possuam laços de parentesco ou de afinidade, 

que forme um grupo doméstico, vivendo sob o mesmo teto e mantendo 

sua economia pela contribuição de seus membros. 

 

Art. 2º. São objetivos do Programa Renda Cidadã do 

Município de CATALÃO: 

 

I. A promoção de política visando ao combate da 

exclusão social; 

II. O estímulo à emancipação sustentada das 

famílias que vivem abaixo da linha de pobreza; 

III. A criação de mecanismos preventivos e de 

recuperação para coibir o abandono, a prostituição e a mendicância; 

IV. O estabelecimento do cadastro único, que 

possibilite o monitoramento e a avaliação dos resultados do programa; 



 

Art. 3º. São condicionalidades para ingresso no 

Programa Renda Cidadã da Prefeitura: 

 

I. Renda familiar per capita de até R$ 150,00 

(cento e cinquenta reais); 

II. Comprovação de matrícula na rede pública de 

ensino dos filhos em idade escolar; 

III. Atestado de vacinação atualizado das crianças 

de 0 (zero) a 6 (seis) anos; 

IV. Morar em CATALÃO há pelo menos 02 (dois) 

anos; 

 

§ 1º. A comprovação da renda familiar será feita 

mediante a apresentação de um dos seguintes documentos por todos os 

membros da família do requerente que exerçam atividade remunerada: 

 

I. Carteira de Trabalho e Previdência Social com 

anotações atualizadas; 

II. Contracheque de pagamento ou documento 

expedido pelo empregador; 

III. Carnê de contribuição para o Instituto Nacional 

do Seguro Social – INSS; 

IV. Extrato de pagamento de benefício ou 

declaração fornecida pelo INSS ou outro regime de previdência social 

público ou privado; 

V. Declaração do requerente; 

 

§ 2º. A apresentação de um dos documentos 

mencionados nos incisos I a V do parágrafo anterior não exclui a 



faculdade da Prefeitura de emitir parecer sobre a situação 

socioeconômica da família requerente. 

 

§ 3º. A declaração do requerente será aceita somente 

nos casos de trabalhadores que, excepcionalmente, estejam 

impossibilitados de comprovar sua renda mediante a documentação 

mencionada nos incisos de I a IV do § 1º deste artigo. 

 

§ 4º. A renda familiar per capita será obtida por meio 

da divisão do somatório de todas as receitas pecuniárias dos integrantes 

da família pela quantidade de pessoas cadastradas como seus 

integrantes. 

 

§ 5º - A prioridade do programa renda cidadã é para 

os que não possuem outros programas sociais. 

 

§ 5º. Excepcionalmente nos casos em que o 

beneficiário possuir outros programas sociais, os mesmos serão 

somados para obtenção da receita pecuniária, influindo assim, na renda 

per capita. 

 

Art. 4º. Caberá ao Chefe do Poder Executivo, através 

da Secretaria Municipal de Promoção e Ação Social, a coordenação, a 

gestão e a operacionalização do Programa Renda Cidadã Municipal, que 

compreende a prática dos seguintes atos: 

 

I. Concessão e pagamento do benefício; 

II. A gestão do Cadastro Único; 

III. A supervisão do cumprimento das condicionalidades, 

bem como o acompanhamento e a fiscalização de sua execução. 

 



       Art. 5º. Excetuando-se as situações de caráter 

emergencial e de calamidades naturais, o ingresso das famílias no 

Programa Renda Cidadã Municipal ocorrerá única e exclusivamente por 

meio de inscrição no Cadastro Único, observadas as condições 

estabelecidas nesta Lei. 

 

Art. 6º. A concessão dos benefícios do Programa 

Renda Cidadã Municipal tem caráter temporário e não gera direito 

adquirido. 

 

Art. 7º. O benefício será pago mensalmente e poderá 

ser processado por meio de cartão magnético bancário, fornecido pela 

Administradora do Cartão, conveniada com o Município e com a 

respectiva identificação do beneficiário. 

§ 1º. O pagamento do benefício previsto nesta Lei 

será feito preferencialmente à mulher. 

 

§ 2º. O valor do benefício poderá ser majorado por 

Decreto do Executivo, em razão da dinâmica socioeconômica do País e 

de estudos técnicos sobre o tema, no mesmo índice que reajustar a 

Unidade Fiscal do Município. 

 

Art. 8º. As famílias beneficiárias deverão cumprir com 

as seguintes contrapartidas com vistas a acelerar o processo de inclusão 

social; 

 

I. Comprovante de matrícula na rede de ensino e 

frequência mínima de 85% (oitenta e cinco por cento) nas aulas do 

ensino fundamental, para alunos de 6 (seis) a 15 (quinze) anos, e 75% 

(setenta e cinco por cento) para adolescentes de 16 (dezesseis) a 17 

(dezessete) anos; 



II. Apresentação do calendário integral de 

vacinação infantil; 

III. Inscrição no Sistema Nacional de Emprego de 

todos os membros da família que estejam desempregados e aptos para o 

trabalho; 

IV. Participação nas atividades voltadas para a 

qualificação e requalificação profissional a fim de possibilitar o ingresso 

dos membros da família beneficiária no mercado de trabalho, segundo as 

suas aptidões e qualificação pessoal; 

                                V. Os recursos não poderão ser utilizados para a 

compra de bebidas alcoólicas e cigarros. 

VI. Apresentar mensalmente, comprovante de compras 

de alimentos mediante nota fiscal ou cupom fiscal, emitidos por 

estabelecimentos comerciais localizados no Município de CATALÃO, no 

valor de benefício. 

 

Parágrafo único. Será obrigatória a frequência dos 

membros das famílias beneficiadas nas atividades instituídas em favor: 

 

I. Da erradicação do analfabetismo; 

II. Do aleitamento materno; 

III. Do acompanhamento pré-natal. 

 

Art. 9º. As famílias atendidas pelo Programa Renda 

Cidadã da Prefeitura poderão ser excluídas na ocorrência das seguintes 

situações: 

 

I. Comprovação de trabalho infantil na família, nos 

termos da Legislação aplicável; 



II. Descumprimento de condicionalidades que 

acarrete o cancelamento dos benefícios concedidos; 

III. Comprovação de fraude ou prestação deliberada 

de informações incorretas quando do cadastramento; 

IV. Desligamento por ato voluntário do beneficiário 

ou por determinação judicial; 

V. Alteração cadastral da família, cuja modificação 

implique no desligamento do programa; 

VI. Três suspensões, consecutivas ou não, durante 

a vigência do beneficio; 

VII. Não retirada do benefício no prazo de 60 

(sessenta) dias após o crédito, sem justificativa; 

VIII. Mudança de residência para outro Município. 

 

Art. 10. Após o recebimento da 12ª (décima 

segunda) parcela do benefício, a família poderá, mediante avaliação 

técnica ser desvinculada do programa. 

 

Parágrafo único. A avaliação técnica será feita por 

assistentes sociais designados para este fim, obedecendo os critérios 

estabelecidos nesta Lei. 

 

Art. 11. As despesas decorrentes do Programa 

Renda Cidadã da Prefeitura correrão à conta de dotações próprias. 

 

Parágrafo único. A Prefeitura deverá compatibilizar 

a quantidade de beneficiários do Programa com as dotações 

orçamentárias disponibilizadas. 

 



Art. 12. O Chefe do Poder Executivo baixará os atos 

complementares necessários, visando regulamentar os dispositivos desta 

lei que não forem autoaplicáveis. 

 

Art. 13. Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado 

a abrir os créditos adicionais especiais necessários, bem como a 

inclusão nos instrumentos de planejamentos necessários, ou seja, Lei n.º 

2.719/2009 – Plano Plurianual (PPA), n.º 2.925/2012 – Lei de Diretrizes 

Orçamentárias (LDO) e n.º 2.963/2012 – Lei Orçamentária Anual (LOA). 

 

Art. 14. 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, 03.12.2013. 
 (a) JARDEL SEBBA 
     Prefeito Municipal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LEI Nº  3.056, de 03 de dezembro de  2013. 

“Dispõe sobre o Programa Bolsa Universitária 
Municipal e dá outras providências” 

 

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, no 

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

Municipal, sanciono e promulgo a seguinte Lei: 

 

CAPÍTULO I 
DOS OBJETIVOS DO PROGRAMA E DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO 

SUPERIOR 

Art. 1º O Programa Bolsa Universitária Municipal, de 
caráter educacional e social, tem por objetivo conceder bolsas de 
estudos a alunos universitários cuja renda familiar bruta seja de até 03 
(três) salários mínimos nacionais, regularmente matriculados em 
Instituições de Ensino Superior (IES) de natureza privada, com 
funcionamento autorizado pelo Ministério da Educação (MEC) e 
devidamente cadastradas nos termos desta Lei. 

Parágrafo único – Cinquenta bolsas de estudos serão 
reservadas a categorias profissionais que prestam relevantes serviços 
sociais em nosso Município, tais como: policiais militares, civis e 
bombeiros, onde serão beneficiados os de menor renda familiar per 
capita. 

Art. 2º O Programa Bolsa Universitária Municipal visa, 
principalmente: 

I - possibilitar a estudantes sem recursos financeiros 
próprios ou de familiares o acesso à Educação Superior; 

II - auxiliar na formação de profissionais que possam 
colaborar para o pleno desenvolvimento do Município; 

III - incentivar jovens e adultos a continuarem ou 
retornarem aos estudos; 

IV - reduzir o índice de evasão nas Instituições de Ensino 
Superior circunvizinhas; 



V - ampliar o número de profissionais com formação 
superior, de modo a propiciar a melhoria da qualidade de vida e a 
valorização do mercado de trabalho em Catalão. 

Art. 3º Às pessoas com deficiência serão reservados, no 
mínimo, 5% (cinco por cento) das bolsas de que trata esta Lei, 
calculados no início de cada semestre letivo. 

Art. 4º Para o cadastramento ou recadastramento no 
Programa Bolsa Universitária Municipal, a Instituição de Ensino Superior 
deverá apresentar, juntamente com a ficha de cadastro devidamente 
preenchida e assinada por representante legal, com firma reconhecida, 
os seguintes documentos: 

I - atestado de funcionamento do curso no qual o 
beneficiário será admitido, regularmente autorizado pelo MEC se ainda 
não formada a 1ª turma, ou regularmente reconhecido pelo MEC após a 
formação da 1ª turma; 

II - atestado de avaliação positiva de desempenho, 
conforme indicadores utilizados pelo MEC e estabelecidos no 
regulamento desta Lei; 

III - estatuto ou documento similar de constituição da 
mantenedora da IES e a última alteração consolidada, se houver; 

IV - cópia autenticada do ato de nomeação ou da ata da 
última eleição da Diretoria; 

V - cópias dos documentos pessoais, acompanhadas de 
informações quanto à nacionalidade, estado civil, profissão, endereço e 
telefone do representante legal responsável pela assinatura do convênio. 

Parágrafo único. O cadastramento deverá ser renovado a 
cada 12 (doze) meses, devendo ser apresentados os documentos a que 
se refere este artigo, devidamente atualizados. 

CAPÍTULO II 

DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA 

Art. 5º É beneficiário do Programa Bolsa Universitária 
Municipal, nele podendo se inscrever ou manter-se inscrito, o estudante 
que atender às seguintes condições, na forma estabelecida em 
regulamento: 

I - residir no Município de Catalão, Estado de Goiás; 



II - estar regularmente matriculado em curso de graduação, 
autorizado e/ou reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC), em 
Instituição de Ensino Superior privada, devidamente credenciada e 
autorizada pelo MEC, e ter sido admitido por meio de concurso 
vestibular, desempenho no ENEM – Exame Nacional do Ensino Médio – 
ou por meio de transferência de outra IES; 

III - não possuir diploma de graduação nem estar 
matriculado em outro curso de ensino superior; 

IV - ser economicamente carente, assim considerado o 
aluno pertencente a grupo familiar que possua renda bruta mensal de até 
03 (três) salários mínimos e, no máximo, 1 (um) bem imóvel; 

V - não ter reprovação por nota ou frequência; 

VI – Será beneficiado apenas uma pessoa por família; 

VII - não receber qualquer auxílio ou benefício de outra 
fonte, pública ou privada, para o custeio de sua mensalidade ou 
anuidade, ressalvados os casos previstos em regulamento;  

VIII - não ter desligamento anterior do Programa Bolsa 
Universitária devido a descumprimento de exigências mínimas ou por 
fraude, nos termos desta Lei ou de seu regulamento. 

§ 1º Não poderá inscrever-se no Programa de que trata 
esta Lei o estudante que frequente curso superior à distância ou 
semipresencial. 

§ 2º A inscrição poderá ser requerida pelo próprio 
estudante, quando maior, ou por seus pais ou representantes legais, 
devidamente identificados. 

§ 3º Para a renovação da inscrição, o estudante deverá, 
semestralmente, na data que lhe for informada pela Administração do 
Programa, atualizar seu cadastro e apresentar documentos relativos às 
alterações de renda, vínculo familiar e outras exigidas na inscrição. 

CAPÍTULO III 
DA SELEÇÃO 

Art. 6º O aluno inscrito no Programa Bolsa Universitária 
Municipal será submetido a processo de seleção, conforme previsto no 
regulamento desta Lei. 



CAPÍTULO IV 
DA CONCESSÃO DA BOLSA 

Art. 7º Serão concedidas bolsas parciais, em conformidade 
com critérios estabelecidos no regulamento, que também disporá sobre a 
forma de pagamento das mesmas, bem como sobre a distribuição dos 
quantitativos disponíveis entre os diversos cursos cadastrados. 

Art. 8º As bolsas parciais serão concedidas em valor único 
de até R$ 250,00 (Duzentos e cinquenta reais), atualizáveis 
periodicamente pelo Executivo local. 

Art. 9º A Bolsa concedida terá validade de 01 (um) 
semestre letivo, podendo ser renovada por mais semestres, desde que o 
beneficiário mantenha as condições de concessão previstas nesta Lei, 
bem como em seu regulamento, e não incorra nas penalidades 
previstas em seu Capítulo VI. 

§ 1º O período total de concessão do benefício não pode 
exceder o tempo de duração normal do curso escolhido na IES 
frequentada. 

§ 2º O benefício poderá ser suspenso, a pedido do 
beneficiário, por até 02 (dois) semestres seguidos ou alternados, 
mediante requerimento escrito à Administração do Programa, com a 
necessária justificativa, não sendo o período de suspensão contado para 
os fins do § 1º deste artigo. 

§ 3º A graduação do beneficiário no curso escolhido, o 
trancamento da matrícula ou abandono do curso, por qualquer motivo, 
interrompem a concessão do benefício a partir da ocorrência de cada 
fato, respondendo o beneficiário pelas parcelas indevidamente recebidas 
a partir da interrupção. 

§ 4º Em caso de transferência do beneficiário para outra 
IES, ou mudança de curso na mesma ou em outra IES, o prazo do § 1º 
deste artigo será contado pela média dos semestres previstos em cada 
IES para o curso escolhido. 

§ 5º A transferência de beneficiário de uma IES para outra 
dependerá de consulta prévia à Administração do Programa sobre a 
existência de vagas disponíveis na nova IES e somente poderá ser feita 
uma única vez e no início do primeiro ou do segundo semestre letivo. 

CAPÍTULO V 

DA CONTRAPRESTAÇÃO 



 Art. 10. O estudante beneficiário da Bolsa Universitária 
prestará serviços durante o curso em órgãos, entidades e instituições 
definidos e indicados pela Administração do Programa, com carga 
horária compatível com as do curso que realiza e do trabalho que 
executa, de acordo com a natureza da área de sua formação, ou em 
projetos de pesquisas, devidamente cadastrados junto à Administração 
do Programa, e que ofereçam a devida orientação, segundo as regras 
estabelecidas no regulamento. 

§ 1º A efetiva prestação de serviços prevista neste artigo é 
condição de manutenção do benefício, devendo a Administração do 
Programa regulamentar a forma de cadastramento dos órgãos, das 
entidades e instituições que acolherão os beneficiários, bem como 
manter o controle das atividades por eles desenvolvidas. 

§ 2º A Comissão Executiva a que se refere o Art. 14 desta 
Lei fiscalizará a contraprestação prevista neste artigo, podendo, para 
tanto, estabelecer requisitos de qualidade e avaliação. 

CAPÍTULO VI 
DAS PENALIDADES 

Art. 11. Na ocorrência de falsa declaração ou fraude 
visando à obtenção ou concessão de bolsa de estudo, o agente estará 
sujeito a sanções penais e demais cominações legais cabíveis, sem 
prejuízo das penalidades previstas no regulamento desta Lei. 

Art. 12. As infrações e situações determinantes da 
exclusão do Programa serão descritas em regulamento. 

§ 1º A exclusão do beneficiário ou da IES será precedida 
de procedimento administrativo, observados os princípios da ampla 
defesa e do contraditório, nos termos do regulamento. 

§ 2º Constatados indícios de infração ou situação 
excludente, a Administração do Programa suspenderá imediatamente o 
pagamento do benefício, restabelecendo-o integralmente ao final do 
procedimento administrativo, se comprovada à inexistência de infração 
ou situação excludente. 

§ 3º Outras irregularidades ou denúncias deverão ser 
apuradas pela Administração do Programa Bolsa Universitária. 

CAPÍTULO VII 
DA ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA 



Art. 13. A Secretaria Municipal de Educação será a 
Administradora do Programa, por meio de parcerias com Instituições de 
Ensino Superior e entidades assistenciais ou de educação, 
responsabilizando-se por sua implementação e execução. 

Parágrafo único. Os instrumentos de ajuste a que se refere 
este artigo estabelecerão, dentre as obrigações da Administradora do 
Programa, as seguintes: 

I - oferecer recursos materiais e humanos necessários à 
plena consecução dos objetivos do Programa; 

II - promover ampla divulgação do Programa; 

III - cadastrar e fiscalizar os beneficiários do Programa, as 
IES e entidades conveniadas, no que tange a contraprestação de 
serviços e realização dos projetos de pesquisa realizados pelos 
beneficiários que assim o adotarem, por meio da unidade específica 
vinculada à Administração do Programa Bolsa Universitária; 

IV - responder a indagações dos Poderes Legislativo e 
Judiciário, bem como do Tribunal de Contas dos Municípios e do 
Ministério Público Estadual; 

V - prestar contas dos resultados a chefia do Poder 
Executivo Municipal. 

Art. 14.  Fica instituída a Comissão Executiva do Programa 
Bolsa Universitária Municipal, composta por no mínimo 03 (três) 
membros, sendo 02 (dois) representantes da Secretaria Municipal de 
Promoção e Ação Social e um (01) da Secretaria Municipal de Educação, 
formalmente indicados por seus titulares e nomeados pelo Prefeito 
Municipal para mandato de 02 (dois) anos, permitida a recondução por 
igual período, e com funções a serem estabelecidas em regulamento. 

CAPÍTULO VIII 
DOS RECURSOS FINANCEIROS 

Art. 15. Os recursos financeiros para implementação e 
execução do Programa são oriundos do Tesouro Municipal, por meio de 
dotação orçamentária própria. 

Parágrafo único. A ampliação do número de bolsas poderá 
ocorrer mediante recursos provenientes de aumento da dotação própria 
do Programa, de doações de pessoas físicas e jurídicas, empresas e 
entidades não governamentais, além de outras fontes e convênios, 



previstos em legislação específica, e os destinados pelo Poder Judiciário 
e pelo Ministério Público em razão da aplicação de penalidades. 

 

CAPÍTULO IX 
DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

Art. 16. A concessão de bolsas prevista nesta Lei dar-se-á 
a partir do ano de 2014. 

Art. 17. O Poder Executivo regulamentará esta Lei no 
prazo de 30 (trinta) dias. 

Art. 18. 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, 03.12.2013. 
 (a) JARDEL SEBBA 
     Prefeito Municipal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LEI Nº  3.057, de 03 de dezembro de  2013. 

 

Dispõe sobre a concessão de cesta básica de 

alimentos, através de cartão magnético, aos 

servidores públicos municipais e dá outras 

providências”. 

 

 

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

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

sanciono e promulgo a seguinte Lei: 

 

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal 
autorizado a doar benefícios mensais (cesta básica de alimentos), via de 
cartão magnético, dentro dos limites das respectivas verbas disponíveis, 
aos servidores públicos municipais deste município, ativos, inativos e 
pensionistas que percebam como total de seus proventos a importância 
de até R$ 1.414,38 (um mil quatrocentos e quatorze reais e trinta e oito 
centavos) 

 
 
§ 1º - O valor do teto salarial constante deste artigo e 

definido como limite para receber o benefício poderá ser majorado via de 
Decreto do Executivo sempre que este julgar necessário. 

 
 
§ 2° - Não serão considerados para a concessão dos 

benefícios desta lei e observância do limite salarial constante deste 
artigo, os proventos percebidos a título de 1/3 (um terço) de férias, 
décimo terceiro salário e horas extras. 

§ 3° - O benefício previsto nesta Lei substitui e suprime a 
Cesta Básica de Alimentos fornecida pelo Município. 

§ 4° - Não terá direito ao benefício desta lei o servidor que 
esteja em gozo de licença para tratar de interesses particulares e para 
acompanhar cônjuge ou companheiro servidor público. 

 



§ 5° - O valor recebido via do cartão ora criado não será 
incorporado aos vencimentos para qualquer fim e sobre eles não 
incidirão quaisquer encargos previdenciários. 

 

§ 6° - Os recursos não poderão ser utilizados para a 
compra de bebidas alcoólicas e cigarros. 

 

Art. 2º O valor do benefício alimentar dos servidores 
beneficiados será feita através do Cartão magnético, no valor de R$ 
100,00 (Cem reais) mensais. 

 
 
Parágrafo único. O beneficio poderá ser reajustado, via de 

decreto, sempre que o seu valor depreciar e de acordo com a 
disponibilidade financeira do Município. 

 
 
Art. 3º O cartão de compras dará direito ao beneficiário a 

utilizá-lo na aquisição de gêneros alimentícios, de higiene pessoal e 
materiais de limpeza que atendam a sua necessidade. 

 
 

                            Art. 4º O valor do benefício será agregado ao cartão 
exclusivamente pelo Secretário Municipal de Finanças do Município e 
será cumulativo nos meses em que o beneficio valer, ou seja, caso não 
seja exaurido o primeiro valor no mês, seu valor residual ficará 
acumulado. 

 
 
Art. 5º Os benefícios serão concedidos mediante relação 

elaborada pela Diretoria de Recursos Humanos deste Município. 
 
 
Parágrafo único. A fiscalização do programa se dará por 

conta dos seguintes órgãos: 
 
 

I – Secretarias Municipal de Administração e de Regulação; 
 

II - Equipe Técnica da Diretoria de Recursos Humanos; 
 

                  III – Controle Interno do Município; e 
 



                  IV - pela própria população. 
 
 
Art. 6º O benefício será mantido enquanto o servidor se 

manter dentro da faixa de salário retro mencionada e desde que exista 
disponibilidade financeira do Município. 

 
 
Art. 7º As despesas decorrentes de execução desta lei 

correrão por conta de dotações próprias, prevista no orçamento vigente à 
época dos respectivos dispêndios, podendo, ainda, suplementar as 
referidas dotações quando insuficientes. 

 
 

                           Art. 8º O Poder Executivo poderá baixar quaisquer atos 
para o fiel cumprimento desta lei, podendo ainda firmar contratos, 
convênios, acordos ou ajustes que sejam afins ao Programa. 

 
 

                           Art. 9º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 

 
 

(a)Deusmar Barbosa da Rocha 

Presidente da Câmara Municipal de Catalão 

 

 

 “Sanciono a presente Lei . 
Registre-se e publique-se.  
Catalão, 03.12.2013. 
 (a) JARDEL SEBBA 
     Prefeito Municipal 

 

 
 

 

 

 

 

 



LEI Nº  3.058, de 03 de dezembro de  2013. 

“Denomina de Av. REMY SALGADO a 
Av. Quinta localizada no Residencial 
Village.” 

 

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 Av. “REMY SALGADO” a 

Av. Quinta,  localizada no Residencial Village.  

        

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

publicação, revogando 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, 03.12.2013. 
 (a) JARDEL SEBBA 
     Prefeito Municipal 

 

 

 

 

 

 

 



LEI Nº  3.059, de 03 de dezembro de  2013. 

 

“Autoriza a concessão de Gratificação Especial aos 

Servidores Municipais que prestaram serviços 

extraordinários e imprescindíveis no decorrer da Festa de 

Nossa Senhora do Rosário 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. 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 e imprescindíveis durante a realização da Festa de Nossa 

Senhora do Rosário de 2013: 

 LISTA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS QUE PRESTARAM SERVIÇOS 

IMPRESCINDÍVEIS E EXTRAORDINÁRIOS NO DECORRER DA FESTA DE 

NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO DE 2013. 

 

 

 
  

Matr 

  

Nome_funcionário(a) 

  

Cargo 

Vr. a  

receber 

874 ADAO SALUSTIANO DE JESUS VIGILANCIA 750,00 

1.639 ALBERTO CARLOS HORACIO DOS 

SANTOS 

CH DPTO FISCALIZ LICENC E 

HABITE-SE 

1.260,00 

4.137 ALEXANDRE GOMES FERREIRA AGENTE FISCALIZACAO-SMTC 801,00 

3.117 ALEXANDRE RODRIGUES DA COSTA AGENTE FISCALIZACAO-SMTC 801,00 

4.564 ANDERSON MESQUITA ROSA AGENTE FISCALIZACAO-SMTC 801,00 

1.920 ANTONIA DE FATIMA NASCIMENTO AUX SERVICO, NIVEL 2 940,00 

2.994 ANTONIO CARLOS DA SILVA AGENTE FISCALIZACAO-SMTC 801,00 

1.326 ANTONIO VENANCIO DA SILVA AUX SERVICO, NIVEL 1 940,00 

4.565 BENTO LUIZ DIAS AGENTE FISCALIZACAO-SMTC 801,00 

5.050 CARLOS HENRIQUE GUIMARAES AGENTE FISCALIZACAO-SMTC 801,00 

1.381 CICERO GALDINO DE SOUSA AUX SERVICO, NIVEL 1 940,00 

7.110 CLEBER ROBERTO ALVES CH DPTO FISC COMERCIO AMBULANTE 
EVENT 

2.240,00 



3.118 CLEIBER ANTONIO DA COSTA AGENTE FISCALIZACAO-SMTC 801,00 

2.996 CLEIBER MONTEIRO DOS SANTOS AGENTE FISCALIZACAO-SMTC 801,00 

4.567 CLEITON CRISPIM PEREIRA AGENTE FISCALIZACAO-SMTC 801,00 

7.421 DAIANE FERNANDES LEITE FISCAL VIG SANITARIA NIVEL 2 

FMS 

1.260,00 

5.775 DANIEL ALMEIDA DA SILVA AGENTE FISCALIZACAO-SMTC 801,00 

1.448 DANIEL ALVES RIBEIRO AUX SERVICO, NIVEL 2 1.260,00 

5.776 DIEGO LUIZ RIBEIRO TRONCHA AGENTE FISCALIZACAO-SMTC 801,00 

4.568 DIEGO TOMAS LUCIANO AGENTE FISCALIZACAO-SMTC 801,00 

727 DIVINA RIBEIRO ROSA PENA AUX SERVICO, NIVEL 1 750,00 

69 DIVINO CAMARGO DA SILVA OPERADOR MAQ PESADA, NIVEL 1 940,00 

1.136 DIVINO LEONSIO AVELLAR AUX SERVICO, NIVEL 1 940,00 

1.445 DIVINO PEREIRA NEVES AUX SERVICO, NIVEL 1 450,00 

719 DONIZETE DE FREITAS MARTINS CH DPTO TRIB IMOB E COLET 2.240,00 

5.900 EDIANE BRAZ FERREIRA FISCAL VIG SANITARIA NIVEL 2 

FMS 

1.260,00 

2.138 EDISON PONCIANO ALVES AUX SERVICO, NIVEL 1 940,00 

4.259 ENIVALDA DE FATIMA FERREIRA AGENTE FISCALIZACAO-SMTC 801,00 

4.912 FABRICIO GONCALVES DOS SANTOS FARMACEUTICO FMS 1.260,00 

5.983 FAUSTO HENRIQUE BARBOSA 

FERREIRA 

FISCAL DE OBRAS, NIVEL 2 2.240,00 

4.569 FERNANDA SOUZA PACHECO AGENTE FISCALIZACAO-SMTC 801,00 

7.350 GERCINO CEZARIO DA SILVA VIGILANCIA 2.240,00 

398 GREGORIO DA SILVA PEDREIRO, NIVEL 1 1.260,00 

76 HELENO DE PAULA PONTES ESCRITURARIO, NIVEL 3 2.240,00 

6.406 HELVIO VAGNER SILVA GUARDA VIGILANTE, NIVEL 2 750,00 

5.985 IZAIAS APOLINARIO DANTAS FISCAL DE OBRAS, NIVEL 2 1.260,00 

443 JAMIL ANTONIO DOS SANTOS AUX SERVICO, NIVEL 1 940,00 

1.583 JEOVANINE LUIZ LOURENCO GUARDA VIGILANTE, NIVEL 3 750,00 

302 JESUS BERNARDO DE OLIVEIRA AUX SERVICO, NIVEL 1 940,00 

4.570 JOAO ALBERTO CAIADO DE CASTRO 

FILHO 

AGENTE FISCALIZACAO-SMTC 801,00 

440 JOAO BATISTA DA SILVA IV AUX SERVICO, NIVEL 1 940,00 

1.636 JOAO FERNANDES DA SILVA AUX SERVICO, NIVEL 1 1.260,00 

6.390 JOAO PEREIRA DE MELO ENCANADOR, NIVEL 2 940,00 

1.066 JOSE CARLOS RODOVALHO AUX SERVICO, NIVEL 2 1.260,00 

95 JOSE LOURENCO DE MORAIS AUX SERVICO, NIVEL 1 940,00 

7.139 JOZELITO MORAIS BORGES ARAUJO CH DPTO MAN BOSQUES, PARQUES 

REPR URB 

1.260,00 

1.117 JUAREZ RODOVALHO DA SILVA AUX SERVICO, NIVEL 1 1.260,00 

3.373 LEANDRO MARTINS SILVERIO AGENTE FISCALIZACAO-SMTC 801,00 

7.422 LIVIA MARIA PEREIRA  NETTO 

VIEIRA 

FISCAL VIG SANITARIA NIVEL 2 

FMS 

1.260,00 



410 LIZANDRO DE OLIVEIRA SILVA AUX SERVICO, NIVEL 1 940,00 

4.572 LUCAS AGUIAR AGENTE FISCALIZACAO-SMTC 801,00 

887 LUIS CARLOS DE ALMEIDA ARMADOR, NIVEL 2 450,00 

624 MANOEL PEREIRA DA SILVA AUX SERVICO, NIVEL 1 670,00 

4.573 MARCIO JOSE DAS NEVES AGENTE FISCALIZACAO-SMTC 801,00 

5.986 MARCOS AURELIO DA SILVA FISCAL DE OBRAS, NIVEL 2 1.260,00 

2.127 ODILON JORGE DOS SANTOS AUX SERVICO, NIVEL 1 940,00 

1.403 PAULO DOS ANJOS ROSA AUX SERVICO, NIVEL 1 940,00 

7.084 PAULO HENRIQUE DA SILVA 

FERNANDES 

CH DPTO AVALIACAO IMOVEL 

RURAL 

1.260,00 

1.465 REGINALDO BATISTA BORGES AUX SERVICO, NIVEL 1 940,00 

1.406 RENATO JOAO MARTINS AUX SERVICO, NIVEL 2 1.260,00 

5.988 ROGERIO GARCIA DE OLIVEIRA FISCAL DE OBRAS, NIVEL 2 1.260,00 

6.354 ROSILAINE APARECIDA 

ALVARENGA DA SILVEIRA 

AUX SERVICO, NIVEL 1 1.260,00 

1.214 SEBASTIAO COELHO DA SILVA GUARDA VIGILANTE, NIVEL 2 2.240,00 

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 801,00 

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 

616 VALDIVINO PIRES MOURA PEDREIRO, NIVEL 1 1.260,00 

2.033 VALMIR CARLOS NETO AUX SERVICO, NIVEL 1 940,00 

1.194 VANDERLEY DE OLIVEIRA DA SILVA AUX SERVICO, NIVEL 2 1.260,00 

5.896 VILMA ESTEVES NETO FISCAL VIG SANITARIA NIVEL 2 

FMS 

1.260,00 

5.897 VINICIUS ANTONIO DA SILVA FISCAL VIG SANITARIA NIVEL 2 
FMS 

1.260,00 

7.417 WANESSA DE ALMEIDA 

VERZELLONI 

FISCAL DE OBRAS, NIVEL 2 1.260,00 

5.779 WELDA DE LOURDES BORGES SILVA AGENTE FISCALIZACAO-SMTC 801,00 

1.605 WILLIAM GONCALVES AUX SERVICO, NIVEL 2 940,00 

4575 WILMAR GONCALVES DE SOUSA 

JUNIOR 

AGENTE FISCALIZACAO-SMTC 801,00 

2.037 WILSON CLEMENTINO MOREIRA AUX SERVICO, NIVEL 1 750,00 

  79 servidores municipais TOTAL GERAL................R$ 85.921,00 

 

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, 03.12.2013. 
 (a) JARDEL SEBBA 
     Prefeito Municipal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LEI Nº  3.060, de 03 de dezembro de  2013. 

 

“Dispõe sobre a regulamentação do art. 241 da 
Constituição Federal, quanto aos convênios a serem 
celebrados pelo Município e Estado de Goiás, quando 
o objeto seja o aumento da arrecadação estadual”. 

 

 

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 Chefe do Poder Executivo Municipal fica 

autorizado a ceder servidor à Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás, 
a fim de possibilitar o comprimento de convênio, acordos ou ajustes, cujo 
objetivo seja propiciar o aumento da arrecadação estadual. 

 
Art. 2º - O Servidor Municipal que for colocado à 

disposição do Estado deverá cumprir as ordens e determinações das 
autoridades estaduais a que se submeter. 

 
Art. 3º - O Município se responsabiliza pelo ressarcimento 

integral dos prejuízos que seu servidor possa ocasionar à Fazenda 
Estadual, quando estiver à disposição deste ente. 

 
Parágrafo único – O dano causado pelo servidor municipal 

será apurado pela Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás, com a 
participação do Município em todas as fases. 

 
Art. 4º - 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, 03.12.2013. 
 (a) JARDEL SEBBA 
     Prefeito Municipal 

 



LEI Nº  3.061, de 03 de dezembro de  2013. 

 

“Denomina de ‘Escola Municipal Dario Pires’ a instituição 
de ensino construída no Distrito de Pires Belo”. 

 
 
 

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 ‘Escola Municipal Dario 

Pires’ a instituição de ensino construída no Distrito de Pires Belo. 
 
 
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, 03.12.2013. 
 (a) JARDEL SEBBA 
     Prefeito Municipal 

 
 

 

 

 

 

 

 



LEI Nº  3.062, de 03 de dezembro de  2013. 

 

“Declara de Utilidade Pública a Liga Municipal de 

Futebol de Salão 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 “Liga Municipal de Futebol de Salão de Catalão”, inscrita no 

CNPJ/MF sob n°. 24.811.382/0001-00 entidade sem fins lucrativos, 

organizadora de eventos esportivos na modalidade principal de futebol 

de salão, com foco nas categorias de base, com sede no município de 

catalão, Estado de Goiás.  

        

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, 03.12.2013. 
 (a) JARDEL SEBBA 
     Prefeito Municipal 

 

 



LEI Nº  3.063, de 03 de dezembro de  2013. 

 

“Cria o Programa Cheque-Reforma no 
âmbito do Município de Catalão, 
destinado à construção e melhoria de 
unidades habitacionais de pessoas de 
baixa renda e dá outras providências”. 

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

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

 
Art. 1º - Fica criado âmbito do município de Catalão, 

Estado de Goiás, o Programa Cheque-Reforma, destinado à aquisição 
de materiais para construção, reforma, ampliação ou conclusão de 
unidades habitacionais de pessoas de baixa renda, integrantes ou não de 
programas habitacionais locais. 

 
Art. 2º - O Cheque-Reforma será concedido diretamente à 

pessoa física beneficiária do Programa e poderá ser usado, 
exclusivamente, na aquisição de mercadorias ou materiais de construção 
junto às pessoas jurídicas regularmente inscritas no cadastro de 
contribuintes do Município de Catalão que tenham por atividade 
comercial a venda de mercadorias no ramo da construção civil. 

 
Art. 3º - O benefício expresso no Cheque-Reforma, 

instrumento destinado à operacionalização do presente Programa, será 
de até R$ 5.000,00 (Cinco mil reais) unidade habitacional. 

 
§ 1º - Para os efeitos desta Lei, entende-se como: 
 
I – construção de unidade habitacional: obras destinadas a 

reduzir o déficit habitacional quantitativo por incremento ou por reposição 
do estoque de moradias, visando à redução de casos de domicílios 
improvisados, da coabitação familiar e do ônus excessivo com aluguel; 

 
II – reforma, ampliação e conclusão habitacional: obras 

destinadas a reduzir o déficit habitacional qualitativo em domicílios com 
adensamento excessivo de moradores, sem unidade sanitária domiciliar 
exclusiva, com alto grau de depreciação, construções inacabadas, com 
qualquer outro tipo de inadequação habitacional ou com carência de 
infraestrutura, tais como ligações domiciliares de energia, abastecimento 
de água, esgotamento sanitário ou fossa séptica. 



 
§ 2º - O benefício de que trata este artigo será concedido 

em parcelas que podem variar entre R$ 500,00 (quinhentos reais) e R$ 
5.000,00 (cinco mil reais) ficando o pagamento da parcela posterior 
condicionado à prestação de contas da parcela precedente. 

 
§ 3º - O benefício a que se refere o inciso I do caput será 

concedido apenas uma vez por família. 
 
§ 4º - O benefício de que trata o inciso II do caput poderá 

ser concedido mais de uma vez, desde que o beneficiário e sua moradia 
se enquadrem nas condições estabelecidas nesta Lei. 

 
Art. 4º - São requisitos para o beneficiário participar do 

programa: 
 
I – ter renda mensal não superior a 03 (três) salários 

mínimos; 
II – não possuir outro imóvel; 
III- ser maior de dezoito anos ou emancipado; 
IV – ter família constituída de, no mínimo, dois integrantes; 
V – comprovar vínculo de residência no Município de 

Catalão, no mínimo, três anos. 
 
§ 1º - Além dos requisitos previstos no caput, o 

beneficiário deverá apresentar cópia do cartão de vacina atualizado e 
comprovante de matrícula dos filhos menores de idade em 
estabelecimento de ensino adequado. 

 
§ 2º - Os benefícios do Programa Cheque-Reforma serão 

concedidos, preferencialmente, em nome da mulher e às famílias do 
Cadastro único dos Programas Sociais. 

 
§ 3º - O benefício mencionado nesta Lei poderá ser 

extensivo aos beneficiários de programas habitacionais realizados em 
parceria com a Caixa Econômica Federal. 

 
Art. 5º - Caberá à Secretaria Municipal de Habitação e 

Assuntos Fundiários em conjunto com a Secretaria Municipal de 
Promoção e Ação Social: 

 
I – a elaboração do Cadastro de Beneficiários do 

Programa Cheque-Reforma e a seleção das pessoas aptas a receber 
seus benefícios, conforme pontuação em ordem decrescente obtida por 
meio da aplicação de tabela de pontuação que obedecerá à seguinte 
ordem de prioridade de critérios, entre outros: 



a) Condições técnicas da residência, a serem 
avaliadas pela SEHAF; 

b) Número de moradores permanentes na 
residência; 

c) Número de menores de idade e de idosos 
moradores permanentes na residência; 

d) Renda familiar; 
e) Tempo de residência no Município de Catalão, 

Estado de Goiás. 
 
II – a classificação dos serviços a serem realizados por 

família, conforme critérios de enquadramento estabelecidos pela SEHAF; 
 
Art. 6º - Caberá à SEHAF: 
 
I – a definição dos serviços a serem realizados, os 

respectivos valores a serem concedidos em cada etapa e seu 
fracionamento; 

 
II – a entrega dos Cheques-Moradia às famílias 

contempladas após vistoria atualizada aos imóveis; 
 
III – a orientação técnica aos beneficiários; 
 
IV – a fiscalização da execução dos serviços, bem como a 

liberação das parcelas, sem prejuízo da fiscalização dos órgãos de 
controle interno e externo do Município de Catalão. 

 
Art. 7º - Fica o Poder Executivo autorizado a celebrar 

convênios de cooperação técnica com entidades governamentais e não 
governamentais, associações e cooperativas para prestação de 
assistência técnica aos interessados, especialmente para elaboração de 
projetos e orçamentos e para execução ou orientação quanto à 
construção. 

 
Art. 8º- Os recursos necessários à implementação do 

presente programam correrão à conta do Tesouro do Município de 
Catalão serão alocados em programa específico no orçamento da 
Secretaria Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários. 

 
Art. 9º - O beneficiário do programa de que trata a 

presente Lei fica obrigado a aplicar os recursos estritamente nos termos 
em que foram concedidos, devendo prestar contas por oportunidade da 
fiscalização, na forma da regulamentação a ser implementada pela 
SEHAF. 

 



Art. 10º - Ao beneficiário do Cheque-Reforma é vedado: 
 
I – utilizar os recursos obtidos para outros fins que não 

sejam a aquisição de materiais de construção; 
 
II – realizar a troca dos cheques por dinheiro, ainda que 

parcialmente ou em caráter temporário; 
 
III – vender, alienar, alugar, emprestar ou ceder a 

terceiros, a qualquer título, os materiais adquiridos com recursos do 
Programa ou os próprios cheques; 

 
Art. 11º - A aplicação indevida dos recursos do Programa 

Cheque-Reforma sujeita o beneficiário às seguintes penalidades, sem 
prejuízo das sanções penais cabíveis: 

 
I – exclusão definitiva de qualquer programa habitacional 

subsidiado, em caso de fraude; 
II – inscrição em cadastro habitacional de beneficiários 

com restrições. 
 
Parágrafo Único – Será excluída definitivamente do 

Programa Cheque-Reforma a empresa que se utilizar de artifício ou meio 
fraudulento no intuito de se beneficiar indevidamente, sem prejuízo das 
sanções penais, administrativas e fiscais cabíveis. 

 
Art. 12º - Esta lei poderá ser regulamentada vai de 

Decreto do Executivo. 
 
Art. 13º - Esta Lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
 
Art. 14 – 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, 03.12.2013. 
 (a) JARDEL SEBBA 
     Prefeito Municipal 



LEI Nº  3.064, de 03 de dezembro de  2013. 

 

“Cria o Programa Aluguel Social na forma que            
específica e dá outras providências.” 

 
 
 

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

 
Art. 1º. Fica criado, no âmbito municipal, o Programa 

Aluguel Social, que consiste na concessão, pelo Poder Executivo, de 
benefício financeiro destinado ao pagamento de aluguel de imóvel de 
terceiros a famílias em situação habitacional de emergência e de 
vulnerabilidade social, e que não possuam outro imóvel próprio, no 
Município ou fora dele. 

 
§ 1º Para os efeitos da presente Lei, família em 

situação de emergência é aquela que teve sua moradia destruída ou 
interditada em função de deslizamentos, inundações, incêndio, 
insalubridade habitacional ou outras condições que impeçam o uso 
seguro da moradia e que resida há pelo menos um ano no mesmo 
imóvel.  

 
§ 2º O subsídio do Aluguel Social será destinado 

exclusivamente ao pagamento de locação residencial.  
 
§ 3º O valor do Aluguel Social limitar-se-á ao valor do 

aluguel do imóvel locado, até o limite de 01 (um) salário mínimo mensal 
por família.  

§ 4º A concessão de Aluguel Social fica limitada à 
quantidade máxima de 50 (cinquenta famílias, simultaneamente, que 
atendam aos requisitos e condições exigidas nesta Lei, observada a 
disponibilidade orçamentária e financeira.  

 
Art. 2º A interdição do imóvel será reconhecida por 

laudo da Secretaria Municipal de Obras, confeccionado por intermédio 
dos meios técnicos cabíveis e aplicáveis ao caso.  

 
§ 1º No ato da interdição de qualquer imóvel serão 

cadastros os respectivos moradores, com a definição de um responsável 
por moradia.  



§ 2º Será dada preferência à inclusão no Programa a 
família que possua, nesta ordem, as seguintes condições:  

 
I - maior risco de habitabilidade, em grau a ser 

estipulado no parecer técnico da Secretaria Municipal de Obras;  
 
II - presença de crianças de 0 a 12 anos;  
 
III - portadores de necessidades especiais, idosos a 

partir de 60 anos ou doentes.  
 
Art. 3º. A partir das informações ofertadas pela 

Secretaria Municipal de Obras, a Secretaria Municipal de Promoção e 
Ação Social cadastrará as famílias em situações de risco.  

 
§ 1º A Secretaria Municipal de Promoção e Ação 

Social, diligenciará para obter os demais dados necessários à inclusão 
das famílias no Programa, mediante a realização de visitas ou outras 
providências que se fizerem necessárias.  

 
§ 2º A Secretaria Municipal de Promoção e Ação 

Social reconhecerá o preenchimento das condições por parte das 
famílias, considerando as disposições dessa Lei e de seu regulamento, 
se houver. 

 
§ 3º Para os casos das famílias que não se 

encontram em área de risco, mas tão somente em situação de 
vulnerabilidade social e estão na iminência (moradia necessitando de 
reforma urgente), ou acabaram de ficar sem qualquer tipo de abrigo, não 

será exigido o Laudo da Secretaria Municipal de Obras. 
 
Art. 4º Somente poderão ser objeto de locação, nos 

termos do Programa criado por esta Lei, os imóveis localizados no 
Município de Catalão, que possuam condições de habitabilidade e 
estejam situados fora de área de risco, contratados com os devidos 
proprietários ou respectivos representantes legais.  

 
 
Art. 5º A eleição do imóvel a ser locado, a 

negociação, a contratação da locação e o pagamento mensal aos 
locadores será de responsabilidade exclusiva do titular do benefício.  

 
Art. 6º Administração Pública não será responsável 

por qualquer ônus financeiro ou legal com relação ao locador, em caso 
de inadimplência ou descumprimento de qualquer cláusula contratual por 
parte do beneficiário.  



 
Art. 7º O benefício será concedido em prestações 

mensais mediante depósito bancário em conta sob a titularidade do 
responsável identificado de acordo com o § 1º do artigo 2º.  

 
§ 1º A titularidade para o pagamento dos benefícios 

será preferencialmente concedida à mulher responsável pela família.  
 
§ 2º O pagamento que se refere o caput somente 

será efetivado mediante apresentação do contrato de locação 
devidamente assinado pelas partes contratantes, contendo cláusula 
expressa de ciência pelo locatário que o locador é beneficiário do 
Programa Aluguel Social.  

 
§ 3º A continuidade do pagamento está condicionada 

a apresentação mensal dos recibos de quitação dos alugueis do mês 
anterior, que deverá ser apresentado até o décimo dia útil do mês 
seguinte ao vencimento, sob pena de suspensão do benefício até a 
comprovação, observado o limite apontado no artigo 8º.  

 
Art. 8º O benefício será concedido pelo prazo de até 

seis meses, prorrogável uma única vez por igual período.  
 
Art. 9º. É vedada a concessão do benefício a mais de 

um membro da mesma família cadastrada, sob pena de cancelamento do 
benefício.  

 
Parágrafo Único. O não atendimento de qualquer 

comunicado emitido pelo Departamento de Habitação implicará no 
desligamento do beneficiário do Programa Aluguel Social.  

 
Art. 10. Cessará o benefício, perdendo o direito a 

família que:  
I - deixar de atender, a qualquer tempo, aos critérios 

estabelecidos na presente Lei;  
 
II - sublocar o imóvel objeto da concessão do 

benefício;  
III - prestar declaração falsa ou empregar os valores 

recebidos para fim diferente do proposto nesta Lei, qual seja, para 
pagamento de aluguel residencial;  

 
IV - deixar de ocupar o imóvel locado.  
 
Art. 11. As famílias contempladas com o Aluguel 

Social  terão prioridade nos novos programas habitacionais que visarem 



a entrega de novas casas ou apartamentos populares, o que não vincula 
o Município, entretanto, em qualquer tipo de responsabilidade caso as 
famílias não cumpram os requisitos exigidos e consequentemente não 
sejam contempladas nos programas habitacionais.  

 
Parágrafo Único. O Município deverá efetuar o 

monitoramento bem como oferecer capacitação dos familiares por meio 
de assistente social habilitado, visando alcançar a autonomia 
socioeconômica da família quando cessar o pagamento do Aluguel 
Social.  

 
Art. 12. As despesas decorrentes deste programa 

correrão por dotação orçamentária própria, suplementadas se 
necessário.  

 
Art. 13. O Poder Executivo poderá regulamentar esta 

Lei no que couber.  
 
Art. 14. Esta Lei entra em vigor na data de sua 

publicação.  
 
Art. 15. 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, 03.12.2013. 
 (a) JARDEL SEBBA 
     Prefeito Municipal 

 

 

 

 

 

 

 



LEI Nº  3.065, de 17 de dezembro de  2013. 

 

“Abre Crédito Especial no valor de R$ 
1.309.821,76 (um milhão trezentos e nove 
mil oitocentos e vinte e um reais e setenta 
e seis centavos) e dá outras providências”. 

 
 

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de 

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

Prefeito Municipal, sanciono e promulgo a seguinte Lei: 

 

Art. 1° - É aberto Crédito Especial, no valor de R$ 

1.309.821,76 (um milhão trezentos e nove mil oitocentos e vinte e 

um reais e setenta e seis centavos), nas dotações orçamentárias da 

Lei Municipal nº 2.963, de 28 de dezembro de 2012, que estima a 

receita e fixa a despesa para o exercício de 2013, conforme Anexo 

único desta Lei. 

 

Art. 2º - Para cobertura do crédito especial 

autorizado no artigo anterior desta lei, serão utilizados recursos do 

excesso de arrecadação. 

 

Art. 3º - Fica autorizado a abrir créditos Adicionais 

de natureza suplementar até o limite fixado na Lei nº 2.963, de 28 

de dezembro de 2012, que dispõe sobre a Lei Orçamentária Anual 

para o exercício de 2013.  

 

Art. 4º - Fica autorizado a fazer as alterações e 

inclusões necessárias no Plano Plurianual – PPA de 2010/2013, na 



Lei de Diretrizes Orçamentária – LDO para 2013, bem como na Lei 

Orçamentária Anual – LOA de 2013. 

 

Art.5º - 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, 17.12.2013. 
 (a) JARDEL SEBBA 
     Prefeito Municipal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LEI Nº  3.066, de 17 de dezembro de  2013. 

 

“Dispõe sobre a substituição da cesta básica de  

alimentos distribuída pelo Município às pessoas 

de baixa renda por cartão magnético na forma 

que especifica” 

 
 
 

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

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

sanciono e promulgo a seguinte Lei: 

 

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a 

substituir a cesta básica de alimentos doada mensalmente às famílias de 

baixa renda deste município, entendido como tais àquelas famílias que 

se enquadrem no perfil definido em triagem feita pela Secretaria de 

Promoção e Ação Social. 

 

Parágrafo Único - A triagem a ser feita pela Secretaria de 

Promoção e Ação Social levará em conta a renda per capta da família 

beneficiada, as condições financeiras atuais vividas e ainda a 

demonstração de necessidade urgente para suprir a sobrevivência 

familiar e a relação final dos contemplados com o Programa será 

elaborada pela Secretaria Municipal de Promoção e Ação Social. 

 

Art. 2º O valor do benefício alimentar das famílias a serem 

beneficiadas através do Cartão magnético será de R$ 100,00 (cem reais) 

mensais. 



Parágrafo único. O beneficio poderá ser reajustado, via de 

decreto, sempre que o seu valor depreciar e de acordo com a 

disponibilidade financeira do Município. 

 

Art. 3º O cartão magnético é um cartão de compras, que 

dará direito a família beneficiada a utilizá-lo na aquisição de gêneros 

alimentícios, de higiene pessoal e materiais de limpeza que atendam a 

sua necessidade. 

 

§ 1º - Os recursos oriundos deste benefício não poderão 

ser utilizados para a compra de bebidas alcoólicas e cigarros. 

 

§ 2º - Mensalmente o beneficiário deverá prestar contas 

de seus gastos mediante a apresentação de nota fiscal à Secretaria de 

Promoção e Ação Social, sob pena de não ser efetivada a recarga do 

cartão no mês subsequente. 

 

Art. 4º O valor do benefício será agregado ao cartão 

exclusivamente pelo Secretário Municipal de Finanças do Município e 

será cumulativo nos meses em que o beneficio valer, ou seja, caso não 

seja exaurido o primeiro valor no mês, seu valor residual ficará 

acumulado. 

 

Art. 5º A fiscalização do programa se dará por conta dos 

seguintes órgãos: 

I - Controle Interno do Município;  

II - Secretaria Municipal de Promoção e Ação; 

III - Pela própria população; e 

IV – Secretaria Municipal de Administração. 

 



Art. 6º O benefício será mantido enquanto a família 

beneficiada permanecer nas condições mencionadas no § 1º,do Art. 1º 

desta Lei. 

 

Art. 7º As despesas decorrentes de execução desta Lei, 

correrão por conta de dotações próprias, prevista no orçamento vigente à 

época dos respectivos dispêndios, podendo, ainda, suplementar as 

referidas dotações quando insuficientes. 

 

Art. 8º O Poder Executivo poderá baixar quaisquer atos 

para o fiel cumprimento desta Lei, podendo ainda firmar contratos, 

convênios, acordos ou ajustes que sejam afins ao Programa. 

 

Art. 9º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, 

revogadas as disposições em contrário. 

 

Art. 10. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.  

 

Art. 11. 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, 17.12.2013. 
 (a) JARDEL SEBBA 
     Prefeito Municipal 

 

 

 



LEI Nº  3.067, de 17 de dezembro de  2013. 

“Institui o Programa de Adoção de Praças Públicas e de 
Esportes e Áreas Verdes, estabelecem seus objetivos e 
processos, suas espécies e limitações das 
responsabilidades e dos benefícios dos adotantes”.  

 

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: 

 

Da Instituição e Objetivos do Programa 

 

Art. 1º. Fica instituído o Programa de Adoção de 
Praças Públicas e de Esportes e Áreas Verdes no âmbito do Município 
de Catalão – Goiás, desde que não se altere a destinação dos bens em 
questão, posto que tratam-se de bens de uso comum abertos à livre 
utilização de todos, que lhes é característica qualificadora, com os 
seguintes objetivos, entre outros:  

I – promover a participação da sociedade civil 
organizada e das pessoas jurídicas na urbanização, nos cuidados e na 
manutenção das praças públicas, de esportes e de áreas verdes do 
Município de Catalão, em conjunto com Poder Público Municipal;  

II – levar a população vizinha às praças públicas, de 
esportes e áreas verdes a entenderem esses espaços como de 
responsabilidade concorrente com o Poder Público Municipal;  

III – incentivar o uso das praças, de esportes e áreas 
verdes pela população, por associações desportivas, de lazer e culturais 
da área de abrangência das mesmas;  

IV – propiciar que grupos organizados da população 
elaborem projetos de utilização das praças públicas, de esportes e áreas 
verdes que atinjam as diversas faixas etárias e necessidades especiais 
da população.  

Do Processo de Adoção 

 



Art. 2º.  Podem participar do programa quaisquer 
entidades da sociedade civil, associações de moradores, sociedade 
amigos de bairro e pessoas jurídicas legalmente constituídas e 
cadastradas no Município de Catalão.  

Art. 3º. Para participar no programa será necessária 
à assinatura de convênio entre a entidade que vai assumir a adoção e o 
Poder Público Municipal.  

Art. 4º. Para dar início ao processo de adoção com 
vistas à assinatura do convênio referido no artigo anterior, a entidade ou 
a pessoa jurídica, interessada em adotar determinada área pública, 
objeto desta lei, deve dar entrada a proposta de adoção, anexando o 
necessário projeto a ser desenvolvido. 

Art. 5º. A adoção de uma praça pública, de esportes 
ou área verde pode se destinar a:  

I – urbanização da praça pública ou de esportes de 
acordo com projeto elaborado pelo departamento competente do 
Executivo Municipal ou por ele aprovado;  

II – construção dos diversos equipamentos esportivos 
ou de lazer em praça pública, ou de esportes, de acordo com o projeto 
elaborado pelo departamento competente do Executivo Municipal ou por 
ele aprovado;  

III – conservação e manutenção da área adotada;  

IV – realização de atividades culturais, educacionais, 
esportivas ou de lazer, de acordo com o projeto apresentado para 
aprovação e assinatura do convênio.  

Art. 6º. Caberá ao Executivo Municipal, através dos 
órgãos competentes:  

I – a elaboração dos projetos de urbanização e 
construção de praças públicas, de esportes e áreas verdes que venham 
a ser adotadas;  

II – a aprovação dos projetos de urbanização, ou de 
construção de praças publicas, de esporte e áreas verdes que sejam 
elaboradas fora dos órgãos do Executivo Municipal em função do 
convênio estabelecido.  

Art. 7º. A adoção de praças públicas, de esporte e 
áreas verdes opera-se sem prejuízo da função do Poder Executivo de 



administrar os próprios municipais, nem que se mudem a destinação 
originária das mesmas.  

 

Das Responsabilidades 

Art. 8º. Caberá à entidade ou pessoa jurídica 

adotante a responsabilidade:  

I – pela execução dos projetos elaborados ou 
aprovados pelo Poder Público Municipal, com verba pessoal ou material 
próprio;  

II – pela prevenção e manutenção conforme 
estabelecidos no convênio e no projeto apresentado.  

Art. 9º. As entidades e pessoas jurídicas, que vierem 

a participar do programa, deverão zelar pela manutenção, conservação, 
recuperação e iluminação da área que adotar, bem como a elaboração e 
execução dos trabalhos de arborização, com a adoção de sementes e 
mudas de árvores.  

 

Dos Benefícios pela Adoção de Praças Públicas, 
 de Esporte e Áreas Verdes. 

 

Art. 10. A entidade ou pessoa jurídica adotante ficará 

autorizada, após a assinatura do convênio, a afixar, na área adotada, 
uma ou mais placas padronizadas alusivas ao processo de colaboração 
com o Poder Executivo Municipal, bem como o objetivo da adoção, 
conforme modelo a ser estabelecido no decreto regulamentador. 

Parágrafo único – O ônus com relação à elaboração 
e colocação das placas será de inteira responsabilidade do adotante 
observados os critérios estabelecidos pela legislação.  

Art. 11. Caso a entidade adotante se trate de 

sociedade civil sem fins lucrativos, poderá a mesma usar dos espaços 
adotados para fins de publicidade, a fim de arrecadar fundos para 
consecução dos objetivos estabelecidos no convênio.  

Parágrafo único - Pela utilização e exploração dos 
meios de publicidade e propaganda previstas nos artigos 10 e 11 desta 



lei, ficam as entidades ou empresas privadas conveniadas isentas do 
pagamento das respectivas taxas de licença para publicidades 
estabelecidas nas leis vigentes.  

Art. 12. O convênio de adoção em momento algum 

deverá conceder qualquer tipo de uso à entidade adotante a não ser 
aqueles estabelecidos nesta lei, principalmente no que diz respeito à 
concessão de uso ou permissão de uso.  

 

 Disposições Finais 

Art. 13. Esta lei deverá ser regulamentada por 
decreto pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente, num prazo de 60 
(sessenta) dias a contar da sua publicação, no qual se estabelecerá, 
entre outras medidas:  

I – os órgãos responsáveis pela aprovação dos 
projetos citados no artigo 4º desta lei;  

II – a forma e o tipo de placa padronizada 
estabelecida no artigo 10;  

III – a forma e tipo de publicidade estabelecida no 
artigo 11.  

Art. 14. 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, 17.12.2013. 
 (a) JARDEL SEBBA 
     Prefeito Municipal 

 

 

 



LEI Nº  3.068, de 17 de dezembro de  2013. 

 

“Autoriza o Município de Catalão a firmar convênio com o 

CONSELHO CENTRAL DA DIOCESE DE IPAMERI – 

SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS – DA SOCIEDADE SÃO 

VICENTE DE PAULO, associação civil de direito privado, 

beneficente, caritativa e de assistência social, sem fins econômicos, 

com sede nesta cidade, da forma que especifica e dá outras 

providências”. 

 

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, no 

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

Municipal, sanciono e promulgo a seguinte Lei: 

 

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

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

parceria com o CONSELHO CENTRAL DA DIOCESE DE IPAMERI – 

SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS – DA SOCIEDADE SÃO VICENTE 

DE PAULO, associação civil de direito privado, beneficente, caritativa e 

de assistência social, sem fins econômicos, com sede nesta cidade, 

inscrito no CNPJ/MF sob o nº 03.669.211/0001-00, detentor do título de 

utilidade pública estadual, lei 3.307, de 10/11/1961 e municipal, lei nº 

2.447, de 15/12/2006, objetivando a concessão de subvenção social para 

ser utilizada pela Sociedade São Vicente de Paulo de Catalão, na 

reforma e adequação da antiga Casa da Criança em um Centro Social e 

Formação, que desenvolverá projetos envolvendo crianças, 

adolescentes, jovens, mães gestantes e outros. 

 

§ 1º - Fica o Município autorizado a conceder 

subvenção social à entidade beneficente, caritativa e de assistência 

social CONSELHO CENTRAL DA DIOCESE DE IPAMERI – SAGRADO 



CORAÇÃO DE JESUS – DA SOCIEDADE SÃO VICENTE DE PAULO, 

até a importância de R$ 38.000,00 (trinta e oito mil reais). 

 

§2º - O repasse ocorrerá em uma única parcela, 

cujos valores deverão ser aplicados de acordo com o Plano de Aplicação 

aprovado pela municipalidade.  

 

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

CONSELHO CENTRAL DA DIOCESE DE IPAMERI – SAGRADO 

CORAÇÃO DE JESUS – DA SOCIEDADE SÃO VICENTE DE PAULO 

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

prestação de contas referente à subvenção recebida nos moldes 

indicados pela Controladoria Municipal de Contas deste Município.  

 

Art. 3º - As despesas decorrentes da aplicação desta 

Lei serão suportadas por dotações orçamentárias próprias vigentes, a 

conta da seguinte verba: 

01.2021.08.244.1026.4027 335043 (1.00.000) 

4027 – Manutenção das Atividades Assistenciais 

335043 – Subvenções Sociais 

1.00.000 – Recursos Próprios 

 

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, 17.12.2013. 
 (a) JARDEL SEBBA 
     Prefeito Municipal 



LEI Nº  3.069, de 17 de dezembro de  2013. 

 

“AUTORIZA O EXECUTIVO MUNICIPAL A 

CEDER EM COMODATO A ACADEMIA 

CATALANA DE LETRAS O IMÓVEL PÚBLICO 

QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS”. 

 
 

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, no 

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

Municipal, sanciono e promulgo a seguinte Lei: 

 

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

ceder em comodato, por 30 (trinta) anos, podendo ser renovado por 

sucessivos períodos, à ACADEMIA CATALANA DE LETRAS, sociedade 

civil sem fins lucrativos, de natureza cultural, com sede provisória na 

Avenida 20 de Agosto, nº 1900, Centro, nesta cidade, Estado de Goiás, 

inscrita no CNPJ sob o nº 07.177.340/0001-31, o bem imóvel de 

propriedade do Município de Catalão, necessário para o desempenho 

das finalidades da Academia no Município de Catalão, a seguir descrito: 

 

- um imóvel urbano (terreno e casa residencial), 

situado na Avenida João XXIII, CCI nº 125, Centro, nesta cidade, 

registrado no Livro 3-AE, fls 222/v, número de ordem 27.934 do CRI 

local, antiga Casa dos Juízes. 

 

Art. 2º - O imóvel objeto do comodato deverá servir 

como sede da Academia Catalana de Letras, que poderá fazer as 

reformas e adaptações que julgar necessárias, sem que comprometa a 

estrutura do prédio. 



§ 1º - Nenhuma benfeitoria, seja útil ou necessária, 

levadas a efeito pela Academia serão indenizadas pelo Município. 

 

§ 2º - O presente comodato não ensejará 

contrapartida financeira por qualquer das partes. 

 

§ 3º - A Academia poderá explorar no imóvel cedido 

atividades econômicas, tais como: (café literário, venda de livros, 

realização de feiras e exposição de obras de artes) e outras condizentes 

com os seus estatutos e objetivos, visando à obtenção de renda para a 

manutenção do imóvel e da Academia, e como atrativo do público para a 

sua sede. 

 

Art. 3º - Em caso de extinção do Comodato ou 

devolução do imóvel por parte da Academia, as benfeitorias passarão a 

integrar o patrimônio do Município, ficando o comodato revogado 

automaticamente. 

 

Art. 4º - As despesas decorrentes da aplicação desta 

Lei, se houverem, serão suportadas a conta do orçamento vigente. 

 

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

publicação, revogadas as disposições em contrário. 

 
 

(a)Deusmar Barbosa da Rocha 

       Presidente da Câmara Municipal de Catalão 

 

“Sanciono a presente Lei . 
Registre-se e publique-se.  
Catalão, 17.12.2013. 
 (a) JARDEL SEBBA 
     Prefeito Municipal 



LEI Nº  3.070, de 17 de dezembro de  2013. 

 

“Autoriza o Município de Catalão a firmar convênio 

com ESCOLA CRECHE SÃO FRANCISCO DE 

ASSIS e a conceder subvenção social (para ser 

utilizada na reforma da sede da Escola Creche São 

Francisco de Assis, nesta cidade), da forma que 

especifica e dá outras providências”. 

 

 

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de 

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

Prefeito Municipal, sanciono e promulgo a seguinte Lei: 

 

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

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

convênio de parceria com a ESCOLA CRECHE SÃO FRANCISCO DE 

ASSIS, inscrita no CNPJ sob o n.º 03.887.815/0001-22, com sede na 

Rua Dona Josefina, n.º 310, Bairro Nossa Senhora de Fátima, nesta 

cidade de Catalão, no exercício de 2013, objetivando a concessão de 

subvenção social para ser utilizada pela Escola Creche na reforma da 

sede da Instituição de educação infantil. 

 

§ 1º - Fica o Município autorizado a conceder 

subvenção social à entidade educacional ESCOLA CRECHE SÃO 

FRANCISCO DE ASSIS, até a importância de R$ 104.308,52 (cento e 

quatro mil trezentos e oito reais e cinquenta e dois centavos). 

 

§2º - O repasse ocorrerá em uma única parcela, 

cujos valores deverão ser aplicados de acordo com o Projeto aprovado 

pelo CMDCA. 



 

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

ESCOLA CRECHE SÃO FRANCISCO DE ASSIS deverá apresentar o 

plano de aplicação, e, posteriormente, a devida prestação de contas 

referente à subvenção  recebida nos moldes indicados pela Controladoria 

Municipal de Contas deste  Município.  

 

Art. 3º - As despesas decorrentes da aplicação desta 

Lei serão suportadas por dotações orçamentárias próprias vigentes, a 

conta da seguinte verba: 

 

01.2019.08.243.1024.4024 – Manutenção do Fundo 

Municipal da Criança e do Adolescente. 

33.50.43 – Subvenções Sociais 

(100) Fonte de Recurso 

 

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, 17.12.2013. 
 (a) JARDEL SEBBA 
     Prefeito Municipal 

 

 

 

 

 



LEI Nº  3.071, de 17 de dezembro de  2013. 

 

“Altera e acrescenta dispositivos à Lei nº 2.174, de 
22 de dezembro de 2003 (Código Tributário 
Municipal) e dá outras providências”. 

 

 
A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, no 

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

Municipal, sanciono e promulgo a seguinte Lei: 

 
Art. 1º - O Art.91, da Lei nº 2.174, de 22 de dezembro 

de 2003 (Código Tributário Municipal), passa, a partir desta data, a 
vigorar acrescido do inciso IV, a seguir especificado: 

 
 
“Lei nº 2.174, de 22 de dezembro de 2003 (Código 

Tributário Municipal) 
 
SEÇÃO II – DA ISENÇÃO 
 

                                   Art. 91. [...] 
 

IV - São isentos do imposto sobre a propriedade 
predial  urbana - IPU: 

 
a) - Os imóveis edificados, pertencentes às 

Associações e Clubes de serviços sem fins lucrativos, atendidos os 
requisitos da lei, entidades filantrópicas, Associações de Bairro, Centros 
Comunitários, Entidades Culturais ou Científicas, quando usados 
exclusivamente nas atividades que lhes são próprias; 

 
b) - As chácaras e áreas destinadas à produção 

hortifrutigranjeiras e de atividades agropastoris, que estejam cumprindo 
sua destinação e que sejam exploradas pelos proprietários para o 
sustento familiar ou para comercialização do excedente, provada essa 
condição com vistoria da Secretaria Municipal de Finanças.” 

 
Art.2º - Altera-se o inciso II, do Art. 203, da Lei nº 

2.174, de 22 de dezembro de 2003 (Código Tributário Municipal), que 
passa, a partir desta data, a vigorar com a seguinte redação: 

 



“Lei nº 2.174, de 22 de dezembro de 2003 (Código 
Tributário Municipal) 

 
 
CAPÍTULO V 
 
DO PAGAMENTO DO IPTU 
 
 

                                   Art. 203. [...] 
 
 

  I – [...] 
 
 
 II - poderá ser dividido em até 10 (dez) parcelas 

iguais, desde que o valor de cada parcela não seja inferior a 10 (dez) 
UFM's.” 

 

 
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, 17.12.2013. 
 (a) JARDEL SEBBA 
     Prefeito Municipal 

 
 
 
 
 

 



LEI Nº  3.072, de  26 de dezembro de  2013. 

 

“Estima a Receita e fixa as Despesas do 

Município de Catalão – Goiás, para o 

Exercício de  2014.” 

 

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

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

e promulgo a seguinte Lei: 

 

CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES COMUNS 

 

 

Art. 1º - Esta Lei Orçamentária estima as Receitas e fixam 

as Despesas do Município, bem como de seus fundos, Fundações, 

superintendências e autarquias, para o exercício de 2014, no valor consolidado de 

R$ 410.026.800,00 (Quatrocentos e dez milhões, vinte e seis mil e oitocentos 

reais), envolvendo os recursos de todas as fontes de recursos, compreendendo:  

 

   I - Orçamento Fiscal; 

 

   II - Orçamento da Seguridade Social;  

 

 

CAPÍTULO II 

DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 

 

   Art. 2º - O Orçamento, Fiscal e da Seguridade Social, serão 

detalhados em seu menor nível por meio dos Elementos da Despesa detalhados 

em Anexo que acompanha este Projeto de Lei. 

  

§ 1º - Na programação e execução dos orçamentos, fiscal e 

de seguridade social será utilizada a classificação da despesa por sua natureza, 

onde deverão ser identificados as categorias econômicas, o grupo da despesa, a 

modalidade de aplicação e o elemento.  

  

   Art. 3º - A receita é estimada e a despesa fixada em valores 

iguais a R$ 410.026.800,00 (Quatrocentos e dez milhões, vinte e seis mil e 

oitocentos reais). 

 

   Parágrafo Único – incluem-se no total referido neste artigo 



os recursos próprios dos fundos, Fundações, Autarquias, Superintendências e do 

Poder Executivo, conforme anexo 2 da receita por gestão. 

 

   Art. 4º - A receita será realizada mediante a arrecadação de 

Tributos, Transferências e outras Receitas Correntes e de Capital, na forma da 

Legislação vigente e das especificações constantes no anexo, de acordo com o 

seguinte desdobramento: 

 
I - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS CONSOLIDADAS SEGUNDO AS 

CATEGORIAS ECONÔMICAS 

 

RECEITAS CORRENTES 293.353.800,00 

   RECEITA TRIBUTARIA 31.417.500,00 

   RECEITA DE CONTRIBUICOES 15.000.000,00 

   RECEITA PATRIMONIAL 2.034.300,00 

   RECEITA AGROPECUARIA 0,00 

   RECEITA DE SERVICOS 20.535.000,00 

   TRANSFERENCIAS CORRENTES 222.940.000,00 

   OUTRAS RECEITAS CORRENTES 1.427.000,00 

RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 6.000.000,00 

   RECEITA DE CONTRIBUICOES PATRONAIS 6.000.000,00 

DEDUÇÕES RECEITA (34.282.000,00) 

   DEDUÇAO FUNDEB (34.282.000,00) 

RECEITAS DE CAPITAL 144.955.000,00 

  OPERAÇÕES DE CRÉDITO 2.000.000,00 

   ALIENACAO DE BENS 400.000,00 

   TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 142.555.000,00 

TOTAL 410.026.800,00 

 

II - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR GESTÃO SEGUNDO AS 

CATEGORIAS ECONÔMICAS: 

 

GESTÃO: 01 – PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO 

RECEITAS CORRENTES 217.093.500,00 

   RECEITA TRIBUTARIA 30.617.500,00 

   RECEITA DE CONTRIBUICOES 3.000.000,00 

   RECEITA PATRIMONIAL 309.000,00 

   RECEITA DE SERVICOS 0,00 

   TRANSFERENCIAS CORRENTES 182.820.000,00 

   OUTRAS RECEITAS CORRENTES 347.000,00 

RECEITAS DE CAPITAL 36.205.000,00 

  OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 

   ALIENACAO DE BENS 400.000,00 

   TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 35.805.000,00 

DEDUÇÕES RECEITA (34.282.000,00) 

   DEDUÇAO FUNDEB (34.282.000,00) 

TOTAL 219.016.500,00 



GESTÃO: 04 - FUNDEB - CATALÃO 

RECEITAS CORRENTES 18.032.000,00 

   RECEITA PATRIMONIAL 32.000,00 

   TRANSFERENCIAS CORRENTES 18.000.000,00 

TOTAL 18.032.000,00 

 

GESTÃO: 05 – FUNDAÇÃO CULTURAL MARIA DAS DORES CAMPOS - 

CATALÃO 

RECEITAS CORRENTES 540.000,00 

   RECEITA PATRIMONIAL 40.000,00 

   TRANSFERENCIAS CORRENTES 500.000,00 

TOTAL 540.000,00 

 

GESTÃO: 07 - SMT 

RECEITAS CORRENTES 1.015.000,00 

   RECEITA PATRIMONIAL 15.000,00 

   OUTRAS RECEITAS CORRENTES 1.000.000,00 

TOTAL 1.015.000,00 

 

GESTÃO: 08 – FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL CORPO BOMBEIRO - 

CATALÃO 

RECEITAS CORRENTES 517.000,00 

   RECEITA PATRIMONIAL 2.000,00 

   RECEITA DE SERVICOS 515.000,00 

TOTAL 517.000,00 

 

GESTÃO: 09 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – CATALÃO  

RECEITAS CORRENTES 22.029.000,00 

   RECEITA TRIBUTARIA 800.000,00 

   RECEITA PATRIMONIAL 309.000,00 

   TRANSFERENCIAS CORRENTES 20.920.000,00 

RECEITAS DE CAPITAL 6.750.000,00 

   TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 6.750.000,00 

TOTAL 28.779.000,00 

 

 

 

 

 

GESTÃO: 10 – IPASC  

RECEITAS CORRENTES 8.890.000,00 

   RECEITA DE CONTRIBUICOES 7.500.000,00 

   RECEITA PATRIMONIAL 1.310.000,00 

   OUTRAS RECEITAS CORRENTES 80.000,00 

RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 6.000.000,00 

   RECEITA DE CONTRIBUICOES PATRONAIS 6.000.000,00 

TOTAL 14.890.000,00 

 



GESTÃO: 12 – SAE SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

  

RECEITAS CORRENTES 20.027.000,00 

   RECEITA PATRIMONIAL 7.000,00 

   RECEITA DE SERVICOS 20.020.000,00 

RECEITAS DE CAPITAL 102.000.000,00 

  OPERAÇÕES DE CRÉDITO 2.000.000,00 

   TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 100.000.000,00 

TOTAL 122.027.000,00 

 

GESTÃO: 14 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS  

RECEITAS CORRENTES 710.300,00 

   RECEITA PATRIMONIAL 10.300,00 

   TRANSFERENCIAS CORRENTES 700.000,00 

TOTAL 710.300,00 

 

GESTÃO: 16 – FUNDO DE ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE CATALÃO – 

PRO-SAÚDE 

RECEITAS CORRENTES 4.500.000,00 

   RECEITA DE CONTRIBUICOES 4.500.000,00 

TOTAL 4.500.000,00 

 

   Art. 5º - As despesas no mesmo valor da receita são fixadas 

em R$ 410.026.800,00 (Quatrocentos e dez milhões, vinte e seis mil e 

oitocentos reais), assim desdobrados por Gestão: 
 

GESTÃO NOME VALOR R$ 

01 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO 161.517.500,00 

02  FLBSCATALÃO 1.920.000,00 

03 CÂMARA MUNICIPAL DE CATALÃO 13.650.000,00 

04 FUNDEB - CATALÃO 18.032.000,00 

05 FUNDAÇÃO CULTURAL MARIA DAS DORES CAMPOS - 

CATALÃO 

1.620.000,00 

06 C.C.P.A. - CATALÃO 1.416.000,00 

07 SMT 4.100.500,00 

08 FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL CORPO BOMBEIRO - 

CATALÃO 

517.000,00 

09 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CATALÃO 58.962.000,00 

10  IPASC 14.890.000,00 

12 SAE SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ÁGUA E 

ESGOTO 

122.027.000,00 

14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS 6.844.800,00 

16 FUNDO DE ASSIST. A SAÚDE DOS SERVIDORES DE 

CATALÃO – PRO-SAÚDE 

4.500.000,00 

17  FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 30.000,00 

TOTAL 410.026.800,00 

   Art. 6º - As despesas serão realizadas com observância da 

programação constante dos quadros que integram esta lei, apresentando os 



seguintes desdobramentos: 

 
I – CATEGORIA ECONÔMICA       

CÓDIGO CATEGORIA ECONÔMICA VALOR R$ 

01 DESPESAS CORRENTES 216.884.700,00 

02 DESPESAS DE CAPITAL 182.593.500,00 

03 RESERVA IPASC 6.424.000,00 

04 RESERVA DE CONTIGENCIA 4.124.600,00 

TOTAL 410.026.800,00 

           

  

II – DESPESAS POR UNIDADE ADMINISTRATIVA 

CÓDIGO CATEGORIA ECONÔMICA VALOR R$ 

3001 GABINETE DO PREFEITO 3.056.000,00 

3002 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 13.640.000,00 

3003 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E 

REGULAÇÃO 

1.067.500,00 

3004 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 7.569.700,00 

3005 PROCURADORIA GERAL DE CATALÃO 1.641.500,00 

3006 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 28.275.000,00 

3008 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 231.600,00 

3009 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 5.617.500,00 

3010 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E 

DESENVOLVIMENTO 

1.431.500,00 

3011 SEC. MUN. DA INDUSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E 

TURISMO 

633.500,00 

3012 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, JUVENTUDE E 

LASER 

14.003.600,00 

3013 SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E RENDA 787.500,00 

3014 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO 4.605.500,00 

3016 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA 25.956.500,00 

3017 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS 

COMUNITÁRIOS 

2.278.500,00 

3018 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROVISÃO E 

SUPRIMENTOS 

912.500,00 

3019 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS 45.254.500,00 

3020 SUB-PREFEITURA DOS DISTRITOS 430.500,00 

3099 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 4.124.600,00 

PODER EXECUTIVO 161.517.500,00 

0201 CÂMARA MUNICIPAL DE CATALÃO 13.650.000,00 

PODER LEGISLATIVO 13.650.000,00 

0401 FMS 58.675.500,00 

0402 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 286.500,00 

FMS 58.962.000,00 

1401 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS 4.782.300,00 

1402 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E AÇÃO 

SOCIAL 

2.062.500,00 

FMAS 6.844.800,00 

0301 FUNDEB - CATALÃO 18.032.000,00 



0501 SMTC 4.100.500,00 

0601 FEMBOM 517.000,00 

0801 FLBES 1.920.000,00 

0901 IPASC 14.890.000,00 

1001 SAE 122.027.000,00 

1101 FCMDC 1.620.000,00 

1201 CATALÃO - CCPA 1.416.000,00 

1601 FUNDO PRÓ-SAÚDE 4.500.000,00 

2501 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO 

ADOLESCENTE 

30.000,00 

TOTAL 410.026.800,00 

                                                                       

   Art. 7º - Ficam aprovados os orçamentos do Poder 

Legislativo, do Poder Executivo, Fundo Municipal de Saúde – FMS, Fundo 

Municipal de Assistência Social – FMAS, Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da 

Educação – FUNDEB, Superintendência Municipal de Transito de Catalão – 

SMTC, Fundo Especial Municipal do Corpo de Bombeiro Militar do Estado de 

Goiás – FEMBOM, Fundação das Legionárias do Bem Estar Social – FLBS, 

Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores de Catalão – IPASC, 

Superintendência Municipal de Água e Esgoto – SAE, Fundação Cultural Maria 

das Dores Campos – FCMDC, Centro de Convivência do Pequeno Aprendiz – 

CCPA, Fundo de Assistência a Saúde dos Servidores de Catalão PRÓ-SAÚDE, 

Fundo Municipal dos Diretos da Criança e do Adolescente – FMDCA, em 

importâncias relacionadas em anexos a esta Lei, aplicando-se, as mesmas regras 

e autorizações destinadas à administração direta por força desta lei. 

 

CAPÍTULO III 

DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITOS 

 

 

Art. 8º - Fica autorizado o Poder Executivo a contratar 

operações de crédito, por antecipação da receita, das receitas correntes estimada, 

observando o art. 167, III, da Constituição Federal, e os limites fixados pelo 

Senado Federal, conforme prevê Lei Municipal. 

 

 

CAPÍTULO IV 

DOS CREDITOS ADICIONAIS DE NATUREZA SUPLEMENTAR 

 

 

 Art. 9º - O Poder Executivo, no interesse da Administração, 

poderá abrir, na vigência deste Orçamento, os créditos adicionais suplementares, 

especiais e extraordinários que se fizerem necessários, mediante utilização dos 

recursos definidos nos itens I, II, III e IV dos Parágrafos 1º, 2º e 4º do art. 43 da 

Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, até o limite de 60% (sessenta por 

cento) do total das despesas fixadas nesta Lei, para atender a insuficiência das 



dotações orçamentárias dos órgãos da Administração. 

 

 Art. 10 - O limite autorizado no Art. 9º não será onerado 

quando o credito se destinar a suprir a insuficiência das dotações de pessoal e 

encargos sociais, inativos e pensionistas, dívida publica Municipal, débitos 

constantes de precatórios judiciais, despesas de exercícios anteriores e despesas à 

conta de receitas vinculadas, até o limite de 60%(sessenta por cento).   

 

 Art. 11 - O excesso de arrecadação eventualmente apurado, 

relativamente aos recursos do Tesouro Municipal, exceto os vinculados e aqueles 

oriundos de operações de créditos e convênios destinar-se-á, integralmente, à 

recomposição das dotações orçamentárias previstas na presente Lei.   

 

 Parágrafo Único – O percentual a que se refere o Art. 9º 

passará a incidir sobre o valor acrescido pelos créditos adicionais abertos na 

forma deste artigo.  

 

CAPÍTULO V 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

 

   Art. 12 - Fica o poder executivo, autorizado a estabelecer 

normas complementares pertinentes à execução do orçamento e no que couber 

adequá-lo as disposições da constituição do município, compreendendo também 

a programação financeira para o exercício de 2014.  

 

   Art. 13 - Ficam agregados aos orçamentos do Município os 

valores e indicativos constantes ao anexo a esta lei. 

 

   Art. 14 – Todos os valores recebidos pelas unidades da 

administração direta e Autarquias e dos fundos, deverão para sua movimentação, 

ser registrados nos respectivos orçamentos, devendo ser consolidados ao 

orçamento Geral do Município. 

 

   Parágrafo único - Excluem-se do disposto neste artigo os 

casos em que por força de lei, normas especiais ou exigências do ente repassador, 

o registro deva ser feito através do grupo extra orçamentária.  

 

 Art. 15 – Fica o Poder Executivo autorizado a atualizar os 

valores das Receitas nos anexos da Lei de Diretrizes Orçamentária – LDO, para o 

Exercício de 2014, conforme Memória de Cálculo Anexo a esta Lei. 

 

 Art. 16 – Fica o Poder Executivo autorizado a desdobrar o 

elemento de despesa no nível da fonte de recurso, através de decreto próprio. 

   



   Art. 17 - Esta lei entrará em vigor em 1º de janeiro de 

2014. 

 
 

 

 

 

(a)Deusmar Barbosa da Rocha 

       Presidente da Câmara Municipal de Catalão 

 

 

“Sanciono a presente Lei . 
Registre-se e publique-se.  
Catalão, 26.12.2013. 
 (a) JARDEL SEBBA 
     Prefeito Municipal 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



LEI Nº  3.073, de  26 de dezembro de  2013. 

 

“Dispõe sobre o Plano Plurianual para o 
quadriênio de 2014/2017, do Município 
de Catalão, Estado de Goiás.” 

 

 

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

 
Art. 1º Esta Lei institui o Plano Plurianual - PPA para o 

quadriênio 2014/2017, em cumprimento ao disposto no art. 165, § 1º, da 
Constituição Federal, na forma dos Anexos que acompanham esta Lei. 
 

Art. 2º O Poder Executivo, no prazo de quarenta e 
cinco dias, ajustará as metas aos valores aprovados pela Câmara 
Municipal para cada ação.  

 
Art. 3º As codificações de programas e ações deste 

Plano serão observadas nas Leis de Diretrizes Orçamentárias - LDO, nas 
Leis Orçamentárias Anuais - LOA e nos projetos que os modifiquem.  

 
Art. 4º As prioridades e metas para os anos de 

2014/2017, conforme estabelecidos nas Leis de Diretrizes Orçamentárias 
- LDO, estarão contidas na programação orçamentária das Leis 
Orçamentárias Anuais - LOA. 

 
Art. 5º A exclusão ou alteração de programas 

constantes desta Lei ou a inclusão de novo programa serão propostas 
pelo Poder Executivo por meio de projeto de Lei específico, observado o 
disposto no art. 7º desta Lei. 

  
Parágrafo único. O projeto conterá, no mínimo, na 

hipótese de:  
 
I - inclusão de programa:  
 
a) - diagnóstico sobre a atual situação do problema 

que se deseja enfrentar ou sobre a demanda da sociedade que se queira 
atender com o programa proposto; 

 



b) - indicação dos recursos que financiarão o programa 
proposto;  

 
II - alteração ou exclusão de programa, exposição das 

razões que motivaram a proposta.  
Art. 6º O Poder Executivo enviará a Câmara Municipal, 

até o dia 15 de abril de cada exercício, relatório de avaliação do Plano 
Plurianual.  

 
§ 1º O relatório conterá, no mínimo:  
 
I - avaliação do comportamento das variáveis 

macroeconômicas que embasaram a elaboração do Plano, explicitando, 
se for o caso, as razões das discrepâncias verificadas entre os valores 
previstos e observados; 

 
II - demonstrativo, por programa e por ação, da 

execução física e financeira do exercício anterior e a acumulada, 
distinguindo-se as fontes de recursos oriundas:  

 
a) - do orçamento fiscal e da seguridade social;  

 
b) - das demais fontes;  
 
III - demonstrativo, por programa e para cada 

indicador, do índice alcançado ao término do exercício anterior 
comparado com o índice final previsto; 

 
IV - avaliação, por programa, da possibilidade de 

alcance do índice final previsto para cada indicador e de cumprimento 
das metas físicas e da previsão de custos para cada ação, relacionando, 
se for o caso, as medidas corretivas necessárias. 

 
§ 2º Para fins do acompanhamento e da fiscalização 

orçamentária a que se refere o art. 166, § 1º, inciso II, da Constituição 
Federal, será assegurado ao órgão responsável, o acesso irrestrito, para 
fins de consulta, ao Sistema de Informações Gerenciais e de 
Planejamento do Plano Plurianual - ou ao que vier a substituí-lo.  

 
Art. 7º A inclusão, exclusão ou alteração de ações 

orçamentárias e de suas metas, quando envolverem recursos dos 
orçamentos da União, poderão ocorrer por intermédio da Lei 
Orçamentária Anual - LOA ou de seus créditos adicionais, alterando-se 
na mesma proporção o valor do respectivo programa.  

 
Parágrafo único. Fica o  



autorizado a:  
 
I - efetuar a alteração de indicadores de programas; 
 
II - incluir, excluir ou alterar outras ações e respectivas 

metas, exclusivamente nos casos em que tais modificações não 
envolvam recursos dos orçamentos do Município, por decreto. 

 
III – atualizar os programas, ações, metas, indicadores, 

quando houver necessidade por decreto. 
  
Art. 8º 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, 26.12.2013. 
 (a) JARDEL SEBBA 
     Prefeito Municipal 

 

OBS: alterada pela lei 3.190 de 11.12.2014  

          Alterada pela lei 3.310, de 20.10.2015. 

          Alterada pela lei 3.368, de 23.03.2016 

          Alterada pela lei 3.446, de 09.12.2016 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

LEI Nº  3.074, de  26 de dezembro de  2013. 

 

 

“Dispõe sobre Alteração da Lei nº 3.015, de 28 

de junho de 2013, da Lei de Diretrizes 

Orçamentária – LDO, para o exercício de 

2014”. 

 
 

 

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

 
Art. 1º Ficam alterados os anexos de Metas Fiscais e 

de Riscos, da Lei nº 3.015/2013, de 28 de junho de 2013, da Lei de 
Diretrizes Orçamentária – LDO, para o exercício de 2014, com relação 
aos anexos e valores para o exercício de 2014, em cumprimento ao 
disposto no art. 165, § 1º, da Constituição Federal. 

 
Art. 2º Para o exercício de 2014 ficam alterados os 

anexos pelos quais acompanham esta Lei.  
 
Art. 3º - Os demais artigos da Lei 3.015/2013, de 28 de 

junho de 2013, permanecem inalterados. 
 
Art. 4º - 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, 26.12.2013. 
 (a) JARDEL SEBBA 
     Prefeito Municipal 

LEI Nº  3.075, de  26 de dezembro de  2013. 

 

“Altera o inciso I, do Art. 1º, da lei municipal nº 
2.920, de 31 de maio 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 inciso I, do Art. 1º, da lei municipal nº 

2.920, de 31 de maio de 2012, passa, a partir desta data, a vigorar 
com a seguinte redação: 

 
 

“Lei Municipal nº 2.920, de 31 de maio de 2012. 
 

Art. 1º -  
 

I – a duração dos contratos será de 18 (dezoito) 
meses a contar da data de assinatura, podendo ser 
prorrogados.” 

 
 
 

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, 26.12.2013. 
 (a) JARDEL SEBBA 
     Prefeito Municipal 

LEI Nº  3.076, de  26 de dezembro de  2013. 

 

“Dispõe sobre a criação da medalha “MÉRITO 

PIRAPITINGA”, 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 instituída a homenagem denominada 

“MÉRITO PIRAPITINGA”, cujo objetivo será o de homenagear, por meio 

de condecoração, pessoas ou entidades que se distinguirem por serviços 

ou atos que engrandeçam o Município de Catalão ou seus moradores. 

 

§ 1º – Serão homenageados até 05 (cinco) pessoas ou 

entidades a cada ano, como forma de não vulgarizar a medalha, de 

forma que os condecorados sintam orgulho de tê-la recebido e que os 

cidadãos busquem a realização de serviços ou atos com vistas a sua 

obtenção. 

 

§ 2º - A materialização da homenagem consistirá na 

oferta de uma medalha denominada “MÉRITO PIRAPITINGA” que será 

entregue as pessoas ou entidades que forem indicadas pela chefia do 



Poder Executivo Municipal e aprovadas por comissão especial criada 

com este fim, onde ficará evidenciada a distinção de merecimento.  

Art. 2º - A medalha “MÉRITO PIRAPITINGA” será 

confeccionada em metal nobre, na cor bronze, em forma circular, 

medindo 8,0 cm (oito centímetros) de diâmetro, com 0,5 mm (cinco 

milímetros) de espessura, trazendo de um lado o brasão do município e 

de outro o Morro de São João com sua igrejinha, ambos em alto relevo. 

 

Parágrafo único – A medalha será presa em uma fita de 

cetim azul, medindo 0,3cm (três centímetros) de largura e 0,50 cm 

(cinquenta centímetros) de comprimento. 

 

Art. 3º - A indicação será feita através de ofício 

endereçado ao Presidente da Comissão de Escolha, acompanhado de 

“Curriculum vitae”, ou documento de personalidade jurídica da entidade. 

 

Art. 4º - A condecoração da medalha “MÉRITO 

PIRAPITINGA”, será feita por meio de Decreto do Executivo Municipal e 

sua entrega será em ato solene de maneira a tornar público e notório as 

razões da condecoração. 

 

Art. 5º - A descrição do serviço ou ato que justificar a 

concessão da medalha “MÉRITO PIRAPITINGA”, bem como o 

“Curriculum vitae” do homenageado serão registrados em livro próprio 

que ficará arquivado na Fundação Cultural “Maria das Dores Campos”, 

que estampará em Galeria as fotos dos homenageados em sua sede. 

 

Art. 6º - A Comissão de que trata o Art. 1º, desta lei, 

será composta da seguinte forma: 

 

I – Pelo Secretário Municipal de Educação, que será o 



seu presidente; 

 

II – Pelo Presidente da Fundação Cultural “Maria das 

Dores Campos” que será seu secretário; 

 

III – Pelo Procurador Geral do Município, na condição 

de expositor e defensor da indicação, com direito a voto; 

 

IV – Pelo Secretário Municipal de Indústria, Comércio, 

Serviços e Turismo; e 

 

V – Secretaria Municipal de Promoção e Ação Social. 

 

Art. 7º - O prefeito poderá solicitar “urgência” na 

apreciação dos nomes indicados, quando então a comissão de escolha 

deverá decidir num prazo máximo de 08 (oito) dias. 

 

§ 1º - Rejeitada a indicação, o mesmo nome somente 

poderá voltar a ser apreciado pela comissão de escolha após o 

transcurso de um ano da primeira indicação. 

 

§ 2º - A reunião de escolha será de caráter reservado, 

visando à preservação dos nomes submetidos à eleição, e acontecerá 

sempre por convocação do Prefeito Municipal. 

 

§ 3º - O resultado da reunião deverá ser comunicado 

imediatamente ao Prefeito, inclusive com cópia da ata da reunião de 

escolha, tendo nomes aprovados, a solenidade de condecoração deverá 

ocorrer num prazo máximo de 90 (noventa) dias. 

 

Art. 8º - Se ocorrer à recusa de recebimento da 



condecoração de que trata esta lei, implicará no imediato cancelamento 

da aprovação de concessão da medalha. 

Art. 9º - O prefeito municipal poderá homenagear em 

caráter “Post martem”, desde que isto seja uma forma de resgatar 

reconhecimentos tardios e a entrega da medalha será feita às pessoas 

da família. 

 

Art. 10º - As despesas oriundas da execução desta lei 

correrão a conta de dotações próprias do orçamento do Município, a 

conta de despesas do Gabinete do Prefeito. 

 

Art. 11º - O Poder Executivo poderá regulamentar a 

presente lei, no que couber. 

 

Art. 12º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua 

publicação. 

 

Art. 13º - 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, 26.12.2013. 
 (a) JARDEL SEBBA 
     Prefeito Municipal 

 



 

 

 

 

 

 

LEI Nº  3.077, de  26 de dezembro de  2013. 

 

 

“Altera dispositivos da Lei nº 3.017, de 29 de agosto 
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 caput do Art.5º, da Lei nº 3.017, de 29 

de agosto de 2013, passa, a partir desta data, a vigorar com a 
seguinte redação: 

 
 
“Lei nº 3.017, de 29 de agosto de 2013: 

 
Art. 5º - A opção pelo REFIS-CATALÃO poderá 
ser formalizada até o dia 20 (vinte) de abril de 
2014, mediante assinatura do “Termo de Opção e 
Confissão de Dívida do REFIS-CATALÃO 2013", 
com confissão total ou parcial de débitos, 
conforme modelos dos Anexos I e II desta Lei”. 
 

 
Art. 2º - O § 3º, do Art. 5º, da Lei nº 3.017, de 29 

de agosto de 2013, passa, a partir desta data, a vigorar com a 
seguinte redação: 

 
 



“Lei nº 3.017, de 29 de agosto de 2013: 
 
Art. 5º -  
 

§ 3º - Os débitos ainda não constituídos deverão 
ser confessados pela pessoa física ou jurídica, de 
forma irretratável e irrevogável, até o dia 31 (trinta 
e um) de março de 2014”. 
 
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, 26.12.2013. 
 (a) JARDEL SEBBA 
     Prefeito Municipal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

LEI Nº  3.078, de  26 de dezembro de  2013. 

 

“Transforma o cargo de Chefe de Departamento 
Executivo do Sistema Municipal de Defesa do 
Consumidor – PROCON MUNICIPAL – em 
DIRETORIA 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 - Transforma, a partir de 1º (primeiro) de 

janeiro de 2014, o cargo comissionado de CHEFE DO DEPARTAMENTO 
EXECUTIVO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO 
CONSUMIDOR – PROCON MUNICIPAL, ligado ao Gabinete do Prefeito, 
integrante da Organização Administrativa da Prefeitura Municipal de 
Catalão em DIRETORIA EXECUTIVA DO SISTEMA MUNICIPAL DE 
DEFESA DO CONSUMIDOR – PROCON MUNICIPAL, e a define nos 
termos abaixo, quanto ao número de vagas, denominação e vencimento 
do cargo. 

 
ANEXO ÚNICO – PARTE I 

I – Órgão de Administração Geral: 
(LEI MUNICIPAL N.º 2.637, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2008) 

- GABINETE DO PREFEITO - 

Nº  
VAGAS 

DENOMINAÇÃO DOS CARGOS 
 DO GABINETE DO PREFEITO 

VENCIMENTO 
MENSAL R$ 

01  DIRETOR EXECUTIVO DO SISTEMA 
MUNICIPAL DE DEFESA DO 
CONSUMIDOR – PROCON 

MUNCIPAL - 

4.577,16 

 
Art. 2º - A DIRETORIA Executiva do Sistema Municipal de 

Defesa do Consumidor, PROCON Municipal, compete: 
 
I – planejar, elaborar, propor, coordenar e executar a 

política municipal de proteção e defesa do consumidor; 



II - receber, analisar, avaliar e apurar consultas e 
denúncias apresentadas por entidades representativas ou pessoas 
jurídicas de direito público ou privado ou por consumidores individuais; 

III - prestar aos consumidores orientação permanente 
sobre seus direitos e garantias; 

IV - informar, conscientizar e motivar o consumidor, por 
intermédio dos diferentes meios de comunicação; 

V - solicitar à Delegacia de Polícia a instauração de 
inquérito para apuração de delito contra o consumidor, nos termos da 
legislação vigente; 

VI - representar ao Ministério Público competente, para fins 
de adoção de medidas processuais, penais e civis, no âmbito de suas 
atribuições; 

VII - levar ao conhecimento dos órgãos competentes as 
infrações de ordem administrativa que violarem os interesses difusos, 
coletivos ou individuais dos consumidores; 

VIII - solicitar o concurso de órgãos e entidades da União, 
dos Estados, do Distrito Federal e de outros Municípios, bem como 
auxiliar na fiscalização de preços, abastecimento, quantidade e 
segurança de produtos e serviços; 

IX - incentivar, inclusive com recursos financeiros e outros 
programas especiais, a formação, pelos cidadãos, de entidades que 
tenha por objetivo a defesa dos direitos dos consumidores; 

X – funcionar, no processo administrativo, como instância 
de instrução e julgamento, no âmbito de sua competência, dentro das 
regras fixadas na Lei 8.078, de 1990, pela legislação complementar e por 
esta lei;  

XI - fiscalizar e aplicar as sanções administrativas previstas 
na Lei no 8.078, de 1990, e em outras normas pertinentes à defesa do 
consumidor; 

XII - solicitar o concurso de órgãos e entidades de notória 
especialização técnico-científica para a consecução de seus objetivos; 

XIII – encaminhar, ao PROCON/GO, obrigatoriamente até 
o dia 10 (dez) do mês subsequente ao vencido, relatório mensal das 
atividades do órgão local, especificando o número de consultas e 
reclamações, trabalhos técnicos realizados e outras atividades, 
especialmente a celebração de convênios, acordos ou trabalhos em 
conjunto com outras entidades voltadas para a proteção e defesa do 
consumidor; 

XIV - elaborar e divulgar o cadastro municipal de 
reclamações fundamentadas contra fornecedores de produtos e serviços, 
a que se refere o art. 44 da Lei no 8.078, de 1990, remetendo cópia ao 
PROCON/GO. 

XV – convencionar com fornecedores de produtos e 
prestadores de serviços, ou com suas entidades representativas, a 
adoção de normas coletivas de consumo; 



XVI – realizar mediação individual ou coletiva de conflitos 
de consumo; 

XVII – realizar estudos e pesquisas sobre mercados 
consumidores; 

XVIII – manter o cadastro de entidades participantes do 
Sistema Municipal de Defesa do Consumidor; 

XIX - desenvolver outras atividades compatíveis com suas 
finalidades. 

 
Art. 3º - As despesas decorrentes da execução desta lei 

correrão à conta de verbas próprias do orçamento de 2014. 
 
Art. 4º - Esta lei entrará em vigor na data de sua 

publicação, surtindo seus efeitos a partir de 1º (primeiro) de janeiro de 
2014. 

 
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, 26.12.2013. 
 (a) JARDEL SEBBA 
     Prefeito Municipal 

 

 

 

 



 

 

LEI Nº  3.079, de  26 de dezembro de  2013. 

 

“Autoriza a realização de despesa até o limite de 
R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), com a 
execução de serviços de recapeamento e/ou 
asfaltamento do pátio do Campus 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 - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal 

autorizado a realizar despesas em nome do MUNICÍPIO DE CATALÃO, 

até o limite de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), com a 

execução de serviços de recapeamento e/ou asfaltamento do pátio do 

Campus da UFG, nesta cidade, através de contratação de empresa 

especializada. 

 

Art. 2º - Para cobertura das despesas oriundas desta lei, 

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$ 150.000,00 (cento e cinquenta 

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

no exercício de 2014, com a seguinte classificação orçamentária: 

 

01.3006.12.364.4005.1642 445042 (1.00.000) 



1642 – Recapeamento e Asfaltamento de Centro 

Universitário 

445042 - Auxílios 

Art.3º - Para cobertura do crédito especial autorizado no 

artigo anterior desta lei, serão utilizados recursos provenientes da 

anulação parcial da dotação orçamentária abaixo: 

 

01.3006.12.364.4005.4048 339039 (1.00.000) 

4048 – Manutenção do Ensino Pré-Vestibular e 

Universitário 

339039 – Outros serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 

 

Art. 4º - Fica autorizado a abrir créditos Adicionais de 

natureza suplementar até o limite fixado na Lei Orçamentária Anual para 

o exercício de 2014. 

 

Art. 5º - Fica autorizado a fazer as alterações e inclusões 

necessárias no Plano Plurianual – PPA de 2014/2017, na Lei de 

Diretrizes Orçamentária – LDO para 2014, bem como na Lei 

Orçamentária Anual LOA de 2014. 

 

Art. 6º - 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, 26.12.2013. 



 (a) JARDEL SEBBA 
     Prefeito Municipal 

 

LEI Nº  3.080, de  26 de dezembro de  2013. 

 

“Autoriza o Município de Catalão a firmar 
convênio com a ESCOLA DE SAMBA 
TITULARES DO RITMO, desta cidade e a 
conceder subvenção financeira da forma que 
especifica e dá outras providências”. 
 
 

 
A Câmara Municipal de Catalão, Estado de 

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

Prefeito Municipal, sanciono e promulgo a seguinte Lei: 

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

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

convênio de parceria com a ESCOLA DE SAMBA TITULARES DO 

RITMO, com sede nesta cidade, objetivando a realização do 

carnaval de Rua em Catalão no exercício de 2014.  

 

§ 1º - O Município fica autorizado a conceder 

subvenção social a ESCOLA DE SAMBA TITULARES DO RITMO, 

pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, até a 

importância de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), para custear 

despesas com a realização do carnaval de Rua de Catalão/2014.   

 

§ 2º - O repasse ocorrerá em uma única parcela 

em data a ser estabelecida em convênio e de acordo com o plano 

de aplicação apresentado e aprovado pela municipalidade. 



 

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

ESCOLA DE SAMBA TITULARES DO RITMO deverá apresentar o 

plano de aplicação, e, posteriormente, a devida prestação de contas 

referente à contribuição recebida nos termos exigidos pela 

Controladoria Interna deste Município.  

 

Art. 3º - Para cobertura das despesas oriundas 

desta lei, 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 de R$ 30.000,00 (trinta 

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

Goiás, no exercício de 2014, com a seguinte classificação 

orçamentária: 

 

01.3006.13.392.4005 

4052 – Manutenção e Promoção da Cultura e 

Folclore 

335043 – Subvenções Sociais 

(1.00.000) Fonte 

R$ 30.000,00  

 

Art. 4º - Para cobertura do crédito especial 

autorizado no artigo anterior desta lei, serão utilizados recursos 

provenientes da anulação parcial da dotação orçamentária abaixo: 

339039 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa 

Jurídica  

R$ 20.000,00 (vinte mil reais) 

449052 – Equipamentos e Mat. Permanentes  



R$ 10.000,00 (Dez mil reais)  

Art. 5º - Fica autorizado a abrir créditos Adicionais 

de natureza suplementar até o limite fixado na Lei Orçamentária 

Anual para o exercício de 2014.  

 

Art. 6º - Fica autorizado a fazer as alterações e 

inclusões necessárias no Plano Plurianual – PPA de 2014/2017, na 

Lei de Diretrizes Orçamentária – LDO para 2014, bem como na Lei 

Orçamentária Anual – LOA de 2014. 

 

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, 26.12.2013. 
 (a) JARDEL SEBBA 
     Prefeito Municipal 

 

 

 

 



 

LEI Nº  3.081, de  26 de dezembro de  2013. 

 

“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: 

 

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 R$ 500.000,00 (quinhentos mil 

reais), para cobrir partes das despesas do CLUBE com o futebol 

profissional durante a preparação e participação no Campeonato Goiano 

de Futebol, primeira divisão, Edição 2014. 

 

Parágrafo único - Da contribuição financeira 

autorizada no caput deste artigo, o Clube deverá utilizar da seguinte 

forma: 

 

a) – R$ 50.000,00 (Cinquenta mil reais), ou dez por 

cento do valor efetivamente recebido, para cobrir despesas com as 

categorias de base do Clube; 

b) – R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil 

reais) para cobrir partes das despesas do CLUBE com o futebol 



profissional durante a preparação e participação no campeonato goiano 

de futebol, Edição 2014; 

 

c) – As datas dos repasses e os valores das 

parcelas serão definidos por ocasião da instrumentalização do convênio 

a ser firmado entre as partes. 

 

Art.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 data exigida pela Controladoria Interna deste 

Município. 

 

Art.3º - Para cobrir as despesas com a execução 

desta fica o Poder Executivo autorizado a abrir Crédito Especial, no valor 

de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), no orçamento de 2014, 

conforme especifica: 

 

01.3012.27.812.4018.4127 335043 (1.00.000) 

        4127 - Manutenção da Secretaria Municipal de Esportes, Juventude 

e Lazer 

       335043 - Subvenções Sociais 

         R$ 500.000,00 

 

Art. 4º - Para atender o disposto no artigo anterior 

serão utilizados recursos provenientes da anulação parcial da dotação 

orçamentária abaixo: 

 

01.3012.27.812.4018.4129 335041 (1.00.000) 

4129 - Departamento das Atividades Esportivas Comunitárias 



335041 - Contribuições 

R$ 

500.000,00 

Art. 5º - Fica autorizado a abrir créditos Adicionais de 

natureza suplementar até o limite fixado na Lei Orçamentária de 2014. 

 

Art. 6º - Fica autorizado a fazer as alterações e 

inclusões necessárias no Plano Plurianual – PPA de 2014/2017, na Lei 

de Diretrizes Orçamentária – LDO para 2014, bem como na Lei 

Orçamentária Anual – LOA de 2014. 

 

Art. 7.º - 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, 26.12.2013. 
 (a) JARDEL SEBBA 
     Prefeito Municipal 

 

 



LEI Nº  3.082, de  26 de dezembro de  2013. 

 

“Autoriza a realização de despesa até o limite de 
R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), com a 
contratação de Empresa ou profissional habilitado 
para elaboração de projetos do Contorno 
Rodoviário da cidade de Catalão, ligando a BR-050 
a GO-330, e dá outras providências.” 

 
 
 

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

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

sanciono e promulgo a seguinte Lei: 

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

autorizado a realizar despesas em nome do MUNICÍPIO DE CATALÃO, 

até o limite de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), com a 

contratação de Empresa ou profissional habilitado para elaboração de 

projetos do Contorno Rodoviário da cidade de Catalão - (ANEL VIÁRIO) - 

ligando a BR-050 a GO-330. 

 

Parágrafo único – Os projetos que serão executados 

poderão ser doados, via de ato próprio, ao DNIT – Departamento 

Nacional de Infraestrutura de Transportes ou a qualquer outro órgão 

federal ou estadual que por ventura executará a obra do Anel Viário de 

Catalão. 

 

Art. 2º - As despesas decorrentes da aplicação desta Lei 

correrão por conta da seguinte dotação orçamentária: 

 

01.3016.26.782.4020.4134 – Manutenção da Diretoria de 

Transportes 

339039 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Juridica 



(1.00.000) – Fonte 

 

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, 26.12.2013. 
 (a) JARDEL SEBBA 
     Prefeito Municipal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LEI Nº  3.083, de  06 de janeiro de  2014. 

 

“Autoriza a aquisição de bens imóveis (lotes 
de terreno) para construção de Escola de 
Ensino Fundamental no Setor Jardim Catalão, 
nesta cidade e dá outras providências”. 
 

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, no 

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

Municipal, sanciono e promulgo a seguinte Lei: 

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a adquirir por 

compra e venda, desapropriar, consensual ou judicialmente, os lotes de 

terreno de nº 01 e 02 e 17 a 20, da Quadra 19, do Loteamento Jardim 

Catalão, nesta cidade, de propriedade de Inácio Netto Leão, fazendeiro, 

CPF nº 015.381.011-49, objeto da matrícula imobiliária nº R.1-5.734, do 

Livro 2-N, do Cartório de Registro de Imóveis local. 

Parágrafo único – Os lotes a serem adquiridos destinar-

se-ão à construção e implantação de uma Escola de Ensino Fundamental 

para atender aos moradores do Jardim Catalão e adjacências.   

 

Art. 2º - O valor da aquisição por compra e venda e/ou 

desapropriação, 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 valor da transação deverá ser correspondente ao 

valor de mercado do imóvel, de acordo com o disposto no art. 24, X, da Lei 

8.666/93, limitados o valor dos seis lotes em R$ 280.000,00 (Duzentos e 

oitenta mil reais).  

§ 2º - O pagamento da indenização, na hipótese de ser 

consensual a expropriação, poderá ser em dinheiro, dação em pagamento, 

ou conjugação das duas modalidades. 

 



§ 3º - Para a formalização da aquisição, deverá o Poder 

Executivo verificar previamente a regularidade do imóvel perante a Fazenda 

Pública e a inexistência de ônus reais sobre o mesmo, junto ao Cartório de 

Registro de Imóveis. 

 

§ 4º - As despesas necessárias ao ato autorizado, tais 

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

inerentes às transações imobiliárias, se darão a expensas do município, 

dispensado o recolhimento do ITBI respectivo. 

 

Art. 3º - As despesas decorrentes da execução desta lei 

correrão à conta de verbas próprias do orçamento vigente, a seguir 

especificadas: 

 

01.2031.12.361.1034.3023 449051 (1.01.000) 

3023 - Construção e Ampliação de Prédios Escolares 

449051 - Obras e Instalações 

 

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, 06.01.2014. 
 (a) JARDEL SEBBA 
     Prefeito Municipal 



 

 

 

 


