República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Município de Catalão

LEI Nº 3.345, de 21 de janeiro de 2016
“Autoriza o MUNICÍPIO DE CATALÃO a firmar
convênio e a conceder contribuição financeira
de aplicação compulsória destinada ao
incentivo desportivo educacional e de
rendimento, por intermédio do CLUBE
RECREATIVO E ATLÉTICO CATALANO –
CRAC – da forma que especifica e dá outras
providências”.
O PREFEITO MUNICIPAL DE CATALÃO, ESTADO
DE GOIÁS, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei
Orgânica do Município e pela Constituição Federal, FAZ SABER, que a
CÂMARA MUNICIPAL, aprova e Eu, Prefeito Municipal, sanciono a
seguinte Lei:
Art.1º - Fica o chefe do Poder Executivo Municipal
autorizado, em nome do Município de Catalão, a firmar convênio com o
CLUBE RECREATIVO E ATLÉTICO CATALANO – CRAC e a conceder
contribuição financeira de aplicação compulsória destinada ao incentivo
desportivo educacional e de rendimento, na importância de até R$
920.000,00 (novecentos e vinte mil reais).
Parágrafo único - Da contribuição financeira
autorizada no caput deste artigo, o Clube deverá utilizar da seguinte
forma:
a) Obrigatoriamente no desporto educacional e
também de rendimento, para a manutenção/desenvolvimento de
atividades esportivas (futebol), destinadas ao exercício da cidadania e
prática recreativa como forma de inclusão e promoção social.

b) As datas dos repasses e os valores de eventuais
parcelas serão definidos por ocasião da instrumentalização do convênio
a ser firmado entre as partes.
Art.2º - A contribuição financeira tratada nesta lei é
recurso público municipal com destinação específica e necessariamente
vinculada ao fomento desportivo educacional e de rendimento, não
podendo ser aplicada em finalidade diversa ou mesmo custear despesas
pretéritas do Clube, cuja participação afigura-se meramente instrumental
à consecução do propósito.
Parágrafo Único. Serão para todos os efeitos
consideradas despesas pretéritas nos termos do caput deste artigo e não
se comunicarão com os recursos públicos objeto do convênio a ser
celebrado, as medidas/ordens judiciais constritivas de crédito
(penhora/bloqueio/arresto) eventualmente incidentes por ocasião de
dívidas particulares pertencentes ao Clube, sendo inclusive autorizado ao
Chefe do Poder Executivo Municipal a suspensão do convênio diante
dessas hipóteses.
Art.3º - Para fazer face aos recursos financeiros
autorizados por esta lei, o CLUBE RECREATIVO E ATLÉTICO
CATALANO – CRAC, deverá apresentar o plano de aplicação e,
posteriormente, a devida prestação de contas referente à contribuição
recebida na forma e data exigida pela Controladoria Interna deste
Município.
Art.4º - As despesas com a execução desta lei
correrão a conta do orçamento vigente em 2016.
Art.5º - Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE
CATALÃO-GO, Estado de Goiás, aos 21 (vinte e um) dias do mês de
janeiro de 2016.

JARDEL SEBBA
Prefeito Municipal

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Município de Catalão
LEI Nº 3.346, de 22 de janeiro de 2016
“Denomina de “COMPLEXO ECOLÓGICO
MARIA PIRES PERILLO”, o parque localizado
à margem direita da Avenida Doutor
Lamartine Pinto De Avelar, sentido setor
central de Catalão-GO - Brasília-DF.”

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, no uso de
suas prerrogativas constitucionais, aprova, e eu, Prefeito Municipal,
sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica denominado de “COMPLEXO ECOLÓGICO
MARIA PIRES PERILLO”, o parque localizado à margem direita da
Avenida Doutor Lamartine Pinto De Avelar, sentido setor central de
Catalão-GO - Brasília-DF.
Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE
CATALÃO-GO, Estado de Goiás, aos 22 (vinte e dois) dias do mês de
janeiro de 2016.

JARDEL SEBBA
Prefeito Municipal

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Município de Catalão
LEI Nº 3.347, de 22 de janeiro de 2016
“Denomina de “CENTRO DE ARTES E ESPORTES
UNIFICADOS – FRANCISCO NETTO DE CAMPOS
(PROFESSOR CHIQUINHO)”, o Centro de Artes e
Esportes – CEU, localizado na praça de Esporte e
Cultura da Rua Arariba, nº 75, Parque Imperial,
nesta cidade.”
A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, no uso de
suas prerrogativas constitucionais, aprova, e eu, Prefeito Municipal,
sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica denominado de “CENTRO DE ARTES E
ESPORTES UNIFICADOS – FRANCISCO NETTO DE CAMPOS
(PROFESSOR CHIQUINHO)”, o Centro de Artes e Esportes – CEU,
localizado na praça de Esporte e Cultura da Rua Arariba, nº 75,
Parque Imperial, nesta cidade.”
Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE
CATALÃO-GO, Estado de Goiás, aos 22 (vinte e dois) dias do mês de
janeiro de 2016.

JARDEL SEBBA
Prefeito Municipal

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Município de Catalão
LEI Nº 3.348, de 22 de janeiro de 2016
“Abre Créditos Especiais no orçamento do
Município
em
execução,
ano/2016,
para
Construção e Ampliação da Praça de Esporte e
Cultura, conforme Termo de Compromisso nº
0363313-44/2012, Ministério da Cultura, nos
valores especificados abaixo e dá outras
providências”.

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, no
uso de suas prerrogativas constitucionais, aprova, e eu, Prefeito
Municipal, sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1° - Fica autorizado o Executivo Municipal a
abrir no orçamento em execução (Lei Municipal nº 3.325, de 11 de
dezembro de 2015, que estima a receita e fixa a despesa para o
exercício de 2016), o crédito especial abaixo-relacionado, na importância
de R$ 723.536,42 (setecentos e vinte e três mil quinhentos e trinta e seis
reais e quarenta e dois centavos) obedecendo a seguinte classificação:
Órgão Solicitante: Prefeitura Municipal de Catalão
Motivo: Alteração PPA/LOA
Objeto: Construção e Ampliação da Praça de Esporte e cultura,
conforme Termo de Compromisso nº 0363313-44/2012, Ministério da
Cultura.
Dotação:
01.3021.13.392.4025.1702 – 449051 (123) R$ 723.536,42
449051 – Obras e Instalações
1702 – Construção e Ampliação da Praça de Esporte e Cultura.
Anulação de Dotação:

01.3019.15.541.4020.1614 – 449051 (123) R$ 723.536,42
449051 – Obras e Instalações
1614 – Construção de Redes Pluviais
Art. 2º - Para cobertura do crédito especial autorizado
no artigo anterior desta lei serão utilizados recursos de anulação de
dotação de arrecadação, conforme especificado no Quadro acima.
Art. 3º - Fica autorizado a abrir créditos Adicionais de
natureza suplementar até o limite fixado na Lei nº 3.325, de 11 de
dezembro de 2015, que dispõe sobre a Lei Orçamentária Anual para o
exercício de 2016.
Art. 4º - Fica autorizado a fazer as alterações e
inclusões necessárias no Plano Plurianual – PPA de 2014/2017, lei
municipal nº 3.190, de 11 de dezembro de 2014, alterada pela Lei
Municipal de nº 3.310, de 20 de dezembro de 2015; na Lei de Diretrizes
Orçamentária – LDO para 2016, lei municipal nº 3.276, de 15 de junho de
2015, alterada pela Lei Municipal nº 3.309, de 20/10/2015, bem como na
Lei Orçamentária Anual – LOA de 2016, Lei Municipal de nº 3.325, de
11/12/2015.
Art.5º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE
CATALÃO-GO, Estado de Goiás, aos 22 (vinte e dois) dias do mês de
janeiro de 2016.
JARDEL SEBBA
Prefeito Municipal

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Município de Catalão
LEI Nº 3.349, de 22 de janeiro de 2016
“Dispõe sobre a adequação, via de antecipação
salarial dos vencimentos do quadro do magistério
público municipal da educação básica ao piso
salarial profissional nacional instituído pela Lei
Federal nº 11.738, de 16/7/2008.”

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, no
uso de suas prerrogativas constitucionais, aprova, e eu, Prefeito
Municipal, sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º - Esta Lei dispõe sobre a adequação, via de
antecipação salarial, na importância de 11,36% (onze virgula trinta e seis
por cento) a remuneração do quadro do magistério público municipal da
educação básica, constante da Lei Municipal n.º 1818/2000 (adequação
apenas dos cargos abaixo constantes destes grupos), ao piso salarial
profissional nacional instituído pela Lei Federal nº 11.738, de 16/7/2008.
Art. 2º - A partir de 1º (primeiro) de janeiro do ano em
curso, fica definido da forma abaixo o vencimento base dos cargos do
magistério municipal, inclusive aos contratados por tempo determinado,
se houver, para uma carga horária de 20 (vinte), 30 (trinta) e de 40
(quarenta) horas semanais:

ANEXO IV
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO
ESTRUTURA DOS CARGOS EFETIVOS REGIDOS PELO REGIME
ESTATUTÁRIO
QUADRO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO
MUNICIPAL
REF.: JANEIRO/2016

GRUPO C
N.ºVAGAS CARGO
ASSISTENTE DE ENSINO III
032
20 hs. aulas
30 hs. aulas
(Formação em ensino médio técnico em magistério)
40 hs. aulas

VALOR R$
1.067,82
1.601,73
2.135,64

ANEXO V
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO
ESTRUTURA DOS CARGOS EFETIVOS REGIDOS PELO REGIME
ESTATUTÁRIO
QUADRO DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL
REF.: JANEIRO/2016
GRUPO C
N.ºVAGA
S
CARGO
PROFESSOR PD-1
300
20 hs. aulas
(Nível superior em curso de licenciatura de graduação
plena)
30 hs. aulas
40 hs. aulas

020

PROFESSOR PD-1 (c/ lotação Distr. Sto. Ant. Rio Verde e
Região)
20 hs. aulas
(Nível superior em curso de licenciatura de graduação
plena)
30 hs. aulas
(c/ lotação Distrito Santo Antônio do Rio Verde e
região)
40 hs. aulas

VALOR R$
1.067,82
1.601,73
2.135,64

1.067,82
1.601,73
2.135,64

Art. 3º - As despesas decorrentes desta lei correrão à
conta das dotações orçamentárias próprias.
Art. 4º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário, surtindo/retroagindo
seus efeitos a 1º (primeiro) de janeiro de 2016.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE
CATALÃO-GO, Estado de Goiás, aos 22 (vinte e dois) dias do mês de
janeiro de 2016.

JARDEL SEBBA
Prefeito Municipal

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Município de Catalão

LEI Nº 3.350, de 22 de janeiro de 2016
“Autoriza o Município de Catalão a firmar convênio de
parceria com a FUNDAÇÃO ESPÍRITA NOVA VIDA –
FENOVA, e a conceder subvenção financeira da forma
que especifica e dá outras providências”.

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, no uso
de suas prerrogativas constitucionais, aprova, e eu, Prefeito Municipal, sanciono
e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1.º - Fica o chefe do Poder Executivo Municipal
autorizado, em nome do Município de Catalão, a firmar convênio com a
FUNDAÇÃO ESPÍRITA “NOVA VIDA”, também designada pela sigla
FENOVA, pessoa jurídica de direito privado, de natureza filantrópica, sem fins
lucrativos, com sede nesta cidade, no exercício de 2016, objetivando uma
parceria com a FENOVA no sentido de colaborar para mantê-la em pleno
funcionamento, de forma a atender bem o maior número de crianças que se
matricularem na referida instituição, tudo de acordo com os Estatutos da
FENOVA.
§ 1º - O Município fica autorizado a conceder subvenção
financeira à entidade FUNDAÇÃO ESPÍRITA “NOVA VIDA” – FENOVA,
para consecução dos objetivos referenciados no caput deste artigo, na ordem de
R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).
§2º - Os repasses ocorrerão parcelas mensais em datas e
valores a serem definidos no Termo de Convênio, sendo que os recursos deverão
ser utilizados na manutenção da FENOVA, para pagamento de salários e direitos
trabalhistas, sociais e previdenciários 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 Controladoria Geral do
Municipal.
Art. 3º - As despesas decorrentes da aplicação desta Lei
serão suportadas por dotações orçamentárias próprias vigentes, a conta da
seguinte verba:
14.1402.08.122.4001.4160 – Subvenção Financeira –
Fundação Nova Vida 335043 – Subvenções Sociais
(100) Fonte de Recurso
Art. 4º - Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE
CATALÃO-GO, Estado de Goiás, aos 22 (vinte e dois) dias do mês de janeiro
de 2016.

JARDEL SEBBA
Prefeito Municipal

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Município de Catalão

LEI Nº 3.351, de 22 de janeiro de 2016
“AUTORIZA O MUNICÍPIO DE CATALÃO,
ESTADO DE GOIÁS, A CELEBRAR CONVÊNIO
COM A LIGA DE FUTEBOL DE SALÃO DE
CATALÃO, VISANDO A REALIZAÇÃO DO
CARNAVAL ESPORTIVO DE 2016 E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.”

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, no
uso de suas prerrogativas constitucionais, aprova, e eu, Prefeito
Municipal, sanciono e promulgo a seguinte Lei:
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, convênio objetivando a
realização do CARNAVAL ESPORTIVO DE 2016.
§ 1º - É objetivo do convênio ora autorizado, a
conjugação de esforços entre as partes para a realização do CARNAVAL
ESPORTIVO DE 2016, com torneios de Skate, Vôlei de areia, Futebol de
Areia e prova de motocross, entre outras modalidades.
§ 2º - O Município de Catalão fica autorizado a
repassar a Liga de Futebol de Salão de Catalão, mediante convênio ora
autorizado, até a importância de R$ 25.000,00 (Vinte e cinco mil reais).
Art. 2º - Para fazer face aos recursos desta lei, a
LIGA deverá apresentar o plano de aplicação, e, posteriormente, a
devida prestação de conta referente à subvenção recebida nos termos e
formas indicadas pela Controladoria Geral do Municipal.

Art. 3º - As despesas decorrentes da aplicação desta
Lei serão suportadas por dotações orçamentárias próprias vigentes, a
conta da seguinte verba:
01.3012.27.812.4018.4127
335043 (100)
4127 – Manutenção da Secretaria Municipal de
Esportes, Juventude e Lazer
335043 – Subvenções Sociais
Art. 4º - Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE
CATALÃO-GO, Estado de Goiás, aos 22 (vinte e dois) dias do mês de
janeiro de 2016.

JARDEL SEBBA
Prefeito Municipal

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Município de Catalão

LEI Nº 3.352, de 22 de janeiro de 2016
“Autoriza o Município de Catalão a conceder auxílio
financeiro aos times de futebol participantes da 1ª
divisão do Campeonato Amador de Catalão de 2015 e
dá outras providências.”

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás,
no uso de suas prerrogativas constitucionais, aprova, e eu, Prefeito
Municipal, sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art.1.º - Fica o chefe do Poder Executivo Municipal
autorizado, em nome do Município de Catalão, visando dar melhores
condições de participação e visando o apoio e incentivo ao esporte
amador no município, a conceder auxílio financeiro no valor de R$
2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) para cada um dos representantes
legais, abaixo relacionados:
TIME

REPRESENTANTE

Pires Belo Futebol Clube

César Antônio de Paula

Comercial

Pedro Elias Neto

Associação Olímpica

Paulo Camargo

Companhia do Espeto

Erivelton Francisco de Souza
Borges

Vila Real

Matheus Rocha da Silva

Olaria

Luiz Mauro dos Santos

Meninos da Vila

Rafael Pereira dos Santos

Associação Atlética Pio Gomes

Wendel Raniere Paulino

Amigos da Bola

Jadir Rosa Pires

Anglo American

Jean Carlos Santana Lustosa

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 realização do Campeonato
Amador da 1ª Divisão de Catalão, com a participação obrigatória dos
respectivos times, devendo prestar contas em no máximo 45 (quarenta e
cinco) dias, após o encerramento do campeonato.
Art. 2º - Para cobrir despesas com a presente lei
serão utilizados créditos orçamentários já consignados no orçamento
vigente, na importância total de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE
CATALÃO-GO, Estado de Goiás, aos 22 (vinte e dois) dias do mês de
janeiro de 2016.

JARDEL SEBBA
Prefeito Municipal

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Município de Catalão

LEI Nº 3.353, de 04 de fevereiro de 2016

“Autoriza a abrir Crédito Especial no orçamento
do Município em execução, ano/2016, para
aquisição de motocicletas para fazer a entrega de
medicamentos na casa dos pacientes 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 autorizada no corrente exercício a
Abertura de Crédito Especial no Orçamento Geral do Município, no valor
de R$ 44.200,00 (quarenta e quatro mil e duzentos reais) para aquisição
de motocicletas para entrega de medicamentos em casa, que se fará na
seguinte classificação orçamentária:
Órgão Solicitante: Fundo Municipal de Saúde
Motivo: Alteração PPA/LOA

Objeto: Aquisição de Motocicletas, para a tender as necessidades de
pacientes que recebem medicamentos em casa, em função de não
haver a possibilidade de locomoção dos mesmos, e ainda para coleta e
entrega de resultados de exames.
Dotação:
04.0401.10.301.4009.3092 – 409052 (102) R$ 44.200,00
449052 - Equipamentos e Material Permanente
3092 – Aquisição de 5 Motocicletas

Anulação de Dotação:
04.0401.10.301.4009.4037 – 339039 (102) R$ 44.200,00
339039 – Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica.
4037 – Manutenção do F.M.S
Art. 2º - Para atender o disposto no Artigo 1º desta
Lei, servirá como recurso a anulação de dotações orçamentárias,
conforme discriminado no Quadro acima, de acordo com o Artigo 43, §
1º, inciso III, da Lei Federal nº 4.320/64.
Art. 3º - Fica autorizado a abrir créditos Adicionais de
natureza suplementar até o limite fixado na Lei nº 3.325, de 11 de
dezembro de 2015, que dispõe sobre a Lei Orçamentária Anual para o
exercício de 2016.
Art. 4º - Fica autorizado a fazer as alterações e
inclusões necessárias no Plano Plurianual – PPA de 2014/2017, lei
municipal nº 3.190, de 11 de dezembro de 2014, alterada pela Lei
Municipal de nº 3.310, de 20 de dezembro de 2015; na Lei de Diretrizes
Orçamentária – LDO para 2016, lei municipal nº 3.276, de 15 de junho de
2015, alterada pela Lei Municipal nº 3.309, de 20/10/2015, bem como na
Lei Orçamentária Anual – LOA de 2016, Lei Municipal de nº 3.325, de
11/12/2015.
Art.5º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE
CATALÃO-GO, Estado de Goiás, aos 04 (quatro) dias do mês de
fevereiro de 2016.

JARDEL SEBBA
Prefeito Municipal

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Município de Catalão

LEI Nº 3.354, de 04 de fevereiro de 2016
“Autoriza o Município de Catalão a firmar convênio ‘com a
EMATER e a abrir Crédito Especial no orçamento do
Município em execução, ano/2016, para transferir recursos a
Agência Goiana de Assistência Técnica, Extensão Rural e
Pesquisa Agropecuária, nos valores especificados abaixo e dá
outras providências”.
A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, no uso de suas
prerrogativas constitucionais, aprova, e eu, Prefeito Municipal, sanciono e promulgo a
seguinte Lei:
Art. 1° - Fica autorizado o Executivo Municipal a firmar convênio
com a Agência Goiana de Assistência Técnica, Extensão Rural e Pesquisa Agropecuária
– EMATER, visando a conjugação de esforços dos celebrantes para a execução de um
Plano de Trabalho neste Município, e a abrir no orçamento em execução (Lei Municipal
nº 3.325, de 11 de dezembro de 2015, que estima a receita e fixa a despesa para o
exercício de 2016), o crédito especial abaixo-relacionado, na importância de R$
36.000,00 (trinta e seis mil reais) obedecendo a seguinte classificação:

Órgão Solicitante: Prefeitura Municipal de Catalão
Motivo: Alteração PPA/LOA
Objeto: Transferência de recursos junto a Agência Goiana de Assistência Técnica,
Extensão Rural e Pesquisa Agropecuária – EMATER, para implementação e suporte da
regularidade do convênio.
Dotação:
01.3010.20.122.4016.4123 – 333041 (100) R$ 36.000,00
333041 – Contribuições
4123 – Manutenção da Secretaria Municipal da Agricultura e Desenvolvimento.
Anulação de Dotação:
01.3010.20.122.4016.4123 – 339039 (100) R$ 36.000,00
339039 – Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica.

4123 – Manutenção da Secretaria Municipal da Agricultura e Desenvolvimento.
Art. 2º - Para cobertura do crédito especial autorizado no artigo
anterior desta lei serão utilizados recursos de anulação de dotação de arrecadação,
conforme especificado no Quadro acima.
Art. 3º - Fica autorizado a abrir créditos Adicionais de natureza
suplementar até o limite fixado na Lei nº 3.325, de 11 de dezembro de 2015, que dispõe
sobre a Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2016.
Art. 4º - Fica autorizado a fazer as alterações e inclusões
necessárias no Plano Plurianual – PPA de 2014/2017, lei municipal nº 3.190, de 11 de
dezembro de 2014, alterada pela Lei Municipal de nº 3.310, de 20 de dezembro de
2015; na Lei de Diretrizes Orçamentária – LDO para 2016, lei municipal nº 3.276, de 15
de junho de 2015, alterada pela Lei Municipal nº 3.309, de 20/10/2015, bem como na
Lei Orçamentária Anual – LOA de 2016, Lei Municipal de nº 3.325, de 11/12/2015.
Art.5º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CATALÃOGO, Estado de Goiás, aos 04 (quatro) dias do mês de fevereiro de 2016.

JARDEL SEBBA
Prefeito Municipal

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Município de Catalão

LEI Nº 3.355, de 04 de fevereiro de 2016
“Autoriza o Poder Executivo a conceder Auxilio
Financeiro a atleta catalana que participará do
campeonato
Arnold
Classic
Brasil
de
fisiculturismo 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 à atleta catalana SANDRA REGINA BORGES,
portadora do CPF 001.004.141-92, que participará da seletiva para o
Campeonato Brasileiro de Fisiculturismo na categoria WELLNESS, que
acontecerá na cidade do Rio de Janeiro.
§ 1º - O valor do auxílio autorizado no caput deste
artigo será de até R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) e se destinará
a cobrir despesas da atleta com inscrição, acomodação, transporte,
alimentação e demais acessórios para a prática do fisiculturismo.
Art. 2º - A prestação de contas ficará a cargo do
beneficiário da verba, e deverá ocorrer num prazo de até 30 dias após o
recebimento do recurso.
Art. 3° - 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.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE
CATALÃO-GO, Estado de Goiás, aos 04 (quatro) dias do mês de
fevereiro de 2016.

JARDEL SEBBA
Prefeito Municipal

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Município de Catalão

LEI Nº 3.356, de 24 de fevereiro de 2016

“Dispõe sobre a criação do cargo efetivo de Sanitarista
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 e incorporado à estrutura administrativa do
Município de Catalão, especificamente no GRUPO “B”, do ANEXO II, da
Lei Municipal de nº 2.567, de 12 de março de 2008, o cargo efetivo
abaixo relacionado com seu quantitativo e vencimento, de provimento
Efetivo e a ser regido pelo regime jurídico ESTATUTÁRIO, na seguinte
forma:
ANEXO II
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO
ESTRUTURA DOS CARGOS EFETIVOS REGIDOS PELO REGIME
ESTATUTÁRIO
REF.: FEVEREIRO/2016
11
N.º
VAGAS
001
CARGA
HORÁRI
A
40 HS
SEMAN
AIS

CARGO

01-05
anos

06-10
anos

11-15
anos

16-20
anos

21-25
anos

26-30
anos

31 em
diante

SANITARI
STA

3.518,
39

3.553,
55

3.589,
10

3.624,
99

3.661,
26

3.697,
86

3.734,
80

Art. 2º - O Sanitarista é o portador de diploma de graduação em
nível superior, tendo formação generalista que inclui conhecimentos e
práticas do campo da saúde, especialmente da Saúde Coletiva,
articuladas com as Ciências Humanas e as Ciências Sociais Aplicadas.

Art. 3º - É livre o exercício do Sanitarista em todo território
municipal, observadas as disposições desta lei.

Art. 4º - Somente poderão exercer o cargo de Sanitarista:
I – Os possuidores de diploma em nível de Graduação do
Curso de Gestão em Saúde Ambiental oficialmente reconhecido e
expedido por estabelecimento de ensino superior existente no País.
II – Os possuidores de diploma em nível de pós-graduação nas
modalidades

Lato

Sensu

ou

Strictu

Sensu

caracterizados

respectivamente por especialização e/ou residência, mestrado e/ou
doutorado em Saúde Coletiva/Saúde Pública;
III – Os possuidores de diploma em nível de pós-graduação
nas

modalidades

Lato

Sensu

ou

Strictu

Sensu

caracterizados

respectivamente por especialização e/ou residência, mestrado e/ou
doutorado em Saúde Coletiva/Saúde Pública conferidos por escola
estrangeira segundo as leis do país, registrado em virtude de acordo de
intercâmbio cultural ou revalidado no Brasil.

Art. 5º - Os saberes profissionais do Sanitarista são
caracterizadas em três campos:
I – Epidemiologia;
II – Política, Planejamento, Gestão e Avaliação em Saúde;

III – Ciências Sociais e Humanas em Saúde.

Art. 6º - Compete ao Sanitarista à formulação, execução,
monitoramento e avaliação de políticas públicas, projetos, atividades e
pessoas no âmbito da Secretaria de Saúde do Município de Catalão.

Parágrafo

único

-

As

competências

dos

Sanitaristas

envolverão, entre outras, as áreas de Vigilância em Saúde,
Planejamento, Orçamento, Financiamento, Gestão de Pessoas,
Regulação, Gestão da Informação em Saúde, Gestão de Recursos
Logísticos e Materiais, visando melhorar a resposta dos serviços de
saúde às necessidades da população.
Art. 7º - O provimento do cargo de que trata esta Lei está
condicionada

à

comprovação

da

existência

de

prévia

dotação

orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de
pessoal e aos acréscimos dela decorrentes, conforme disposto no §
1o do art. 169 da Constituição Federal.
§ 1º - As despesas resultantes da aplicação desta lei correrão à
conta

das

dotações

orçamentárias

consignadas

no

orçamento,

suplementadas, se necessário, nos termos da legislação em vigor.
§ 2º - As despesas estabelecidas por esta Lei ocasionarão
irrelevante impacto orçamentário-financeiro, posto que existe adequação
orçamentária para as mesmas, o que, em regra, satisfaz as exigências
do artigo 16 da Lei de Responsabilidade Fiscal.
§ 3º - Inobstante o disposto no caput deste artigo, considerar-seá, como fonte de recursos para satisfação das despesas continuadas
criadas por esta Lei, conforme exigido no artigo 17 da Lei de
Responsabilidade Fiscal, a redução de despesas com contratos de
terceirizadas e por tempo determinado, destinados ao fornecimento de
mão de obra para a manutenção e funcionamento regular das
Secretarias e Órgãos municipais.

§ 4º - Em razão das alterações introduzidas por esta lei, fica a
Diretoria de Recursos Humanos do Município autorizada a readequar os
Organogramas de acordo com os termos desta Lei.
Art.8º - O cargo que ora se cria terão os mesmos direitos e
sujeitarão as mesmas obrigações dos demais servidores municipais já
definidos na legislação municipal, inclusive quanto à progressão
horizontal/vertical para os cargos efetivos, bem como data-base para
reajustes salariais dos efetivos e comissionados.
§ 1º - Para o ingresso no cargo previsto nesta lei será através de
concurso público de provas e títulos.
§ 2º - O profissional que ocupará o cargo disposto na presente lei
poderá ser relotado em outras Secretárias e Órgãos, que não seja a
original de inscrição em concurso público, em conformidade com as
necessidades e interesses públicos da administração municipal, através
de Decreto emanado do Prefeito Municipal.
§ 3º - Em caso de fusão ou extinção de Secretaria, o Prefeito
Municipal poderá relotar o servidor que ingressou no cargo com base na
presente lei, de acordo com a necessidade e interesse público em outro
órgão, mediante Decreto.
§ 4º - Em razão das atividades a serem desenvolvidas, de
execução de programas e políticas públicas, de situação temporária, de
Estado de emergência ou calamidade, o Prefeito Municipal poderá
atribuir funções ou relotar os servidores públicos municipais, através de
Decreto.
Art. 9º - Aplicam-se ao servidor que ingressar no cargo instituído
por esta Lei o Regime Jurídico do Servidor Público Municipal –
Estatutário - lei municipal nº 1.142/1992.
Art. 10 - Fica a Diretoria de Contabilidade autorizada a fazer as
alterações e inclusões necessárias no Plano Plurianual – PPA de
2014/2017, lei municipal nº 3.190, de 11 de dezembro de 2014, alterada
pela Lei Municipal de nº 3.310, de 20 de dezembro de 2015; na Lei de

Diretrizes Orçamentária – LDO para 2016, lei municipal nº 3.276, de 15
de junho de 2015, alterada pela Lei Municipal nº 3.309, de 20/10/2015,
bem como na Lei Orçamentária Anual – LOA de 2016, Lei Municipal de
nº 3.325, de 11/12/2015.

Art.11- Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE
CATALÃO-GO, Estado de Goiás, aos 24 (vinte e quatro) dias do mês de
fevereiro de 2016.

JARDEL SEBBA
Prefeito Municipal

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Município de Catalão

LEI Nº 3.357, de 24 de fevereiro de 2016
“Autoriza permuta de lotes de terreno que
menciona em cumprimento a acordo judicial
homologado (Autos nº 201500909828) 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 permutar, em nome do MUNICIPIO DE CATALÃO, os lotes
de terreno a seguir designados: lote nº 02 da Quadra A, com 360,00m2,
cadastrado no CCI sob o nº 42597 e o lote nº 03 da Quadra A, com
360,00m2, cadastrado no CCI sob o nº 42598; todos do Loteamento
Residencial Jardim Athenas, nesta cidade e de propriedade do
Município de Catalão, por dois lotes situados à Rua 13 de maio,
caracterizados como parte do lote nº 01 da Quadra 19, 1ª área do
Loteamento Brasiliense, com 295,50m2, cadastrado no CCI nº 24196;
bem como a parte do lote nº 01 da Quadra 19, 2ª área do Loteamento
Brasiliense, com 301,50m2, cadastrado no CCI sob o nº 43565, nesta
cidade, de propriedade de Cristina das Dores dos Reis.

§1º - Para fins de atendimento ao caput deste artigo,
os lotes pertencentes ao Município de Catalão ficam desafetados de sua

primitiva condição (de área institucional), passando-os à categoria de
bem disponível.

§2º - A permuta dos imóveis se fará de uns pelos
outros, sem qualquer torna ou volta compensatória, fazendo-se as
transmissões livres e desembaraçadas de quaisquer ônus.
§3º - O Município de Catalão, para que a permuta se
revista de todas as cautelas legais e comuns em tais operações,
providenciou Laudo de Avaliação elaborado por Comissão de Avaliação
instituída pelo Executivo para tal fim.
§4º - Os dois imóveis que passarão ao domínio do
Município de Catalão ficam declarados bens de Uso Comum do Povo,
e como tal afetados em sua totalidade, o que deverá constar da
escrituração.

§5º - A área a ser adquirida pelo Município serviu
para área de preservação permanente, situada na área urbana desta
cidade.
Art. 2º. As custas e emolumentos cartorários
decorrentes da execução desta lei são de responsabilidade do Município,
e correrão à conta de verba própria do orçamento vigente, dispensada a
incidência do Imposto sobre Transmissões de Bens Imóveis – ITBI, na
forma do art. 156, II, da Constituição Federal.
Art. 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação.
Art. 4º. Revogam-se as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE
CATALÃO-GO, Estado de Goiás, aos 24 (vinte e quatro) dias do mês de
fevereiro de 2016.

(a)JARDEL SEBBA
Prefeito Municipal

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Município de Catalão

LEI Nº 3.358 de 02 de março de 2016
“Abre Créditos Especiais no orçamento do
Município em execução, ano/2016, para
ampliação e reforma de Quadra de Esportes e
para
proceder
a
credenciamento
de
instrutores
de
Dança,
nos
valores
especificados
abaixo
e
dá
outras
providências”.

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, no
uso de suas prerrogativas constitucionais, aprova, e eu, Prefeito
Municipal, sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1° - Fica autorizado o Executivo Municipal a abrir
no orçamento em execução (Lei Municipal nº 3.325, de 11 de dezembro
de 2015, que estima a receita e fixa a despesa para o exercício de 2016),
os créditos especiais abaixo-relacionados, na importância de R$
134.565,43 (cento e trinta e quatro mil quinhentos e sessenta e cinco
reais e quarenta e três centavos), obedecendo as seguintes
classificações:
Órgão Solicitante: Poder Executivo
Unidade Executora: Fundo Munic. de Educação e Secretaria Munic. de
Esportes
Motivo: Alteração PPA/LOA
Objeto: Ampliação e Reforma da Quadra de Esportes na Escola
Municipal: Arminda Rosa de Mesquita
Dotação:
25.2601.12.361.4005.1703 – 449051 (101) – R$ 34.565,43
449051 – Obras e Instalações
1703 – Ampliação e Reforma da Quadra de Esportes na Escola

Municipal: Arminda Rosa de Mesquita
Anulação de Dotação:
25.2601.12.361.4005.1695 – 449051 (101) – R$ 34.565,43
Objeto: Credenciamento de Instrutores de Dança junto a Secretaria
Municipal de Esportes
Dotação:
01.3012.27.812.4018.4127 – 319034 (100) – R$ 100.000,00
319034 – Outras Despesas de Pessoal Decorrente de Contr.
Terceirização
4127 – Manutenção da Secretaria Munic. de Esportes, Juventude e Lazer
Anulação de Dotação:
01.3016.15.451.4020.4133 – 339030 (100) – R$ 100.000,00
Art. 2º - Para cobertura do crédito especial autorizado
no artigo anterior desta lei serão utilizados recursos de anulação de
dotação de arrecadação, conforme especificado nos Quadros acima.
Art. 3º - Fica autorizado a abrir créditos Adicionais de
natureza suplementar até o limite fixado na Lei nº 3.325, de 11 de
dezembro de 2015, que dispõe sobre a Lei Orçamentária Anual para o
exercício de 2016.
Art. 4º - Fica autorizado a fazer as alterações e
inclusões necessárias no Plano Plurianual – PPA de 2014/2017, lei
municipal nº 3.190, de 11 de dezembro de 2014, alterada pela Lei
Municipal de nº 3.310, de 20 de dezembro de 2015; na Lei de Diretrizes
Orçamentária – LDO para 2016, lei municipal nº 3.276, de 15 de junho de
2015, alterada pela Lei Municipal nº 3.309, de 20/10/2015, bem como na
Lei Orçamentária Anual – LOA de 2016, Lei Municipal de nº 3.325, de
11/12/2015.
Art.5º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE
CATALÃO-GO, Estado de Goiás, aos 02 (dois) dias do mês de março de
2016.

JARDEL SEBBA
Prefeito Municipal

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Município de Catalão

LEI Nº 3.359 de 02 de março de 2016
“Altera o Art. 3º, da Lei Municipal nº 2.000, de
30 de abril de 2002, na forma abaixo e abre
crédito especial da forma que especifica.”

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, no
uso de suas prerrogativas constitucionais, aprova, e eu, Prefeito
Municipal, sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º - O Art. 3º, da Lei Municipal nº 2.000, de 30 de
abril de 2002, passa, a partir desta data, a vigorar com a seguinte
redação:
“Lei Municipal nº 2.000, de 30 de abril de 2002:

Art. 3º - Para cobrir as despesas desta lei, fica ainda
o Chefe do Poder Executivo Municipal, autorizado a abrir crédito especial
no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) que se fará na seguinte
dotação:
Órgão Solicitante: Prefeitura Municipal de Catalão
Motivo: Alteração PPA/LOA
Objeto: Alteração da dotação orçamentária do art.3º da Lei n.º 2000, de
30 de abril de 2002.
Dotação:
01.3002.04.122.4001.4104 – 339048 (100) R$ 25.000,00
339048 – Outros Auxílios Financeiros a Pessoas
4104 – Manutenção da Secretaria Municipal de Administração

Anulação de Dotação:
01.3002.04.122.4001.4104 – 319094 (100) R$ 25.000,00
319094 – Indenizações e Restituições Trabalhistas
4104 – Manutenção da Secretaria Municipal de Administração
§ 1º - Para cobertura do crédito especial autorizado
no artigo anterior desta lei serão utilizados recursos de anulação de
dotação de arrecadação, conforme especificado no Quadro acima.
§ 2º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir
créditos Adicionais de natureza suplementar até o limite fixado na Lei nº
3.325, de 11 de dezembro de 2015, que dispõe sobre a Lei Orçamentária
Anual para o exercício de 2016.
§ 3º - Fica o Poder Executivo, via da Diretoria de
Contabilidade, autorizado a fazer as alterações e inclusões necessárias
no Plano Plurianual – PPA de 2014/2017, lei municipal nº 3.190, de 11 de
dezembro de 2014, alterada pela Lei Municipal de nº 3.310, de 20 de
dezembro de 2015; na Lei de Diretrizes Orçamentária – LDO para 2016,
lei municipal nº 3.276, de 15 de junho de 2015, alterada pela Lei
Municipal nº 3.309, de 20/10/2015, bem como na Lei Orçamentária Anual
– LOA de 2016, Lei Municipal de nº 3.325, de 11/12/2015”.
Art.2º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE
CATALÃO-GO, Estado de Goiás, aos 02 (dois) dias do mês de março de
2016.

JARDEL SEBBA
Prefeito Municipal

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Município de Catalão

LEI Nº 3.360 de 02 de março de 2016
“Autoriza o Município de Catalão a conceder
auxílio financeiro a cada um dos representantes
dos ternos da congada e reinado de Catalão que
participarão das festividades de Nossa Senhora do
Rosário de 2016 e dá outras providências.”

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás,
no uso de suas prerrogativas constitucionais, aprova, e eu, Prefeito
Municipal, sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art.1.º - Fica o chefe do Poder Executivo Municipal
autorizado, em nome do Município de Catalão, visando dar melhores
condições aos ternos da congada e reinado que participarão da Festa de
Nossa Senhora do Rosário de 2016, a conceder auxílio financeiro no
valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada um dos representantes
legais, abaixo relacionados:
TERNO/REINADO

REPRESENTANTE

Reinado

Rainha – Eloene de Jesus Rita

Terno de Congo Pio Gomes

Capitão – Éder Cássio Paulino

Terno de Congo Congregação do Capitão – Roberto Ribeiro
Rosário
Terno de Congo Zé do Gordo

Capitão – Carlos do Rosário
Alves

Terno de Congo Santa Terezinha

Capitão – Antônio Alves de
Lima

Terno de Congo de Goiânia

Capitão – José Mário Ribeiro

Terno de Congo Mariarte

Capitã – Aldanice Moreira Reis

Terno de Congo Marinheiro

Capitão – Roberto de Santana

Terno de Congo Sagrada Família

Capitão – Antônio Serafim de
Freitas

Terno de Congo Marujeiro

Capitão – Durval Salviano do
Nascimento

Terno de Congo São Francisco

–

Capitão

Renato

do

Nascimento Reis
Terno de Congo

Capitão

–Edson

Correia

de

Nsa. Sra. Do Rosário, Nsa. Sra. Matos
Da Guia
Terno Moçambique Coração de Capitão
Maria

–

Antônio

Carlos

Ribeiro

Terno Moçambique Coração de Capitão

–

Diogo

Gonçalves

Mamãe

Resende

Terno Catupé Santa Efigênia

Capitão – Saulo Souza da Costa
Júnior

Terno Catupé Cacunda

Capitão – Antônio Alucimário da

Nossa Senhora das Mercês

Silva

Terno Catupé Cacunda

Capitão

Nossa Senhora do Rosário

Rosa da Silva

Terno Catupé São Benedito

Capitão – Valdivino Rosa

Terno Vilão Santa Efigênia

Capitão – Lázaro Joaquim José

–

Carlos

Francisco

da Silva
Terno Vilão II – Nossa Senhora Capitão

–

Eurípedes

Luiz

de Fátima

Severino

Terno Penacho

Capitão – José Gercino Vitor

Terno de Congo Prego

Capitão – Elzon Arruda

Parágrafo único – Para o recebimento do recurso
autorizado cada um dos representantes deverá assinar termo de
compromisso com o Município, se comprometendo a empregar os
recursos recebidos somente em prol da melhoria das condições de
apresentação dos seus respectivos ternos, devendo prestar contas em
no máximo 45 (quarenta e cinco) dias.
Art. 2º - As despesas com a execução desta Lei
correrão a conta da seguinte dotação orçamentária:
01.3021.13.392.4025.4167
335043 (100) – Subvenção a Associação de
Congadas de Catalão.
Art. 3º - Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE
CATALÃO-GO, Estado de Goiás, aos 02 (dois) dias do mês de março de
2016.

JARDEL SEBBA
Prefeito Municipal

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Município de Catalão

LEI Nº 3.361 de 02 de março de 2016

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

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, no uso de
suas prerrogativas constitucionais, aprova, e eu, Prefeito Municipal,
sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica o Poder Executivo e Legislativo Municipal, nos
moldes do artigo 167, VI da Constituição Federal, mediante Decreto,
autorizado a realocar recursos orçamentários no âmbito da
Administração Direta, Administração Indireta e Fundos, a título de
Transposição, Transferências e Remanejamento de créditos
orçamentários, até o montante do orçamento fixado para o Município, no
exercício financeiro de 2016.
§1º - A Transposição, Transferência e o Remanejamento são
instrumentos de flexibilização orçamentária, diferenciando-se dos
créditos adicionais.
§2º - Para efeito da Lei Orçamentária entende-se:
I – Transposição – São realocações no âmbito dos
programas de trabalho, dentro do mesmo órgão.
II – Transferência – são realocações de recursos entre as
categorias econômicas de despesas, dentro do mesmo órgão e do
mesmo programa de trabalho.

III – Remanejamento – São realocações na organização de
um ente público, com destinação de recursos de um órgão para outro.
§3º - A transposição, transferência ou remanejamento não
poderá resultar em alteração de valores das programações aprovadas na
lei orçamentária de 2016 ou em créditos adicionais, podendo haver,
excepcionalmente, ajuste na classificação funcional.
Art. 2º - O Poder Executivo poderá fazer as adaptações
necessárias para o enquadramento no presente orçamento de 2016,
criando se Fontes de Recursos de acordo com a STN – Secretaria do
Tesouro Nacional, sempre que houver necessidade de adequação, para
atender prioridades do Município.
Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação,
retroagindo seus efeitos à entrada em vigor da Lei Orçamentária Anual,
revogada as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE
CATALÃO-GO, Estado de Goiás, aos 02 (dois) dias do mês de março de
2016.

JARDEL SEBBA
Prefeito Municipal

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Município de Catalão

LEI Nº 3.362, de 02 de março de 2016
“AUTORIZA O EXECUTIVO MUNICIPAL A
CEDER EM COMODATO AO CENTRO DE
INTEGRAÇÃO SOCIAL DA MULHER VIDA
MULHER VIVA O IMÓVEL PÚBLICO QUE
ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, no
uso de suas prerrogativas constitucionais, aprova, e eu, Prefeito
Municipal, sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica o Executivo Municipal autorizado a
ceder em comodato, por 240 (duzentos e quarenta) meses, podendo ser
renovado por igual ou outro período, ao CENTRO DE INTEGRAÇÃO
SOCIAL DA MULHER VIDA MULHER VIVA, organização nãogovernamental de natureza civil, de direito privado, com finalidade não
econômica com sede na Rua 06, nº 235, Setor Mãe de Deus, nesta
cidade, o bem imóvel de propriedade do Município de Catalão,
necessário para o desempenho das finalidades do Centro que tem como
objetivo agrupar mulheres para atender a outras mulheres em situação
vulnerável, visando a qualificação da mão de obra e o ingresso ou
reingresso no mercado de trabalho, a seguir descrito:
- um imóvel tipo residencial situado à Rua Nossa
Senhora de Fátima, nº 635, Quadra 12, Lote 11, Bairro Nossa Senhora
de Fátima, nesta cidade, CCI nº 1926, registrado no CRI local sob a
matricula nº 24.870, do Livro 2 de Registro Geral.

Art. 2º - O imóvel objeto do comodato deverá servir
como sede do CENTRO DE INTEGRAÇÃO SOCIAL DA MULHER VIDA
MULHER VIVA, que se compromete a desenvolver no local projeto social
de acordo com os seus estatutos.
§ 1º - Nenhuma benfeitoria, seja útil ou necessária,
levadas a efeito pelo CENTRO serão indenizadas pelo Município.
§ 2º - O presente comodato
contrapartida financeira por qualquer das partes.

não

ensejará

Art. 3º - Em caso de extinção do Comodato ou
devolução do imóvel por parte do CENTRO, as benfeitorias passarão a
integrar o patrimônio do Município, ficando o comodato revogado
automaticamente.
Art. 4º - As despesas decorrentes da aplicação desta
Lei, se houverem, serão suportadas a conta do orçamento vigente.
Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE
CATALÃO-GO, Estado de Goiás, aos 02 (dois) dias do mês de março de
2016.

JARDEL SEBBA
Prefeito Municipal

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Município de Catalão

LEI Nº 3.362A de 09 de março de 2016
“Autoriza permuta de lotes de terreno que
menciona em cumprimento a acordo judicial
homologado (Autos nº 201203375519) 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
permutar, em nome do MUNICIPIO DE CATALÃO, o lote de terreno a
seguir designado: lote nº 01 da Quadra 09, com 357,70m2, cadastrado
no CCI sob o nº 52008; no Loteamento Residencial Village II, nesta
cidade e de propriedade do Município de Catalão, por um lote situado
na Rua Benjamim da Silveira, caracterizado como lote nº 05 da Quadra
07, no Loteamento Novo Horizonte, com 300,00m2, cadastrado no CRI
sob o nº R. 6-5.116, nesta cidade, de propriedade de Edson Alves
Duarte.

§1º - Para fins de atendimento ao caput deste artigo, o lote
pertencente ao Município de Catalão fica desafetado de sua primitiva
condição (de área institucional), passando-o à categoria de bem
disponível.

§2º - A permuta dos imóveis se fará de um pelo outro, sem
qualquer torna ou volta compensatória, fazendo-se as transmissões livres
e desembaraçadas de quaisquer ônus.
§3º - O Município de Catalão, para que a permuta se revista de
todas as cautelas legais e comuns em tais operações, providenciou
Laudo de Avaliação elaborado por Comissão de Avaliação instituída pelo
Executivo para tal fim.
§4º - O imóvel que passará ao domínio do Município de Catalão
fica declarado Bem de Uso Comum do Povo, e como tal afetado em
sua totalidade, o que deverá constar da escrituração.

§5º - A área a ser adquirida pelo Município serviu para área de
preservação permanente, situada na área urbana desta cidade.

Art. 2º. As custas e emolumentos cartorários decorrentes da
execução desta lei são de responsabilidade do Município, e correrão à
conta de verba própria do orçamento vigente, dispensada a incidência do
Imposto sobre Transmissões de Bens Imóveis – ITBI, na forma do art.
156, II, da Constituição Federal.

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

Art. 4º. Revogam-se as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CATALÃO-GO,
Estado de Goiás, aos 09 (nove) dias do mês de março de 2016.

JARDEL SEBBA
Prefeito Municipal

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Município de Catalão

LEI Nº 3.363 de 16 de março de 2016

“Autoriza permuta de lotes de terreno que
menciona para a execução de rede de águas
pluviais visando solucionar antigo problema
de alagamento na Rua Vereador Geraldo
Gentil Aires 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 permutar, em nome do MUNICIPIO DE CATALÃO, os lotes
de terreno a seguir designados: Lotes de nº 02, 03, 04, 05, 11, 12 e 13,
da Quadra 05, todos do Loteamento Barka II, situados nesta cidade e de
propriedade do Município de Catalão, pelo lote de terreno situado nesta
cidade à Rua Vereador Geraldo Gentil Aires (antiga Rua Pilar), lado
ímpar, designado pelo nº 16, da Quadra 01 do Loteamento Jardim
Paulista, com a área de 1.047,00m2, registrado no CRI local sob o nº
R.2-9.373, no livro 02 de Registro Geral.

§1º - Para fins de atendimento ao caput deste artigo, os
lotes pertencentes ao Município de Catalão ficam desafetados de sua
primitiva condição (de interesse social), passando-os à categoria de bem
disponível.

§2º - A permuta dos imóveis se fará de uns pelo outro,
sem qualquer torna ou volta compensatória, fazendo-se as transmissões
livres e desembaraçadas de quaisquer ônus.

§3º - O Município de Catalão, para que a permuta se
revista de todas as cautelas legais e comuns em tais operações,
providenciou Laudo de Avaliação datado de 29 de fevereiro de 2016,
elaborado por Comissão de Avaliação instituída pelo Executivo para tal
fim.
§4º - O imóvel que passará ao domínio do Município de
Catalão fica declarado bem de Uso Comum do Povo, e como tal
afetados em sua totalidade, o que deverá constar da escrituração.

§5º - A área a ser adquirida pelo Município servirá para a
passagem de rede de água pluvial visando à solução de antigo problema
de alagamento de águas da chuva procedentes do Jardim Paulista e
adjacências.

§6º - Fica dispensada a licitação por se tratar de caso de
interesse público devidamente justificado, (abertura de via urbana), nos
termos do art. 17, I, “c” c/c art. 24, X, da Lei Federal nº 8.666/93 e Art. 8º,
VIII, da Lei Orgânica deste Município.

Art. 2º. As custas e emolumentos cartorários decorrentes
da execução desta lei são de responsabilidade do Município, e correrão à
conta de verba própria do orçamento vigente, dispensada a incidência do
Imposto sobre Transmissões de Bens Imóveis – ITBI, na forma do art.
156, II, da Constituição Federal.

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

Art. 4º. Revogam-se as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CATALÃOGO, Estado de Goiás, aos 16 (dezesseis) dias do mês de março de
2016.

JARDEL SEBBA
Prefeito Municipal

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Município de Catalão

LEI Nº 3.364 de 16 de março de 2016
“Dispõe sobre a adequação salarial aos
cargos efetivos de serviços gerais,
copeiro/garçon e vigilante da Câmara
Municipal 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 o Poder Legislativo Municipal autorizado a fazer a
adequação

salarial

aos

cargos

efetivos

de

serviços

gerais,

copeiro/garçon e vigilante com aumento aos vencimentos em 50%
(cinquenta por cento).
Art. 2º - As despesas decorrentes desta Resolução correrão
por conta de dotações existentes no orçamento em vigor.
Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação,
retroagindo, porém, os seus efeitos a 1º de março de 2016.
Art. 4º. Revogam-se as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CATALÃOGO, Estado de Goiás, aos 16 (dezesseis) dias do mês de março de
2016.

JARDEL SEBBA
Prefeito Municipal

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Município de Catalão

LEI Nº 3.365 de 16 de março de 2016
“Autoriza o Município de Catalão a firmar convênio
com
ASSOCIAÇÃO
CATALANA
DE
EQUOTERAPIA, e a conceder subvenção social
(para ajudar no custeio do Programa: “CAMINHAR
com um amigo é viver sem limites.”) da forma que
especifica e dá outras providências”.

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de
Goiás, no uso de suas prerrogativas constitucionais, aprova, e eu,
Prefeito Municipal, sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1.º - Fica o chefe do Poder Executivo
Municipal, em nome do Município de Catalão, através do Fundo
Municipal da Criança e do Adolescente, via de seus gestores,
autorizados, a firmar convênio de parceria com a ASSOCIAÇÃO
CATALANA DE EQUOTERAPIA,

inscrita no CNPJ sob o

n.º

18.967.172/0001-02, instituição privada sem fins lucrativos, com sede na
Avenida João Netto de Campos, s/n, Setor Santa Cruz, nesta cidade,
objetivando a concessão de subvenção social para ser utilizada no
desenvolvimento do Programa: “Caminhar com um amigo é viver sem
limites”, aprovado pelo Conselho Municipal da Criança e do Adolescente
de Catalão a ser desenvolvido pela referida Associação.

§ 1º - Fica o Fundo Municipal da Criança e do
Adolescente de Catalão autorizado a conceder subvenção social à

ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EQUOTERAPIA, até a importância de R$
31.700,00 (trinta e um mil e setecentos reais).

§2º - Os repasses poderão ocorrer à vista ou em
parcelas mensais, cujos valores e datas serão definidos em convênio, e
deverão ser aplicados em sua totalidade no cumprimento do objeto do
convênio a ser assinado.

Art. 2º - Para fazer face aos recursos desta lei, a
ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EQUOTERAPIA deverá apresentar o
plano de aplicação, e, posteriormente, a devida prestação de contas
referente à subvenção recebida nas datas e moldes indicados pela
Controladoria Geral de Contas deste Município.

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

a

conta

do

orçamento

vigente,

na

seguinte

dotação

orçamentária:
25.2501.08.243.4001.4024 335043 (100)
4024 – Manutenção do Fundo Municipal da
Criança e do Adolescente.
335043 – Subvenções Sociais.
Art. 4º - Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CATALÃOGO, Estado de Goiás, aos 16 (dezesseis) dias do mês de março de
2016.

JARDEL SEBBA
Prefeito Municipal

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Município de Catalão

LEI Nº 3.366 de 16 de março de 2016
“Autoriza o Município de Catalão a firmar
convênio de parceria com a ASPDEC –
ASSOCIAÇÃO DAS PESSOAS PORTADORAS
DE DEFICIÊNCIA DE CATALÃO – CNPJ nº
06.146.212/0001-68 e a conceder subvenção
financeira da forma que especifica e dá outras
providências”.

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

Art. 1º - Fica o chefe do Poder Executivo Municipal
autorizado, em nome do Município de Catalão, a firmar convênio de
parceria

com

a

ASPDEC

–

ASSOCIAÇÃO

DAS

PESSOAS

PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA DE CATALÃO, associação civil de
direito privado, sem fins econômicos, com autonomia administrativa e
financeira, reconhecida de utilidade pública via da lei municipal de nº
2.296, de 10 de junho de 2005, com sede nesta cidade, visando à
colaboração financeira do Município à Associação para ajudar na
manutenção e funcionamento regular da entidade.

Art. 2º - O Município fica autorizado a conceder
subvenção financeira no valor de até R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
mensais, a ser repassada a partir de março/2016 e a perdurar até

dezembro de 2016, para ser utilizada na cobertura de despesas mensais
da Associação, tais como: pagamento de aluguel, tarifas de energia,
água, esgoto, salários e despesas trabalhistas e sociais com funcionários
e/ou credenciados da Associação e outras relacionadas aos objetivos da
Associação.
Parágrafo

único

-

Os

repasses

ocorrerão

mensalmente, conforme ao que será estabelecido em convênio e de
acordo com o plano de aplicação apresentado pela Associação e
aprovado pelo Município.

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

deverá

apresentar

o

plano

de

aplicação,

e,

posteriormente, a devida prestação de conta referente às subvenções
recebidas nos moldes indicados pela Diretoria de Contabilidade.

Art. 4º - As despesas decorrentes da aplicação desta
Lei serão suportadas pela seguinte dotação orçamentária:

14.1402.08.122.4001.4163

335043

–

Subvenção

Financeira para Aspdec – Associação das Pessoas Portadoras de
Deficiência de Catalão.

Art. 5º - Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário, surtindo seus efeitos
a partir de 1º (primeiro) de março de 2016.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CATALÃOGO, Estado de Goiás, aos 16 (dezesseis) dias do mês de março de
2016.

JARDEL SEBBA
Prefeito Municipal

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Município de Catalão

LEI Nº 3.367 de 16 de março de 2016

“Abre Créditos Especiais no orçamento do
Município em execução, ano/2016, para a
Construção do Centro de Zoonoses e para
Ressarcimento
de
despesas
pessoal
requisitado, nos valores especificados abaixo
e dá outras providências”.

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

Art. 1° - Fica autorizado o Executivo Municipal a abrir
no orçamento em execução (Lei Municipal nº 3.325, de 11 de dezembro
de 2015, que estima a receita e fixa a despesa para o exercício de 2016),
os créditos especiais abaixo-relacionados, na importância de R$
1.174.360,83 (um milhão cento e setenta e quatro mil trezentos e
sessenta reais e oitenta e três centavos), obedecendo as seguintes
classificações:
Órgão Solicitante: Poder Executivo
Unidade Executora: Fundo Municipal de Saúde/
Motivo: Alteração PPA/LOA
Objeto: Construção do Centro de Zoonoses
Dotação:
04.0401.10.604.4009.1704 – 449051 (102) – R$ 1.057.360,83
449051 – Obras e Instalações
1704 – Construção do Centro de Zoonoses

Anulação de Dotação:
04.0401.10.301.4009.4037 – 339039 (102) – R$ 1.057.360,83
Órgão Solicitante: Poder Executivo
Unidade Executora: Manutenção da Secretaria Municipal do Meio
Ambiente
Motivo: Alteração PPA/LOA

Dotação:
01.3009.18.542.4115.4121 – 319096 (100) – R$ 117.000,00
319096 – Ressarcimento despesas pessoal requisitado
4121 – Manutenção da Secretaria Municipal do Meio Ambiente
Anulação de Dotação:
01.3016.15.451.4020.4133 – 319013 (100) – R$ 117.000,00

Art. 2º - Para cobertura do crédito especial autorizado
no artigo anterior desta lei serão utilizados recursos de anulação de
dotação de arrecadação, conforme especificado nos Quadros acima.
Art. 3º - Fica autorizado a abrir créditos Adicionais de
natureza suplementar até o limite fixado na Lei nº 3.325, de 11 de
dezembro de 2015, que dispõe sobre a

Anual para o exercício de 2016.
Art. 4º - Fica autorizado a fazer as alterações e
inclusões necessárias no Plano Plurianual – PPA de 2014/2017, lei
municipal nº 3.190, de 11 de dezembro de 2014, alterada pela Lei
Municipal de nº 3.310, de 20 de dezembro de 2015; na Lei de Diretrizes
Orçamentária – LDO para 2016, lei municipal nº 3.276, de 15 de junho de
2015, alterada pela Lei Municipal nº 3.309, de 20/10/2015, bem como na
Lei Orçamentária Anual – LOA de 2016, Lei Municipal de nº 3.325, de
11/12/2015.
Art.5º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CATALÃOGO, Estado de Goiás, aos 16 (dezesseis) dias do mês de março de
2016.
JARDEL SEBBA
Prefeito Municipal

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Município de Catalão

LEI Nº 3.368 de 23 de março de 2016
“Altera a lei n. 3.073, de 26 de dezembro de
2013, que dispõe sobre o plano plurianual PPA para o período de 2014/2017 e alterações
posteriores, lei n. 3.276, de 19 de junho de
2015, que dispõe sobre a lei de diretrizes
gerais para elaboração da lei orçamentária
para o exercício de 2016 - LDO e alterações
posteriores e a lei 3.325, de 11 de dezembro
de 2015, que estima a receita e fixa as
despesas - LOA do município de Catalão Goiás para o exercício de 2016”.
A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, no
uso de suas prerrogativas constitucionais, aprova, e eu, Prefeito
Municipal, sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º - Ficam inclusas as metas e as ações, na Lei nº
3.073, de 26 de dezembro de 2013, que dispõe sobre o Plano Plurianual
para o período de 2014/2017 e posteriores alterações, sendo:
Órgão: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO
Unidade: 3004 – SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Função:04 - Administração
Sub-Função: 121 – Planejamento e Orçamento
Programa:4002 – GESTÃO FINANCEIRA
Ação: 1685 – IMPLANTAÇÃO DO PMAT

Metas

Unidade
de Medida

2014

2015

2016

2017

UNIDADE

-

-

01

-

Art. 2º - Fica incluso a meta e ação nas prioridades da Lei nº
3.276 de 19 de junho de 2015 e alterações posteriores, que dispõe sobre
a Lei de Diretrizes Orçamentária para Elaboração do Orçamento para o
exercício de 2016.
Art. 3º - Ficam por força da presente Lei, autorizado à
abertura de créditos especiais no valor de R$ 20.000.000,00 (vinte
milhões de reais), para cobertura de despesa na seguinte dotação:
Órgã
o

Unid
.

Funç
ão

SubFunçã
o

Pro
gra
ma

01

3004

04

121

01

3004

04

121

01

3004

04

121

400
2
400
2
400
2

Projeto
/
Ativida
de
1685

Fon Elemen
te
to

190

1685

190

1685

190

Valor R$

449030 2.000.000,0
0
449039 5.000.000,0
0
449052 13.000.000,
00
Total:
20.000.000,00

Art. 4º - Para cobertura dos créditos abertos no total de R$
R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais), serão provenientes de
operação contratual interna com o Banco Nacional de Desenvolvimento –
BNDES através do Programa de Modernização da Administração
Tributaria e da Gestão dos Setores Sociais Básicos – PMAT.
Art. 5º - Fica autorizado a abrir Créditos Adicionais de
natureza suplementar, até o limite fixado na Lei nº 3.325, de 11 de
dezembro de 2015, que estima a receita e fixa as despesas - LOA do
município de Catalão - Goiás para o exercício de 2016.
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 2016, bem como na Lei
Orçamentária Anual – LOA de 2016.
Art. 7º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CATALÃOGO, Estado de Goiás, aos 23 (vinte e três) dias do mês de março de
2016.
JARDEL SEBBA
Prefeito Municipal

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Município de Catalão

LEI Nº 3.369 de 23 de março de 2016
“AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A
PROMOVER
LEILÃO
PARA
ALIENAR
VEÍCULOS E SUCATAS INSERVÍVEIS DE
PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO, AUTARQUIAS
E
FUNDAÇÕES
E
DÁ
OUTRAS
PROVIDÊNCIAS”.
A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, no
uso de suas prerrogativas constitucionais, aprova, e eu, Prefeito
Municipal, sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado
a promover leilão público para alienar bens considerados
economicamente inviáveis para consertos e manutenção e improdutivos
para uso permanente no serviço público, além das sucatas e veículos
semidestruídos, inservíveis para atendimento das ações programáticas
da municipalidade.
Parágrafo único - A alienação de que trata o caput
deste artigo, subordina-se a existência do interesse público, precedida de
avaliação prévia, e dar-se-á na modalidade de leilão, em estrita
observância ao disposto na Lei 8.666/93.
Art. 2º - Os veículos a serem leiloados serão aqueles
constantes dos ANEXOS I e II desta Lei e que serão avaliados e
especificados por Comissão Especial para Realização de Leilão Público
de Veículos, criada para tal finalidade.
§ 1º - Os recursos obtidos com a venda dos bens
constantes dos Anexos I desta lei serão empregados exclusivamente na
aquisição de veículos para atender as necessidades dos seguintes
órgãos municipais:

a) CRAS – Centro de Referência de Assistência
Social;
b) CREAS – Centro de Referência Especializada de
Assistência Social;
c) MORADA DA CRIANÇA – Morada da Criança
Leonides Bardal, e
d) CAPS INFANTIL – Centro de Atenção
Psicossocial
§ 2º - Os recursos obtidos com a venda dos bens
constantes dos Anexos II desta lei serão empregados exclusivamente na
aquisição de motocicletas para atender as necessidades da SAE –
Superintendência Municipal de Água e Esgoto.
§ 3º - Concluída a alienação de que trata esta Lei os
bens serão baixados do ativo permanente da Prefeitura Municipal de
Catalão e suas Autarquias.
Art. 3º - Fica autorizada a contratação de leiloeiro
oficial para o fiel cumprimento da presente Lei.
Art. 4º - As despesas resultantes da aplicação desta
lei correrão à conta das dotações orçamentárias consignadas no
orçamento vigente, suplementadas, se necessário, nos termos da
legislação em vigor.
Art. 5º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CATALÃOGO, Estado de Goiás, aos 23 (vinte e três) dias do mês de março de
2016.

JARDEL SEBBA
Prefeito Municipal

Anexo I (Município de Catalão)
Nº.
MODELO
Item
01 Ford\Royale 2.0

MARCA
Ford

PLACA
Placa LXI 8755

Série Fabricação
Chassi

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

GL, cor vermelha,
ano\mod. 93\93
Renavam:
542171341
Versalles 1.8 GL,
cor
verde,
ano\mod. 96\96
Renavam:
652108741
Santana 2.0, cor
cinza, ano\mod.
02\03 Renavam:
790303574
Strada Working,
cor
branca,
ano\mod. 01\01
Renavam:
773652418
Amb.
Saveiro
vida, cor branca,
ano\mod. 08\09
Renavam:
983115354
Palio
weekend
1.4, cor prata,
ano\mod. 11\11
Renavam:
307977056
Kombi,
cor
branca, ano\mod.
97\97 Renavam:
670676721
Peugeot
Boxer
M330M HDI, cor
branca, ano\mod.
07\08 Renavam:
931551811
Amb. Ducato, cor
branca, ano\mod.
09\10 Renavam:
218559011
Caminhão
MB
1113, cor amarela,
ano\mod. 85\86
Renavam:
357803345
Ônibus 364 11R,
cor
branca,
ano\mod. 86\86

9BFZZZ33ZPP018839

Ford

Placa JTN 8364

Chassi
9BFZZZ338TP014918

VW

Placa KER7710

Chassi
9BWAE03X63P003114

Fiat

Placa KEO 3901 Chassi
9BD27801112796610

VW

Placa NKC 4835 Chassi
9BWKC05WX9P058608

Fiat

Placa NWN 5463 Chassi
9BD17307MB4351358

VW

Placa KDE 5073 Chassi
9BWZZZ231VP008425

Peugeot

Placa NGV5266

Chassi
936ZBPMMB82017227

Fiat

Placa NWA 0132 Chassi
93W245G34A2049621

MB

Placa KBM 8896 Chassi
34404412692917

MB

Placa KBP 9066

Chassi
36410113054521

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Renavam:
120161192
Reb\Facchini, cor
branca, ano\mod.
87\87 Renavam:
396876439
Motocicleta CG
125 Today, cor
preta,
ano\mod.
94\94 Renavam:
626527988
Motocicleta CG
125 Titan, cor
vermelha,
ano\mod. 99\99
Renavam:
718895827
Motocicleta CG
125 Titan, cor
vermelha,
ano\mod. 99\99
Motocicleta CG
125 Titan, cor
vermelha,
ano\mod. 99\99
Renavam:
719063434
Motocicleta CG
125 Titan, cor
vermelha,
ano\mod. 99\99
Renavam:
718895495
Motocicleta CG
125 Titan KS, cor
preta,
ano\mod.
04\04 Renavam:
824404319
Motocicleta CG
125 Titan KS, cor
preta,
ano\mod.
04\04 Renavam:
824463390
Motocicleta CG
150 JOB, cor
vermelha,
ano\mod. 06\06
Renavam:
881107263

Facchini

Placa BHM 5878 Chassi
SRFCB025

Honda

Placa KBV 9416 Chassi
9C2JC1801RRR40611

Honda

Placa KDS 1756

Chassi
9CJ2C2500XR190551

Honda

Placa KDS 1736

Chassi
9C2JC2500XR190869

Honda

Placa KDS 6646

Chassi
9C2JC2500XR194640

Honda

Placa KDS 1716

Chassi
9C2JC2500XR194644

Honda

Placa NFI 2893

Chassi
9C2JC30104R108165

Honda

Placa NFI 4973

Chassi
9C2JC30104R108147

Honda

Placa NGC 4132 Chassi
9C2KC08306R802302

21

Motocicleta CG
150 JOB, cor
vermelha,
ano\mod. 07\07
Renavam:
00926589121

Honda

Placa NGQ 9955

Chassi
9C2KC08307R006260

22

Motocicleta YBR
125 K, cor preta,
ano\mod. 07\07
Renavam:
928502600
Motocicleta YBR
125 K, cor preta,
ano\mod. 07\07
Renavam:
928502236
Motocicleta CG
150 JOB, cor
vermelha,
ano\mod. 07\07
Renavam:
926589121
CG 125 FAN KS,
cor
preta,
ano\mod. 09\10
Renavam:
191172740
Motocicleta CG
125 FAN KS, cor
preta,
ano\mod.
09\10 Renavam:
191177083
Motocicleta CG
150 FAN ESI, cor
vermelha,
ano\mod. 11\11
Renavam:
352672056
Motocicleta CG
150 FAN ESI, cor
vermelha,
ano\mod. 11\11
Renavam:
330764837
Focus 2.0 L FC,
cor
prata,
ano/mod. 07/08,
renavam

Yamaha

Placa NGI 9036

Chassi
9C6KE092070133324

Yamaha

Placa NGI 9026

Chassi
9C6KE092070133915

23

24

25

26

27

28

29

Honda

Placa NGQ 9955 Chassi
9C2KC08307R006260

Honda

Placa NLN 9333 Chassi
9C2JC4110AR563970

Honda

Placa NLO 1893 Chassi
9C2JC4110AR559961

Honda

Placa NWA 3888 Chassi
9C2KC1670BR634346

Honda

Placa NWI 5187

Chassi
9C2KC1670BR541803

Ford

Placa NGZ 1181

Chassi
9AFFZZFFC8J079319

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

00922218609
Santana 2.0, cor
prata,
ano/mod.
04/05, Renavam
00847989518
Verssalhes
2.0
Ghia,
cor
vermelha,
ano/mod. 93/93,
Renavam
00189941251
Gol 1.0, cor cinza,
ano/mod. 08/09,
Renavam
00115103279
Ambulância
Saveiro,
cor
branca, ano/mod.
11/12, Renavam
00341292737
Courrier SI, cor
azul,
ano/mod.
98/99, Renavam
00710048548
Courrier L 1.6,
Flex, cor branca,
ano/mod. 08/09,
Renavam
00163344043
Strada Fire Flex,
cor
branca,
ano/mod. 07/08,
Renavam
00941504166
Strada Fire Flex,
cor
branca,
ano/mod. 07/08,
Renavam
00941502457
Strada Fire Flex,
cor
branca,
ano/mod. 07/08,
Renavam
00941902021
Strada Fire Flex ,
cor
branca,
ano/mod. 07/08,
Renavam
00941504069

VW

Placa NFT 0781

Chassi
9BWAE03X45P001302

Ford

Placa KJC 0544

Chassi
9BFZZZ33ZPP013799

VW

Placa NJX 2527

Chassi
9BWAA05U69T134011

VW

Placa NLR 9069

Chassi
9BWKB05U5CP051655

Ford

Placa KDO 3594

Chassi
9BFLHZPPAWB888469

Ford

Placa NLQ 5875

Chassi
9BFPSZPPA9B879834

Fiat

Placa NGZ 9788

Chassi
9BD27803A87034754

Fiat

Placa NGZ 9648

Chassi
9BD27803A87033201

Fiat

Placa NFY 8828

Chassi
9BD27803A87035603

Fiat

Placa NGZ 9768

Chassi
9BD27803A87035582

40

41

42
43
44
45

Ambulância
Ducato M, cor
branca, ano/mod.
11/12, Renavam
00463131606
Caminhão 12.000
Custon,
cor
branca, ano/mod.
95/95, Renavam
00637376714
Balsa
Pá
carregadeira
WA 180
Pá
carregadeira
WA 180
Ambulância
Ducato M, sem
motor, ano/mod.
11/12

Fiat

Placa OGR 8863

Chassi
93W244F14C2091661

GM

Placa KCB 5267

Chassi
9BG683NXSSC012573

Placa OGR 8803

Chassi
93W244F14C2091373

Komatsu
Komatsu
Fiat

Anexo II (SAE)
Nº.
MODELO
Item
01 Strada Fire, cor
branca, ano\mod.
05\06 Renavam:
863047416
02 Kombi furgão, cor
branca, ano\mod.
07\08 Renavam:
942821610
03 Motocicleta CG
150 JOB, cor
branca, ano\mod.
05\05 Renavam:
854320113
04 Motocicleta CG
150 JOB, cor
vermelha,
ano\mod. 07\07
Renavam:
922092907
05 Motocicleta CG
150 JOB, cor
vermelha,
ano\mod.07\08
Renavam:
932314392
06 Motocicleta CG

MARCA

PLACA

Série Fabricação

Fiat

Placa NFP 2795

Chassi
9BD27801A62481508

VW

Placa NGF 4689

Chassi
9BWFF07X38P012695

Honda

Placa NFO 9523

Chassi
9C2KC08305R005193

Honda

Placa NGQ 1511 Chassi
9C2KC08307R006192

Honda

Placa NGY 5366 Chassi
9C2KC08308R000682

Honda

Placa NLE 72 15 Chassi

07

08

09

10

11

150 JOB, cor
vermelha,
ano\mod. 08\08
Renavam:
151080470
Motocicleta CG
150 JOB, cor
vermelha,
ano\mod. 08\08
renavam:
988358859
Motocicleta Biz
125
KS,
cor
vermelha,
ano\mod. 08\08
Renavam:
991115325
Motocicleta CG
150 JOB, cor
vermelha,
ano\mod. 08\08
Renavam:
164458255
Motocicleta CG
150 JOB, cor
vermelha,
ano\mod. 08\08
Renavam:
978519035
Motocicleta CG
150 Fan ESI, cor
vermelha,
ano/mod. 09/10,
Renavam
00173754856

9C2KC08308R010739

Honda

Placa NKW 2335 Chassi
9C2KC08308R010209

Honda

Placa NJZ 9186

Chassi
9C2JA04108R065879

Honda

Placa NLS 6175

Chassi
9C2KC08308R012960

Honda

Placa NKU 0014 Chassi
9C2KC08308R009322

Honda

Placa NLI 8386

Chassi
9C2KC1550AR015395

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Município de Catalão

LEI Nº 3.370, de 30 de março de 2016
“Denomina de UBS ‘William Netto
Faiad’ a Unidade Básica de Saúde
localizada no Bairro Copacabana”.

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, no uso de
suas prerrogativas constitucionais, aprova, e eu, Prefeito Municipal,
sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1° - Fica denominado de UBS “William Netto Faiad” a
Unidade Básica de Saúde, localizada no Bairro Copacabana.

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CATALÃOGO, Estado de Goiás, aos 30 (trinta) dias do mês de março de 2016.

JARDEL SEBBA
Prefeito Municipal

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Município de Catalão

LEI Nº 3.371, de 30 de março de 2016

“Denomina de Escola Municipal Antônio Pinheiro
Santos” localizada no Bairro Copacabana.

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, no uso de
suas prerrogativas constitucionais, aprova, e eu, Prefeito Municipal,
sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1° - Fica denominado de Escola Municipal “Antônio
Pinheiro Santos”, localizada no Bairro Copacabana.

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CATALÃOGO, Estado de Goiás, aos 30 (trinta) dias do mês de março de 2016.

JARDEL SEBBA
Prefeito Municipal

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Município de Catalão

LEI Nº 3.372, de 30 de março de 2016
“Concede
reposição
salarial
aos
vencimentos dos servidores efetivos e
comissionados e, revisão geral anual na
forma do inciso X, do Art.37, da
Constituição Federal, aos subsídios dos
agentes políticos, do Poder Legislativo
Municipal e dá outras providências”.
A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, no uso de
suas atribuições e considerando a prerrogativa constitucional contida no
inciso X do artigo 37, da CF/88, artigos 1º e 2º da Resolução normativa
RN Nº. 0005/07, de 09 de maio de 2007 do TCM e o que estabelece a
Lei Municipal nº 2.550, de 24/01/2008, que fixou a data base das
revisões gerais anuais dos subsídios dos agentes políticos e da
remuneração dos servidores públicos municipais, aprova, e eu, Prefeito
Municipal, sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica o Poder Legislativo Municipal autorizado a fazer a
reposição salarial anual com aumento aos vencimentos dos servidores
públicos efetivos no cargo de Assessor Jurídico, em 80% (oitenta por
cento) e, nos cargos de Auxiliar Administrativo, Coordenador de
Administração, Escriturário, Motorista, Telefonista e Zelador, em 50%
(cinquenta por cento), a partir de 1º (primeiro) de abril de 2016.
Art. 2º - Fica o Poder Legislativo Municipal autorizado a fazer a
reposição salarial anual aos vencimentos dos servidores públicos
efetivos nos cargos de Analista de Computação, Auxiliar de Serviços
Gerais, Copeiro/Garçom, vigilante, comissionados e aos subsídios dos

agentes políticos do Legislativo municipal, em 12,08% (doze vírgula zero
oito por cento), correspondente à variação do IGP-M (FGV) acumulada
nos últimos 12 meses, a partir de 1º (primeiro) de abril do corrente ano.
Art. 3º - As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta
de dotações existentes no orçamento em vigor.
Art. 4º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação,
com efeitos financeiros retroativos a partir de 1º de abril do corrente ano.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CATALÃOGO, Estado de Goiás, aos 30 (trinta) dias do mês de março de 2016.

JARDEL SEBBA
Prefeito Municipal

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Município de Catalão

LEI Nº 3.373, de 30 de março de 2016
ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA CÂMARA MUNICIPAL
DE CATALÃO, ESTADO DE GOIÁS
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República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Município de Catalão

LEI Nº 3.373, de 30 de março de 2016
“Dispõe sobre o Estatuto dos Servidores
Públicos da Câmara Municipal de Catalão,
Estado de Goiás, e dá outras providências.”
A CÂMARA MUNICIPAL DE CATALÃO, ESTADO DE
GOIÁS, APROVA E EU, PREFEITO MUNICIPAL, SANCIONO A SEGUINTE LEI:
TÍTULO I
CAPÍTULO I
Das Disposições Introdutórias
Art. 1º. Esta Lei institui o Regime Jurídico dos Servidores
Públicos da Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás.
Art. 2º. Para os efeitos desta Lei, servidor é a pessoa legalmente
investida em cargo público.
Art. 3º. Os cargos públicos, acessíveis a todos os brasileiros
plenamente capazes, são o conjunto de deveres, atribuições e responsabilidades
cominadas a um servidor.
Art. 4º. Para os efeitos desta Lei é adotada a seguinte
terminologia:
I - Plano de Carreira - instrumento que representa a estrutura do
sistema de carreira a permitir o progresso funcional dos servidores efetivos do Poder
Legislativo, estabelecendo as trajetórias nos cargos existentes na instituição;
II - Quadro de Pessoal - relação sistemática estabelecida no
ANEXO I dos cargos de provimento efetivo, de assessoria, chefia e direção que
realizam as atividades administrativas e auxiliares do Poder Legislativo.

III - Carreira - formada pelos cargos de provimento efetivo, que
compõem o quadro permanente e provisório, que se escalonam em classes,
possibilitando ao servidor crescimento hierarquizado no cargo ocupado;
IV - Cargo - conjunto de atribuições e competências com níveis
equivalentes de escolaridade, complexidade e responsabilidade;
V - Classe - agrupamento dos níveis hierarquizados de um
mesmo cargo;
VI - Nível - posicionamento do servidor efetivo na escala
hierarquizada das classes que compõem a carreira;
VII - Progressão Funcional - passagem do servidor efetivo para
o nível de vencimento imediatamente superior de uma mesma classe;
VIII - Promoção - passagem do servidor efetivo do último nível
de uma classe para o primeiro da classe imediatamente superior, dentro do mesmo
cargo;
IX - Vencimento - valor pecuniário devido ao servidor pelo
exercício do cargo, correspondente ao padrão fixado em lei, desagregado de qualquer
adicional ou vantagem;
X - Remuneração - vencimento acrescido das verbas
permanentes e transitórias pagas ao servidor;
XI - Servidor Público é todo aquele que desempenha alguma
atividade em nome do Poder Público.

CAPÍTULO II
Do Quadro de Pessoal do Poder Legislativo
Art. 5º. O Quadro de Servidores do Poder Legislativo de
Catalão/GO é composto pelos cargos descritos nos ANEXOS I a III desta Lei.
Art. 6º. Integram o Quadro de Pessoal do Poder Legislativo de
Catalão os cargos de assessoria, chefia e direção, controlador interno (a ser ocupado por
servidor efetivo) e efetivos discriminados no ANEXO I desta Lei.
§ 1º O limite de servidores requisitados ou cedidos de outros
órgãos públicos é de 20% (vinte por cento) do total do Quadro de Pessoal do Poder
Legislativo de Catalão.
Art. 7º. A Câmara Municipal de Catalão poderá ceder servidor
para órgão ou entidade da administração direta ou indireta da União, Estados, Distrito

Federal ou Municípios para exercício de cargo em comissão ou função por encargo de
confiança, ou nos casos previstos em lei específica, com ônus para o cessionário,
preservando-se, em todas as hipóteses, o direito de manutenção das vantagens pessoais
pagas neste órgão.
§ 1º Optando o servidor cedido para empresa pública ou
sociedade de economia mista pela remuneração do cargo efetivo, acrescida ou não de
percentual de retribuição do cargo em comissão, caberá ao cessionário reembolsar as
despesas realizadas pelo cedente.
§ 2º A cessão far-se-á mediante ato próprio e deverá ter prazo
determinado.

TÍTULO II
Do Provimento e da Vacância.
CAPÍTULO I
Do Provimento
Art. 8º. Os cargos públicos serão providos por:
I - nomeação;
II - promoção;
III – readaptação;
IV - reintegração;
V - readmissão;
VI - aproveitamento;
VII - reversão;
VIII - recondução.
Art. 9º. Somente poderá ser investido em cargo público quem
satisfizer os seguintes requisitos:
I – ser brasileiro nato ou naturalizado;
II – ter 18 anos de idade completos;
III – estar em gozo dos direitos políticos;
IV – estar quite com as obrigações militares;
V – ter aptidão física e mental;
VI – possuir aptidão para o exercício das funções;
VII – ter sido previamente aprovado em concurso público;

VIII – ter atendido as condições especiais prescritas em lei,
decreto, portaria ou regulamento para determinados cargos de carreiras.
§ 1º As atribuições do cargo podem justificar a exigência de
condições especiais previamente prescritas em lei.
§ 2º Fica assegurado o direito das pessoas portadoras de
necessidades especiais de se inscreverem nos concursos públicos para provimento de
cargos da Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás.
Art. 10. O provimento dos cargos públicos do Poder Legislativo
de Catalão, Estado de Goiás, é de competência privativa do Presidente da Câmara
Municipal.
Parágrafo único. O ato de provimento conterá, necessariamente,
as seguintes indicações, sob pena de responsabilidade de quem der posse:
I – o cargo vago, com todos os atributos de identificação, o
motivo de vacância e o nome do ex-ocupante;
II – o fundamento legal e o padrão de vencimento
correspondente ao cargo a que se dará o provimento.

SEÇÃO I
Da Nomeação
Art. 11. A nomeação será feita:
I – em caráter efetivo, quando se tratar de cargo isolado de
provimento efetivo ou de carreira;
II – em comissão, para cargos de confiança, de livre nomeação e
exoneração.
Parágrafo único. O servidor ocupante de cargo em comissão
poderá ser nomeado interinamente para o exercício de outro cargo, sem prejuízo das
atribuições do anteriormente ocupado, hipótese em que deverá optar pela remuneração
de um deles.

SEÇÃO II
Do Concurso
Art. 12. O ingresso em cargo de provimento efetivo do Quadro
de Pessoal da Câmara Municipal de Catalão dar-se-á no primeiro padrão da classe “A”,
nível “1”, por meio de concurso público, de provas ou de provas e títulos, podendo ser

realizado em duas etapas, de caráter eliminatório; classificatório; ou, eliminatório e
classificatório.
Art. 13. O concurso para provimento de cargos será realizado
pela Coordenação de Administração através do Departamento de Pessoal.
§ 1º. – Para efeito deste artigo, a Coordenação de
Administração:
I – Publicará a relação de cargos e das vagas;
II – Fará elaborar os editais que deverão conter os critérios, os
programas e demais elementos indispensáveis;
III – Dará publicidade à relação dos candidatos concorrentes,
cujas as inscrições tiverem sido deferidas ou indeferidas;
IV – Decidirá sobre questões relativas às inscrições;
V – Publicará a relação de candidatos aprovados, obedecida a
ordem de classificação, até 30 dias.
§ 2º. – Em casos especiais, o titular da Pasta da Administração,
sem prejuízo de sua supervisão e homologação, poderá delegar competência para a
realização de Concurso público.
Art. 14. Somente serão aceitas as inscrições dos candidatos que
tenham atendidos as exigências contidas nas normas gerais e nas instruções especiais do
concurso.
Art. 15. O concurso deverá ser homologado pelo Presidente da
Câmara Municipal de Catalão em 90 dias da publicação do resultado final.

SEÇÃO III
Do Estágio Probatório
Art. 16. O servidor nomeado para o cargo de provimento efetivo
fica sujeito ao estágio probatório de 3 (três) anos de exercício ininterrupto, sendo
avaliado, segundo as regras previstas nesta Lei, pelos seguintes aspectos:
I – idoneidade moral;
II – assiduidade e pontualidade;
III – disciplina;
IV – eficiência;
V – aptidão;

§ 1º Seis meses antes do término do estágio probatório, as
chefias imediatas dos servidores informarão, reservadamente, ao

Chefe de

Departamento Pessoal ou à autoridade equivalente sobre os requisitos previstos neste
artigo que, após sua ratificação ou não, encaminhará ao Coordenador de Administração
as informações, conforme padronização discriminada nesta Lei.
§ 2º O Coordenador de Administração formulará parecer,
opinando sobre o grau de merecimento do estagiário em relação a cada um dos
requisitos, concluindo a favor ou contra sua confirmação como servidor efetivo.
§ 3º Caso o Coordenador de Administração opine pela não
confirmação do estagiário como servidor efetivo, ser-lhe-á dada vista pelo prazo de 10
dias improrrogáveis, para que apresente defesa.
§ 4º Sendo ou não contestado o parecer, o processo será
encaminhado ao Presidente da Câmara Municipal de Catalão para que este decida sobre
a confirmação ou não do estagiário como servidor efetivo.
Art. 17. A apuração dos requisitos de que trata o artigo anterior
deverá processar-se de modo que a exoneração do servidor possa ser feita antes de findo
o período de estágio probatório, sob pena de responsabilidade de quem a der causa.

SEÇÃO IV
Do desenvolvimento na carreira
Art. 18. O desenvolvimento dos servidores efetivos na carreira
legislativa de que trata esta Lei dar-se-á mediante progressão funcional e promoção.
§ 1º Progressão funcional - movimentação do servidor de um
nível para o seguinte, na mesma classe - com acréscimo pecuniário de 2% (dois por
cento) sobre os vencimentos ou a remuneração do respectivo cargo de provimento
efetivo, observado o interstício mínimo de 12 (doze) meses, conforme ANEXO III desta
Lei; o que ocorrerá de acordo com o resultado obtido nas avaliações de desempenho.
§ 2º Promoção - movimentação do servidor de uma classe para a
imediatamente posterior - com acréscimo pecuniário de 6% (seis por cento) sobre os
vencimentos ou a remuneração do respectivo cargo de provimento efetivo, conforme
ANEXO III desta Lei; o que se dará após o cumprimento dos interstícios nos níveis de
que trata o parágrafo anterior.
§ 3º Para fins de progressão e promoção será considerado como
marco inicial a data da última movimentação do servidor no cargo efetivo, com efeitos

financeiros e funcionais contados do término do interstício, independentemente do
tempo de tramitação do procedimento de avaliação de cada servidor.
Art. 19. Aprovado no estágio probatório, o servidor será
posicionado imediatamente na Classe B, Nível 1, podendo progredir para o próximo
nível após o interstício mínimo de 12 (doze) meses.
Art. 20. Suspende-se o período de abrangência da avaliação de
progressão funcional e/ou promoção enquanto durar:
I - o afastamento remunerado do servidor efetivo por mais de 90
(noventa) dias;
II - o afastamento do servidor efetivo sem remuneração;
III - o afastamento decorrente de cumprimento de pena
disciplinar de suspensão.
§ 1º O afastamento do servidor efetivo para atuar em entidade de
classe como representante do quadro de pessoal de que trata esta Lei, assim como por
motivo de cessão a órgão ou entidade da administração direta ou indireta da União,
Estados, Distrito Federal ou Municípios não obsta à progressão ou promoção, em
igualdade de condições com os demais servidores efetivos.
§ 2º O servidor efetivo afastado para atuar como representante
do quadro de pessoal nos termos do parágrafo primeiro deste artigo será avaliado pelo
Coordenador de Administração e os cedidos por seu chefe imediato onde estiver lotado.
§ 3º Os servidores efetivos cedidos deverão apresentar resultado
da avaliação de desempenho preenchido em formulário próprio, pelo chefe imediato no
órgão ou entidade da administração direta ou indireta da União, Estados, Distrito
Federal ou Municípios, em que estiver lotado.
Art. 21. Caberá à Câmara Municipal de Catalão, mediante ato
próprio, instituir Programa Permanente de Capacitação destinado à formação e
aperfeiçoamento profissional, bem como ao desenvolvimento gerencial, visando à
melhoria contínua dos servidores efetivos.

SEÇÃO V
Da Reintegração
Art. 22. Reintegração é o reingresso no serviço público, com
ressarcimentos dos prejuízos resultantes do afastamento, decorrente de decisão judicial
transitada em julgado.

Art. 23. A reintegração será efetivada no mesmo cargo.
§ 1º Caso tenha ele sido transformado, no cargo resultante da
transformação.
§ 2º Em hipótese de sua extinção, em cargo de remuneração e
funções equivalentes, atendidas as necessidades relacionadas à habilitação profissional.
Art. 24. O servidor que estiver ocupando o cargo objeto da
reintegração será exonerado ou, se ocupava outro cargo, reconduzido a ele, sem direito a
indenização.

SEÇÃO VI
Da Readmissão
Art. 25. A readmissão é o reingresso do servidor no serviço
público, sem qualquer direito ao ressarcimento de prejuízos.
§ 1º A readmissão se fará por ato administrativo e dependerá de
prova de capacidade física e mental, auferida em exame médico.
§ 2º O readmitido contará o tempo de serviço público anterior
para efeitos de aposentadoria e disponibilidade.
Art. 26. A readmissão far-se-á no cargo anteriormente ocupado
ou em outro de atribuições análogas e de remuneração equivalente.

SEÇÃO VII
Do Aproveitamento
Art. 27. O aproveitamento é o retorno do servidor em
disponibilidade ao exercício do cargo público.
§ 1º O aproveitamento far-se-á a pedido ou de ofício, respeitada
sempre a habilitação profissional.
§ 2º O aproveitamento dependerá de comprovação de
capacidade física e mental, mediante inspeção médica.
§ 3º Se o laudo médico não for favorável, novo exame será
realizado após decorridos 90 dias.
§ 4º Comprovada a incapacidade, o servidor será aposentado no
cargo em que fora posto em disponibilidade, ressalvada a hipótese de readaptação.
Art. 28. O obrigatório aproveitamento de servidor em
disponibilidade ocorrerá em vagas existentes.

Parágrafo único. O aproveitamento será feito, obrigatoriamente,
em cargo com nível, natureza e padrão de vencimento compatíveis com o anteriormente
ocupado, não podendo ser feito em cargo inferior.
Art. 29. Caso o servidor não tome posse ou não entre em
exercício no cargo em que houver sido aproveitado dentro dos prazos previstos em lei,
tornar-se-á sem efeito o ato de aproveitamento e será declarada extinta a
disponibilidade, salvo por motivo de doença comprovada em inspeção médica, ou de
exercício de mandato eletivo, casos em que ficará adiada até 05 (cinco) dias úteis após a
cessação do impedimento.
Art. 30. Havendo mais de um concorrente à mesma vaga, terá
preferência o de maior tempo em disponibilidade e, em caso de empate, o de maior
tempo no serviço público.

SEÇÃO VIII
Da Reversão
Art. 31. A reversão é o retorno à atividade do servidor
aposentado por invalidez no serviço público após comprovação de que não subsistem os
motivos determinantes de sua aposentadoria.
§ 1º A reversão será feita a pedido ou de ofício, atendido sempre
o interesse público.
§ 2º A reversão dependerá de prova de capacidade física e
mental.
Art. 32. A reversão far-se-á no mesmo cargo ou no resultante de
transformação.
§ 1º Encontrando-se provido o cargo, o servidor exercerá suas
atribuições como excedente até a vacância.
§ 2º Tendo sido extinto o cargo, será o servidor revertido para
outro de atribuições análogas.
Art. 33. O aposentado em cargo isolado não poderá reverter para
cargo de carreira.
Art. 34. Caso o servidor não tome posse ou não entre em
exercício no cargo em que houver sido revertido dentro dos prazos previstos em lei,
tornar-se-á sem efeito o ato de reversão e será cassada a aposentadoria.

Art. 35. O servidor revertido a pedido não poderá ser novamente
aposentado em maior remuneração antes de decorridos 5 anos da reversão, salvo se
sobrevier moléstia que o incapacite para o serviço público.
Art. 36. Em hipótese alguma a reversão poderá ser decretada em
cargo de vencimento ou remuneração inferior ao provento da inatividade, excluído para
este efeito as vantagens já incorporadas por força de legislação anterior.

SEÇÃO IX
Da Recondução
Art. 37. Recondução é o retorno do servidor estável ao cargo
anteriormente ocupado e decorrerá de inabilitação em estágio probatório relativo a outro
cargo ou de reintegração do anterior ocupante.
Parágrafo único. Encontrando-se provido o cargo de origem, o
servidor será aproveitado em outro, observado o disposto no art. 28, parágrafo único.

SEÇÃO X
Da Readaptação
Art. 38. Readaptação é a investidura do servidor em cargo de
atribuições e responsabilidades compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua
capacidade física ou mental verificada em inspeção médica.
§ 1º Se julgado incapaz para o serviço público, o readaptando
será aposentado.
§ 2º A readaptação será efetivada em cargo de atribuições afins,
respeitada a habilitação exigida, nível de escolaridade e equivalência de vencimentos e,
na hipótese de inexistência de cargo vago, o servidor exercerá suas atribuições como
excedente, até a ocorrência de vaga.

CAPÍTULO II
Da Vacância
Art. 39. A vacância do cargo decorrerá de:
I - exoneração;
II - demissão;
III - promoção;
IV – readaptação;

V - aposentadoria;
VI – posse em outro cargo inacumulável;
VII - falecimento.
Art. 40. A exoneração poderá ocorrer a pedido ou de ofício.
Parágrafo único. Será de ofício quando:
I – tratar-se de cargo em comissão;
II – o servidor não entrar em exercício no prazo legal;
III – quando não forem satisfeitas as condições do estágio
probatório;
IV – nos demais casos previstos nesta Lei.
Art. 41. A demissão será aplicada como penalidade nos casos
previstos nesta Lei.

TÍTULO III
Da Posse e do Exercício
CAPÍTULO I
Da Posse
Art. 42. A posse é o ato de investidura em cargo público.
Parágrafo único. Não haverá posse nos casos de promoção,
reintegração e designação para o desempenho de função gratificada.
Art. 43. A posse dar-se-á mediante assinatura, pelo Presidente
da Câmara Municipal de Catalão e pelo servidor, de termo no qual deverão constar as
atribuições, os deveres, as responsabilidades e os direitos inerentes ao cargo ocupado, os
quais não poderão ser alterados de forma unilateral por qualquer das partes, ressalvados
os atos de ofício previstos em lei.
Art. 44. A posse deverá correr no prazo de 30 dias, contados da
data de publicação do ato de provimento, e dependerá de prévia inspeção médica.
§ 1º A requerimento do interessado, o prazo previsto no caput
deste artigo poderá ser prorrogado por mais 30 dias.
§ 2º O termo inicial do prazo para posse do servidor em férias
ou licença será o da data de retorno ao serviço.
Art. 45. O ato de provimento tornar-se-á sem efeito caso a posse
não ocorra no prazo legal.

CAPÍTULO II
Do Exercício
Art. 46. O exercício é o desempenho dos deveres e atribuições
inerentes ao cargo público.
Parágrafo único. O início, a interrupção e o reinício do exercício
das funções serão registrados no assentamento individual do servidor.
Art. 47. O exercício deve ser dado pelo Presidente da Câmara
Municipal de Catalão, mediante portaria.
Art. 48. O exercício terá início no prazo de 15 dias, contados:
I – da data da publicação oficial do ato, nos casos de
reintegração ou designação para o desempenho de função gratificada;
II – da data de posse, nos demais casos.
Parágrafo único. Este prazo, a requerimento do interessado e por
conveniência do Poder Legislativo, poderá ser prorrogado por mais 30 dias.
Art. 49. Ao entrar em exercício, o servidor entregará no órgão
competente os documentos necessários à formação de seu assentamento individual.
Parágrafo único. O servidor, ao entrar em exercício, apresentará
declaração de bens e valores que constituam seu patrimônio e declaração quanto ao
exercício ou não de outro cargo, emprego ou função pública.
Art. 50. O servidor que não entrar em exercício dentro do prazo
legal será exonerado do cargo ou destituído da função gratificada que ocupa.
Art. 51. O servidor designado para estudo ou aperfeiçoamento
fora do Município por prazo superior a 03 meses, com ônus para os cofres públicos,
somente poderá pedir exoneração após transcorrido prazo igual ao do referido curso.
Art. 52. Quando colocado à disposição de qualquer órgão do
Governo Federal, Estadual ou Municipal, o servidor terá direito aos vencimentos e
vantagens do cargo.
Art. 53. O servidor que for preso em flagrante ou condenado por
crime inafiançável será afastado do exercício até decisão final transitar em julgado.

TÍTULO IV
Dos Direitos e Vantagens
CAPÍTULO I
Do Tempo de Serviço
Art. 54. A apuração do tempo de serviço será feita em dias, que
serão convertidos em anos, considerado o ano como de 365 (trezentos e sessenta e
cinco) dias.
Art. 55. O servidor que completar 10 anos de serviços prestados
à Câmara Municipal de Catalão, ao se aposentar ou falecer, perceberá, pessoalmente, ou
seus sucessores, a título de bonificação, em uma única parcela, o equivalente a 20% por
ano trabalhado, quando do desligamento do serviço ativo, calculado sobre a média da
remuneração dos últimos 60 meses, ou dos últimos 12 meses, se este for mais favorável
ao servidor.
Parágrafo Único. O pagamento da bonificação de que trata o
caput será efetuado até o décimo dia útil após o seu desligamento.
Art. 56. Será considerado “efetivo exercício” o período de
afastamento, em virtude de:
I - férias;
II – casamento, até 8 dias;
III - luto, até 8 dias, por falecimento de parentes até 2º grau, a
contar do falecimento;
IV - luto, até 2 dias, por falecimento de parentes de 3º grau, a
contar do falecimento;
V - participação em programa de treinamento regularmente
instituído ou em programa de pós-graduação stricto sensu no País;
VI – exercício de outro cargo legislativo municipal de
provimento em comissão;
VII – convocação para obrigações decorrentes de serviço
militar;
VIII – júri e outros serviços obrigatórios por lei;
IX – cessão para ente federal, estadual ou municipal;
X – licença à servidora gestante ou adotante de 180 dias;
XI – licença paternidade de 15 dias, a partir do nascimento do
filho;

XII – licença a servidor acidentado em serviço ou acometido por
doença profissional ou moléstia grave;
XIII – licença para tratamento da própria saúde, até o limite de
vinte e quatro meses, cumulativo ao longo do tempo de serviço público prestado à
Câmara Municipal de Catalão, em cargo de provimento efetivo;
XIV – missão ou estudo em outros lugares do território nacional
ou no exterior, quando o afastamento houver sido autorizado por ato do Presidente da
Câmara Municipal de Catalão;
XV – afastamento por inquérito administrativo, desde que o
servidor tenha sido declarado inocente ou caso a pena imposta tenha sido de
advertência, repreensão ou multa.
Art. 57. Para efeito de aposentadoria e disponibilidade
computar-se-á integralmente:
I – o tempo de serviço público prestado à União, aos Estados,
aos Municípios e ao Distrito Federal;
II – o tempo de serviço prestado às Forças Armadas;
III – o tempo de serviço prestado às autarquias municipais,
estaduais e federais;
IV – o tempo em que o servidor esteve em disponibilidade;
V – o tempo de desempenho de mandato eletivo federal,
estadual e municipal;
VI –a licença para tratamento de saúde de pessoal da família do
servidor, com remuneração, que exceder a 30 (trinta) dias em período de 12 (doze)
meses.
VII - o tempo de licença para tratamento da própria saúde que
exceder o prazo a que se refere o inciso XIII do art. 56.
VIII – o tempo de serviço em atividade privada vinculada à
Previdência Social.
§ 1º O tempo de serviço não prestado à Câmara Municipal de
Catalão somente será reconhecido mediante declaração prestada pelo ente a que o
servidor esteve subordinado ou mediante certidão do INSS.
§ 2º O tempo em que o servidor esteve aposentado será contado
apenas para nova aposentadoria.

§ 3º Será contado em dobro o tempo de serviço prestado às
Forças Armadas em operações de guerra.
Art. 58. É vedada a contagem cumulativa de tempo de serviço
prestado concomitantemente em mais de um cargo ou função de órgão ou entidade dos
Poderes da União, do Estado, do Distrito Federal e dos Municípios.

CAPÍTULO II
Da Estabilidade
Art. 59. O servidor nomeado em caráter efetivo adquire
estabilidade após 3 (três) anos de exercício.
§ 1º Ninguém pode ser efetivado ou adquirir estabilidade sem ter
prestado concurso público.
§ 2º A estabilidade se refere ao serviço público e não ao cargo
ocupado.
Art. 60. O servidor estável somente perderá o cargo:
I – em virtude de decisão judicial transitada em julgado;
II – mediante processo administrativo em que lhe seja
assegurado a ampla defesa;
III – nos casos previstos em normas complementares.

CAPÍTULO III
Das Férias
Art. 61. O servidor terá o direito ao gozo de 30 dias
consecutivos de férias, anualmente, ressalvadas as hipóteses em que haja legislação
específica.
§ 1º Somente depois do primeiro ano de exercício no cargo
público o servidor adquirirá direito a férias.
§ 2º Não terá direito a férias o servidor que, durante o período
aquisitivo, permanecer em gozo de licença para tratar de interesse particular.
§ 3º É facultado ao servidor converter 1/3 das férias em abono
pecuniário, desde que o requeira com 30 dias de antecedência.
§ 4º É vedado ser considerada qualquer falha de serviço para
fins de concessão de férias.

§ 5º No cálculo do abono pecuniário será considerado o
adicional de férias.
§ 6º A época de gozo das férias será escolhida pelo servidor,
conforme sua preferência, mediante notificação escrita ao Coordenador de
Administração, com antecedência mínima de 30 dias;
§ 7º A Administração poderá recusar a época de férias indicada
pelo servidor mediante justificativa escrita, com exposição de motivos administrativos
que impeçam o gozo das férias, na época indicada;
§ 8º O servidor exonerado do cargo efetivo ou em comissão
perceberá indenização relativa ao período de férias a que tiver direito e ao incompleto
na proporção de um doze avos por mês de efetivo exercício ou fração superior a 14 dias.
§ 9º A indenização será calculada com base na remuneração do
mês em que for publicado o ato de exoneração.
Art. 62. Mediante requerimento do interessado e a critério da
administração, as férias poderão ser gozadas em dois períodos, nenhum dos quais
inferior a 10 dias.
Parágrafo único. Em caso de parcelamento, o servidor receberá
o valor adicional previsto no inciso XVII do art. 7º da Constituição Federal quando da
utilização do primeiro período.
Art. 63. É proibida a acumulação de férias.
§ 1º Somente em caso de imperiosa necessidade de serviço,
fundamentada pelo Presidente da Câmara Municipal de Catalão, haverá acúmulo de
férias, vedada a acumulação por mais de dois períodos.
§ 2º As férias somente poderão ser interrompidas por motivo de
calamidade pública, comoção interna, convocação para júri, serviço militar ou eleitoral
ou por motivo de superior interesse público.
Art. 64. O servidor promovido, transferido ou removido durante
as férias não será obrigado a apresentar-se antes de gozá-las totalmente.

CAPÍTULO IV
Das Licenças
SEÇÃO I
Das Disposições Gerais
Art. 65. Ao servidor será concedida licença:

I – para tratamento de saúde;
II – por motivo de doença de pessoa de sua família;
III - maternidade;
IV - paternidade;
V – para tratamento de doença profissional ou de decorrência de
acidente de trabalho;
VI – para prestar serviço militar;
VII – por motivo de afastamento do cônjuge ou companheiro;
VIII – para atividade política;
IX – para tratar de interesse particular;
X – para o desempenho de mandato classista;
XI – prêmio por assiduidade;
XII – para capacitação.
§1º O ocupante de cargo de provimento em comissão que não
for servidor efetivo somente poderá gozar as licenças previstas nos incisos I a V deste
artigo.
§ 2º É vedado o exercício de atividade remunerada durante o
período das licenças previstas nos incisos I, II, III, IV, V e XII deste artigo.
Art. 66. As licenças de que tratam os incisos I, II e V do artigo
acima serão concedidas pelos prazos indicados nos respectivos laudos periciais ou
atestados médicos.
Art.

67.

Terminada

a

licença,

o

servidor

reassumirá

imediatamente o exercício do cargo, ressalvado o disposto no parágrafo único do artigo
seguinte.
Art. 68. A licença poderá ser prorrogada de ofício ou a pedido.
Parágrafo único. O pedido de prorrogação deverá ser
apresentado até 3 dias antes de expirar o prazo da licença. Caso seja indeferido, será
contado como “licença” o período compreendido entre a data do término e a do
conhecimento oficial do indeferimento.
Art. 69. As licenças somente poderão ser concedidas pelo
Presidente da Câmara Municipal de Catalão, mediante portaria.
Art. 70. O servidor em gozo de licença deverá comunicar, por
escrito, ao departamento de recursos humanos o local onde possa ser encontrado.

Parágrafo único. O servidor perceberá remuneração integral
quando licenciado com fundamento nos incisos I, II, III, IV, V, XI e XII do artigo 65.

SEÇÃO II
Da Licença para Tratamento de Saúde
Art. 71. A licença para tratamento de saúde será processada a
pedido ou de oficio.
§ 1º Caso o período de afastamento por motivo de saúde seja de
até 15 (quinze) dias, a licença será concedida pela Administração, cabendo à Câmara
Municipal de Catalão o pagamento da remuneração do servidor durante o período de
afastamento.
§ 2º No caso do parágrafo anterior, ocorrendo o afastamento do
servidor efetivo por até 3 dias, exige-se apenas a apresentação do atestado médico. A
partir do 4º dia até o 15º dia será exigido, além do atestado médico, a perícia médica
realizada pelo Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de
Catalão – IPASC.
§ 3º A perícia a que se refere o parágrafo anterior será agendada
pelo Departamento de Pessoal, assim que este receber o atestado médico apresentado
pelo servidor, o que deverá ser feito, no máximo, até o segundo dia de afastamento.
§ 4º A partir do 16º dia a remuneração do servidor efetivo será
de responsabilidade do IPASC, conforme legislação própria.
§ 5º No caso do parágrafo anterior, são indispensáveis o atestado
médico e a perícia médica realizada pelo IPASC, que se poderá realizar, caso as
circunstâncias o exijam, no local onde se encontrar o servidor.
§ 6º O servidor licenciado para tratamento de saúde não poderá
se dedicar a qualquer atividade remunerada, sob pena de ter cassada a licença.
Art. 72. No caso dos servidores que ocupam cargo em comissão,
a licença será processada nos moldes do caput do art. 71.
§ 1º Caso o período de afastamento dos servidores
comissionados por motivo de saúde seja de até 30 (trinta) dias, a licença será concedida
pela Administração, mediante atestado médico, cabendo à Câmara Municipal de Catalão
o pagamento da remuneração do servidor durante o período de afastamento.

§ 2º A partir do 31º dia a remuneração do servidor que ocupa
cargo em comissão será de responsabilidade do Instituto Nacional do Seguro Social INSS, de acordo com o art. 40, §13, da CF/88.
§ 3º No caso do parágrafo anterior, são indispensáveis o atestado
médico e a perícia médica realizada pelo INSS, que se poderá realizar, caso as
circunstâncias o exijam, no local onde se encontrar o servidor.
Art. 73.

A licença para tratamento de saúde inferior a 15

(quinze) dias, dentro de 1 (um) ano, poderá ser dispensada de perícia oficial.
Art. 74. O atestado médico para concessão de licença para
tratamento de saúde será fornecido por médico inscrito no Conselho Regional de
Medicina, identificado por meio de assinatura e carimbo com o número de inscrição do
médico no CRM.
Art. 75. Caso não seja possível a realização de perícia por
médico ou Junta Médica do IPASC, o afastamento ainda poderá se operar, mediante a
apresentação de atestado fornecido por médico particular, inscrito no Conselho
Regional de Medicina, identificado por meio de assinatura e carimbo com o número de
inscrição do médico no CRM, a critério da Administração.
Art. 76. O servidor que se recusar a submeter-se à perícia
médica pelo IPASC ou pelo INSS, não terá direito a qualquer remuneração a partir do
16º ou 31º dia de afastamento, respectivamente, a partir do qual os dias em que não
comparecer ao trabalho serão computados como faltas.
Art. 77. Considerado apto em perícia médica, o servidor
reassumirá o exercício do cargo, sob pena de se considerarem como faltas injustificadas
os dias de ausência.
Parágrafo único. No curso de licença, poderá o servidor requerer
perícia médica caso se julgue em condições de reassumir o exercício do cargo.
Art. 78. A licença a servidor acometido de tuberculose ativa,
alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, estados avançados do mal de Paget (osteíte deformante)
ou síndrome da imunodeficiência adquirida (AIDS) será concedida quando o exame
médico não concluir pela concessão imediata da aposentadoria.
Art. 79. Será integral a remuneração do servidor licenciado para
tratamento de sua saúde.

Parágrafo único. O servidor efetivo nomeado para cargo em
comissão ou função gratificada perceberá a remuneração integral do cargo em comissão
ou da função gratificada por até 2 anos de afastamento consecutivos para tratamento de
saúde.

SEÇÃO III
Da Licença por Motivo de Doença em Pessoa da
Família
Art. 80. O servidor poderá obter licença por motivo de doença
do cônjuge ou companheiro, padrasto ou madrasta, ascendente ou descendente, enteado
ou colateral, consanguíneo ou afim, até segundo grau civil, mediante comprovação por
médico designado pela Câmara Municipal de Catalão e provando ser indispensável sua
assistência pessoal permanente ao doente.
§ 1º Provar-se-á a doença mediante inspeção realizada por
médico designado pela Câmara Municipal de Catalão.
§ 2º A licença de que trata esse artigo será concedida com
remuneração integral por até 90 dias de afastamento e, após, com os seguintes
descontos:
I – de um terço, quando exceder a 90 dias e prolongar-se até 6
meses;
II – de dois terços, quando exceder a 6 meses e prolongar-se até
9 meses;
III – sem vencimentos, a partir do décimo mês até o máximo de
2 anos.

SEÇÃO IV
Da Licença Maternidade
Art. 81. À servidora gestante será concedida licença de 180 dias
consecutivos com remuneração integral.
§ 1º A licença poderá ter início no primeiro dia do nono mês de
gestação, salvo antecipação por prescrição médica.
§ 2º Ocorrido o parto sem que tenha sido requerida a licença, a
servidora entrará automaticamente em licença pelo período descrito no caput.

§ 3º No caso de natimorto, decorridos 30 (trinta) dias do evento,
a servidora será submetida a exame médico, e se julgada apta, reassumirá o exercício.
§ 4º No caso de aborto atestado por médico oficial, a servidora
terá direito a 30 dias de repouso remunerado.
§ 5º Para amamentar o próprio filho, até a idade de seis meses, a
servidora lactante terá direito, durante a jornada de trabalho, a duas horas de descanso,
que poderão ser parceladas em dois períodos de uma hora.
§ 6º Aplica-se a norma do caput deste artigo às servidoras que
venham a adotar ou obter guarda judicial de criança com até 1 (um) ano de idade.
§ 7º No caso do parágrafo anterior, o documento probatório será
apresentado ao término da licença.
§ 8º No caso de adoção ou guarda judicial de criança com mais
de 1 (um) ano de idade, o prazo de que trata este artigo será de 90 (noventa) dias.

SEÇÃO V
Da Licença Paternidade
Art. 82. Ao servidor genitor serão concedidos 15 dias de licença
consecutivos a partir do nascimento do filho.
Parágrafo único. A licença descrita no caput deste artigo aplicase ao servidor que adotar recém-nascido.

SEÇÃO VI
Da Licença por motivo de Tratamento de Doença
Profissional
ou em Decorrência de Acidente de Trabalho
Art. 83. O servidor acometido de doença profissional ou
acidentado em serviço terá direito à licença com remuneração integral, mediante prévia
avaliação por médico ou Junta Médica do IPASC, agendada pelo Departamento de
Pessoal, assim que tiver conhecimento do acidente.
§ 1º Acidente é o evento danoso que tiver como causa mediata
ou imediata o exercício de atribuições inerentes ao cargo.
§ 2º Considera-se também acidente a agressão sofrida
injustamente e não provocada pelo servidor no exercício de suas funções ou em razão
delas.

§ 3º Entende-se por doença profissional a que decorrer das
condições de serviço ou de fatos nele ocorridos.
Art. 84. A licença prevista no artigo anterior não poderá exceder
a 4 anos.
§ 1º No caso de acidente, verificada a incapacidade total para
qualquer função pública, será concedida aposentadoria ao servidor.
§ 2º A comprovação de acidente para a concessão de licença
deverá ser feita no prazo de 8 dias úteis.
§ 3º No caso de incapacidade parcial ou permanente, ao servidor
será assegurada sua readaptação.

SEÇÃO VII
Da Licença para Prestar Serviço Militar
Art. 85. Ao servidor convocado para o serviço militar ou outros
encargos de segurança nacional será concedida licença com remuneração integral.
§ 1º A licença será concedida à vista do documento oficial que
comprove a convocação.
§ 2º Do vencimento será descontada a importância que o
servidor perceber na qualidade de convocado, salvo se optar pelas vantagens do serviço
militar.
§ 3º Ao servidor desincorporado será concedido prazo de até 30
dias, sem vencimentos, para que reassuma o exercício do cargo.

SEÇÃO VIII
Da Licença por Motivo de Afastamento do Cônjuge
Art. 86. Poderá ser concedida licença ao servidor para
acompanhar cônjuge ou companheiro que foi deslocado para outro ponto do território
nacional, para o exterior, ou para o exercício de mandato eletivo dos Poderes Executivo
e Legislativo.
Parágrafo único. A licença será por prazo indeterminado e sem
remuneração.

SEÇÃO IX
Da Licença para o Desempenho de Atividade Política
Art. 87. O servidor terá direito a licença, sem remuneração,
durante o período que mediar entre a sua escolha em convenção partidária, como
candidato a cargo eletivo e a véspera do registro de sua candidatura perante a Justiça
Eleitoral.
§ 1º O servidor candidato a cargo eletivo na localidade onde
desempenha suas funções e que exerça cargo de direção, chefia, assessoramento,
arrecadação ou fiscalização, dele será afastado, a partir do dia imediato ao do registro de
sua candidatura perante a Justiça Eleitoral, até o décimo dia seguinte ao do pleito.
§ 2º A partir do registro da candidatura e até o décimo dia
seguinte ao da eleição, o servidor fará jus à licença, assegurados os vencimentos do
cargo efetivo, somente pelo período de três meses.

SEÇÃO X
Da Licença para Tratar de Interesse Particular
Art. 88. O servidor estável terá direito a licença para tratar de
interesse particular, sem vencimentos, por período não superior a 4 anos, podendo ser
prorrogada por igual período.
Parágrafo único. O servidor deverá aguardar em exercício a
concessão de licença.
Art. 89. Não será concedida licença para tratar de interesse
particular ao servidor nomeado, removido ou transferido, antes de entrar em exercício
no cargo.
Art. 90. O servidor poderá a qualquer tempo reassumir o cargo,
desistindo da licença.

Seção XI
Da Licença para o Desempenho de Mandato Classista
Art. 91. É assegurado ao servidor o direito a licença para o
desempenho de mandato em confederação, federação ou sindicato representativo da
categoria, Associação dos Servidores do Poder Legislativo, ou entidade fiscalizadora da
profissão, com a remuneração de seu cargo efetivo.

§ 1° Somente poderão ser licenciados servidores eleitos para os
cargos de direção nas referidas entidades, até o máximo de dois, por entidade.
§ 2° O servidor ocupante de cargo em comissão ou função de
confiança, para a obtenção de licença, deverá desincompatibilizar-se do cargo ou
função.

SEÇÃO XII
Da Licença-Prêmio
Art. 92. A requerimento do servidor efetivo, será concedida
licença-prêmio de 3 meses consecutivos, com remuneração integral, após cada
quinquênio de efetivo exercício ininterrupto do cargo.
§ 1º O servidor somente poderá requerer a licença-prêmio após
completar o período aquisitivo.
§2º Os direitos e vantagens serão os do cargo em comissão ou
função gratificada que o servidor efetivo estiver exercendo, se encontrar-se nesta
situação há pelo menos 3 (três) anos ininterruptos.
§ 3º O servidor que adquirir o direito à licença-prêmio poderá
usufruí-la em até 3 períodos.
Art. 93. O número de servidores em gozo simultâneo de licençaprêmio não poderá ser superior a 1/3 (um terço) do número total de servidores efetivos
da Câmara Municipal de Catalão.
Parágrafo único. A Administração poderá, a seu critério, exceder
o limite de servidores em exercício simultâneo de licença-prêmio a que se refere o caput
deste artigo, se julgar que não haverá prejuízo para o funcionamento dos trabalhos da
Câmara.
Art. 94. Não terá direito à licença-prêmio o servidor que dentro
do período aquisitivo houver:
I – sofrido pena de suspensão;
II – faltado injustificadamente ao serviço por mais de 20 dias
consecutivos ou alternados;
III - afastar-se do cargo em virtude de:
a) licenças por períodos superiores a 180 dias, consecutivos ou
não, exceto maternidade e para tratamento de saúde;

b) condenação a pena privativa de liberdade, por sentença
definitiva.
Art. 95. O servidor que acumular períodos de licença-prêmio
não gozados, tê-los-á computados em dobro, para efeito de aposentadoria.
§1º Quando ocorrer desligamento do servidor, por motivo
diverso de aposentadoria, inclusive por morte, o valor das licenças-prêmio não gozadas
deverá ser pago de uma só vez e calculado com base na média remuneratória dos
últimos 30 meses, ou dos últimos 6 meses, se esta for mais favorável ao servidor.
§ 2º Os valores recebidos deverão ser discriminados,
mensalmente, em folha de pagamento.

Seção XIII
Da Licença para Capacitação
Art. 96. Após cada quinquênio de efetivo exercício, o servidor
poderá, no interesse da Administração, afastar-se do exercício do cargo efetivo, com a
respectiva remuneração, por até três meses, para participar de curso de capacitação
profissional.
Parágrafo único. Os períodos de licença de que trata o caput não
são acumuláveis.

Capítulo V
Dos Afastamentos
Seção I
Do Afastamento para Servir a Outro Órgão ou
Entidade
Art. 97. O servidor público poderá ser cedido para ter exercício
em outro órgão ou entidade da administração pública, inclusive do próprio Município.
§ 1° Durante o período de cessão o ônus da remuneração será da
Câmara Municipal de Catalão.
§ 2° Expirado o prazo de cessão, o servidor deverá se apresentar
ao órgão ou entidade de origem no dia útil imediato, independentemente de qualquer
outra formalidade.

§ 3° Estando o servidor em exercício fora do município de
Catalão, o prazo a que se refere o parágrafo anterior poderá ser prorrogado, desde que
não ultrapasse dez dias, a contar da data final do período da cessão.
§ 4º Excepcionalmente, poderá a cessão ocorrer com ônus para o
cessionário, podendo o servidor optar, neste caso, pela maior remuneração.
Art. 98. O ato de cessão para órgão ou entidade de outra esfera
de governo ou de um para outro Poder do Município, é de competência do Presidente da
Câmara Municipal de Catalão.

Seção II
Do Afastamento para Exercício de Mandato Eletivo
Art. 99. Ao servidor investido em mandato eletivo aplicam-se as
seguintes disposições:
I – tratando-se de mandato federal ou estadual, será considerado
em licença sem remuneração;
II – investido no mandato de Prefeito, a licença será sem
vencimento, podendo exercer direito de opção pelos subsídios do cargo eletivo ou pelos
vencimentos do cargo que exerce;
III – investido no mandato de vereador:
a) havendo compatibilidade de horário, perceberá os seus
vencimentos sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo;
b) não havendo compatibilidade de horário, será considerado em
licença, podendo optar pela remuneração do cargo eletivo ou pelos vencimentos do
cargo que exerce.
§ 1º No caso de licença, o servidor contribuirá para a seguridade
social como se em exercício estivesse.
§ 2º O tempo de serviço do servidor licenciado, nos termos deste
artigo, só será contado para efeitos de promoção por antiguidade e aposentadoria.
§ 3º O servidor licenciado nos termos deste artigo somente
poderá reassumir o exercício após o término, a extinção, a cassação ou a renúncia do
mandato.
Art. 100. O ocupante de cargo em comissão, também titular de
cargo de provimento efetivo, será exonerado daquele e licenciado deste, a partir da data
da posse de que trata o caput do artigo anterior.

Seção III
Do Afastamento para Estudo ou Missão no Exterior
Art. 101. O servidor somente poderá ausentar-se do País para
estudo ou missão oficial, mediante portaria de autorização assinada pelo Presidente da
Câmara Municipal de Catalão, mediante portaria.
§ 1º A ausência não excederá a 4 (quatro) anos, e finda a missão
ou estudo, somente decorrido igual período, será permitida nova ausência.
§ 2º Ao servidor beneficiado pelo disposto neste artigo não será
concedida exoneração ou licença para tratar de interesse particular antes de decorrido
período igual ao do afastamento, ressalvada a hipótese de ressarcimento da despesa
havida com seu afastamento.
Art. 102. O afastamento de servidor para servir em organismo
internacional de que o Brasil participe ou com o qual coopere dar-se-á com perda total
da remuneração.

Seção IV
Do Afastamento para Participação em Programa de
Pós-Graduação Stricto Sensu no País
Art. 103. O servidor poderá, no interesse da Administração, e
desde que a participação não possa ocorrer simultaneamente com o exercício do cargo
ou mediante compensação de horário, afastar-se do exercício do cargo efetivo, com a
respectiva remuneração, para participar em programa de pós-graduação stricto sensu em
instituição de ensino superior no País.
§ 1º O período de afastamento afastamento para Participação em
Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu no País, não poderá ser superior a 2 (dois)
anos para mestrado, e 4 (quatro) anos para doutorado.
§ 2º Os afastamentos para realização de programas de mestrado
e doutorado somente serão concedidos aos servidores titulares de cargos efetivos na
Câmara Municipal de Catalão há pelo menos 3 (três) anos para mestrado e 4 (quatro)
anos para doutorado, incluído o período de estágio probatório, que não tenham se
afastado por licença para tratar de assuntos particulares ou para gozo de licença
capacitação, nos dois anos anteriores à data da solicitação de afastamento.

§ 3º Os servidores beneficiados pelos afastamentos previstos nos
§§ 1º e 2º deste artigo terão que permanecer no exercício de suas funções após o seu
retorno por um período igual ao do afastamento concedido.
§ 4º Caso o servidor venha a solicitar exoneração do cargo ou
aposentadoria, antes de cumprido o período de permanência previsto no § 3º deste
artigo, deverá ressarcir o órgão ou entidade dos gastos com seu aperfeiçoamento.
§ 5º Caso o servidor não obtenha o título ou grau que justificou
seu afastamento no período previsto, aplica-se o disposto no § 4º deste artigo, salvo na
hipótese comprovada de força maior ou de caso fortuito, a critério do Presidente da
Câmara Municipal de Catalão.
§ 6º Aplica-se à participação em programa de pós-graduação no
Exterior, autorizado nos termos do art. 101 desta Lei, o disposto nos §§ 1º a 5º deste
artigo.

CAPÍTULO VI
Da Disponibilidade
Art. 104. O servidor estável ficará em disponibilidade com
vencimentos integrais quando:
I – seu cargo for extinto e não se tornar possível seu imediato
aproveitamento em cargo equivalente;
II – o antigo ocupante do cargo for reintegrado.
Parágrafo único. Restabelecido o cargo, ainda que alterada sua
denominação, o servidor em disponibilidade nele será obrigatoriamente aproveitado.
Art. 105. Qualquer alteração de vencimento dos servidores
ativos em virtude de medida de caráter geral, será extensiva, automaticamente, aos
proventos dos inativos.
Art. 106. O servidor posto em disponibilidade poderá, a pedido,
ser aposentado.

CAPÍTULO VII
Da Aposentadoria
Art. 107. O servidor efetivo será aposentado:

I - por invalidez permanente, sendo os proventos integrais
quando decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave,
contagiosa ou incurável, especificada em lei, e proporcionais nos demais casos;
II - compulsoriamente, aos setenta anos de idade, com proventos
proporcionais ao tempo de serviço;
III - voluntariamente:
a) aos 35 (trinta e cinco) anos de serviço, se homem, e aos 30
(trinta) se mulher, com proventos integrais;
b) aos 30 (trinta) anos de serviço, se homem, e aos 25 (vinte e
cinco) se mulher, com proventos proporcionais a esse tempo;
c) aos 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e aos 60
(sessenta) se mulher, com proventos proporcionais ao tempo de serviço.
§ 1º Consideram-se doenças graves, contagiosas ou incuráveis, a
que se refere o inciso I deste artigo, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose
múltipla, neoplasia maligna, cegueira posterior ao ingresso no serviço público,
hanseníase, cardiopatia grave, doença de Parkinson, paralisia irreversível e
incapacitante, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estados avançados do
mal de Paget (osteíte deformante), Síndrome de Imunodeficiência Adquirida - AIDS, e
outras que a lei indicar, com base na medicina especializada.
§ 2º Na hipótese do inciso I o servidor será submetido à junta
médica do IPASC, que atestará a invalidez quando caracterizada a incapacidade para o
desempenho das atribuições do cargo ou a impossibilidade de se aplicar a readaptação.
Art. 108. A aposentadoria compulsória será automática, e
declarada por ato, com vigência a partir do dia imediato àquele em que o servidor
atingir a idade-limite de permanência no serviço ativo.
Art. 109. A aposentadoria voluntária ou por invalidez vigorará a
partir da data da publicação do respectivo ato.
§ 1º A aposentadoria por invalidez será precedida de licença
para tratamento de saúde, por período não excedente a 24 (vinte e quatro) meses.
§ 2º Expirado o período de licença e não estando em condições
de reassumir o cargo ou de ser readaptado, o servidor será aposentado.
§ 3º O lapso de tempo compreendido entre o término da licença
e a publicação do ato da aposentadoria será considerado como de prorrogação da
licença.

§ 4º Para os fins do disposto no § 1º deste artigo, serão
consideradas apenas as licenças motivadas pela enfermidade ensejadora da invalidez ou
doenças correlacionadas.
§ 5º A critério da Administração, o servidor em licença para
tratamento de saúde ou aposentado por invalidez poderá ser convocado a qualquer
momento, para avaliação das condições que ensejaram o afastamento ou a
aposentadoria.
Art. 110. O provento da aposentadoria será calculado com base
no vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens de caráter permanente,
gratificações incorporadas, e revisto na mesma data e proporção, sempre que se
modificar a remuneração dos servidores em atividade.
Parágrafo único. São estendidos aos inativos quaisquer
benefícios ou vantagens posteriormente concedidas aos servidores em atividade,
inclusive quando decorrentes de transformação ou reclassificação do cargo ou função
em que se deu a aposentadoria.
Art. 111. O servidor aposentado com provento proporcional ao
tempo de serviço se acometido de qualquer das moléstias especificadas no § 1º do art.
107 desta Lei e, por esse motivo, for considerado inválido por junta médica oficial
passará a perceber provento integral, calculado com base no fundamento legal de
concessão da aposentadoria.
Art. 112. Quando proporcional ao tempo de serviço, o provento
não será inferior a 1/3 (um terço) da remuneração da atividade.
Art. 113.

Ao servidor aposentado será paga a gratificação

natalina, até o dia vinte do mês de dezembro, em valor equivalente ao respectivo
provento, deduzido o adiantamento recebido.
Art. 114. No que tange à aposentadoria, as regras atinentes aos
servidores comissionados são aquelas aplicáveis ao Regime Geral de Previdência Social
(RGPS), quais sejam, as Leis Federais nº 8.212/91 e 8.213/91.

CAPÍTULO VIII
Das Concessões
Art. 115. Sem qualquer prejuízo, o servidor poderá ausentar-se
do serviço:
I – por 1 dia, para doar sangue;

II – por 1 dia, na data de seu aniversário;
III - pelo período comprovadamente necessário para alistamento
ou recadastramento eleitoral, limitado, em qualquer caso, a 2 (dois) dias;
IV - por 8 (oito) dias consecutivos em razão de:
a) casamento;
b) falecimento de parentes até 2º grau, a contar do falecimento;
V – por até 2 dias, por falecimento de parentes de 3º grau, a
contar do falecimento;
VI – por 3 dias, não cumulativos, a cada 12 meses, quando não
houver faltado ao serviço, comprovada sua assiduidade por certidão expedida pelo
Departamento de Recursos Humanos.
VII – quando estudante, para prestação de provas ou exame,
cujo horário coincida com o da repartição.
Parágrafo único. O pedido para se ausentar deverá ser feito com
antecedência de 24 horas, sendo responsabilizado o servidor que prestar falsa
informação.
Art. 116. Será concedido horário especial ao servidor estudante,
quando comprovada a incompatibilidade entre o horário escolar e o da repartição, sem
prejuízo do exercício do cargo.
§ 1º Para efeito do disposto neste artigo, será exigida a
compensação de horário no órgão ou entidade que tiver exercício, respeitada a duração
semanal do trabalho.
§ 2º Também será concedido horário especial ao servidor
portador de deficiência, quando comprovada a necessidade por junta médica oficial,
independentemente de compensação de horário.
§ 3º As disposições do parágrafo anterior são extensivas ao
servidor que tenha cônjuge, filho ou dependente portador de deficiência física,
exigindo-se, porém, neste caso, compensação de horário na forma do inciso II do art.
121.

TÍTULO V
Dos Direitos e Vantagens de Ordem Pecuniária
CAPÍTULO I
Do Vencimento e da Remuneração
SEÇÃO ÚNICA
Disposições Gerais
Art. 117. Compõem a remuneração dos servidores que ocupam
cargos de provimento efetivo da carreira do Quadro de Pessoal do Poder Legislativo de
Catalão:
I – as progressões e promoções constantes no ANEXO III desta
Lei;
II - as vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei.
Art. 118. Vencimento é a retribuição pecuniária para o servidor
pelo efetivo exercício do cargo correspondente ao padrão fixado por lei.
Art. 119. A remuneração é a soma do vencimento do cargo
efetivo com os adicionais das vantagens pecuniárias permanentes de caráter individual e
demais vantagens, nestas compreendidas as relativas à natureza ou ao local de trabalho.
Art. 120. Fica assegurado o reajuste geral anual da remuneração
dos servidores da Câmara Municipal de Catalão, tendo como data base o dia 1º de abril,
eleito o IGP-M/GFV como índice oficial para recomposição dos vencimentos
especificados nesta norma, ou outro oficial que vier a substituí-lo.
§ 1º O servidor efetivo investido em cargo em comissão de
órgão ou entidade diversos do de sua lotação poderá optar pela remuneração de maior
valor.
§ 2º O vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens
pecuniárias de caráter permanente, é irredutível.

§ 3º É assegurada a isonomia de vencimentos para cargos de
atribuições iguais ou assemelhadas do mesmo Poder, ou entre servidores dos três
Poderes, ressalvadas as vantagens pecuniárias de caráter individual.
§ 4º Nenhum servidor receberá remuneração inferior ao salário
mínimo.
Art. 121. O servidor perderá:

I – a remuneração do dia, se não comparecer ao serviço, salvo os
casos previstos nesta Lei;
II – a parcela de remuneração diária, proporcional aos atrasos,
ausências justificadas, ressalvadas as concessões de que trata o art. 115, e saídas
antecipadas, salvo na hipótese de compensação de horário, até o mês subsequente ao da
ocorrência, a ser estabelecida pela chefia imediata.
III – um terço da remuneração durante o afastamento por motivo
de prisão em flagrante, preventiva, por pronúncia ou resultante da condenação por crime
inafiançável, ou, ainda, por motivo de denúncia por crime funcional, fazendo jus,
quando couber, à diferença, se absolvido por sentença transitada em julgado;
IV – dois terços da remuneração durante o afastamento em
virtude de condenação por decisão definitiva e pena que não implique na perda do
cargo.
Parágrafo único.

As faltas justificadas decorrentes de caso

fortuito ou de força maior poderão ser compensadas a critério da chefia imediata, sendo
assim consideradas como efetivo exercício.
Art. 122. Salvo por imposição legal ou determinação judicial,
nenhum desconto incidirá sobre a remuneração ou provento.
Parágrafo único. O total de consignações em folha de
pagamento não excederá trinta e cinco por cento da remuneração mensal, sendo cinco
por cento reservados exclusivamente para a amortização de despesas contraídas por
meio de cartão de crédito.
Art. 123. As reposições e indenizações ao Erário serão
descontadas em parcelas mensais não excedentes à décima parte da remuneração ou
provento.
Art. 124. O servidor em débito com o erário que for demitido,
exonerado ou que tiver a sua aposentadoria ou disponibilidade cassada terá o prazo de
60 dias para quitar o débito.

Art. 125. O servidor que não quitar o débito com o erário no
prazo previsto implicará na sua inscrição em dívida ativa.

CAPÍTULO II
Das Vantagens de Ordem Pecuniária
SEÇÃO I
Disposições Gerais
Art. 126. Além do vencimento, poderão ser concedidas ao
servidor as seguintes vantagens:
I - indenizações;
II - gratificações;
III - adicionais.
§ 1º As indenizações não se incorporam ao vencimento ou
provento para qualquer efeito.
§ 2º As gratificações e os adicionais incorporam-se ao
vencimento ou provento nos casos estabelecidos em lei.

SEÇÃO II
Das Indenizações
Art. 127. Constituem indenizações:
I – ajuda de custo;
II - diárias;
II - transporte.
§ 1º Os valores das indenizações, assim como as condições para
a sua concessão, serão regulamentados por meio de portaria do Presidente da Câmara
Municipal.
Art. 128. Será concedida ajuda de custo ao servidor que for
designado para serviço, curso ou outra atividade fora do município.
§ 1º A ajuda de custo destina-se a compensar as despesas de
viagem não cobertas por diárias e será fixada pelo Presidente da Câmara Municipal,
mediante portaria.
§ 2º A ajusta de custo será calculada em razão das necessidades
de gastos, conforme dispuser o regulamento.
§ 3º O servidor restituirá a ajuda de custo quando, antes de
terminada a incumbência, regressar, pedir exoneração ou abandonar o serviço,
proporcionalmente aos dias de serviço não prestados.

§ 4º Poderá ser concedido ajuda de custo ao servidor designado
para realização de cursos de aperfeiçoamento ou especialização, desde que não
desenvolvidas no Município.
§ 5º A ajuda de custo referida no parágrafo anterior destina-se
exclusivamente a ressarcimento de despesas com inscrição e mensalidades de
mencionados cursos, ficando o servidor obrigado a apresentar comprovante de
conclusão, sob pena de devolução da ajuda recebida.
§ 6º O servidor deverá prestar conta dos recursos recebidos,
quando do retorno à origem ou conclusão do curso referido no artigo anterior, no prazo
de cinco dias úteis.
Art. 129. Será concedida diária ao servidor que a serviço
ausentar-se do Município em caráter eventual ou transitório para outro ponto do
território nacional fará jus a passagens e diárias destinadas a indenizar as parcelas de
despesas extraordinárias com estadia, alimentação e locomoção urbana, conforme
dispuser o ato próprio.
§ 1º A diária será concedida por dia de afastamento.
§ 2º Nos casos em que o deslocamento tiver duração de trinta ou
mais dias, o servidor não fará jus a diária, e sim ajuda de custo.
§ 3º A concessão de diárias e seu valor serão regulamentados
por meio de portaria do Presidente da Câmara Municipal.
§ 4º O servidor que receber diárias e não se afastar do Município
por qualquer motivo fica obrigado a restituí-las integralmente no prazo de cinco dias.
§ 5º Na hipótese do servidor retornar ao Município em prazo
menor do que o previsto, ele deverá restituir as diárias recebidas em excesso, no prazo
de cinco dias.
Art. 130. A concessão de ajuda de custo não impede a concessão
de diárias, e vice-versa.
Art. 131. Conceder-se-á indenização de transporte ao servidor
que realizar despesas com a utilização de meio próprio de locomoção para execução de
serviços externos, por força das atribuições do cargo ou função, conforme dispuser em
regulamento.

SEÇÃO III
Das Gratificações, Adicionais e Auxílios
Art. 132. Além dos vencimentos e das vantagens previstas nesta
Lei, serão deferidos aos servidores as seguintes retribuições, gratificações e adicionais:
I – pelo exercício de função;
II – gratificação natalina;
III – pela prestação de serviço extraordinário;
IV – pela execução de trabalho de natureza especial, fora das
atribuições normais do cargo;
V – adicional pelo exercício de atividades insalubres e
perigosas;
VI – pelo exercício do encargo de membro de banca ou
comissão de concurso ou de outras comissões legais;
VII – adicional noturno;
VIII – adicional de férias;
IX – pela conclusão de cursos;
X - auxílio-ensino;
XI – auxílio-alimentação.
SUBSEÇÃO I
Da Gratificação Pelo Exercício de Função
Art. 133. A gratificação pelo exercício de função será instituída
mediante portaria do Presidente da Câmara Municipal de Catalão, na proporção de até
100% (cem por cento) sobre o vencimento ou remuneração do servidor, por excelência
no desempenho de função.
SUBSEÇÃO II
Da Gratificação Natalina
Art. 134. O servidor da Câmara Municipal de Catalão fará jus à
gratificação natalina correspondente a 1/12 (um doze avos) por mês de sua
remuneração.
Parágrafo único. Frações iguais ou superiores a 15 dias serão
consideradas como um mês integral.
Art. 135. A gratificação será paga até o dia 20 de dezembro de
cada ano.

Parágrafo único. O presidente da Câmara Municipal de Catalão
poderá baixar portaria disciplinando data diversa para o pagamento da gratificação
natalina, desde que o pagamento não ultrapasse a data prevista no caput deste artigo.
Art. 136. O servidor exonerado de cargo efetivo ou em comissão
receberá sua gratificação natalina na data da exoneração, proporcionalmente aos meses
de exercício, calculada sobre a remuneração do mês da exoneração.
SUBSEÇÃO III
Do Adicional por Serviço Extraordinário
Art. 137. Em casos excepcionais devidamente justificados, o
servidor poderá ser convocado para trabalhar fora do horário de seu expediente.
Art. 138. A convocação será determinada pelo Presidente da
Câmara Municipal de Catalão.
Art. 139. O servidor convocado nos termos do artigo anterior
terá direito a gratificação por serviços extraordinários.
Art. 140. Os serviços extraordinários serão remunerados com
um acréscimo de 50% do valor da hora normal, quando executados nos dias úteis, e de
100%, quando executados nos sábados, domingos ou feriados.
Art. 141. É vedado o pagamento por serviços extraordinários
que excedam:
a) 2 horas diárias;
b) 30 horas mensais;
c) 180 horas anuais.
Parágrafo único. O exercício do cargo de comissão ou de função
gratificada exclui a gratificação por serviços extraordinários.

SUBSEÇÃO IV
Da Gratificação pela Execução de Trabalho de
Natureza Especial
Art. 142. A gratificação pela execução ou colaboração de
trabalhos técnicos ou científicos será arbitrada pelo Presidente da Câmara Municipal de
Catalão mediante portaria.

SUBSEÇÃO V
Dos Adicionais de Insalubridade e Periculosidade
Art. 143. Os servidores que trabalham com habitualidade em
locais insalubres, ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou
com risco de vida fazem jus a um adicional sobre o vencimento do cargo efetivo.
§ 1° O direito ao adicional de insalubridade ou periculosidade
cessa com a eliminação das condições ou dos riscos que deram causa à sua concessão.
§ 2° O servidor que fizer jus aos adicionais de insalubridade e
periculosidade deverá optar por um deles, não sendo acumuláveis estas vantagens.
Art. 144. Haverá permanente controle da atividade do servidor
em operações ou locais considerados insalubres ou perigosos.
Parágrafo único. A servidora gestante ou lactante será afastada,
enquanto durar a gestação e a lactação, das operações e locais referidos neste artigo,
após avaliação do risco para o concepto, pela Junta Médica do Município.
Art. 145. Na concessão dos adicionais de insalubridade e
periculosidade serão observadas as situações específicas na legislação própria.

SUBSEÇÃO VI
Da Gratificação por Encargo de Concurso ou
Comissões Legais
Art. 146. A gratificação pelo exercício de encargo de membro
de banca ou comissão de concurso ou outras comissões legais, ou seu auxiliar, da
Câmara Municipal de Catalão, será fixada no próprio ato que designar o servidor.

SUBSEÇÃO VII
Do Adicional Noturno
Art. 147. Quando o serviço extraordinário for noturno, assim
entendido aquele prestado no período compreendido entre as 22:00 e as 5:00 horas, o
valor da hora será acrescido de vinte por cento, salvo quando se tratar de serviços
prestados em turno.

SUBSEÇÃO VIII
Do Adicional de Férias
Art. 148.

Independentemente de solicitação, será pago ao

servidor, por ocasião das férias, um adicional correspondente a 1/3 (um terço) da
remuneração do período das férias.
Parágrafo único.

No caso de o servidor exercer função de

direção, chefia, assessoramento, secretariado e inspeção; ou ocupar cargo em comissão,
a respectiva vantagem será considerada no cálculo do adicional de que trata este artigo.

SUBSEÇÃO IX
Da Gratificação pela Conclusão de Cursos
Art.

149.

As

gratificações

por

conclusão

de

cursos

correspondem aos respectivos percentuais:
I – 10% (dez por cento) para os cursos de graduação;
II - 20% (vinte por cento) para os cursos de pós-graduação lato
sensu com título de Especialização e com, no mínimo, 360 horas de duração;
III - 25% (vinte e cinco por cento) para os cursos de pósgraduação stricto sensu com título de Mestre;
IV - 30% (trinta por cento) para os cursos de pós-graduação
stricto sensu com título de Doutor.
§ 1º Os percentuais não se acumulam, o maior absorve o menor.
§ 2º Os cursos enumerados nos incisos deste artigo somente
proporcionarão vantagens pecuniárias quando:
a) forem concluídos em estabelecimentos de ensino superior
oficial ou reconhecidos;
b) estiverem relacionados com as funções do cargo exercido
pelo servidor.
§ 3º Não se concederá a gratificação prevista nesta subseção
quando o curso constituir requisito exigido para nomeação, promoção ou acesso, bem
como quando se tratar de curso vago ou de frequência não obrigatória.

CAPÍTULO III
Do Auxílio-Ensino
Art. 150. O auxílio-ensino é uma gratificação destinada ao
servidor que esteja matriculado e frequentando regularmente e com aproveitamento em
curso oficial ou reconhecido, correlato à atividade profissional exercida.
§ 1º A gratificação de auxílio-ensino poderá ser concedida pelo
Poder Legislativo mediante solicitação e comprovação, por parte do interessado, no
percentual de 50% do custo total do curso e será paga em parcelas mensais, de forma
que a sua integralização ocorra quando da conclusão da capacitação.
§ 2º A solicitação da gratificação auxílio-ensino será anual,
mediante comprovação do aproveitamento por meio de documentação oficial expedida
pela instituição de ensino superior oficial ou reconhecida, devendo o curso ser
relacionado com as funções do cargo exercido pelo servidor.

CAPÍTULO IV
Das Vantagens Financeiras Especiais de Incorporação

Art. 151. O servidor efetivo que tiver exercido função
gratificada ou cargo em comissão, por 5 anos ininterruptos ou por 10 anos alternados
incorporará ao seu vencimento a gratificação da função ou remuneração do cargo em
comissão, de maior valor, desde que exercido por um período mínimo de um ano.
§ 1° A incorporação poderá ser requerida tão logo o servidor
complete o período de carência a que se refere o caput e, somente poderá ser deferida
mediante portaria do Presidente da Câmara Municipal de Catalão.
§ 2° Quando o exercício da função ou cargo em comissão de
maior valor não corresponder ao período de um ano, será incorporada a gratificação ou
remuneração da função ou cargo em comissão imediatamente inferior dentre os
exercidos.
§ 3º O servidor que tenha incorporado a diferença de
remuneração de cargo em comissão ou função gratificada na forma do caput e que vier
a ocupar novo cargo em comissão ou função gratificada de nível superior ao
incorporado somente poderá incorporar a nova diferença se cumprir novo período de
carência conforme previsto no caput.

Art. 152. Quando o servidor que já houver incorporado a
diferença de remuneração de que trata o art. 151, for nomeado ou mantido em cargo em
comissão de nível igual ou superior ao que incorporou, terá direito a 10% da
remuneração deste cargo, enquanto nele permanecer.
Parágrafo único. A gratificação de que trata o caput não poderá
ser objeto de incorporação.
Art. 153. A gratificação pela conclusão de cursos de que trata o
art. 149 será incorporada ao salário-base do servidor efetivo, para efeitos de
aposentadoria e disponibilidade.

TÍTULO VI
Das Mutações Funcionais
CAPÍTULO I
Do Cargo em Comissão e da Função Gratificada
SEÇÃO I
Do Cargo em Comissão
Art. 154. Cargo em comissão é o de livre nomeação e
exoneração pelo Presidente da Câmara Municipal de Catalão.
Art. 155. Ao servido efetivo ocupante de cargo em comissão
aplica-se, no que couber, as disposições desta Lei.
Art. 156. O servidor efetivo ocupante de cargo em comissão
submete-se a regime de integral dedicação ao serviço, podendo ser convocado sempre
que houver interesse da Administração.
Art. 157. O servidor efetivo nomeado para cargo em comissão
dele não será exonerado em razão do gozo de férias, luto, casamento, licença para
tratamento de saúde, licença maternidade, licença paternidade, licença prêmio e
designação obrigatória para serviços descritos em lei.
Art. 158. O servidor efetivo nomeado para cargo em comissão
fará jus à diferença, acaso existente, entre o valor de seu vencimento, acrescido das
incorporações previstas no art. 151 e o da remuneração correspondente ao exercício do
cargo em comissão, vedada a acumulação.

SEÇÃO II
Da Função Gratificada
Art. 159. As Funções Gratificadas instituídas por esta Lei
destinam-se a atender encargos de direção, chefia, assessoramento, secretariado,
inspeção e controle interno.
Art. 160. As designações para o exercício de funções
gratificadas competem ao Presidente da Câmara Municipal de Catalão.
Art. 161. Não perderá a função gratificada o servidor efetivo que
estiver em gozo de férias, luto, casamento, licença para tratamento de saúde ou para
tratamento de doença profissional ou em decorrência de acidente de trabalho, licença
maternidade, licença paternidade, licença prêmio e a designação para serviço
obrigatório por lei.
Art. 162. Somente será permitida a substituição da função
gratificada nos termos dos arts. 97 e 101 desta Lei.
Art. 163. A vacância da função gratificada decorrerá de
dispensa:
I – a pedido do servidor;
II – a critério da autoridade;
III – quando o servidor designado não entrar em exercício no
prazo legal.

CAPÍTULO II
Da Substituição
Art. 164.

Os servidores investidos em cargo ou função de

direção ou chefia e os ocupantes de cargo de Natureza Especial terão substitutos
previamente designados pelo Presidente da Câmara Municipal de Catalão.
Parágrafo

único.

O

substituto

assumirá

automática

e

cumulativamente, sem prejuízo do cargo que ocupa, o exercício do cargo ou função de
direção ou chefia e os de Natureza Especial, nos afastamentos, impedimentos legais ou
regulamentares do titular e na vacância do cargo, hipóteses em que deverá optar pela
remuneração de um deles durante o respectivo período.

TÍTULO VII
Dos Deveres, das Proibições, da Acumulação e da
Responsabilidade
CAPÍTULO I
Dos deveres e das Proibições
SEÇÃO I
Dos Deveres
Art. 165. São deveres do servidor, além dos que lhe cabem em
virtude de seu cargo e dos que decorrem da sua condição de servidor público:
I – comparecer ao serviço com assiduidade e pontualidade;
II – cumprir as determinações superiores, representando ao setor
competente imediatamente quando julgá-las manifestamente ilegais;
III – executar os serviços que lhes forem atribuídos com zelo e
presteza;
IV – tratar com urbanidade os colegas e os cidadãos, atendendo
a estes sem preferências pessoais;
V – providenciar para que esteja sempre atualizada a declaração
de bens em seu assentamento pessoal;
VI – cooperar com os companheiros de trabalho;
VII – apresentar-se para o serviço em boas condições e
convenientemente trajado e com o uniforme, quando lhe for determinado;
VIII – guardar sigilo sobre os assuntos da administração;
IX – representar aos superiores sobre irregularidades de que
tenha conhecimento;
X – zelar pela economia e conservação do material que lhe for
confiado;
XI - atender, com preferência a qualquer outro serviço, às
requisições de documentos, papeis, informações ou providências formuladas pela
Procuradoria Geral do Legislativo;
XII – atender prontamente à expedição das certidões requeridas
para a defesa de direito;
XIII – frequentar cursos legalmente instituídos para o
aperfeiçoamento e especialização;
XIV – testemunhar em inquéritos e sindicâncias administrativas;

XV – apresentar relatórios ou resumos de suas atividades,
quando solicitado;
XVI – sugerir providências visando à melhoria ou ao
aperfeiçoamento do serviço.

SEÇÃO II
Das Proibições
Art. 166. Ao servidor é proibido:
I – ausentar- se do serviço durante o expediente, sem prévia
autorização do chefe imediato;
II - retirar, sem prévia autorização da autoridade competente,
qualquer documento ou objeto da repartição;
III – recusar fé a documento público;
IV – opor resistência injustificada ao andamento de documento,
de processo ou a execução de serviço;
V – promover manifestação de apreço ou desapreço no recinto
da repartição;
VI – incumbir pessoa estranha ao serviço público, fora dos casos
previstos em lei, o desempenho de encargo que seja de sua responsabilidade ou de seu
subordinado;
VII – coagir ou aliciar subordinados com objetivo de filiarem-se
à associação profissional ou sindical ou a partido político;
VIII – manter sob sua chefia imediata, em cargo em comissão
ou função gratificada, cônjuge, companheiro ou parente até o terceiro grau civil;
IX – valer-se de sua qualidade de servidor para obter proveito
pessoal ou de outrem em detrimento da dignidade da função pública;
X – participar de gerência ou administração de empresa privada,
de sociedade civil ou exercer o comércio, exceto na qualidade de acionista, cotista ou
comanditário;
XI – atuar como procurador ou intermediário junto às
repartições municipais, salvo quando se tratar de benefícios previdenciários ou
assistenciais de parentes até o segundo grau, e de cônjuge ou companheiro;
XII – receber propina, comissão, presente ou vantagem de
qualquer espécie, em razão de suas atribuições;

XIII – aceitar comissão, emprego ou pensão de Estado
estrangeiro;
XIV – praticar usura sob qualquer de suas formas;
XV – proceder de forma desidiosa;
XVI – utilizar pessoal ou recursos materiais do serviço público
em atividades particulares;
XVII - cometer a outro servidor atribuições estranhas ao cargo
que ocupa, exceto em situações de emergência;
XVIII – exercer quaisquer atividades que sejam incompatíveis
com o exercício do cargo ou função e com o horário de trabalho;
XIX – recusar-se a atualizar seus dados cadastrais quando
solicitado.

CAPÍTULO II
Da Acumulação
Art. 167. Ressalvados os casos previstos na Constituição Federal
é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos.
Parágrafo único. A acumulação de cargos, ainda que lícita, fica
condicionada à comprovação de compatibilidade de horários.

CAPÍTULO III
Da Responsabilidade
SEÇÃO I
Disposições Gerais
Art.

168.

O

servidor

responderá

civil,

penal

e

administrativamente pelo exercício irregular de suas atribuições.
Art. 169. A responsabilidade civil decorre de ato omissivo ou
comissivo, doloso ou culposo, que resulte em prejuízo ao erário ou a terceiros.
§ 1º O servidor será obrigado a repor a importância do prejuízo
causado ao erário em virtude de desfalque ou omissão em efetuar recolhimentos ou
entradas, nos prazos legais.
§ 2º Nos demais casos, a indenização de prejuízos causados ao
erário poderá ser liquidada mediante desconto na folha, nunca excedente de 10% (dez
por cento) de remuneração.

§ 3º Tratando-se de danos causados a terceiro, responderá o
servidor perante a Fazenda Municipal em ação regressiva.
Art. 170. A responsabilidade penal abrange os crimes e
contravenções imputadas ao servidor.
Art. 171. A responsabilidade civil e administrativa resulta de ato
omissivo ou comissivo praticado no desempenho de cargo ou de função.
Art. 172. As sanções civis, penais e administrativas poderão
cumular-se, sendo independentes entre si.
Art. 173. A responsabilidade administrativa do servidor será
afastada no caso de absolvição criminal que negue a existência do fato ou sua autoria.
Art. 174. Nenhum servidor poderá ser responsabilizado civil,
penal ou administrativamente por dar ciência à autoridade superior ou, quando houver
suspeita de envolvimento desta, a outra autoridade competente para apuração de
informação concernente à prática de crimes ou improbidade de que tenha conhecimento,
ainda que em decorrência do exercício de cargo, emprego ou função pública.

SEÇÃO II
Das Penalidades
Art. 175. São penas disciplinares:
I - advertência;
II - suspensão;
III - demissão;
IV – cassação de aposentadoria ou disponibilidade;
V – destituição de cargo em comissão.
§ 1º Não se aplicará ao servidor mais de uma pena disciplinar
por infrações que sejam apreciadas num mesmo processo, podendo a autoridade
competente escolher dentre elas a que melhor atenda aos interesses da disciplina e do
serviço.
§ 2º O ato de imposição da penalidade mencionará sempre o
fundamento legal e a causa da sanção disciplinar.
§ 3º Na aplicação das penalidades serão consideradas a natureza
e a gravidade da infração cometida, os danos que dela provieram para o serviço público,
as circunstâncias agravantes ou atenuantes e os antecedentes funcionais.

Art. 176. A advertência será aplicada por escrito nos casos de
violação de proibição constante do art. 166, incisos I a VIII e XIX e de inobservância de
dever funcional previsto em lei, regulamento ou norma interna, que não justifiquem
imposição de penalidade mais grave.
Art. 177. A suspensão será aplicada em casos de reincidência
das faltas punidas com advertência e de violação das demais proibições, que não
tipifiquem infração sujeita à penalidade de demissão, não podendo exceder a 90 dias.
§ 1º Será punido com suspensão de até 15 dias o servidor que,
injustificadamente, recusar-se a ser submetido à inspeção médica determinada pela
autoridade competente, cessando os efeitos da penalidade uma vez cumprida a
determinação.
§ 2º Quando houver conveniência para o serviço, a penalidade
de suspensão poderá ser convertida em multa de 50% por dia de vencimento ou
remuneração, ficando o servidor obrigado a permanecer em serviço.
Art. 178. As penalidades de advertência e de suspensão terão
seus registros cancelados, a pedido do servidor, após decurso de 1 e 3 anos de efetivo
exercício, respectivamente, se o servidor nesse período não praticar nova infração
disciplinar.
Parágrafo único. O cancelamento da penalidade não gerará
efeitos retroativos.
Art. 179. A demissão será aplicada nos seguintes casos:
I – crime contra a Administração Pública;
II – abandono de cargo;
III – inassiduidade habitual;
IV – improbidade administrativa;
V - incontinência pública e conduta escandalosa na repartição;
VI - insubordinação grave em serviço;
VII – ofensa física grave a servidor ou a particular, salvo em
legítima defesa própria ou de outrem;
VIII – aplicação irregular de dinheiros públicos;
IX – revelação de segredo que resulte em prejuízo à
administração pública, do qual se apropriou em razão do cargo;
X – lesão aos cofres públicos e dilapidação do patrimônio
municipal;

XI - corrupção;
XII – acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções
públicas;
XIII - transgressão dos incisos IX a XVI do art. 166.
Art. 180. Detectada a qualquer tempo a acumulação ilegal de
cargos, empregos ou funções públicas, o Presidente da Câmara Municipal de Catalão
notificará o servidor para apresentar opção no prazo improrrogável de 10 dias, contados
da data da ciência e, na hipótese de omissão, adotará procedimento sumário para a
apuração e regularização imediata, cujo processo administrativo disciplinar se
desenvolverá nas seguintes fases:
I - instauração, com a publicação do ato que constituir a
comissão, a ser composta por 3 servidores estáveis, e simultaneamente indicar a autoria
e a materialidade da transgressão objeto da apuração;
II – instrução sumária, que compreende a indiciação, defesa e
relatório;
III - julgamento.
§ 1º A indicação da autoria de que trata o inciso I dar-se-á pelo
nome e matrícula do servidor e a materialidade pela descrição dos cargos, empregos ou
funções públicas em situação de acumulação ilegal dos órgãos ou entidades de
vinculação, das datas de ingresso, do horário de trabalho e do correspondente regime
jurídico.
§ 2º A comissão lavrará, até 3 dias após a publicação do ato que
a constituiu, termo de indiciação em que serão transcritas as informações de que trata o
parágrafo anterior, bem como promoverá a citação pessoal do servidor indiciado.
§ 3º Apresentada a defesa, a comissão elaborará relatório
conclusivo quanto à inocência ou à responsabilidade do servidor, resumindo as peças
principais dos autos, opinará sobre a licitude da acumulação em exame, indicará o
respectivo dispositivo legal e remeterá o processo a autoridade instauradora, para
julgamento.
§ 4º No prazo de 5 dias, contados do recebimento do processo, a
autoridade julgadora proferirá a sua decisão.
§ 5º A opção pelo servidor até o último dia do prazo para defesa
configurará sua boa-fé, hipótese em que se converterá automaticamente em pedido de
exoneração do outro cargo.

§ 6º Caracterizada a acumulação ilegal e provada a má-fé,
aplicar-se-á a pena de demissão, destituição ou cassação de aposentadoria ou
disponibilidade em relação aos cargos, empregos ou funções públicas em regime de
acumulação ilegal, hipótese em que os órgãos ou entidades de vinculação serão
comunicados.
§ 7º O prazo para a conclusão do processo administrativo
disciplinar submetido ao rito sumário não excederá a 30 dias, contados da data da
publicação do ato que constituir a comissão, admitida sua prorrogação por 15 dias,
quando as circunstâncias o exigirem.
§ 8º O procedimento sumário rege-se pelas disposições deste
artigo.
Art. 181. Será cassada a aposentadoria ou a disponibilidade do
inativo que houver praticado, na atividade, falta punível com demissão.
Art. 182. A destituição do cargo em comissão por não ocupante
de cargo efetivo será aplicada nos casos de infração sujeita às penalidades de suspensão
e de demissão.
Art. 183. A demissão ou a destituição de cargo em comissão,
nos casos dos incisos IV, VIII, X e XI do artigo 179 implica na indisponibilidade dos
bens e ressarcimento ao erário, sem prejuízo da ação penal cabível.
Art. 184. A demissão ou a destituição de cargo em comissão,
por afronta ao artigo 166, incisos IX e XII, incompatibiliza o ex-servidor para nova
investidura em cargo público municipal pelo prazo de 5 anos.
Parágrafo único. Não poderá retornar ao serviço municipal o
servidor que for demitido ou destituído do cargo em comissão por afronta ao artigo 179,
incisos IV, VIII, X e XI.
Art. 185. Configura abandono de cargo a ausência intencional
do servidor ao serviço por mais de 30 dias consecutivos.
Art. 186. Entende-se por inassiduidade habitual a falta ao
serviço sem causa justificada por 60 dias alternados durante o período de 12 meses.
Art. 187. Na apuração do abandono de cargo ou da
inassiduidade habitual, também será adotado o procedimento sumário, observando-se
especialmente que:
I – a indicação da materialidade dar-se-á:

a) na hipótese de abandono de cargo: pela indicação precisa do
período de ausência intencional do servidor ao serviço superior a 30 dias;
b) no caso de inassiduidade habitual: pela indicação dos dias de
falta ao serviço sem causa justificada por período igual ou superior a 60 dias alternados
durante o período de 12 meses.
II – após a apresentação da defesa a comissão elaborará relatório
conclusivo quanto à inocência ou à responsabilidade do servidor, resumindo as peças
principais dos autos, indicará o respectivo dispositivo legal, opinará, na hipótese de
abandono de cargo, sobre a intencionalidade da ausência ao serviço superior a 30 dias e
remeterá o processo à autoridade instauradora para julgamento.
Art. 188. É competente para a aplicação de sanções o Presidente
da Câmara Municipal de Catalão.
Art. 189. A ação disciplinar prescreverá:
I – em 5 anos, em relação às faltas sujeitas:
a) à pena de demissão;
b) à pena de cassação de aposentadoria, de disponibilidade e de
destituição de cargo em comissão ou de função gratificada.
II – em 2 anos, em relação às faltas sujeitas à suspensão;
III – em 180 dias, em relação às faltas sujeitas à advertência.
§ 1º O prazo de prescrição começa a correr da data em que o
fato se tornou conhecido.
§ 2º Os prazos de prescrição previstos na lei penal aplicam-se às
infrações disciplinares capituladas como crime.
§ 3º A abertura de sindicância ou a instauração de processo
disciplinar interrompe a prescrição até a decisão final proferida por autoridade
competente.
§ 4º Interrompido o curso da prescrição, o prazo começará a
correr a partir do dia em que cessar a interrupção.

TÍTULO VIII
Do Processo Administrativo Disciplinar
CAPÍTULO I
Das Disposições Gerais
Art. 190. A autoridade que tiver ciência de irregularidade no
serviço público deverá determinar sua imediata apuração por meio de sindicância ou
processo administrativo disciplinar, assegurada ao acusado ampla defesa.
Parágrafo único. A apuração de que trata o caput, por solicitação
da autoridade a que se refere, poderá ser promovida por autoridade de órgão ou entidade
diverso daquele em que tenha ocorrido a irregularidade, mediante competência
específica para tal finalidade, delegada em caráter permanente ou temporário pelo
Presidente da Câmara Municipal de Catalão, no âmbito do respectivo Poder,
preservadas as competências para o julgamento que se seguir à apuração.
Art. 191. As denúncias sobre irregularidades serão objeto de
apuração, desde que contenham a identificação, o endereço do denunciante e sejam
formuladas por escrito, confirmada a autenticidade.
Parágrafo único. Quando o fato narrado não configurar infração
disciplinar ou ilícito penal, a denúncia será arquivada.
Art. 192. Da sindicância poderá resultar:
I – arquivamento do processo;
II – aplicação de penalidade de advertência ou suspensão de até
30 dias;
III – instauração de processo disciplinar.
Parágrafo único. O prazo para conclusão da sindicância não
excederá a 30 dias, podendo ser prorrogado por igual período.
Art. 193. Sempre que o ilícito praticado pelo servidor ensejar a
imposição de penalidade de suspensão por mais de 30 dias, de demissão, de cassação de
aposentadoria ou de destituição de cargo em comissão, será obrigatório a instauração de
processo disciplinar.

CAPÍTULO II
Do Afastamento Preventivo
Art. 194. A autoridade que instaurar processo disciplinar poderá,
cautelarmente, e a fim de que o servidor não venha a influir na apuração da

irregularidade, determinar o seu afastamento por até 60 dias, sem prejuízo de sua
remuneração.
Parágrafo único. O afastamento poderá ser prorrogado por igual
período.
CAPÍTULO III
Do Processo Disciplinar
Art. 195. Processo disciplinar é o instrumento destinado a apurar
a responsabilidade de servidor por infração praticada no exercício de suas atribuições ou
a elas relacionada.
Art. 196. O processo disciplinar será conduzido por comissão
composta de 3 servidores estáveis designados por ato do Presidente da Câmara
Municipal de Catalão.
§ 1º O presidente da comissão será indicado pelo Presidente da
Câmara Municipal de Catalão.
§ 2º A Comissão terá como secretário o servidor designado pelo
seu presidente, podendo a indicação recair em um de seus membros.
§ 3º Não poderá participar de comissão de sindicância ou de
inquérito o cônjuge, o companheiro ou o parente do acusado, consanguíneo ou afim, em
linha reta ou colateral, até o terceiro grau.
Art.

197.

A

comissão

exercerá

suas

atividades

com

independência e imparcialidade, sendo assegurado o sigilo necessário à elucidação do
fato.
Parágrafo único. As reuniões e as audiências das comissões
terão caráter reservado.
Art. 198. O processo disciplinar se desenvolve nas seguintes
fases:
I – instauração, com a publicação do ato que instituir a
comissão;
II – inquérito administrativo, que compreende a instrução, a
defesa e o relatório;
III - julgamento.
Art. 199. O prazo para a conclusão do processo disciplinar não
excederá 60 dias, contados da data da publicação do ato que instituir a comissão,
admitida sua prorrogação por igual período.

§ 1º Sempre que necessário, a comissão dedicará tempo integral
aos seus trabalhos, ficando seus membros dispensados do ponto.
§ 2º As reuniões da comissão serão registradas em atas que
deverão detalhar as deliberações adotadas.

SEÇÃO I
Do Inquérito
Art. 200. O inquérito administrativo obedecerá ao princípio do
contraditório e assegurará a ampla defesa, com a utilização de todos os meios e recursos
admitidos em Direito.
Art. 201. Os autos da sindicância integrarão o processo
disciplinar como peça informativa da instrução.
Parágrafo único. Na hipótese do relatório da sindicância concluir
que a infração está capitulada como ilícito penal, a autoridade competente encaminhará
cópia dos autos ao Ministério Público, independentemente da imediata instauração de
processo disciplinar.
Art. 202. Na fase do inquérito, a comissão promoverá a tomada
de depoimentos, acareações, investigações e diligências cabíveis, recorrendo a técnicos
e peritos, se necessário.
Art. 203. É assegurado ao servidor o direito de acompanhar o
processo pessoalmente ou por intermédio de procurador, arrolar e reinquirir
testemunhas, produzir provas e contraprovas e formular quesitos, quando se tratar de
prova pericial.
§ 1º O presidente da comissão poderá denegar pedidos
considerados impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para o
esclarecimento dos fatos.
§ 2º Será indeferido o pedido de prova pericial quando a
comprovação do fato independer de conhecimento especial.
Art. 204. As testemunhas serão intimadas a depor por meio de
mandado expedido pelo presidente da comissão, devendo a contrafé ser anexada aos
autos, com o ciente do intimado.
Parágrafo único. Caso a testemunha seja servidor público, a
expedição do mandado será imediatamente comunicada ao chefe da repartição onde
serve, com a indicação do dia e hora para a inquirição.

Art. 205. O testemunho será prestado oralmente e reduzido a
termo, sendo vedado à testemunha prestá-lo por escrito.
§ 1º As testemunhas serão inquiridas separadamente.
§ 2º Na hipótese de depoimentos contraditórios, proceder-se-á à
acareação.
Art. 206. Concluída a inquirição das testemunhas, a comissão
promoverá o interrogatório do acusado, observado o disposto nos arts. 205 e 206.
§ 1º Na hipótese de mais de um acusado, serão eles ouvidos
separadamente e, existindo divergência em suas declarações, será realizada acareação.
§ 2º O procurador do acusado poderá assistir ao interrogatório,
bem como a inquirição das testemunhas, sendo-lhe vedado interferir nas perguntas e
respostas.
§ 3º O procurador do acusado poderá formular perguntas ao
acusado e às testemunhas, sempre através do presidente da comissão.
Art. 207. Quando houver dúvida sobre a sanidade mental do
acusado, a comissão proporá à autoridade competente que ele seja submetido à perícia
médica.
Parágrafo único. O incidente de sanidade mental será processado
em auto apartado e apenso ao processo principal.
Art. 208. Tipificada a infração disciplinar, será formulada a
indiciação do servidor, com a especificação dos fatos a ele imputados e das respectivas
provas.
§ 1º O indiciado será citado por mandado expedido pelo
presidente da comissão para apresentar defesa no prazo de 10 dias.
§ 2º Ao indiciado será franqueado acesso aos autos, na
repartição onde funcionar a comissão, sendo-lhe permitida a extração de cópias.
§ 3º Havendo dois ou mais indiciados, o prazo será comum e de
20 dias.
§ 4º O prazo de defesa poderá ser prorrogado pelo dobro em
hipóteses de complexidade.
§ 5º Na recusa do indiciado em apor o ciente na cópia da
citação, o prazo para defesa contar-se-á da data declarada, em termo próprio, pelo
membro da comissão que fez a citação, com a assinatura de duas testemunhas.

Art. 209. O indiciado que mudar de residência deverá comunicar
à comissão o lugar onde poderá ser encontrado.
Art. 210. Não sendo encontrado o indiciado nos endereços que
forneceu à Câmara Municipal de Catalão, será citado por edital publicado no boletim
oficial do Poder Legislativo de Catalão.
Parágrafo único. Na hipótese deste artigo o prazo para defesa
será de 15 dias, contados da publicação do edital.
Art. 211. Considerar-se-á revel o indiciado que, regularmente
citado, não apresentar defesa no prazo legal.
§ 1º A revelia será declarada por termo nos autos do processo.
§ 2º Para defender o indiciado revel, a autoridade instauradora
do processo designará servidor como defensor dativo.
§ 3º A atribuição descrita no parágrafo anterior somente poderá
recair sobre servidor ocupante de cargo efetivo superior ou de mesmo nível, ou de nível
de escolaridade igual ou superior ao do indiciado.
Art. 212. Analisada a defesa, a comissão elaborará relatório,
resumindo as peças principais dos autos e mencionando as provas em que se baseou
para formar a sua convicção.
§ 1º O relatório será sempre conclusivo quanto à inocência ou à
responsabilidade do servidor.
§ 2º Reconhecida a responsabilidade do servidor, a comissão
indicará o dispositivo legal transgredido, bem como as circunstâncias agravantes e
atenuantes.
Art. 213. O processo disciplinar será remetido à autoridade que
determinou a sua instauração para julgamento.

SEÇÃO II
Do Julgamento
Art. 214. No prazo de 20 dias, contados do recebimento do
processo, a autoridade julgadora proferirá a sua decisão.
§ 1º Se a autoridade julgadora não tiver competência para
aplicar a sanção prevista para a infração, remeterá a quem a detenha.

§ 2º Havendo mais de um indiciado e existindo diversidade de
sanções, o julgamento caberá à autoridade competente para a imposição da pena mais
grave.
§ 3º Reconhecida pela comissão a inocência do servidor, a
autoridade instauradora do processo determinará o seu arquivamento, salvo se
flagrantemente contrária à prova dos autos.
Art. 215. O julgador acatará o relatório da comissão, salvo
quando contrário às provas dos autos.
Parágrafo único. Quando o relatório da comissão contrariar as
provas dos autos a autoridade julgadora poderá, motivadamente, agravar a penalidade
proposta, abrandá-la ou isentar o servidor de responsabilidade.
Art. 216. Verificada a ocorrência de vício insanável, a
autoridade que determinou a instauração do processo declarará a sua nulidade, total ou
parcial, e ordenará a constituição de outra comissão para instauração de novo processo.
§ 1º O julgamento fora do prazo legal não implica em nulidade
do processo.
§ 2º A autoridade julgadora que der causa à prescrição de que
trata este artigo responderá a inquérito administrativo.
Art. 217. Extinta a punibilidade pela prescrição, a autoridade
julgadora determinará o registro do fato nos assentamentos individuais do servidor.
Art. 218. Quando a infração estiver capitulada como crime, o
processo disciplinar será remetido ao Ministério Público, para instauração da ação penal
cabível.
Art. 219. O servidor que responder a processo disciplinar
somente poderá ser exonerado a pedido, ou aposentado voluntariamente, após a
conclusão do processo e o cumprimento da penalidade, acaso aplicada.
Art. 220. Serão assegurados o transporte e as diárias aos
membros da comissão, quando obrigados a se deslocarem para realização de missão
essencial ao esclarecimento dos fatos.

CAPÍTULO IV
Da Revisão do Processo
Art. 221. O processo administrativo disciplinar poderá ser
revisto a qualquer tempo, a pedido ou de ofício, quando se aduzirem fatos ou

circunstâncias suscetíveis de justificar a inocência do punido ou a inadequação da
penalidade aplicada.
§ 1º Tratando-se de servidor falecido ou declarado ausente, a
revisão poderá ser requerida por qualquer pessoa da família.
§ 2º No caso de incapacidade mental do servidor, a revisão será
requerida pelo respectivo curador.
Art. 222. No processo revisional o ônus da prova cabe ao
requerente.
Art. 223. A simples alegação de injustiça da penalidade não
constitui fundamento para a revisão, que requer elementos novos, ainda não apreciados
no processo originário.
Art. 224. O requerimento de revisão do processo será dirigido
ao Presidente da Câmara Municipal de Catalão, que, se autorizar a revisão, encaminhará
o pedido ao dirigente do órgão ou departamento onde se originou o processo disciplinar.
Parágrafo único. Deferida a petição, a autoridade competente
providenciará a constituição de comissão, na forma do art. 196.
Art. 225. O processo de revisão correrá apenso ao processo
originário.
Parágrafo único. Na inicial o requerente poderá pedir a
designação do dia e hora para inquirição das testemunhas que arrolar.
Art. 226. As conclusões da comissão serão encaminhadas ao
Presidente da Câmara Municipal de Catalão em 60 dias, devendo ele decidir em 20 dias.
Parágrafo único. As autoridades mencionadas neste artigo
poderão, antes do julgamento final, determinar diligência em tempo não superior a 30
dias.
Art. 227. Julgada procedente a revisão, será declarada sem efeito
a penalidade imposta, restabelecendo-se todos os direitos por ela atingidos, exceto à
destituição do cargo em comissão, que será convertida em exoneração.
Parágrafo único. Da revisão do processo não poderá resultar
agravamento de penalidade.

TÍTULO IX
Do Desenvolvimento do Servidor Efetivo
CAPÍTULO I
Da Avaliação de Desempenho
Art. 228. A avaliação de desempenho será apurada, anualmente,
pela Comissão de Desenvolvimento Funcional, que a coordenará.
§ 1º Havendo divergência substancial em relação ao resultado da
avaliação, a Comissão de Desenvolvimento Funcional deverá solicitar nova avaliação.
§ 2º Considera-se divergência substancial aquela que ultrapassar
o limite de 20% do total de pontos da avaliação.
§ 3º Ratificada pela chefia e pelo servidor a primeira avaliação,
caberá à Comissão pronunciar-se a favor de uma delas.
§ 4º Para pronunciar-se a favor de uma das avaliações
mencionadas no § 4º deste artigo, a Comissão poderá consultar outras chefias ou
servidores que tenham trabalhado com o servidor avaliado nos últimos 3 anos.
§ 5º Não sendo substancial a divergência entre os resultados
apurados, prevalecerá o apresentado pela chefia imediata.
§ 6º As chefias deverão enviar, sistematicamente, os dados e
informações necessários à avaliação do desempenho de seus subordinados ao órgão
responsável pela manutenção dos assentamentos funcionais dos servidores.

CAPÍTULO II
Da Comissão de Desenvolvimento Funcional
Art. 229. A Comissão Permanente de Desenvolvimento
Funcional é composta por 3 servidores efetivos, sendo o Coordenador de
Administração, 1 designado pelo Presidente da Câmara Municipal de Catalão e 1
escolhido pelos servidores efetivos em votação secreta.
§ 1º A alternância dos membros da Comissão Permanente de
Desenvolvimento Funcional ocorrerá a cada 3 anos.
§ 2º Nas hipóteses de morte ou impedimento de membro da
Comissão proceder-se-á à sua substituição.
Art. 230. Ao Coordenador de Administração compete oficiar o
Presidente da Câmara Municipal de Catalão propondo a expedição de atos para

regularizar a Comissão Permanente de Desenvolvimento Funcional e os processos de
avaliação.

CAPÍTULO III
Do Vencimento e da Remuneração
Art. 231. A fixação dos padrões de vencimento e demais
componentes do sistema de remuneração dos servidores da Câmara Municipal de
Catalão observará:
I – a natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade dos
cargos;
II – os requisitos de escolaridade e experiência para a
investidura nos cargos;
III – as peculiaridades dos cargos.
Art. 232. Remuneração é o vencimento do cargo, acrescido das
vantagens pecuniárias permanentes ou temporárias estabelecidas em lei.
Art. 233. A remuneração dos ocupantes dos cargos públicos da
Câmara Municipal de Catalão e os proventos, pensões ou outras espécies remuneratórias
percebidas, cumulativamente ou não, incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer
outra natureza, não poderão exceder o subsídio mensal do Prefeito de Catalão.
Art. 234. Os cargos e as classes de cargos de provimento efetivo
estão hierarquizados por níveis, conforme o ANEXO III desta Lei.
§ 1º A cada nível corresponde uma faixa de vencimento,
conforme a tabela constante do ANEXO III desta Lei.
§ 2º Os aumentos dos vencimentos, bem como seu
escalonamento e respectivos distanciamentos percentuais entre os níveis e padrões
respeitarão a política de remuneração definida nesta Lei.

CAPÍTULO IV
Da Capacitação
Art. 235. A Câmara Municipal de Catalão proporcionará,
permanentemente, a capacitação de seus servidores, com os seguintes objetivos:
I – criar e desenvolver hábitos, valores e comportamentos
adequados ao digno exercício da função pública;

II – capacitar o servidor para o desempenho de suas atribuições
específicas, orientando-o no sentido de obter os resultados desejados pela Câmara;
III – estimular o desenvolvimento funcional, criando condições
propícias ao constante aperfeiçoamento dos servidores.
Art. 236. A capacitação será de três tipos:
I – de integração, tendo como finalidade integrar o servidor ao
ambiente de trabalho, por meio de informações sobre a organização e o funcionamento
da Câmara Municipal de Catalão e de transmissão de técnicas de relações humanas;
II – de aperfeiçoamento, objetivando dotar o servidor de
conhecimentos e técnicas referentes às atribuições que desempenha, mantendo-o
permanentemente atualizado e preparando-o para a execução de tarefas mais complexas,
com vistas ao seu desenvolvimento funcional;
III – de adaptação, com a finalidade de preparar o servidor para
o exercício de novas funções quando a tecnologia absorver ou tornar obsoleta a que
exercia.
Art. 237. A capacitação terá sempre caráter objetivo e prático e
será ministrada, direta ou indiretamente, pela Câmara Municipal de Catalão:
I – com a utilização de monitores locais;
II – mediante o encaminhamento de servidores para cursos e
estágios ministrados por instituições especializadas;
III – mediante a contratação de especialistas ou instituições
especializadas.
Art. 238. As chefias participarão dos programas de capacitação:
I – identificando e analisando junto a seus subordinados as
necessidades de capacitação, estabelecendo programas prioritários e propondo medidas
necessárias ao atendimento das carências identificadas e à execução dos programas
propostos;
II – facilitando a participação de seus subordinados nos
programas de treinamento e tomando as medidas necessárias para que os afastamentos,
quando ocorrerem, não causem prejuízos ao funcionamento regular da unidade
administrativa;
III – desempenhando dentro dos programas de capacitação
aprovados, atividades de instrutor;

IV – submetendo-se a programas de capacitação relacionados às
suas atribuições.
Art. 239. Os programas de capacitação serão elaborados
anualmente, após autorização do Presidente da Câmara, e incluídos na proposta
orçamentária.
TÍTULO X
Das Disposições Finais e Transitórias
CAPÍTULO I
Das Normas Gerais de Enquadramento

Art. 240. Os servidores ocupantes dos cargos de provimento
efetivo da Câmara Municipal de Catalão serão enquadrados na tabela de progressão e
promoção prevista no ANEXO III desta Lei.
§ 1º O servidor enquadrado ocupará o padrão de vencimento de
acordo com o tempo de efetivo exercício prestado à Câmara Municipal de Catalão,
sendo que, a cada ano de efetivo exercício corresponderá um nível de referência a ser
avançada, e a cada 3 anos de efetivo exercício corresponderá a uma classe de referência
a ser avançada.
§ 2º Para fins de progressão e promoção, serão observados os
requisitos descritos nos arts. 18 a 21 desta Lei.
Art. 241. À Mesa Diretora fica atribuída a função de, em 270
dias da publicação desta norma, providenciar o plano de enquadramento de todos os
servidores efetivos da Câmara Municipal de Catalão, observando as devidas progressões
e promoções.
§ 1º Para cumprir o disposto no caput, a Mesa Diretora se valerá
dos assentamentos funcionais dos servidores e de informações colhidas junto ao
Departamento de Pessoal.
§ 2º O tempo de serviço constante dos assentamentos funcionais
dos servidores da Câmara Municipal de Catalão serão preservados para todos os efeitos
advindos desta Lei.
Art. 242. O servidor que entender que seu enquadramento tenha
sido feito em desacordo com as normas desta Lei, poderá, no prazo de 15 dias da data
de publicação das listas nominais de enquadramento, encaminhar ao Presidente da

Câmara Municipal de Catalão petição de revisão de enquadramento, devidamente
fundamentada.
§ 1º O Presidente da Câmara Municipal de Catalão, deverá
decidir sobre o requerido, nos 15 dias úteis que se sucederem ao recebimento da petição.
§ 2º Em caso de indeferimento do pedido, dar-se-á ao servidor
conhecimento dos motivos do indeferimento.
§ 3º Sendo o pedido deferido, proceder-se-á a correção.
CAPÍTULO II
Das Disposições Finais
Art. 243. A relação de servidores efetivos com as respectivas
atribuições e a tabela de progressão e promoção é descrita nos ANEXOS I a III desta
Lei.
Art. 244. Todos os direitos adquiridos pelos servidores da
Câmara Municipal de Catalão são mantidos com a publicação desta Lei.
Art. 245. As despesas decorrentes da implantação da presente
Lei correrão à conta de dotação própria do orçamento da Câmara Municipal de Catalão.
Art. 246. São partes desta Lei os seus ANEXOS I a III.
Art. 247. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 248. Revogam-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CATALÃO-GO,
Estado de Goiás, aos 30 (trinta) dias do mês de março de 2016.

JARDEL SEBBA
Prefeito Municipal

CARGOS COMISSIONADOS
Cargo
ASSESSOR MESA E PLENARIO
ASSESSOR DAS COMISSOES
ASSESSOR DE IMPRENSA
ASSESSOR LEGISLATIVO
ASSESSOR PARLAMENTAR

ANEXO I
Relação Sistemática dos Cargos da Câmara Municipal de Catalão-GO.

CH. DPTO. COMISSOES
CH. DPTO. ADMINISTRAÇAO
CH. DPTO. COMUNICAÇÃO
CH. DPTO. PESSOAL
CH. DPTO. TRANSPORTES
CH. DPTO. PROCESSO LEGIS.
CHEFE DE GABINETE
DIR. FINANÇAS E ORÇAMENTO
DIR. PLENARIO E COMISSOES
DIRETOR GERAL
PROCURADOR GERAL

Cargo Comissionado a ser ocupado por
Servidor Efetivo
CONTROLADOR INTERNO
Cargos Efetivos
ANALISTA DE COMPUTAÇÃO

ASSESSOR JURÍDICO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
COORD. DE ADMINISTRAÇÃO
ESCRITURÁRIO
MOTORISTA
TELEFONISTA
ZELADOR
SERVIÇOS GERAIS
COPEIRO/GARÇOM
VIGILANTE
ANEXO II
DESCRIÇÃO DOS CARGOS EFETIVOS DO
QUADRO ÚNICO DE PESSOAL DO PODER LEGISLATIVO

Nível Fundamental
Cargo: Motorista
Descrição Sumária: O Motorista tem como atribuição dirigir e manobrar veículos da
Câmara Municipal; definir rotas e itinerários; transportar pessoas, documentos e
objetos; realizar inspeções, pequenos reparos e manutenção básicas do veiculo;
providenciar manutenção preventiva e corretiva do veiculo; respeitar a legislação,
normas e recomendações de direção defensiva; controlar o consumo de combustível,
quilometragem e lubrificação, visando a manutenção adequada do veiculo; zelar pela
conservação e limpeza do veiculo; preencher formulários com dados relativos à
quilometragem, trajetos, horário de saída e chegada; realizar viagens à serviço da
Câmara Municipal.
Cargo: Zelador
Descrição Sumária: O Zelador tem como atribuição promover a manutenção e a
conservação das dependências da Câmara; verificar as necessidades de reparos e
condições de funcionamento das instalações, internas e externas, mantendo-as dentro
dos padrões de higiene e segurança; executar ou providenciar serviços de manutenção
geral, efetuando pequenos reparos em equipamentos de uso na execução dos serviços;
cumprir rigorosamente as normas e procedimentos de segurança do trabalho; executar
outras atividades correlatas ao cargo.
Cargo: Serviços Gerais
Descrição Sumária: Executar serviços de limpeza e conservação de instalações,
móveis, equipamentos e utensílios em geral, nas unidades administrativas da Câmara
Municipal, varrendo, lavando, encerando, lustrando, tirando o pó e recolhendo o lixo,
para preservar as condições de higiene e manter a boa aparência nos diversos ambientes
de trabalhos e Unidades da Câmara. Executar serviços de limpeza e conservação
varrendo, lavando, encerando, lustrando, tirando o pó e recolhendo o lixo da área
externa da Câmara, escadas, rampas e jardins. Executar higienização em banheiros e
sanitários, repondo material. Executar higienização de elevadores. Executar
higienização em filtros, bebedouros, geláguas e outros similares. Trabalhar em
conformidade com normas e procedimentos técnicos e de qualidade, segurança, higiene,
saúde e preservação ambiental. Executar outras atividades de auxílio a serviços gerais,
conforme orientação superior

Cargo: Copeiro/ Garçom
Descrição Sumária: Manusear a preparar alimentos (café, leite, água, chá, sucos,
torradas e lanches leves em geral) utilizando bandejas e carrinhos; atender aos
vereadores, servidores e visitantes, em todo recinto da Câmara, inclusive, em todas
sessões ordinárias, extraordinárias, especiais e solenes, servindo e distribuindo os
referidos itens acima e atendendo às suas necessidades alimentares; arrumar de maneira
requintada e decorativa as bandejas e as mesas; servir e recolher as bandejas, utensílios
e equipamentos utilizados, promovendo sua limpeza, higienização e conservação;
executar e conservar a limpeza da copa e da cozinha; zelar pelo armazenamento, manter
a organização, conservação e a higiene do ambiente e dos alimentos; controlar os
materiais utilizados; evitar danos e perdas de materiais; responder pelo serviço
executado; responder pelo material de consumo, equipamentos e material permanente à
sua disposição; manter a higiene e o asseio em seu local de trabalho; executar outras
tarefas correlatas, conforme necessidade do serviço e orientação superior.
Cargo: Vigilante
Descrição Sumária: Executar tarefas relativas aos serviços de vigia, ronda diurna e/ou
noturna. Zelar pela guarda do patrimônio público e de Unidades da Câmara,
percorrendo-os sistematicamente e inspecionando suas dependências, verificando se
portas, janelas, portões e outras vias de acesso estão fechadas corretamente, para evitar
roubos, incêndios, entrada de pessoas estranhas e outras anormalidades. Controlar fluxo
de pessoas, identificando, orientando e encaminhando-as para os lugares desejados.
Receber e atender transeuntes, turistas, visitantes e moradores, prestando-lhes
informações e orientações necessárias. Escoltar pessoas e mercadorias e fazer
manutenções simples nos locais de trabalho; manter a organização, limpeza e a higiene
do ambiente de trabalho. Controlar a movimentação de pessoas, veículos e materiais,
fazendo os registros pertinentes, anotando o número dos mesmos, para evitar desvio de
materiais e outras faltas. Zelar pela segurança de veículos e equipamentos no pátio da
Câmara fiscalizando a entrada de pessoas de pessoas nas dependências sob sua guarda,
visando à proteção e segurança dos bens públicos. Verificar se a pessoa procurada está
no prédio, utilizando-se de telefone, interfone ou outros meios, para encaminhar o
visitante ao local. Encarregar-se das encomendas de pequeno porte enviadas aos
ocupantes do prédio, recebendo e encaminhando aos destinatários, para evitar extravios
e outras ocorrências desagradáveis. Trabalhar em conformidade com normas e
procedimentos técnicos e de qualidade, segurança, higiene, saúde e preservação
ambiental. Executar outras atividades de vigia, conforme orientação superior.
Nível Médio
Cargo: Analista de Computação
Descrição Sumária: O Analista de Computação deverá possuir habilidades na
Introdução ao hardware do PC; armazenamento de dados; dispositivos SCSI; scanners;
Instalação e montagem de microcomputadores; recuperação de dados; introdução a
redes de computadores; protocolos; cabeamento de rede; redes sem fio; equipamentos
de rede; compartilhamento de arquivos e impressoras; administração de usuários;
servidores DNS, servidores web e servidores de e-mail; ferramentas e aplicações de
informática; sistemas operacionais; navegadores (browsers) de internet; correio
eletrônico, Office 2003; segurança da informação; procedimento para realização de

copia de segurança; vírus: características, métodos de combate, formas de ataque,
nomenclatura
Cargo: Auxiliar Administrativo
Descrição Sumária: O Auxiliar Administrativo tem atribuições sob orientação e
supervisão, realizar funções rotineiras de pequena responsabilidade e complexidade, de
suporte administrativo burocrático em todas as divisões da Câmara como:
I – Redigir atos administrativos conforme padrões existentes, tais como: textos, tabelas,
formulários e etc.
II – Colecionar leis, decretos e atos de interesse da Câmara Municipal.
III – Classificar, informar e conservar processos administrativos.
IV – Atender ao publico interno e externo, prestando informações e orientações
respectivas.
V – Operar terminais de computador.
VI – Exercer outras atividades semelhantes e compatíveis do mesmo grau de dificuldade
/ responsabilidade.
Cargo: Escriturário
Descrição Sumária: O Escriturário tem atribuições redigir ofícios, cartas, despachos e
demais expedientes relacionados com os serviços da Câmara Municipal; controlar e
apoiar o tramite de processos legislativos; executar serviços típicos de escritório;
organizar arquivos e fichários; operar terminais de computador; controlar requisições,
estoques e recebimentos de materiais; efetuar cálculos simples e elaborar
demonstrativos, efetuar registros, formulários e lançamentos cadastrais; controlar
almoxarifado quanto entrada e saída de material de consumo; outros serviços de
natureza similar.

Cargo: Telefonista
Descrição Sumária: A Telefonista tem atribuições de receber e efetuar ligações
telefônicas; zelar pela manutenção e funcionamento do serviço de telefones,
providenciando os reparos que se fizerem necessários, após autorização; controlar,
registrar, transmitir e solicitar ligações telefônicas anotando recados e mantendo
atualizadas, em livro próprio, as ligações interurbanas, identificando a hora, o local
chamado, o autor da chamada e dia que foi feita; encaminhar, mensalmente, ao
responsável a relação das ligações interurbanas feitas; comunicar ao responsável, os
defeitos nos aparelhos telefônicos da Câmara; manter organizado o material sob sua
guarda.
Nível Superior
Cargo: Assessoria Jurídica
Descrição Sumária: O cargo de Assessoria Jurídica tem como atribuições assessorar o
Procurador, sem prejuízo de suas atribuições próprias; representar a Câmara Municipal
em juízo e fora dele; assessorar as Comissões Permanentes e especiais na emissão de
pareceres; opinar, nos termos da lei em vigor, sobre a concessão de licença a Servidores;
Emitir parecer jurídico às consultas que lhe forem encaminhadas por escrito pelos
Vereadores, após despacho da Presidência da Câmara, no prazo legal ou fixado pela
Procuradoria; prestar assistência jurídica à Mesa Diretora, aos Vereadores e aos

Servidores; acompanhar e dirigir a posse e a lavratura de atas e termos de posse de
Vereadores e Servidores; dirimir dúvidas relativa a direitos, vantagens e deveres dos
servidores; cumprir e fazer cumprir direitos, deveres e prazos exigidos e previstos na
Legislação; colecionar exemplares da legislação de interesse da Câmara; elaborar os
contratos provenientes das licitações e outros que se façam necessários; emitir pareceres
nos processos de licitação, quanto ao edital e a homologação do resultado das licitações
realizadas, bem como nos processos de dispensas de licitação, quando estes forem
solicitados.
Cargo: Coordenador de Administração
Descrição Sumária: O cargo de Coordenador de Administração tem como atribuições
coordenar a Presidência no planejamento e na organização das atividades do Poder
Legislativo; transmitir ao pessoal as ordens da Presidência; acompanhar, junto aos
departamentos as providências de determinadas pela Presidência; fazer observar a
execução das atribuições de cada cargo; supervisionar as atividades de serviços gerais,
recepção, guarda, bem como a administração e manutenção do prédio da Câmara;
administração do acervo patrimonial; planejamento, coordenação e execução de todos
os serviços técnico-administrativos a ela subordinados; supervisionar o trabalho dos
demais órgãos e servidores da Câmara Municipal bem como apoio aos parlamentares.

ANEXO III
Tabela de Vencimentos
Cargo
Analista de
Computação

Classe
A

Nível
1
2

B

C

D

E

F

Cargo

Classe
A

B

C
Assessoria Jurídica
D

E

F

Cargo

Classe
A

Auxiliar
Administrativo

B

C
D

3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
Nível
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
Nível
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1

E

F

Cargo

Classe
A

B

C
Coord. de
Administração
D

E

F

Cargo

Classe
A

B

Escriturário

C

D

E
F

2
3
1
2
3
1
2
3

Nível
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
Nível
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1

2
3

Cargo

Classe
A

B

C
Motorista
D

E

F

Cargo

Classe
A

B

C
Telefonista
D

E

F

Cargo

Classe

Nível
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3

Nível
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3

Nível

A

B

C
Zelador
D

E

F

Cargo

Classe
A

B

C
Serviços Gerais
D

E

F

Cargo

Classe
A

Copeiro/ Garçom
B

1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3

Nível
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3

Nível
1
2
3
1
2
3

C

D

E

F

Cargo

Classe
A

B

C
Vigilante
D

E

F

1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3

Nível
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Município de Catalão

LEI Nº 3.374, de 06 de abril de 2016
“Abre Crédito Especial no orçamento do
Município em execução, ano/2016, para a
aquisição de Veículo zero km para uso nas
UBS desta cidade, no valor especificado
abaixo e dá outras providências”.

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, no uso
de suas prerrogativas constitucionais, aprova, e eu, Prefeito Municipal, sanciono
e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1° - Fica autorizado o Executivo Municipal a abrir no
orçamento em execução (Lei Municipal nº 3.325, de 11 de dezembro de 2015,
que estima a receita e fixa a despesa para o exercício de 2016), o crédito
especial abaixo-relacionado, na importância de R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil
reais), obedecendo as seguintes classificações:
Órgão Solicitante: Poder Executivo
Unidade Executora: Fundo Municipal de Saúde/
Motivo: Alteração PPA/LOA
Objeto: Aquisição de Veículo de Tração Mecânica, Automóvel de passeio,
transporte de equipe (mínimo 5 pessoas), 0 KM, Motorização 70 CV, 1.0, tipo
combustível bicombustível, direção hidráulica, ar condicionado e trio elétrico,
para uso nas UBS.
Dotação:
04.0401.10.301.4009.3093 – 449052 (114) – R$ 42.000,00
449052 – Equipamentos e Material Permanente
3093 – Aquisição de Veículo de Tração Mecânica
Anulação de Dotação:
04.0401.10.301.4009.4037 – 339030 (114) – R$ 42.000,00

Art. 2º - Para cobertura do crédito especial autorizado no
artigo anterior desta lei serão utilizados recursos de anulação de dotação,
conforme especificado no Quadro acima.
Art. 3º - Fica autorizado a abrir crédito Adicional de
natureza suplementar até o limite fixado na Lei nº 3.325, de 11 de dezembro de
2015, que dispõe sobre a Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2016.
Art. 4º - Fica autorizado a fazer as alterações e inclusões
necessárias no Plano Plurianual – PPA de 2014/2017, lei municipal nº 3.190, de
11 de dezembro de 2014, alterada pela Lei Municipal de nº 3.310, de 20 de
dezembro de 2015; na Lei de Diretrizes Orçamentária – LDO para 2016, lei
municipal nº 3.276, de 15 de junho de 2015, alterada pela Lei Municipal nº
3.309, de 20/10/2015, bem como na Lei Orçamentária Anual – LOA de 2016, Lei
Municipal de nº 3.325, de 11/12/2015.
Art.5º - Fica, ainda, convalidado o Decreto Orçamentário nº
2.673 de 04 de janeiro de 2016, que trata de abertura de créditos especiais –
Aquisição de Veículo de Tração Mecânica.
Art.6º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário, retroagindo seus efeitos a 04
de janeiro de 2016.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CATALÃOGO, Estado de Goiás, aos 06 (seis) dias do mês de abril de 2016.

JARDEL SEBBA
Prefeito Municipal

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Município de Catalão

LEI Nº 3.375, de 06 de abril de 2016

“Autoriza a realização de despesa pelo FUNDO
MUNICIPAL PARA A INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA, até
o limite de R$ 47.310,00 (quarenta e sete mil trezentos
e dez reais), como contribuição para a realização do
Programa Educacional de Resistência às Drogas e a
Violência, intitulado: “Caindo na... Real – PROERD” 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, através do Fundo Municipal para a Infância e Adolescência, a
realizar despesas até o limite de R$ 47.310,00 (quarenta e sete mil
trezentos e dez reais), com a realização do 18º Batalhão de Polícia
Militar, do Programa Educacional de Resistência às Drogas e a Violência,
intitulado: “Caindo na... Real – PROERD”, ano 2016.
Parágrafo único – Fica o Fundo Municipal para a Infância
e Adolescência autorizado a adquirir e distribuir/doar aos participantes do
Programa as camisetas e os brindes especificados no Projeto
apresentado pelo 18º Batalhão de Polícia Militar e aprovado em reunião
ordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente
de Catalão.

Art. 2º - As despesas decorrentes da aplicação desta Lei
correrão por conta de dotação orçamentária própria do Fundo Municipal
para a Infância e Adolescência vigente em 2016.

Art.3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CATALÃOGO, Estado de Goiás, aos 06 (seis) dias do mês de abril de 2016.

JARDEL SEBBA
Prefeito Municipal

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Município de Catalão

LEI Nº 3.376, de 06 de abril de 2016
“AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A CONCEDER
AUXILIO FINANCEIRO A ATLETA CATALANO
QUE PARTICIPARÁ DE VÁRIAS ETAPAS DE
TRIATHLON
EM
2016,
E
DÁ
OUTRAS
PROVIDÊNCIAS”.

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

Art.1º - Fica o chefe do Poder Executivo Municipal
autorizado, em nome do Município de Catalão a conceder auxílio
financeiro ao triatleta catalano SIMON QUEIROGA MACHADO LEONEL
– portador do CPF nº 997.882.761-72, que irá participar de nove Etapas
de Triathlon, sendo 03 etapas no DF, 05 no Estado de SP e a Etapa
classificatória Ironman 70.3 Rio de Janeiro - RJ, durante o ano de 2016.

Art.2° - O valor autorizado no art.1° será de até R$
24.700,00 (vinte e quatro mil e setecentos reais) e se destinará a cobrir
despesas de inscrição, transporte, alimentação, hospedagem, materiais
esportivos, uniformes e equipamentos para treinamentos e competição
do atleta.
Parágrafo único – A Prestação de contas se dará no
prazo de 30 dias após o recebimento de cada parcela do recurso.

Art.3° - As despesas oriundas desta lei correrão a
conta da seguinte dotação orçamentária:

01.3012.27.812.4018.4129. 339048 (100)
4129 – Departamento das Atividades Esportivas
Comunitárias.
339048 – Outros Auxílios Financeiros a Pessoas.
Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CATALÃOGO, Estado de Goiás, aos 06 (seis) dias do mês de abril de 2016.

JARDEL SEBBA
Prefeito Municipal

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Município de Catalão

LEI Nº 3.377, de 12 de abril de 2016
“Autoriza o Poder Executivo a conceder
isenção do pagamento de taxa de Zona
Azul aos portadores de deficiência física 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 conceder isenção da taxa de Zona Azul no âmbito do
Município de Catalão para os veículos cujos proprietários sejam pessoas
portadoras de necessidades especiais, mediante a apresentação de
cartão de isento.
Art. 2º - Os critérios para emissão do cartão de
isento para as pessoas com deficiência física serão definidos pela
autoridade SMTC via de ato próprio, ou com a apresentação de
documentos que são filiados a Associação das Pessoas com Deficiência
de Catalão – ASPDEC.
Art. 3º - O cadastramento da pessoa com
deficiência física interessada em beneficiar-se desta lei, bem como a
apresentação dos documentos necessários para a obtenção do cartão de
isento se dará perante a SMTC.
Art. 4º - O cartão deverá conter os seguintes
dados:
I - característica do veículo;
II - identificação da pessoa que obterá o
benefício (nome, foto, data de nascimento, endereço, dentre outros que
se fizerem necessários), sendo o cartão de uso pessoal e intransferível.
Art. 5º - O cartão de isento terá validade de 01
(um) ano e a sua renovação deverá ser requerida nos 30 (trinta) dias

anteriores ao seu vencimento, podendo ser renovado até no máximo 90
(noventa) dias contados da data de seu vencimento.
Parágrafo único. A não renovação no prazo
previsto no caput deste artigo implicará em seu cancelamento.
Art. 6º - O cartão de isento será fornecido pela
Superintendência Municipal de Trânsito de Catalão - SMTC.
Art. 7º - Para que tenha direito à isenção do
pagamento da taxa da Zona Azul, a pessoa com necessidade especial
deverá usar as vagas a eles destinadas respeitar, ainda, os seguintes
aspectos:
I - A permanência de estacionamento do veículo
deverá ser de no máximo 02 (duas) horas, não sendo permitida a troca
de vaga por outra localizada na mesma quadra;
II - Deve-se colocar o cartão no interior do
veículo, em local visível sobre o painel próximo ao para-brisa dianteiro e
com a frente voltada para fora.
III - A permanência do condutor ou de outra
pessoa no interior não desobriga o uso do cartão.
Art. 8º - Estacionar o veículo em desacordo com
o presente regulamento sujeitará os infratores às penalidades previstas
no Código de Trânsito Brasileiro.
Art. 9º - No caso do uso indevido do cartão
serão aplicadas as seguintes sanções administrativas:
I – Suspensão pelo período de um ano da
isenção descrita no artigo primeiro desta lei.
II – No caso de reincidência, a perda do direito
da isenção.
Art. 10 - Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação, revogando-se as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CATALÃOGO, Estado de Goiás, aos 12 (doze) dias do mês de abril de 2016.

JARDEL SEBBA
Prefeito Municipal

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Município de Catalão

LEI Nº 3.378, de 12 de abril de 2016
“Autoriza o Poder Executivo a conceder isenção
do pagamento de taxa de Zona Azul para pessoas
com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos
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 conceder isenção da taxa de Zona Azul no âmbito do Município de
Catalão para os veículos cujos proprietários sejam pessoas idosas,
mediante a apresentação de cartão de isento.
Art. 2º - Entende-se por idoso, para efeito desta lei,
pessoas com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, conforme
disposto no Artigo 1º da Lei Federal 10.741/03 – Estatuto do Idoso.
Art. 3º - O cadastramento do idoso interessado em
beneficiar-se desta lei, bem como a apresentação dos documentos
necessários para a obtenção do cartão de isento se dará perante a
SMTC.
Art. 4º - O cartão deverá conter os seguintes dados:
I - característica do veículo;
II - identificação da pessoa que obterá o benefício
(nome, foto, data de nascimento, endereço, dentre outros que se fizerem
necessários), sendo o cartão de uso pessoal e intransferível.
Art. 5º - O cartão de isento terá validade de 01 (um)
ano e a sua renovação deverá ser requerida nos 30 (trinta) dias

anteriores ao seu vencimento, podendo ser renovado até no máximo 90
(noventa) dias contados da data de seu vencimento.
Parágrafo único. A não renovação no prazo previsto
no caput deste artigo implicará em seu cancelamento.
Art. 6º - O cartão de isento será fornecido pela
Superintendência Municipal de Trânsito de Catalão - SMTC.
Art. 7º - Para que tenha direito à isenção do
pagamento da taxa da Zona Azul, o idoso deverá usar as vagas a eles
destinadas e respeitar, ainda, os seguintes aspectos:
I - A permanência de estacionamento do veículo
deverá ser de no máximo 02 (duas) horas, não sendo permitida a troca
de vaga por outra localizada na mesma quadra;
II - Deve-se colocar o cartão no interior do veículo,
em local visível sobre o painel próximo ao para-brisa dianteiro e com a
frente voltada para fora.
III - A permanência do condutor ou de outra pessoa
no interior não desobriga o uso do cartão.
Art. 8º - Estacionar o veículo em desacordo com o
presente regulamento sujeitará os infratores às penalidades previstas no
Código de Trânsito Brasileiro.
Art. 9º - No caso do uso indevido do cartão serão
aplicadas as seguintes sanções administrativas:
I – Suspensão pelo período de um ano da isenção
descrita no artigo primeiro desta lei.
II – No caso de reincidência, a perda do direito da
isenção.
Art. 10 - Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação, revogando-se as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CATALÃOGO, Estado de Goiás, aos 12 (doze) dias do mês de abril de 2016.

JARDEL SEBBA
Prefeito Municipal

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Município de Catalão

LEI Nº 3.379, de 20 de abril de 2016

“Concede
revisão
salarial
sobre
os
vencimentos dos servidores efetivos, inativos,
pensionistas e temporários e dá outras
providências”.

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

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado,
nos termos da lei municipal nº 2.550, de 24/01/2008, que fixou a data
base das revisões gerais anuais da remuneração dos servidores públicos
municipais,

a

efetuar

a

revisão

salarial

dos

vencimentos

dos

SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS, INATIVOS, PENSIONISTAS E
OS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO (TEMPORÁRIOS),
em 11,5682% (onze vírgula cinquenta e seis oitenta e dois por cento),
correspondente à variação do IGP-M (FGV) de abril/2015 a março/2016,
a partir de 1º (primeiro) de abril do corrente ano, sobre os valores da
folha de pagamento de março de 2016.

Art. 2º - Da recomposição salarial referenciada no
caput do art. 1º desta lei, deverá ser descontado o percentual da
adequação salarial efetuada a partir de janeiro de 2016, via da lei
municipal de nº 3.349, de 22 de janeiro/2016, para os servidores do

Quadro do Magistério Público Municipal da educação básica, em
cumprimento do piso nacional dos professores; concedendo àqueles
servidores a diferença desta para aquela adequação.

Art. 3º. As despesas decorrentes desta Lei correrão
por conta de dotações existentes no orçamento em vigor.

Art. 4º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação, com efeitos financeiros retroativos a partir de 1º de abril do
corrente ano.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CATALÃOGO, Estado de Goiás, aos 20 (vinte) dias do mês de abril de 2016.

JARDEL SEBBA
Prefeito Municipal

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Município de Catalão

LEI Nº 3.380, de 20 de abril de 2016
“Abre Crédito Especial no orçamento do
Município em execução, ano/2016, para a
aquisição e distribuição de camisetas e brindes,
conforme Programa Educacional de Resistência
às drogas e a violência e dá outras providências”.
A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, no
uso de suas prerrogativas constitucionais, aprova, e eu, Prefeito
Municipal, sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1° - Fica autorizado o Executivo Municipal a abrir
no orçamento em execução (Lei Municipal nº 3.325, de 11 de dezembro
de 2015, que estima a receita e fixa a despesa para o exercício de 2016),
o crédito especial abaixo-relacionado, na importância de R$ 47.310,00
(quarenta e sete mil e trezentos e dez reais), obedecendo as seguintes
classificações:
Órgão Solicitante: Poder Executivo
Unidade Executora: Fundo Municipal da Criança e do Adolescente
Motivo: Alteração PPA/LOA
Objeto: Aquisição e distribuição de camisetas e brindes, conforme
Programa Educacional de Resistência às drogas e a violência intitulado:
“Caindo na...Real – PROERD”.
Dotação:
17.2501.08.243.4001.4024 – 339032 (100) – R$ 47.310,00
339032 – Material de Distribuição Gratuita
Tipo: Superávit Financeiro
Art. 2º - Para cobertura do crédito especial autorizado
no artigo anterior desta lei serão utilizados recursos de Superávit
Financeiro, conforme especificado no Quadro acima.

Art. 3º - Fica autorizado a abrir crédito adicional de
natureza suplementar até o limite fixado na Lei nº 3.325, de 11 de
dezembro de 2015, que dispõe sobre a Lei Orçamentária Anual para o
exercício de 2016.
Art. 4º - Fica autorizado a fazer as alterações e
inclusões necessárias no Plano Plurianual – PPA de 2014/2017, lei
municipal nº 3.190, de 11 de dezembro de 2014, alterada pela Lei
Municipal de nº 3.310, de 20 de dezembro de 2015; na Lei de Diretrizes
Orçamentária – LDO para 2016, lei municipal nº 3.276, de 15 de junho de
2015, alterada pela Lei Municipal nº 3.309, de 20/10/2015, bem como na
Lei Orçamentária Anual – LOA de 2016, Lei Municipal de nº 3.325, de
11/12/2015.
Art.5º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CATALÃOGO, Estado de Goiás, aos 20 (vinte) dias do mês de abril de 2016.

JARDEL SEBBA
Prefeito Municipal

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Município de Catalão

LEI Nº 3.381, de 27 de abril de 2016
“Declara
de
Utilidade
Pública
o
Centro de Integração Social da Mulher
Vida Mulher Viva.

A Câmara 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 a Utilidade Pública ao Centro de
Integração Social da Mulher Vida Mulher Viva, CNPJ Nº
21.952.765/0001-00, localizada
Rua Madre Esperança, Setor Central,
Município de Catalão/GO.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CATALÃOGO, Estado de Goiás, aos 27 (vinte e sete ) dias do mês de abril de
2016.

JARDEL SEBBA
Prefeito Municipal

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Município de Catalão

LEI Nº 3.382, de 04 de maio de 2016

“Autoriza permuta de lotes de terreno que
menciona para a execução de rede de águas
pluviais, visando solucionar antigo problema de
alagamento na Rua Vereador Geraldo Gentil Aires
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 permutar, em nome do MUNICIPIO DE CATALÃO, os lotes
de terreno a seguir designados: Lotes de nº 08, 09, 10, 11, 12, 13,14 e
15, da Quadra 05, todos do Loteamento Barka II, situados nesta cidade e
de propriedade do Município de Catalão, pelo lote de terreno situado
nesta cidade à Rua Vereador Geraldo Gentil Aires (antiga Rua Pilar),
lado ímpar, designado pelo nº 16, da Quadra 01 do Loteamento Jardim
Paulista, com a área de 1.047,00m2, registrado no CRI local sob o nº
R.2-9.373, no livro 02 de Registro Geral, de propriedade de FLORIANO
DO VALLE FILHO e MAURO DO VALLE.

§1º - Para fins de atendimento ao caput deste artigo,
os lotes pertencentes ao Município de Catalão ficam desafetados de sua

primitiva condição (de interesse social), passando-os à categoria de bem
disponível.

§2º - A permuta dos imóveis se fará de um pelos
outros, sem qualquer torna ou volta compensatória, fazendo-se as
transmissões livres e desembaraçadas de quaisquer ônus.

§3º - O Município de Catalão, para que a permuta se
revista de todas as cautelas legais e comuns em tais operações,
providenciou Laudo de Avaliação datado de 25 de abril de 2016,
elaborado por Comissão de Avaliação instituída pelo Executivo para tal
fim.

§4º - O imóvel que passará ao domínio do Município
de Catalão fica declarado bem de Uso Comum do Povo, e como tal
afetado em sua totalidade, o que deverá constar da escrituração.

§5º - A área a ser adquirida pelo Município servirá
para a passagem de rede de água pluvial visando à solução de antigo
problema de alagamento de águas da chuva procedentes do Jardim
Paulista e adjacências.

§6º - Fica dispensada a licitação por se tratar de caso
de interesse público devidamente justificado, nos termos do art. 17, I, “c”
c/c art. 24, X, da Lei Federal nº 8.666/93 e Art. 8º, VIII, da Lei Orgânica
deste Município.

Art. 2º. As custas e emolumentos

cartorários

decorrentes da execução desta lei são de responsabilidade do Município,
e correrão à conta de verba própria do orçamento vigente, dispensada a

incidência do Imposto sobre Transmissões de Bens Imóveis – ITBI, na
forma do art. 156, II, da Constituição Federal.

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

Art. 4º. Revogam-se as disposições em contrário, em
especial, a Lei nº 3.363, de 16 de março de 2016.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CATALÃOGO, Estado de Goiás, aos 04 (quatro ) dias do mês de maio de 2016.

JARDEL SEBBA
Prefeito Municipal

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Município de Catalão

LEI Nº 3.383, de 04 de maio de 2016
Autoriza o Município de Catalão, Estado de Goiás,
a firmar convênio e a conceder subvenção social
à Fundação Assistencial Dr. Willian Faiad, para
manutenção das atividades da Unidade de Pronto
Atendimento (UPA) “Dr. Jamil Sebba” em 2016, 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. 1.º Fica o Município de Catalão, Estado de Goiás,
autorizado a firmar convênio de parceria e a conceder subvenção social
a Fundação Assistencial Dr Willian Faiad, situado na Rua Major Paulino
nº 760, Nossa Senhora de Fátima, neste município, inscrito no CNPJ sob
o nº 07.372.456/0001-21, com base no Art. 196 e 197 da Constituição
Federal, bem como disposto nos Arts. 24 e 25 da Lei Federal nº 8.080/90
e as disposições do Art. 116 da Lei Federal Nº 8.666/93.

Art. 2.º Os repasses previstos no Art. 1.º desta Lei
totalizarão R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), sendo R$
9.000.000,00 (nove milhões) para manutenção das atividades da
Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Dr. Jamil Sebba em 2016, a
serem pagos em 09 (nove) parcelas mensais e R$ 1.000.000,00 (um

milhão de reais) para implementação dos serviços da Unidade através da
compra de bens, materiais e suprimentos, pago em parcela única no ato
da assinatura do termo de convênio.

Art. 3.º Cabe a Secretaria Municipal da Saúde,
juntamente com a Controladoria Geral do Município a fiscalização do
futuro convênio a ser firmado em virtude desta lei, bem como o
recebimento e análise da prestação de contas das subvenções
recebidas.

Art. 4.º As despesas decorrentes da presente Lei serão
suportadas pelas seguintes dotações orçamentárias do Orçamento em
vigor:
- 04.0401.10.301.4009.4037. 335043

Art. 5.º Existe previsão para concessão da presente
subvenção no art. 5º da Lei do Orçamento Anual, bem como na Lei de
Diretrizes Orçamentárias.

Art. 6.º Esta Lei entra em vigor na data da sua
publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CATALÃOGO, Estado de Goiás, aos 04 (quatro ) dias do mês de maio de 2016.

JARDEL SEBBA
Prefeito Municipal

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Município de Catalão

LEI Nº 3.384, de 18 de maio de 2016
“Abre Crédito Especial no orçamento do
Município em execução, ano/2016, para a
locação de Veículo furgão e aquisição de um
carrinho
para
entrega
dos
alimentos
destinados a Merenda Escolar, no valor
especificado
abaixo
e
dá
outras
providências”.

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, no
uso de suas prerrogativas constitucionais, aprova, e eu, Prefeito
Municipal, sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1° - Fica autorizado o Executivo Municipal a
abrir no orçamento em execução (Lei Municipal nº 3.325, de 11 de
dezembro de 2015, que estima a receita e fixa a despesa para o
exercício de 2016), o crédito especial abaixo-relacionado, na importância
de R$ 25.940,00 (vinte e cinco mil novecentos e quarenta reais),
obedecendo as seguintes classificações:
Órgão Solicitante: Poder Executivo
Unidade Executora: Fundo Municipal de Educação
Motivo: Alteração PPA/LOA
Objeto: Locação de um veículo furgão para fazer entrega dos alimentos
destinados a Merenda Escolar, aquisição de um carrinho para o
transporte das mercadorias e demais contratações e aquisição durante o
exercício de 2016.
Dotação:
25.2601.12.306.4005.4150 – 339039 (100) – R$ 25.600,00
25.2601.12.306.4005.4150 – 449052 (100) – R$

340,00

339039 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
449052 – Equipamentos e Material Permanente
Anulação de Dotação:
25.2601.12.306.4005.4150 – 339030 (100) – R$ 25.940,00
Art. 2º - Para cobertura do crédito especial autorizado
no artigo anterior desta lei serão utilizados recursos de anulação de
dotação, conforme especificado no Quadro acima.
Art. 3º - Fica autorizado a abrir crédito Adicional de
natureza suplementar até o limite fixado na Lei nº 3.325, de 11 de
dezembro de 2015, que dispõe sobre a Lei Orçamentária Anual para o
exercício de 2016.
Art. 4º - Fica autorizado a fazer as alterações e
inclusões necessárias no Plano Plurianual – PPA de 2014/2017, lei
municipal nº 3.190, de 11 de dezembro de 2014, alterada pela Lei
Municipal de nº 3.310, de 20 de dezembro de 2015; na Lei de Diretrizes
Orçamentária – LDO para 2016, lei municipal nº 3.276, de 15 de junho de
2015, alterada pela Lei Municipal nº 3.309, de 20/10/2015, bem como na
Lei Orçamentária Anual – LOA de 2016, Lei Municipal de nº 3.325, de
11/12/2015.
Art.5º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CATALÃOGO, Estado de Goiás, aos 18 (dezoito) dias do mês de maio de 2016.

JARDEL SEBBA
Prefeito Municipal

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Município de Catalão

LEI Nº 3.385, de 18 de maio de 2016
“Autoriza o uso da estrutura do complexo do
Clube do Povo, a título gratuito e de forma
esporádica, para as escolas municipais, estaduais
e particulares do munícipio de Catalão e dá outras
providências”.

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

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado
a ceder de forma gratuita e esporádica, a utilização da estrutura do
Complexo do Clube do Povo, às escolas municipais, estaduais e
particulares do Município de Catalão.

Art. 2º - A escola que pretender se valer da presente
autorização de uso do espaço público supracitado deverá requerer
formalmente à Secretaria Municipal de Esportes e Lazer com
antecedência.

Art. 3º- A escola que utilizar a estrutura do complexo
do Clube do Povo se compromete a zelar e conservar as instalações do
local, sendo que eventuais danos ocasionados serão de sua inteira
responsabilidade.

Art. 4º - A utilização das instalações terá como
contraprestação dos usuários a limpeza e manutenção do local, inclusive
dos banheiros.

Art. 5º- Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogando as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CATALÃOGO, Estado de Goiás, aos 18 (dezoito) dias do mês de maio de 2016.

JARDEL SEBBA
Prefeito Municipal

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Município de Catalão

LEI Nº 3.386, de 18 de maio de 2016
“Autoriza o Poder Executivo, via Fundo Municipal da Criança
e do Adolescente a conceder subvenção à entidade “Fundação
Espírita Nova Vida - FENOVA”, no valor total de R$
41.305,04 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, via Fundo Municipal da
Criança e do Adolescente - FMIA, autorizado a conceder subvenção social, no valor
total de R$ 41.305,04 (quarenta e um mil trezentos e cinco reais e quatro centavos) à
entidade “Fundação Espírita Nova Vida - FENOVA”, inscrita no CNPJ sob nº
24.811.085/0001-5610.977.391/0001-52, com sede à Rua Chico Xavier, nº 83, Bairro
Nossa Senhora de Fátima, em Catalão, Estado de Goiás.

Parágrafo Único - A subvenção social autorizada neste artigo
será repassada em parcela única e deverá ser usada exclusivamente na compra de um
veículo zero quilômetro para servir à Fundação na manutenção das atividades
desenvolvidas pela FENOVA voltadas para assessoramento à criança e ao adolescente.
Art. 2º - O prazo para aplicação dos recursos transferidos de
conformidade com o artigo anterior desta Lei é até 31 de julho de 2016, sendo que até o
dia 31 de agosto de 2016, a entidade deverá prestar contas perante a Controladoria Geral
do Município de Catalão.

Parágrafo único - A prestação de contas referida neste artigo se
dará mediante apresentação de toda a documentação exigida nas instruções e resoluções
vigentes expedidas pelo Tribunal de Contas do Estado de Goiás.

Art. 3º - As despesas oriundas da execução desta Lei correrão à
conta de dotações orçamentárias próprias do fluente exercício.

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

Art. 5º - Revogam-se as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CATALÃO-GO,
Estado de Goiás, aos 18 (dezoito) dias do mês de maio de 2016.

JARDEL SEBBA
Prefeito Municipal

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Município de Catalão

LEI Nº 3.387, de 18 de maio de 2016
“Faz adequação na estrutura administrativa do Quadro
Efetivo do Município e dá outras providências”.

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, no uso de
suas prerrogativas constitucionais, aprova, e eu, Prefeito Municipal, sanciono e
promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º - No GRUPO “L”, do ANEXO II, da Lei Municipal de
N.º 1.818, de 05 de abril de 2.000, que trata dos cargos efetivos do Município regidos
pelo Regime Estatutário, onde foi criado o cargo de Procurador do Município, passa,
desta data em diante, a ser: GRUPO “M”, do ANEXO “II”, da lei referenciada neste
artigo, mantendo o mesmo número de vaga.

ANEXO II
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO
ESTRUTURA DOS CARGOS EFETIVOS REGIDOS PELO REGIME
ESTATUTÁRIO
REF.: ABRIL/2016

GRUPO M

TEMPO DE SERVIÇO

N.º
VAGAS

NÍVEIS

III
010

01-05
06-10
11-15
16-20
21-25
26-30
31
CARGO
anos
anos
anos
anos
anos
anos
di
PROCURADOR
DO MUNICÍPIO
Privativo
de:
advogado inscrito
na
Ordem
dos
Advogados
do
Brasil, na Seccional
de Goiás e um
mínimo de 02 (dois)
anos de prática
jurídica.
6.240,00 6.302,40 6.365,42 6.429,07 6.493,36 6.558,29 6.6

3ºGr.

Art. 2º - Os cargos abaixo mencionados, que atualmente
pertencem ao GRUPO “I”, do ANEXO “II”, da Lei Municipal de N.º 1.818, de 05 de
abril de 2.000, que trata dos cargos efetivos do Município regidos pelo Regime
Estatutário, passa, desta data em diante, a fazer parte do GRUPO “L”, do ANEXO “II”,
da lei referenciada neste artigo, mantendo o mesmo número de vaga, carga horária e
pré-requisitos para provimento dos cargos, bem como a análise e descrição dos mesmos.

ANEXO II
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO
ESTRUTURA DOS CARGOS EFETIVOS REGIDOS PELO REGIME
ESTATUTÁRIO
REF.: ABRIL/2016

GRUPO L

N .ºV A G A S
O C UP A D A S /
C A R GA
H O R Á R IA
3

40 H OR A S
S E M A N A IS

2

40 H OR A S
S E M A N A IS

2

40 H OR A S
S E M A N A IS

NÍVEL SUPERIOR COMPLETO

2
40 H OR A S
S E M A N A IS
2
40 H OR A S
S E M A N A IS
1

40 H OR A S
S E M A N A IS

1

40 H OR A S
S E M A N A IS

1

40 H OR A S
S E M A N A IS

1
40 H OR A S
S E M A N A IS

T E M P O D E S E R V IÇO
C A R GO
0 1- 0 5
a no s

0 6 - 10
a no s

11- 15
a no s

16 - 2 0
a no s

2 1- 2 5
a no s

26-30
a no s

31 em
dia nt e

4.725,00

4.772,25

4.819,50

4.866,75

4.914,00

4.961,25

5.008,50

4.725,00

4.772,25

4.819,50

4.866,75

4.914,00

4.961,25

5.008,50

4.725,00

4.772,25

4.819,50

4.866,75

4.914,00

4.961,25

5.008,50

4.725,00

4.772,25

4.819,50

4.866,75

4.914,00

4.961,25

5.008,50

4.725,00

4.772,25

4.819,50

4.866,75

4.914,00

4.961,25

5.008,50

4.725,00

4.772,25

4.819,50

4.866,75

4.914,00

4.961,25

5.008,50

4.725,00

4.772,25

4.819,50

4.866,75

4.914,00

4.961,25

5.008,50

4.725,00

4.772,25

4.819,50

4.866,75

4.914,00

4.961,25

5.008,50

4.725,00

4.772,25

4.819,50

4.866,75

4.914,00

4.961,25

5.008,50

ENGENHEIRO QUÍM ICO
FORM A ÇÃ O SUP ERIOR EM
ENGENHA RIA QUÍM ICA COM
REGISTRO NO CONSELHO DE
CLA SSE (Vinculado a Sec. M un. M eio
A mbiente)
ENGENHEIRO A M B IENTA L
FORM A ÇÃ O SUP ERIOR EM
ENGENHA RIA A M B IENTA L COM
REGISTRO NO CONSELHO DE
CLA SSE (Vinculado a Sec. M un. M eio
A mbiente)
ENGENHEIROA GRÔNOM O
FORM A ÇÃ O SUP ERIOR EM
ENGENHA RIA A GRÔNOM A COM
REGISTRO NO CONSELHO DE
CLA SSE (Vinculado a Sec. M un. M eio
A mbiente)
B IÓLOGO
FORM A ÇÃ O SUP ERIOR EM
B IOLOGIA COM REGISTRO NO
CONSELHO DE CLA SSE (Vinc. a Sec.
M un. M eio A mbiente)
GEÓGRA FO
FORM A ÇÃ O SUP ERIOR EM
GEOGRA FIA COM REGISTRO NO
CONSELHO DE CLA SSE (Vinc. a Sec.
M un. M eio A mbiente)
ENGENHEIRO FLORESTA L
FORM A ÇÃ O SUP ERIOR EM
ENGENHA RIA FLORESTA L COM
REGISTRO NO CONSELHO DE
CLA SSE (Vinculado a Sec. M un. M eio
A mbiente)
ENGENHEIRO CIVIL
FORM A ÇÃ O SUP ERIOR EM
ENGENHA RIA CIVIL COM
REGISTRO NO CONSELHO DE
CLA SSE (Vinculado a Sec. M un. M eio
A mbiente)
ENGENHEIRO DE M INA S
FORM A ÇÃ O SUP ERIOR EM
ENGENHA RIA DE M INA S COM
REGISTRO NO CONSELHO DE
CLA SSE (Vinculado a Sec. M un. M eio
A mbiente)
ENGENHEIRO
FORM A ÇÃ O SUP ERIOR EM
ENGENHA RIA COM REGISTRO NO
CONSELHO DE CLA SSE (Vinculado a
Sec. M un. M eio A mbiente)

Art. 3º - Em razão das alterações introduzidas por esta lei, fica a
Diretoria de Recursos Humanos do Município autorizada a readequar os Organogramas
de acordo com os termos desta lei.
Art. 4º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário, retroagindo seus efeitos a primeiro de maio de
2016.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CATALÃO-GO,
Estado de Goiás, aos 18 (dezoito) dias do mês de maio de 2016.

JARDEL SEBBA
Prefeito Municipal

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Município de Catalão

LEI Nº 3.388, de 18 de maio de 2016

“Altera a Lei Municipal nº lei municipal nº 2.637, de 19 de
dezembro de 2008 e cria estrutura administrativa do SIM
(Sistema de Inspeção Municipal), criado pela lei municipal nº
2.765, de 15 de setembro de 2010 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. 40 da lei municipal nº 2.637, de 19 de dezembro
de 2008, passa, a partir desta data, a vigorar acrescido do parágrafo único, conforme
dispõe abaixo:
“lei municipal nº 2.637, de 19 de dezembro de 2008:

Art. 40 - ...
XIX - ...
Parágrafo único - Compõe a estrutura da Secretaria Municipal
de Agricultura e Desenvolvimento a Diretoria dos Serviços de
Inspeção Sanitária a quem compete à fiscalização e inspeção
sanitária para a industrialização e beneficiamento de bebidas e
alimentos destinados ao consumo humano de origem animal
e/ou vegetal, em conformidade com a legislação estadual e
federal que rege o assunto, a quem compete, ainda: a execução
de ações pertinentes ao cumprimento das normas de
implantação, registro, funcionamento e orientação, ações de
inspeção e fiscalização dos produtos e estabelecimentos de
origem animal e ou vegetal, e terá a direção e coordenação de
médico veterinário.

Art.2º - Fica criado na Estrutura Administrativa do Município de
Catalão, na Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento, especificado no
Quadro abaixo, o cargo comissionado de Diretor do Serviço de Inspeção Municipal –
S.I.M., com quantitativo e vencimento abaixo relacionado, que fica fazendo parte
integrante do ANEXO ÚNICO – Parte I, IV Dos Órgãos Auxiliares – da Lei
Municipal de nº 2.637, de 19 de dezembro de 2008, que definiu a estrutura
administrativa do Município.
ANEXO ÚNICO – Parte I – Dos Órgãos Auxiliares
– da Lei Municipal de nº 2.637, de 19 de dezembro de 2008 –
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO

Nº
VAGAS
01

- DENOMINAÇÃO DOS CARGOS SECRETARIA MUNICIPAL
DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO
Diretor dos Serviços de Inspeção Municipal – S.I.M.
(privativo de médico veterinário, com registro no

VENCIMENTO
MENSAL R$

5.108, 22

CRMV)

Art.3º - Fica criado na Estrutura Administrativa do Município de
Catalão, na Diretoria dos Serviços de Inspeção Municipal, especificado no Quadro
abaixo, o cargo comissionado de Chefe do Departamento de Fiscalização S.I.M., com
quantitativo e vencimento abaixo relacionado, que fica fazendo parte integrante do
ANEXO ÚNICO – da Lei Municipal de nº 2.637, de 19 de dezembro de 2008, que
definiu a estrutura administrativa do Município.
ANEXO ÚNICO
– da Lei Municipal de nº 2.637, de 19 de dezembro de 2008 –
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO

Nº
VAGAS
01

- DENOMINAÇÃO DOS CARGOS Chefe do Departamento de Fiscalização do S.I.M.

VENCIMENTO
MENSAL R$
2.107,64

Art.4º - Compete ao Chefe do Departamento de Fiscalização do
S.I.M. dirigir, planejar e controlar os serviços de fiscalização de serviços de Inspeção
Municipal, proceder fiscalização, lavrar autos de infração, outros serviços correlatos. O

exercício do cargo/função poderá determinar a realização de trabalhos nos sábados,
domingos e feriados.
Art. 5º - Fica criado o cargo de Fiscal de Inspeção Sanitária
Municipal, de provimento efetivo, que passará a constar do Anexo II, da Lei Municipal
nº 1.818, de 05/04/2000, Grupo “F” sob o Regime Jurídico Estatutário.
GRUPO F
N.º
VAGAS

NÍVEIS

II

005

Ens.
Médio

III
Ens.
Superior

000

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

01-05
06-10
26-30
31 em
CARGO
anos
anos
anos
diante
FISCAL DE
INSPEÇÃO
SANITÁRIA
MUNICIPAL
1.944,64 1.964,12 1.983,77 2.003,65 2.023,67 2.043,91 2.064,35
"Vinculado a Sec.
Mun. Agricultura
e
Desenvolvimento”
PORTADOR
CNH
CATEGORIA
2.084,94 2.105,83 2.126,90 2.148,16 2.169,65 2.191,29 2.213,22
"B"

Art. 6º - São atribuições do cargo de Fiscal de Inspeção Sanitária
Municipal a defesa sanitária animal: a inspeção industrial e sanitária dos produtos de
origem animal e vegetal para o consumo humano, que tenham características
tradicionais, culturais ou regionais, produzidos em menor ou maior escala procedendo o
acompanhamento, avaliação, controle sanitário e fiscalização, desde a matéria prima até
a elaboração do produto final. Fiscalizar e controlar todo material utilizado na
manipulação, acondicionamento e embalagem dos produtos de origem animal; fiscalizar
e controlar os padrões higiênico-sanitários e tecnológicos de produtos de origem animal;
emitir relatórios, laudos, termos, pareceres, lavrar auto de infração, de apreensão e de
interdição de estabelecimentos ou de produtos, quando constatarem o descumprimento
de obrigação legal relacionada com as atribuições a seu cargo, realizar serviços internos
e externos, inclusive informatizados, relacionados com o Serviço de Inspeção Municipal
– S.I.M e demais atividades correlatas.
Art. 7º - São pré-requisitos para ingresso na função de Fiscal de
Inspeção Sanitária Municipal:

I – Escolaridade: Ensino Médio completo
II - Aprovação em concurso público, conforme dispuser o
Edital que indicará o número de vaga para cada profissão
III – possuir CNH categoria B
IV – Carga horária: 40 horas semanais

Art. 8º - O provimento dos cargos de que trata esta Lei está
condicionada à comprovação da existência de prévia dotação orçamentária suficiente
para atender às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes,
conforme disposto no § 1o do art. 169 da Constituição Federal.
§ 1º - As despesas resultantes da aplicação desta lei correrão à
conta das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente, suplementadas, se
necessário, nos termos da legislação em vigor.

§ 2º - As despesas estabelecidas por esta Lei ocasionarão
irrelevante impacto orçamentário-financeiro, posto que existe adequação orçamentária
para as mesmas, o que, em regra, satisfaz as exigências do artigo 16 da Lei de
Responsabilidade Fiscal e que não haverá contratação de novos servidores.

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

Art. 9º - Fica autorizado a fazer as alterações e inclusões
necessárias no Plano Plurianual – PPA de 2014/2017, lei municipal nº 3.190, de 11 de
dezembro de 2014, alterada pela Lei Municipal de nº 3.310, de 20 de dezembro de
2015; na Lei de Diretrizes Orçamentária – LDO para 2016, lei municipal nº 3.276, de 15
de junho de 2015, alterada pela Lei Municipal nº 3.309, de 20/10/2015, bem como na
Lei Orçamentária Anual – LOA de 2016, Lei Municipal de nº 3.325, de 11/12/2015.
Art. 10 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CATALÃO-GO,
Estado de Goiás, aos 18 (dezoito) dias do mês de maio de 2016.

JARDEL SEBBA
Prefeito Municipal

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Município de Catalão

LEI Nº 3.389, de 18 de maio de 2016
“Abre Crédito Especial no orçamento do Município em execução,
ano/2016, para aquisição de um veículo, modelo caminhonete pickup, que será adquirido através de um convênio com o FEMA –
Fundo Estadual do Meio Ambiente SEMARH – Goiás, no valor
especificado abaixo e dá outras providências”.
A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, no uso de
suas prerrogativas constitucionais, aprova, e eu, Prefeito Municipal, sanciono e
promulgo a seguinte Lei:

Art. 1° - Fica autorizado o Executivo Municipal a abrir no
orçamento em execução (Lei Municipal nº 3.325, de 11 de dezembro de 2015, que
estima a receita e fixa a despesa para o exercício de 2016), o crédito especial abaixorelacionado, na importância de R$ 52.494,00 (cinquenta e dois mil quatrocentos e
noventa e quatro reais), obedecendo as seguintes classificações:
Órgão Solicitante: Poder Executivo
Unidade Executora: Manutenção da Secretaria Municipal do Meio Ambiente
Motivo: Alteração PPA/LOA
Objeto: Aquisição de um veículo de Tração Mecânica, modelo caminhonete pick-up, a
partir de 1.4, combustível flex, que será adquirido através de um Convênio com o
FEMA – Fundo Estadual do Meio Ambiente SEMARH – Goiás.
Dotação:
01.3009.18.542.4115.3094 – 449052 (127) – R$ 52.494,00
449052 – Equipamentos e Material Permanente

3094 – Aquisição de Veículo (caminhonete) para Secret. Munic. do Meio Ambiente.
Anulação de Dotação:
01.3009.18.542.4115.4121 – 339030 (127) – R$ 52.494,00
339030 – Material de Consumo
4121 – Manutenção da Secretaria Municipal do Meio Ambiente
Art. 2º - Para cobertura do crédito especial autorizado no artigo
anterior desta lei serão utilizados recursos de anulação de dotação, conforme
especificado no Quadro acima.
Art. 3º - Fica autorizado a abrir crédito Adicional de natureza
suplementar até o limite fixado na Lei nº 3.325, de 11 de dezembro de 2015, que dispõe
sobre a Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2016.
Art. 4º - Fica autorizado a fazer as alterações e inclusões
necessárias no Plano Plurianual – PPA de 2014/2017, lei municipal nº 3.190, de 11 de
dezembro de 2014, alterada pela Lei Municipal de nº 3.310, de 20 de dezembro de
2015; na Lei de Diretrizes Orçamentária – LDO para 2016, lei municipal nº 3.276, de 15
de junho de 2015, alterada pela Lei Municipal nº 3.309, de 20/10/2015, bem como na
Lei Orçamentária Anual – LOA de 2016, Lei Municipal de nº 3.325, de 11/12/2015.
Art.5º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CATALÃO-GO,
Estado de Goiás, aos 18 (dezoito) dias do mês de maio de 2016.

JARDEL SEBBA
Prefeito Municipal

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Município de Catalão

LEI Nº 3.390, de 25 de maio de 2016

“Autoriza permuta de lotes de terreno que menciona em
cumprimento a acordo judicial homologado (Autos nº
201200820562) 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
permutar, em nome do MUNICIPIO DE CATALÃO, o lote de terreno a seguir
designado: lote nº 03 da Quadra 09, com 387,24m², cadastrado no CCI sob o nº 52010;
no Loteamento Residencial Village II, nesta cidade e de propriedade do Município de
Catalão, por um lote situado na Rua Benjamim da Silveira, caracterizado como lote nº
14 da Quadra 05, no Loteamento Novo Horizonte, com 300,00m², cadastrado no CCI
sob o nº 17108, e parte (72,25m2), do Lote 16, da Quadra 28, do Loteamento Setor
Aeroporto, cadastrado no CCI nº 18827, situada à Av. Clarice de Mesquita, nesta
cidade, ambos de propriedade de AILTON MARTINS NETO.
§1º - Para a consecução dos objetivos desta lei fica o Município
de Catalão autorizado a efetuar desmembramentos e remembramentos para possibilitar a
escrituração dos imóveis objeto da permuta autorizada.
§2º - Para fins de atendimento ao caput deste artigo, o lote
pertencente ao Município de Catalão fica desafetado de sua primitiva condição (de área
institucional), passando-o à categoria de bem disponível.
§3º - A permuta dos imóveis se fará de um pelos outros, sem
qualquer torna ou volta compensatória, fazendo-se as transmissões livres e
desembaraçadas de quaisquer ônus, embora no acordo os valores são desiguais, o que
foi aceito pelas partes e homologado pelo Poder Judiciário local.
§4º - O Município de Catalão, para que a permuta se revista de
todas as cautelas legais e comuns em tais operações, providenciou Laudo de Avaliação
elaborado por Comissão de Avaliação instituída pelo Executivo para tal fim.

§5º - Os imóveis que passarão ao domínio do Município de
Catalão ficam declarados Bem de Uso Comum do Povo, e como tal afetados em suas
totalidades, o que deverá constar da escrituração.
§6º - O lote a ser adquirido pelo Município serviu para área de
preservação permanente e a parte do outro para abertura de via pública situada na área
urbana desta cidade.
Art. 2º. As custas e emolumentos cartorários e outras despesas
decorrentes da execução desta lei são de responsabilidade do Município, e correrão à
conta de verba própria do orçamento vigente, dispensada a incidência do Imposto sobre
Transmissões de Bens Imóveis – ITBI, na forma do art. 156, II, da Constituição Federal.
Art. 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º. Revogam-se as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CATALÃO-GO,
Estado de Goiás, aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de maio de 2016.

JARDEL SEBBA
Prefeito Municipal

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Município de Catalão

LEI Nº 3.391, de 25 de maio de 2016
“Autoriza a realização de permuta de imóveis com o objetivo
de desobstruir sequência de via pública 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
permutar, em nome do MUNICIPIO DE CATALÃO, o lote de terreno a seguir
designado: lote nº 09 da Quadra 07, com 638,76m², cadastrado no CCI sob o nº 50074;
no Loteamento Residencial Barka, nesta cidade e de propriedade do Município de
Catalão, por um lote situado na Avenida Castelo Branco, caracterizado como 2ª área
do decreto municipal de Desmembramento nº 3.463, de 17 de dezembro de 2012,
com 365,85m², cadastrado no CCI sob o nº 50967, nesta cidade, de propriedade de
OTACÍLIO SERAFIM DA SILVA.

§1º - Para fins de atendimento ao caput deste artigo, o lote
pertencente ao Município de Catalão fica desafetado de sua primitiva condição (de área
institucional), passando-o à categoria de bem disponível.

§2º - A permuta dos imóveis se fará de um pelo outro, sem
qualquer torna ou volta compensatória, fazendo-se as transmissões livres e
desembaraçadas de quaisquer ônus.

§3º - O Município de Catalão, para que a permuta se revista de
todas as cautelas legais e comuns em tais operações, providenciou Laudo de Avaliação
elaborado por Comissão de Avaliação instituída pelo Executivo para tal fim.

§4º - O imóvel que passará ao domínio do Município de Catalão
servirá para relocar a moradia do Sr. João Vianês de Sousa Marinho, CPF nº
467.929.101-04, que reside há vários anos em área sobre a Rua Geraldo Belo da Silva,
que com esta ação de permuta se desobstruirá a sequência da Avenida Castelo Branco.

§5º - Compete à Secretaria Municipal de Administração os
trâmites necessários à escrituração cartorária.

§6º - Fica dispensada a licitação, por se tratar de caso de
interesse público devidamente justificado, nos termos do artigo 17, inciso I, alínea “c”,
c/c artigo 24, inciso X, ambos da Lei Federal nº 8.666/93.

Art. 2º. As custas e emolumentos cartorários decorrentes da
execução desta lei são de responsabilidade do Município, e correrão à conta de verba
própria do orçamento vigente, dispensada a incidência do Imposto sobre Transmissões
de Bens Imóveis – ITBI, na forma do art. 156, II, da Constituição Federal.

Art. 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CATALÃO-GO,
Estado de Goiás, aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de maio de 2016.

JARDEL SEBBA
Prefeito Municipal

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Município de Catalão

LEI Nº 3.392, de 25 de maio de 2016
“AUTORIZA O EXECUTIVO MUNICIPAL A CEDER EM
COMODATO A MARPA TERRAPLENAGEM E
COMÉRCIO LTDA O IMÓVEL PÚBLICO QUE
ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

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

Art. 1º - Fica o Executivo Municipal autorizado a ceder em
comodato, por 240 (duzentos e quarenta) meses, podendo ser renovado por igual ou

outro período, a MARPA TERRAPLENAGEM E COMÉRCIO LTDA, sociedade
empresária limitada de direito privado, inscrita no CNPJ 21.580.476/0001-19, com sede
na Avenida Quatorze de Dezembro, nº 2751, Bairro Vila Mafalda, na cidade de Jundiaí,
estado de São Paulo, o bem imóvel de propriedade do Município de Catalão, com a
finalidade de construção de usina asfáltica, a seguir descrito:

- uma Área de Terreno com 8.729,76 m², localizada no Distrito
Minero Industrial de Catalão – Goiás, caracterizada como Área – AV 30 A-, situada
no Eixo Principal – 1, sendo formada por um polígono de formato irregular com as
seguintes medidas e confrontações: começa no marco 01 confrontando com Eixo
Principal – 1, com uma distância de 188,56 metros até o marco 02, dai segue em curva
a direita confrontando com Eixo Principal – 1, com uma distância de 110,25 metros até
o marco 3, dai segue a direita confrontando ainda com Eixo Principal – 1 com uma
distância de 247,42 metros até o marco 1 onde teve seu começo, perfazendo uma Área
total de 8.729,76 m² (oito mil setecentos e vinte e nove metros e setenta e seis
centímetros quadrados).

Art. 2º - O imóvel objeto do comodato deverá servir como
instalação da usina asfáltica da MARPA TERRAPLENAGEM E COMÉRCIO LTDA,
que se compromete a desenvolver no local as atividades de acordo com o seu contrato
social.
§ 1º - Nenhuma benfeitoria, seja útil ou necessária, levadas a
efeito pela COMODATÁRIA serão indenizadas pelo Município.

§ 2º - O presente comodato não ensejará contrapartida financeira
por qualquer das partes.

Art. 3º - Em caso de extinção do Comodato ou devolução do
imóvel por parte da COMODATÁRIA, as benfeitorias passarão a integrar o patrimônio
do Município, ficando o comodato revogado automaticamente.

Art. 4º - As despesas decorrentes da aplicação desta Lei, se
houverem, serão suportadas a conta do orçamento vigente.

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CATALÃO-GO,
Estado de Goiás, aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de maio de 2016.

JARDEL SEBBA
Prefeito Municipal

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Município de Catalão

LEI Nº 3.393, de 25 de maio de 2016
“Autoriza o Município de Catalão a conceder auxílio financeiro aos
times de futebol participantes da 2ª divisão do Campeonato Amador
de Catalão de 2016 e dá outras providências.”

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, no uso de suas
prerrogativas constitucionais, aprova, e eu, Prefeito Municipal, sanciono e promulgo a
seguinte Lei:
Art.1.º - Fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado, em
nome do Município de Catalão, visando dar melhores condições de participação e
visando o apoio e incentivo ao esporte amador no município, a conceder auxílio
financeiro no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) para cada um dos representantes
legais, abaixo relacionados:
TIME

REPRESENTANTE

REAL B13

Leandro Alves da Silva

NACIONAL JOHN DEERE

Fabio Ribeiro da Silva

GARIMPO

José Leopoldo Elias de Godoy

HARAS

Lucas Ferreira da Costa

J.C.A

José Carlos de Assunção

AMÉRICA

José Evanio Rodrigues Pereira

M.V.C

Wellington Pereira de Oliveira

FLA F.C

Edione Vieira

AST/ POSTO JOIA

Eneias David Borges

RED BARÇA

Pablo da Silva Galdino

MISSÃO VIDA NOVA/PIRES BELO

Antônio Carlos dos Santos

HAVAI

Wanderlei Gonçalves Ribeiro

CASTELO BRANCO

Sebastião Aparecido Rosa

MILLENIUM

Diego Evangelista Rodrigues

ATLÉTICO

Jonathan Antônio Ferreira

IRMÃOS BORGES

Wander Júnior de Oliveira

AJAX

William Wisley Barbosa de Avila

UNIÃO SÃO JOÃO

Clovis Camargo

SANTO ANTÔNIO DO RIO VERDE

Daniel Fernandes

ABECAT

Erinaldo Gomes da Silva

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 realização do
Campeonato Amador da 2ª Divisão de Catalão, com a participação obrigatória dos
respectivos times, devendo prestar contas em no máximo 45 (quarenta e cinco) dias,
após o encerramento do campeonato.
Art. 2º - Para cobrir despesas com a presente lei serão utilizados
créditos orçamentários já consignados no orçamento vigente, na importância total de R$
20.000,00 (vinte mil reais).

Art. 3º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CATALÃO-GO,
Estado de Goiás, aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de maio de 2016.

JARDEL SEBBA
Prefeito Municipal

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Município de Catalão

LEI Nº 3.394, de 25 de maio de 2016
“Dispõe sobre regulamento das ações em vigilância sanitária
nos açougues, casas de carnes, estabelecimentos de comércio
varejista de carnes in natura e/ou transformada no município
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:

CAPITULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 1° Os açougues, casas de carnes e estabelecimentos de
comércio varejista de carnes in natura e/ou transformadas serão classificados de acordo
com as atividades realizadas, sendo:
I – Categoria A: desossam, manipulam, transformam e
comercializam no balcão;
II – Categoria B: desossam, manipulam e comercializam no
balcão;
III – Categoria C: manipulam e comercializam no balcão, não
podendo haver desossa.
§ 1° Somente será permitida a fabricação artesanal de carnes
preparadas, transformadas e temperadas aos estabelecimentos classificados na Categoria
A.
§ 2° Aos estabelecimentos de categoria B e C é proibida a
fabricação artesanal de carnes preparadas, transformadas e temperadas, sendo somente
permitida a venda de produtos industrializados oriundos de estabelecimentos
inspecionados pelo órgão competente, com selos de inspeção municipal, pelo Serviço de
Inspeção Estadual- SIE ou federal – Serviços de Inspeção Federal – SIF.
§ 3º O estabelecimento classificado na categoria B fica
dispensado da área de transformação.
§ 4° O estabelecimento classificado na categoria C fica
dispensado das áreas de transformação e desossa.
Art. 2° Para fins desta Lei considera-se açougue, casa de carnes
e estabelecimento de comércio varejista de carnes in natura e/ou transformadas de carne
classificado na categoria A, o estabelecimento dotado de instalações completas e
equipamentos adequados para desossa, manipulação, transformação artesanal e
comercialização no balcão para o consumidor final.
Parágrafo único. As instalações de que trata o caput deste artigo
deverão ser compatíveis com o volume diário de produção.
Art. 3° A produção oriunda dos estabelecimentos de que trata
este Capitulo deverá contemplar a capacidade de comercialização de produtos no
horário de funcionamento diário da empresa.
§ 1° O produto deverá permanecer resfriado na temperatura
inferior a 7°C para a venda diária, sob pena de caracterizar procedimento de
industrialização.
§ 2° É proibido o congelamento do produto artesanal.
Art. 4° Para fins desta lei entende-se por transformação
artesanal, o processo de transformação de carne in natura resfriada, sem a utilização de

aditivos ou substâncias que tenham por objetivo aumentar o tempo de comercialização,
caracterizado por ausência de linha de produção, onde um manipulador executa todas as
etapas de produção.
Art. 5° São considerados produtos de transformação artesanal:
l – almôndega;
ll – carne temperada;
lll - carnes recheadas;
lV – frango a passarinho;
V – quibe;
Vl – linguiça de carne suína artesanal frescal;
Vll – linguiça de carne bovina artesanal frescal;
Vlll – linguiça mista de carne suína e bovina artesanal frescal;
lX – charque e carne seca.
§ 1° Não serão considerados para a manipulação artesanal, os
espetinhos, as carnes defumadas, salgadas e dessecadas, e a linguiça de frango frescal.
§ 2° Considera-se linguiça artesanal frescal, o produto cárneo
obtido de carnes de animais de açougue, adicionados ou não de tecidos adiposos,
condimentos diversos, embutido em envoltório natural, e submetido ao processo de
refrigeração.
§ 3° Somente poderá ser autorizada a produção artesanal de
charque e carne seca em estabelecimentos da categoria A que possuam estrutura
especifica e exclusiva para esta finalidade, contendo no mínimo 02 (duas) áreas;
l – Uma sala para preparo e salga da carne;
ll – Uma área especifica para secagem de carne.
§ 4° As áreas de que trata o parágrafo anterior devem atender a
condições higiênicos sanitárias e possuir proteção contra insetos.
Art. 6° Só podem ser adicionados como integrantes aos produtos
como ingredientes aos produtos cárneos artesanais o sal – cloreto de sódio, o açúcar, o
vinagre, condimentos puros de origem vegetal e corantes naturais.
§ - 1° São permitidos corantes de origem vegetal tais como o
açafrão – crocus sativus 1, a cúrcuma- curcuma longa 1, e curcuma tinctoria, a cenouradaucus carota 1, o urucum –bixa orelana, dentre outros. E de origem animal como
carmim de cochonilha.
§ - 2° Podem ser utilizados condimentos tais como alho, canela,
cebola, cravo, cominho, coentro, gengibre, louro, manjerona, menta, noz moscada,
pimentas – preta, branca, vermelha, caiana, malagueta, pimentão - páprica, salva –
salvia, tomilho, hortelã, dentre outros.
Art. 7° Todos os produtos derivados do processo de
transformação artesanal deverão ser imediatamente, após seu preparo, resfriados e

acondicionados em recipientes adequados para exposição e venda a granel, identificados
com a etiqueta de rotulagem contendo as seguintes informações:
l – produto artesanal;
ll – nome da empresa;
lll – nome do produto;
lV – data de fabricação;
V – data de validade;
Vl – modo de conservação;
Vll – lista de ingredientes;
Vlll – tabela nutricional.
Art. 8° Todos os produtos industrializados deverão ser
acondicionados em recipientes adequados para exposição e venda a granel, identificados
com a etiqueta de rotulagem contendo as seguintes informações:
l - nome da empresa;
ll – nome do produto;
lll – data de fabricação;
lV – data de validade;
V – modo de conservação;
Vl – lista de ingredientes;
Vll – tabela nutricional.
Art. 9 O estabelecimento Categoria A deverá ter no local de
fabricação artesanal um responsável técnico ou um substituto habilitado, que conheça
criteriosamente o processo de produção e que possua o curso especifico na área de
manipulação.
§ 1° Para os fins no disposto no caput deste artigo são
responsáveis técnicos habilitados nutricionista, engenheiro de alimentos, médico
veterinário, e demais profissionais de nível superior da área de alimentos, legalmente
admitidos e reconhecidos por seus respectivos conselhos da categoria profissional.
§ 2° Os responsáveis técnicos de que trata o parágrafo anterior
deverão apresentar seus certificados à autoridade sanitária sempre que solicitado.
Art. 10 O responsável técnico ou seu substituto nos
estabelecimentos Categoria A, e o responsável pelas atividades de manipulação nos
estabelecimentos Categorias B e C deverão apresentar certificado reconhecido por órgão
competente e validade pela Vigilância Sanitária Municipal em curso de manipulação de
alimentos, conforme legislação especifica da Anvisa ou cursos específicos na área da
manipulação de carnes, que deverá contemplar os seguintes tópicos:
I – microbiologia dos alimentos;
II – contaminantes alimentares;
III – doenças transmitidas por alimentos;
IV – qualidade de matéria prima e fornecedores;
V- manipulação higiênica dos alimentos;

VI – práticas na manipulação - higiene pessoal, ambiental e das
carnes;
VII – práticas em manipulação de carnes;
VIII – características e processamento dos diferentes tipos de
carnes e temperos;
IX – embalagens e rotulagem para carnes processadas;
X – análise laboratorial;
XI – análise laboratorial;
§ 1° A carga horária deverá ser igual ou superior a 40 (quarenta)
horas mensais para os estabelecimentos de Categoria A.
§ 2° A carga horária deverá ser igual ou superior a 20 (vinte)
horas mensais para os estabelecimentos de Categorias B e C.
§ 3° Somente serão reconhecidos os certificados emitidos por
escolas credenciadas pelo Ministério da Educação – MEC ou órgão correspondente em
nível estadual.
Art. 11 Os açougues, casas de carnes e estabelecimentos de
comércio varejista de carnes in natura e/ou transformadas de carne deverão satisfazer as
condições básicas comuns como seguem:
I - A instalação destinada à transformação artesanal de
carnes deverá ser realizada em sala especifica para esta finalidade;
II – os pisos deverão:
a)
Apresentar superfície lisa, continua, sem rachaduras,
depressões ou saliências;
b)
Ser antiderrapantes, impermeáveis, resistentes a lavagens
constantes e a desinfecção por produtos químicos, água quente ou água sob pressão e ao
tráfego de equipamentos;
c)
Possuir declividade de no mínimo 1,5% (um e meio por
cento), serem dotados de ralos sifonados que impeçam o retorno de odores e a entrada
de insetos e roedores;
III – as paredes deverão:
a)
Apresentar superfície lisa, continua, sem rachaduras,
depressões ou saliências;
b)
Ser de material não poroso, que não permita a aderência de
partículas de poeira e gordura, com barra impermeável com altura mínima de 2,00 (dois
metros), lisa, continua, resistente a lavagens constantes e a desinfecção por produtos
químicos, água quente ou água sob pressão;
c)
Ser resistente a impactos;
d)
Ter cor clara;
e)
Ser fácil higienização os ângulos entre as paredes, entre as
paredes e os pisos, e entre as paredes e os tetos ou forros;

IV - os forros deverão ser:
a)

Material não poroso, que não permita a aderência de

b)
c)

Lisos, contínuos à limpeza e umidade;
Revestidos de material impermeável;

poeira e gordura;

V – as janelas e outras aberturas deverão ser construídas de
forma a evitar o acúmulo de sujidades. Sendo que aquelas que se comuniquem com o
exterior deverão estar providas de proteção contra insetos que devem ser fácil limpeza e
boa conservação;
VI – as portas deverão ser de material não absorvente e de fácil
limpeza e possuírem mecanismos que permitam o fechamento automático;
VII – refeitórios, vestiários, sanitários, banheiros, e outras
dependências deverão estar completamente separados das áreas de manipulação de
alimentos, sem acesso direto e nenhuma comunicação estre estas.
§ 1° Quando possuírem peitoris, estes deverão ser construídos
em plano inclinado com ângulo mínimo de 45° (quarenta e cinco graus).
§ 2° Deverá ser instalado um lavatório para higienização das
mãos no setor de produção, provido de sabão antisséptico liquido e de tabulações
devidamente sifonadas que levem as águas residuais aos condutos de escoamento.
§ 3° Não se permitirá o uso de toalhas de tecido.
§ 4° Havendo a utilização e toalhas de papel deverá haver, em
número suficiente, porta-toalhas e recipientes coletores com tampa acionada a pedal.
§ 5° Os portas aventais deverão estar instalados próximos às
entradas das salas de transformação artesanal.
§ 6° É proibida a deposição de aventais sobre mesas,
equipamentos, e outros, bem como a circulação dos funcionários portando aventais em
sanitários ou fora das seções.
§ 7° O sistema de climatização dos estabelecimentos que
manipulam produtos de origem animal refrigerados deve dispor de equipamentos de frio
que mantenham o ambiente com temperatura máxima de 16°C (dezesseis graus
centígrados), devendo ser comprovado sempre que solicitado em fiscalização, os
processos de manutenção e troca dos filtros dos respectivos equipamentos.
Art. 12 Os equipamentos dos estabelecimentos deverão ser de
uso exclusivo para o processo de transformação artesanal, em bom estado de
conservação, sem sinais de avarias ou oxidação, sendo que sua manutenção e
higienização devem ser constantes e comprovadas por planilhas de controle, e suas
dimensões devem ser compatíveis com as instalações.
Art. 13 No local destinado à transformação deverá haver
recipientes com tampas, íntegros, higienizados, identificados e exclusivos ao

acondicionamento da matéria prima e dos produtos derivados do processo de
transformação.
1° Os recipientes para materiais não comestíveis e resíduos
deverão ser construídos de metal ou qualquer outro material não absorvente e resistente,
que facilite a limpeza e eliminação do conteúdo, e suas estruturas e vedações terão que
garantir a não ocorrência de perdas e de emanações.
§ 2° O equipamentos e utensílios empregados para materiais não
comestíveis ou resíduos deverão ser marcados com a indicação do seu uso e não
poderão ser utilizados para produtos comestíveis.
Art. 14 Além das demais disposições constantes e aplicáveis
deste Regulamento, os açougues, casa de carnes e estabelecimentos de comércio
varejista de carnes in natura e/ou transformadas das categorias A, B e C, acima citados
deverão possuir:
I - no mínimo, uma porta abrindo diretamente para o logradouro
público, ou ampla área, assegurando boa ventilação;
II – embalagens plásticas transparentes para os gêneros
alimentícios;
III – ganchos de material inoxidável, inócuo e intacto para
sustentar a carne quando utilizados na desossa, bem como no acondicionamento em
geladeiras ou balcões frigoríficos;
IV – balcões frigoríficos providos de portas apropriadas,
mantidas obrigatoriamente fechadas.
Art. 15 É proibido nos açougues, casas de carnes e
estabelecimentos de comércio varejista de carnes in natura e/ou transformadas das
categorias A, B e C:
I - o uso de machadinha que deverá ser substituída pela serra
elétrica ou similar;
II – o depósito de carnes moídas e bifes batidos;
III – lavar o piso ou paredes com qualquer solução desinfetante
não aprovada por normas técnicas específicas;
IV – o uso de cepo;
V – a permanência de carnes na barra, devendo estas
permanecerem o tempo mínimos necessário para proceder a desossa;
VI – a cor vermelha e seus matizes nos revestimentos dos pisos,
paredes e tetos, bem como nos dispositivos de exposição de carnes e de iluminação;
VII – a venda de carnes, pescado, aves e derivados que não
tenham sido submetidos à inspeção pela autoridade sanitária competente, sob pena de
apreensão e multa.
Art. 16 Para emissão de Alvará de Autorização Sanitária com
classificação dos açougues nas categorias A, B ou C, deverá ser solidado Alvará de
Autorização Sanitária por meio de processo próprio, a ser protocolado no Núcleo de
Protocolo de Município.

Parágrafo único. Após as providências de que trata o caput deste
artigo, serão realizadas as inspeções sanitárias necessárias, apreciação da documentação
e elaboração de parecer com deferimento indeferimento.
Art. 17 Somente estarão autorizados ao processo de
transformação, os estabelecimentos que apresentarem o Alvará de Autorização Sanitária
Vigente, cujo prazo de validade é de 12 (doze) meses a contar de sua publicação,
prorrogável uma vez, por até igual período.
Parágrafo único. Devem ser interrompidos os procedimentos
que transformação caso a autorização e que trata o caput deste artigo estiver com o
proza de validade expirado, sob pena de lavradura de auto de infração.
Art. 18 A empresa autorizada deverá expor em local visível e de
fácil acesso ao consumidor o Alvará de Autorização Sanitária constando sua
classificação A, B ou C para o comércio de carnes, especificados os produtos
autorizados.
Art. 19 As exigências deste Capítulo aplicar-se-ão a toda pessoa
física ou jurídica que possua estabelecimento o qual sejam realizadas atividades de
produção e/ou transformação, desossa e/ou comércio varejista de produtos cárneos e
similares.
Art. 20 A autoridade sanitária poderá a qualquer momento
interromper o processo de transformação, quando as condições de autorização não
estiverem sendo observadas no local.
Art. 21 Os produtos que não seguirem as normas estabelecidas
estarão sujeitos à apreensão e inutilização, quando não se apresentarem em
conformidade com a legislação vigente.
Art. 22 O descumprimento no disposto deste Capítulo ensejará a
autuação do estabelecimento e a apreensão e inutilização das carnes preparadas,
transformadas e/ou temperadas, e em caso de reincidência o estabelecimento será
interditado, sem prejuízo das demais penalidades fixadas na legislação municipal,
estadual e federal pertinentes.
CAPITULO II
DO ALVARÁ SANTÁRIO
Art. 23 Os estabelecimentos que já se encontram instalados e
funcionando anteriormente à data da publicação deste Regulamento, e que não puderem
atender integralmente às suas disposições serão avaliados de forma a melhor se adequar
às disposições da legislação sanitária vigente, tendo a Coordenação da Vigilância
Sanitária da Secretaria Municipal de Saúde, autonomia para sugerir a melhor solução,
objetivando minimizar os riscos à saúde e preservar a saúde da população.
Art. 24 Além dos requisitos legais para obtenção do Alvará
Sanitário, poderá ser solicitada a comprovação da segurança das instalações por mio da
apresentação de documentos emitido pelo Corpo de Bombeiro.

CAPITULO III
DAS PENALIDADES
Art. 25 As infrações sanitárias, sem prejuízo das sanções civil
ou penal cabíveis, apuradas e formalizadas através do auto de infração, serão punidas,
alternada ou cumulativamente, conforme seja necessário e suficiente para a reprovação
do ilícito administrativo, com as penalidades de:
I – advertência escrita;
II - pena educativa;
III - multa;
IV - proibição de venda;
V - proibição de fabricação;
VI - cancelamento do registro;
VII - cassação do Alvará de Autorização Sanitária ou de
qualquer outra outorga sanitária;
VIII - proibição de propaganda;
IX - imposição de contrapropaganda;
X - intervenção no estabelecimento que receba recursos
públicos.
§ 1º Pela mesma infração sanitária não poderão ser aplicadas,
simultânea e cumulativamente, as penalidades de advertência e multa.
§ 2º As multas serão atualizadas pelo Índice de Nacional de
Preços ao Consumidor - INPC, ou outro que o substitua.
§ 3º Sanada a irregularidade constante do auto de infração, e
desde que não se configure reincidência e não tenha havido dano considerável à saúde
pública, poderá ser a infração sanitária relevada pela autoridade sanitária, ou, conforme
o caso, será admitida a imposição da penalidade de advertência ou prestação de serviços
à comunidade.
Art. 26 A penalidade educativa consiste em:
I - veiculação de mensagens educativas dirigidas à comunidade,
sem símbolo, nome ou qualquer dispositivo que identifique a autuada, aprovadas pela
autoridade sanitária;
II - fornecimento de cursos de capacitação e reciclagem aos
empregados com temas relacionados a questões sanitárias;
III - execução de atividades de cunho educativo em benefício da
comunidade, aprovadas pela autoridade sanitária.
Parágrafo único. A penalidade educativa só poderá ser aplicada
isoladamente se não verificada a reincidência e desde que a transgressão cometida não
comine multa cujo valor seja superior a duas vezes o menor valor base existente nesta
lei.
Art. 27 As infrações sanitárias se classificam em:

I - leves, quando for verificada a ocorrência de circunstância
atenuante;
II - graves, quando for verificada a ocorrência de uma
circunstância agravante;
III - gravíssimas, quando for verificada a ocorrência de duas ou
mais circunstâncias agravantes.
Art. 28 A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade
da infração e a condição econômica do infrator, será aplicada mediante procedimento
administrativo, e o valor da multa será recolhido à conta do Fundo de Saúde da esfera
de governo que aplicá-la.
Parágrafo único. O valor da multa de que trata o "caput" deste
artigo será definida por Decreto.
Art. 29 A pena de intervenção administrativa será aplicada
sempre que for constatado risco iminente para a saúde pública e as circunstâncias de
fato aconselharem o cancelamento do alvará sanitário ou a interdição do
estabelecimento.
Art. 30 A pena de contrapropaganda será imposta quando a
ocorrência de publicidade enganosa ou abusiva constituir risco ou ofensa à saúde.
Art. 31 A pena educativa consiste na:
I - divulgação, a expensas do infrator, de medidas adotadas para
sanar os prejuízos provocados pela infração, com vistas a esclarecer o consumidor de
produto ou o usuário de serviço;
II - reciclagem dos dirigentes técnicos e dos empregados, a
expensas do estabelecimento;
III - veiculação, pelo estabelecimento, das mensagens expedidas
pelo SUS acerca do tema objeto da sanção, a expensas do infrator.
Art. 32 Para imposição de pena e sua graduação, a autoridade
sanitária levará em conta:
I - as circunstâncias atenuantes e agravantes;
II - a gravidade do fato, tendo em vista as suas consequências
para a saúde pública;
III - os antecedentes do infrator quanto às normas sanitárias.
Art. 33 São circunstâncias atenuantes:
I - não ter sido a ação do infrator fundamental para a ocorrência
do evento;
II - procurar o infrator, por espontânea vontade, reparar ou
minorar as consequências do ato lesivo à saúde pública que lhe tiver sido imputado;
III - ser primário o infrator e não haver o concurso de
agravantes.
Art. 34 São circunstâncias agravantes:

I - ser reincidente o infrator;
II - ter o infrator cometido a infração para obter vantagem
pecuniária decorrente do consumo, pelo público, de produto elaborado em desacordo
com o disposto na legislação sanitária;
III - coagir outrem para a execução material da infração;
IV - ter a infração consequências calamitosas para a saúde
pública;
V - deixar o infrator, tendo conhecimento de ato lesivo à saúde
pública, de tomar as providências de sua alçada tendentes a evitá-lo;
VI - ter o infrator agido com dolo, fraude ou má-fé.
§ 1º A reincidência torna o infrator passível de enquadramento
na penalidade máxima, e a infração será caracterizada como gravíssima.
§ 2º A infração de normas legais sobre o controle da infecção
hospitalar será considerada de natureza gravíssima.
Art. 35 Havendo concurso de circunstâncias atenuantes e
agravantes, a aplicação da pena será considerada em razão das que sejam
preponderantes.
Art. 36 Quando o infrator for integrante da administração
pública, direta ou indireta, a autoridade sanitária notificará o superior imediato do
infrator e, se não forem tomadas as providências para a cessação da infração no prazo
estipulado, comunicará o fato ao Ministério Público, com cópia do processo
administrativo instaurado para apuração do ocorrido.
Parágrafo único.
As infrações sanitárias que também
configurarem ilícitos penais serão comunicadas à autoridade policial e ao Ministério
Público.
Art. 37 A autoridade sanitária competente, após verificar a
ocorrência da infração e aplicar a sanção cabível mediante processo administrativo,
comunicará o fato formalmente ao conselho de classe correspondente.
Art. 38 As infrações às disposições legais e regulamentares de
ordem sanitária prescrevem em 05 (cinco) anos.
§ 1º A prescrição se interrompe pela notificação ou por outro
ato da autoridade competente que objetive a apuração da infração e a consequente
imposição de pena.
§ 2º Não corre o prazo prescricional enquanto houver processo
administrativo pendente de decisão.
Art. 39 A penalidade de multa será aplicada em dobro em caso
de reincidência.

§ 1º Verifica-se a reincidência pela prática da mesma infração
sanitária, após decisão administrativa irrecorrível que tenha mantido a penalidade de
multa ou advertência anterior.
§ 2º A reincidência é específica e não se estende aos demais
estabelecimentos da mesma empresa.
§ 3º Cessam os efeitos da reincidência se, entre a decisão
administrativa irrecorrível e a infração sanitária posterior, tiver transcorrido período de
tempo superior a 05 (cinco) anos.
Art. 40 A penalidade de intervenção é ato privativo do
Secretário Municipal de Saúde de Saúde, vedada a delegação e será aplicada aos
estabelecimentos sujeitos a controle sanitário que recebam recursos públicos e cuja
administração irregular esteja colocando em grave risco a saúde pública ou contrariando
o interesse público.
§ 1º Os recursos públicos aplicados durante a intervenção serão
ressarcidos ou compensados na forma da Lei.
§ 2º A duração da intervenção limitar-se-á ao tempo julgado
necessário pela autoridade sanitária para que cesse o risco aludido no caput deste artigo,
não podendo exceder ao período de 180 (cento e oitenta) dias.
§ 3º A portaria que declarar a intervenção indicará o
interventor, sendo vedada a nomeação do então dirigente, sócios ou responsáveis
técnicos, seus cônjuges e parentes até segundo grau.
§ 4º A penalidade de intervenção não suspende e não exclui a
ação dos outros órgãos da Secretaria Municipal de Saúde.
CAPITULO IV
DO PROCESSO E DAS AUTORIDADES SANITÁRIAS
Art. 41 São autoridades sanitárias para os efeitos desta lei:
I - Prefeito Municipal de Catalão;
II - Secretário Municipal de Saúde;
III - gerentes de planejamento e coordenação das ações de saúde
e dos distritos sanitários das administrações regionais ou órgãos que os substituam;
IV - gerentes dos órgãos central e regionais de vigilância
sanitária, ou outros órgãos de natureza fiscal que os substituam;
V - membros das equipes multidisciplinares ou grupos técnicos
de vigilância sanitária, controle de zoonoses, vigilância epidemiológica, saúde do
trabalhador, imunização, assistência à saúde, regulação hospitalar e do laboratório de
bromatologia;
VI - os servidores das carreiras fiscais de vigilância sanitária.
Parágrafo único. A competência para lavrar auto de infração,
auto de coleta de amostras, auto de imposição de penalidade, auto de apreensão, termo
de imposição de medida administrativa, anotações nos livros de inspeção é exclusiva

dos fiscais de saúde da carreira fiscal de vigilância sanitária, em efetivo exercício de
seus cargos ou no exercício de cargos em comissão, estritamente na área de fiscalização
sanitária.
Art. 42 A Secretaria Municipal de Agricultura e
Desenvolvimento e a Procuradoria Geral do Município garantirão às autoridades
sanitárias a proteção jurídica necessária ao exercício de suas funções.
§ 1º Os órgãos da administração municipal fornecerão com
presteza dados cadastrais e demais informações necessárias ao bom andamento dos
processos sanitários.
§ 2º As autoridades policiais, quando solicitadas, deverão prestar
aos fiscais de saúde a assistência de que necessitarem para o fiel cumprimento de suas
atribuições legais.
§ 3º As ações fiscais nas áreas de risco poderão ser feitas em
conjunto com as autoridades policiais a que se refere o parágrafo anterior.
§ 4º As ações a que se refere o parágrafo terceiro serão
realizadas, salvo quando houver risco iminente à integridade física ou moral do fiscal de
saúde.
Art. 43 A autoridade sanitária terá livre ingresso, em qualquer
dia e hora, em todos os estabelecimentos sujeitos ao controle sanitário e neles fará
observar as leis e regulamentos que se destinam à promoção, proteção e recuperação da
saúde.
Parágrafo único. O ingresso da autoridade sanitária nos
domicílios fica condicionado à autorização do proprietário ou de quem o represente ou,
ainda, mediante o atendimento das formalidades legais pertinentes.

Art. 44 - O valor da multa de que trata o caput deste artigo será:
I – nas infrações leves de R$ 200,00 (duzentos reais) e R$
1.200,00 (um mil e duzentos reais);
II – nas infrações graves de R$ 1.201,00 (um mil duzentos e um
reais) a R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
III – nas infrações gravíssimas de 5.001,00 (cinco mil e um
reais) a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

CAPITULO V
DAS DESINTERDIÇÕES
Art. 45 As inspeções para desinterdição somente serão
realizadas mediante protocolização de requerimento de desinterdição junto ao Núcleo de

Protocolo do Município de Catalão, constando declaração da empresa de que todas as
irregularidades apontadas no auto de interdição foram semanas.
§ 1° Somente Fiscal Sanitário poderá desinterditar o local, por
meio do auto de desinterdição que deve ser devidamente preenchido.
§ 2° Deverão ser juntados no processo os documentos que
comprovam a declaração e que as irregularidades foram sanadas.
Art. 46 Nas lacunas e omissões desta lei fica o Município de
Catalão, Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento, suas Autarquias,
Vigilância Sanitária autorizados a se valer da legislação Estadual e Federal que rege o
assunto, bem como expedir decretos e regulamentos para sua fiel execução.
Art. 47 Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 48 Revogam-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CATALÃO-GO,
Estado de Goiás, aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de maio de 2016.

JARDEL SEBBA
Prefeito Municipal

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Município de Catalão

LEI Nº 3.395, de 08 de junho de 2016
“Abre Crédito Especial no orçamento do
Município em execução, ano/2016, para ampliação
do sistema de abastecimento de água de Catalão,
com implantação de redes de distribuição e
ligações prediais no âmbito do Programa
Saneamento Para Todos no valor especificado
abaixo e dá outras providências”.

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, no
uso de suas prerrogativas constitucionais, aprova, e eu, Prefeito
Municipal, sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1° - Fica autorizado o Executivo Municipal a abrir
no orçamento em execução (Lei Municipal nº 3.325, de 11 de dezembro
de 2015, que estima a receita e fixa a despesa para o exercício de 2016),
o crédito especial abaixo-relacionado, na importância de R$ 618.500,00
(seiscentos e dezoito mil e quinhentos reais), obedecendo as seguintes
classificações:
Órgão Solicitante: SAE – Superintendência Municipal de Água e Esgoto
Unidade Executora: SAE – Superintendência Municipal de Água e
Esgoto
Motivo: Alteração PPA/LOA

Objeto: Contratação de pessoa jurídica e aquisição de imobilizado
destinado a ampliação do Sistema de Abastecimento de Água de
Catalão – GO com ampliação de catações, adutoras de água bruta, sub
adutoras, reservatórios, ampliação da ETA, além da implantação de
redes de distribuição e ligações prediais no âmbito do Programa
Saneamento Para Todos
Dotação:
12.1001.17.512.4012.1641 – 449039 (190) – R$ 518.650,00
12.1001.17.512.4012.1641 – 449052 (190) – R$ 100.000,00
449039 – Outros Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica
449052 – Equipamentos e Material Permanente
1641 – Implantação e Construção da Rede de Abastecimento de Água ETA
Anulação de Dotação:
12.1001.17.512.4012.1641 – 449051 (190) – R$ 618.650,00
449051 – Obras e Instalações
1641 – Implantação e Construção da Rede de Abastecimento de Água ETA
Art. 2º - Para cobertura do crédito especial autorizado
no artigo anterior desta lei serão utilizados recursos de anulação de
dotação, conforme especificado no Quadro acima.
Art. 3º - Fica autorizado a abrir crédito Adicional de
natureza suplementar até o limite fixado na Lei nº 3.325, de 11 de
dezembro de 2015, que dispõe sobre a Lei Orçamentária Anual para o
exercício de 2016.

Art. 4º - Fica autorizado a fazer as alterações e
inclusões necessárias no Plano Plurianual – PPA de 2014/2017, lei
municipal nº 3.190, de 11 de dezembro de 2014, alterada pela Lei
Municipal de nº 3.310, de 20 de dezembro de 2015; na Lei de Diretrizes
Orçamentária – LDO para 2016, lei municipal nº 3.276, de 15 de junho de
2015, alterada pela Lei Municipal nº 3.309, de 20/10/2015, bem como na
Lei Orçamentária Anual – LOA de 2016, Lei Municipal de nº 3.325, de
11/12/2015.
Art.5º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CATALÃOGO, Estado de Goiás, aos 08 (oito) dias do mês de junho de 2016.

JARDEL SEBBA
Prefeito Municipal

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Município de Catalão

LEI Nº 3.396, de 08 de junho de 2016
“Denomina de “ALAS DE OBSERVAÇÃO IZABEL
CRISTINA LIMA DE SOUZA” as Alas de Observação da
UPA Dr. Jamil Sebba, localizada na Avenida Dr. Lamartine
Pinto de Avelar, nesta cidade. ”

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, no uso de
suas prerrogativas constitucionais, aprova, e eu, Prefeito Municipal, sanciono e
promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º. Fica denominada de “ALAS DE OBSERVAÇÃO
IZABEL CRISTINA LIMA DE SOUZA” as Alas de Observação da Unidade de Pronto
Atendimento – UPA Dr. Jamil Sebba, localizada na Avenida Dr. Lamartine Pinto de
Avelar, nesta cidade.
Paragrafo único – A placa indicativa conterá os seguintes
dizeres:
“Alas de Observação ISABEL CRISTINA LIMA DE SOUZA ”

Art. 2º. Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação,
revogando-se as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CATALÃO-GO,
Estado de Goiás, aos 08 (oito ) dias do mês de junho de 2016.

JARDEL SEBBA
Prefeito Municipal

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Município de Catalão

LEI Nº 3.397, de 15 de junho de 2016

“AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A CONCEDER
AUXILIO FINANCEIRO A ATLETA CATALANO QUE
PARTICIPARÁ DO MUNDIAL DE JIU JITSU EM 2016, E
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

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

Art.1º - Fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado,
em nome do Município de Catalão a conceder auxílio financeiro ao atleta de Jiu Jitsu
catalano, APARECIDO ALEXANDRE DE JESUS, portador do CPF nº 885.981.28104, que irá participar do Mundial de Jiu Jitsu Esportivo, que acontecerá na cidade de
São Paulo – SP, nos dias 13, 14, 15, 16 e 17 de Julho de 2016.
Art.2° - O valor autorizado no art.1° será de até R$ 2.000,00
(dois mil reais) e se destinará a cobrir despesas de inscrição, transporte, alimentação,
hospedagem, materiais esportivos, uniformes e equipamentos para treinamentos e
competição do atleta.
Parágrafo único – A Prestação de contas se dará no prazo de 30
dias após o recebimento do recurso.
Art.3° - As despesas oriundas desta lei correrão a conta da
seguinte dotação orçamentária:

01.3012.27.812.4018.4129. 339048 (100)
4129 – Departamento das Atividades Esportivas Comunitárias.

339048 – Outros Auxílios Financeiros a Pessoas.
Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CATALÃO-GO,
Estado de Goiás, aos 15 (quinze ) dias do mês de junho de 2016.

JARDEL SEBBA
Prefeito Municipal

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Município de Catalão

LEI Nº 3.398, de 15 de junho de 2016
“Autoriza o Poder Executivo a conceder isenção do
pagamento da tarifa de estacionamento rotativo aos portadores
de deficiência física 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
conceder isenção da tarifa de estacionamento rotativo no âmbito do Município de
Catalão para os veículos que conduzem e/ou são conduzidos por pessoas portadoras de
necessidades especiais, mediante a apresentação de cartão de Portador de Necessidades
Especiais - PNE.
Art. 2º - Os critérios para emissão do cartão para as pessoas
com deficiência física são aqueles definidos pela RESOLUÇÃO 304 DE 18 DE
DEZEMBRO DE 2008, do Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN.
Art. 3º - O cadastramento da pessoa com deficiência física
interessada em beneficiar-se desta lei, bem como a apresentação dos documentos
necessários para a obtenção do cartão de PNE se dará perante a SMTC.
Art. 4º - A confecção do cartão se dará com a apresentação da
fotocopia dos seguintes documentos:
I – Documento oficial com foto;
II – Comprovante de endereço, demonstrando que reside no
município;
III – Laudo médico atestando ser portadora de deficiência e
com dificuldade de locomoção.
Art. 5º - O cartão terá validade de 03 (três) anos e a sua
renovação poderá ser requerida nos 30 (trinta) dias anteriores ao seu vencimento.
Parágrafo único. A não renovação no prazo previsto no caput
deste artigo implicará em seu cancelamento.
Art. 6º - Para que tenha direito à isenção do pagamento da tarifa
de Estacionamento Rotativo, o Portador de Necessidades Especiais – PNE, deverá
estacionar nas vagas devidamente sinalizadas com o Símbolo Internacional de
Acesso, especialmente criadas pelo órgão de trânsito para esse fim, ainda, os
seguintes aspectos:
I - A permanência de estacionamento do veículo deverá ser de
no máximo 02 (duas) horas na área azul e no máximo 04 (quatro) horas na área verde,
sendo permitida a troca de vaga por outra localizada na mesma quadra;

II - A permanência do condutor ou de outra pessoa no interior
não desobriga o uso do cartão.
Art. 7º - Estacionar o veículo em desacordo com o presente
regulamento sujeitará os infratores às penalidades previstas no Código de Trânsito
Brasileiro.
Art. 8º - A autorização concedida por meio deste cartão somente
terá validade se o mesmo for apresentado no original e preencher as seguintes
condições:
I – Estiver colocado sobre o painel do veículo, com frente
voltada para cima;
II – For apresentado à autoridade de trânsito ou aos seus
agentes, sempre que solicitado.
Art. 9º - Este cartão de autorização poderá ser recolhido e o ato
da autorização suspenso ou cassado, a qualquer tempo, a critério do órgão de trânsito,
especialmente se verificada irregularidade em sua utilização, considerando-se como tal,
dentre outros:
I – O empréstimo do cartão a terceiros;
II – O uso de cópia do cartão, efetuada por qualquer processo;
III – O porte do cartão com rasuras ou falsificado;
IV – O uso do cartão em desacordo com as disposições nele
contidas ou na legislação pertinente, especialmente se constatado pelo agente que o
veículo por ocasião da utilização da vaga especial, não serviu para o transporte do
deficiente físico;
V – O uso do cartão com a validade vencida.
Art. 10 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação,
revogando-se as disposições em contrário, em especial a Lei nº 3.377, de 12 de abril de
2016.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CATALÃO-GO,
Estado de Goiás, aos 15 (quinze ) dias do mês de junho de 2016.
JARDEL SEBBA
Prefeito Municipal

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Município de Catalão

LEI Nº 3.399, de 15 de junho de 2016

“Autoriza o Poder Executivo a conceder isenção do
pagamento da tarifa de estacionamento rotativo para pessoas
com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos 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
conceder isenção da tarifa de estacionamento rotativo no âmbito do Município de
Catalão para os veículos que conduzem e/ou são conduzidos por pessoas idosas,
mediante a apresentação do Cartão de Idoso.

Art. 2º - Entende-se por idoso, para efeito desta lei, pessoas com
idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, conforme disposto no Artigo 1º da Lei
Federal 10.741/03 – Estatuto do Idoso.

Art. 3º - O cadastramento do idoso interessado em beneficiar-se
desta lei, bem como a apresentação dos documentos necessários para a obtenção do
cartão de isento se dará perante a SMTC.

Art. 4º - A confecção do cartão se dará com a apresentação da
fotocopia dos seguintes documentos:
I – Documento oficial com foto, que contenha data de
nascimento;
II – Comprovante de endereço, demonstrando que reside no
município;
Art. 5º - O cartão terá validade de 03 (três) anos e a sua
renovação poderá ser requerida nos 30 (trinta) dias anteriores ao seu vencimento.

Parágrafo único. A não renovação no prazo previsto implicará
em seu cancelamento.

Art. 6º - Para que tenha direito à isenção do pagamento da tarifa
de Estacionamento Rotativo, o idoso, deverá estacionar nas vagas sinalizadas conforme
Anexo I da RESOLUÇÃO 303 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2008, do Conselho
Nacional de Trânsito – CONTRAN, ainda, os seguintes aspectos:

I - A permanência de estacionamento do veículo deverá ser de
no máximo 02 (duas) horas na área azul e no máximo 04 (quatro) horas na área verde,
sendo permitida a troca de vaga por outra localizada na mesma quadra;

II - A permanência do condutor ou de outra pessoa no interior
não desobriga o uso do cartão.

Art. 7º - Estacionar o veículo em desacordo com o presente
regulamento sujeitará os infratores às penalidades previstas no Código de Trânsito
Brasileiro.
Art. 8º - A autorização concedida por meio do cartão somente
terá validade se o mesmo for apresentado no original e preencher as seguintes
condições:
I – Estiver colocado sobre o painel do veículo, com frente
voltada para cima;
II – For apresentado à autoridade de trânsito ou aos seus
agentes, sempre que solicitado.

Art. 9 - Este cartão de autorização poderá ser recolhido e o ato
da autorização suspenso ou cassado, a qualquer tempo, a critério do órgão de trânsito,
especialmente se verificada irregularidade em sua utilização, considerando-se como tal,
dentre outros:
I – O empréstimo do cartão a terceiros;
II – O uso de cópia do cartão, efetuada por qualquer processo;
III – O porte do cartão com rasuras ou falsificado;
IV – O uso do cartão em desacordo com as disposições nele
contidas ou na legislação pertinente, especialmente se constatado pelo agente que o

veículo por ocasião da utilização da vaga especial, não serviu para o transporte do
idoso;
V – O uso do cartão com a validade vencida.

Art. 10 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação,
revogando-se as disposições em contrário, em especial a Lei nº 3.378, de 12 de abril de
2016.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CATALÃO-GO,
Estado de Goiás, aos 15 (quinze ) dias do mês de junho de 2016.

JARDEL SEBBA
Prefeito Municipal

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Município de Catalão

LEI Nº 3.400, de 15 de junho de 2016

“Altera o §1º, do Art. 1º, da Lei Municipal nº 3.391, de 25 de
maio de 2016, da forma que especifica.”

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

Art. 1º - O § 1º, do Art. 1º, da Lei Municipal nº 3.391, de 25 de
maio de 2016, passa, a partir desta data, a vigorar com a seguinte redação:
“Lei Municipal nº 3.391, de 25 de maio de 2016:
Art. 1º - ...
§1º - Para fins de atendimento ao caput deste artigo, o lote
pertencente ao Município de Catalão fica desafetado de sua primitiva condição (de
Programa Habitacional de Interesse Social - PHIS), passando-o à categoria de bem
disponível. ”
§ 2º- ...
Art. 2º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CATALÃO-GO,
Estado de Goiás, aos 15 (quinze ) dias do mês de junho de 2016.

JARDEL SEBBA
Prefeito Municipal

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Município de Catalão

LEI Nº 3.401, de 15 de junho de 2016
“Faz desafetação e autoriza permuta de lotes de terreno que
menciona e dá outras providências.”

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

Art. 1º. - Ficam desafetados de sua finalidade de programa de habitação de
interesse social - PHIS, passando a integrar a categoria dos bens patrimoniais do
Município disponíveis para alienação via de permuta, os imóveis identificados do
Residencial Portal do Lago I, descritos e caracterizados a seguir:

- Quadra 30, lotes 01 a 19;
- Quadra 33, lotes 01 a 03;

Art. 2º Fica o Poder Executivo autorizado a permutar com a empresa S & J
CONSULTORIA E INCORPORAÇÃO LTDA, CNPJ nº 10.144.917/0001-13, os
imóveis descritos e caracterizados no art. 1º desta Lei, perfazendo um total de 22 (vinte
e dois) lotes de terreno, ante a existência de interesse público devidamente justificado,
já que os lotes a serem recebidos pela municipalidade estão em áreas providas de
infraestrutura, em conformidade com o disposto no art. 14, incisos XII e XVII da Lei
Orgânica do Município de Catalão, pelos seguintes imóveis do Residencial Portal do
Lago I:

- Quadra 02, lotes 03, 16, 27 e 29;
- Quadra 03, lotes 06, 18, 24 e 31;
- Quadra 04, lote 06;
- Quadra 05, lotes 04, 10 e 21;
- Quadra 06, lotes 12, 26, 28 e 30;
- Quadra 07, lote 07;
- Quadra 09, lote 01;
- Quadra 10, lotes 01, 16, 17 e 19;

§1º - A permuta dos imóveis se fará de uns pelos outros, sem qualquer torna ou
volta compensatória, fazendo-se as transmissões livres e desembaraçadas de quaisquer
ônus.

§2º - O Município de Catalão, para que a permuta se revista de todas as cautelas
legais e comuns em tais operações, providenciou Laudo de Avaliação elaborado por
Comissão de Avaliação instituída pelo Executivo para tal fim.

§3º - Os imóveis que passarão ao domínio do Município de Catalão ficam
declarados como lotes destinados ao programa de habitação de interesse social - PHIS, e
como tal afetados em sua totalidade, o que deverá constar da escrituração.

§4º - Fica dispensada a licitação por se tratar de caso de interesse público
devidamente justificado nos termos do art. 17, I, “c” c/c art. 24, X, da Lei Federal nº
8.666/93 e Art. 8º, VIII, da Lei Orgânica deste Município.

Art. 2º. As custas e emolumentos cartorários decorrentes da execução desta lei
são de responsabilidade do Município, e correrão à conta de verba própria do orçamento
vigente, dispensada a incidência do Imposto sobre Transmissões de Bens Imóveis –
ITBI, na forma do art. 156, II, da Constituição Federal.
Art. 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CATALÃO-GO,
Estado de Goiás, aos 15 (quinze ) dias do mês de junho de 2016.
JARDEL SEBBA
Prefeito Municipal

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Município de Catalão

LEI Nº 3.402, de 22 de junho de 2016

“Denomina como JOSÉ MANOEL FERREIRA BORGES
COELHO a praça no Jardim Primavera, localizada de frente à
Rua das Aroeiras com a Rua das Dálias”.
A Câmara 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 “JOSÉ MANOEL FERREIRA
BORGES COELHO” a praça localizada o Jardim Primavera, de frente à Rua das
Aroeiras com a Rua das Dálias, nesta cidade.
Art. 2º - A Secretaria Municipal de Infraestrutura promoverá a
instalação de placas denominativas no local.
Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação,
revogando-se as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CATALÃO-GO,
Estado de Goiás, aos 22 (vinte e dois ) dias do mês de junho de 2016.

JARDEL SEBBA
Prefeito Municipal

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Município de Catalão

LEI Nº 3.403, de 22 de junho de 2016
“Autoriza a realização de permuta de imóveis com o objetivo
de realizar prolongamento de via pública 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
permutar, em nome do MUNICIPIO DE CATALÃO, os lotes de terreno a seguir
designados: lote nº 01 da Quadra 03, com 369,94m², cadastrado no CCI sob o nº
49972, no Loteamento Residencial Barka; lote nº 02 da Quadra 03, com 338,91m²,
cadastrado no CCI sob o nº 49973, no Loteamento Residencial Barka; lotes nº 03 e 25
da Quadra 03, com 360,00m², cadastrados no CCI nº 49974 e 49996, no Loteamento
Residencial Barka; lote nº 22 da Quadra 04, no Loteamento Residencial Barka II,
com 300,00m², cadastrado no CCI sob o nº 56937, todos nesta cidade e de propriedade
do Município de Catalão, por uma gleba de terras situada na fazenda “Santa Cruz”,
perímetro urbano desta cidade, fração equivalente a 1.576,50 m², referente ao Registro
sob o nº R.1-8.331 no livro 2-V, cadastrado no CCI sob o nº 26603, de propriedade de
RUYTER TEIXEIRA REIS.
§1º - Para fins de atendimento ao caput deste artigo, os lotes
pertencentes ao Município de Catalão ficam desafetados de sua primitiva condição (de
Programa Habitacional de Interesse Social - PHIS), passando-os à categoria de bem
disponível.
§2º - A permuta dos imóveis se fará de uns pelo outro, sem
qualquer torna ou volta compensatória, fazendo-se as transmissões livres e
desembaraçadas de quaisquer ônus.
§3º - O Município de Catalão, para que a permuta se revista de
todas as cautelas legais e comuns em tais operações, providenciou Laudo de Avaliação
elaborado por Comissão de Avaliação instituída pelo Executivo para tal fim.
§4º - O imóvel que passará ao domínio do Município de Catalão
servirá para dar sequência da Avenida Castelo Branco.
§5º - Compete à Secretaria Municipal de Administração os
trâmites necessários à escrituração cartorária.
§6º - Fica dispensada a licitação, por se tratar de caso de
interesse público devidamente justificado, nos termos do artigo 17, inciso I, alínea “c”,
c/c artigo 24, inciso X, ambos da Lei Federal nº 8.666/93.
Art. 2º. As custas e emolumentos cartorários decorrentes da
execução desta lei são de responsabilidade do Município, e correrão à conta de verba

própria do orçamento vigente, dispensada a incidência do Imposto sobre Transmissões
de Bens Imóveis – ITBI, na forma do art. 156, II, da Constituição Federal.
Art. 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CATALÃO-GO,
Estado de Goiás, aos 22 (vinte e dois ) dias do mês de junho de 2016.

JARDEL SEBBA
Prefeito Municipal

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Município de Catalão

LEI Nº 3.404, de 22 de junho de 2016
“AUTORIZA O EXECUTIVO MUNICIPAL A CEDER EM
COMODATO A ASSOCIAÇÃO PERERÊ O IMÓVEL

PÚBLICO QUE
PROVIDÊNCIAS”.

ESPECIFICA

E

DÁ

OUTRAS

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

Art. 1º - Fica o Executivo Municipal autorizado a ceder em
comodato, por 240 (duzentos e quarenta) meses, podendo ser renovado por igual ou
outro período, a ASSOCIAÇÃO PERERÊ, sociedade civil sem fins lucrativos, de
caráter assistencial, inscrita no CNPJ 13.233.039/0001-09, com sede na Rua Grupiara,
nº 2751, Bairro Nossa Senhora de Fátima, CEP 75709-200, nesta cidade de Catalão,
Estado de Goiás, o bem imóvel de propriedade do Município de Catalão, com a
finalidade de construção de sua sede civil necessária à prestação dos serviços sociais a
que se destina, a seguir descrito:

- uma Área de Terreno com 1.000,00 m², localizada no
Loteamento Jardim Europa de Catalão – Goiás, caracterizada como Área – de
Equipamento Comunitário, formada por um polígono irregular as seguintes medidas e
confrontações: começa no marco 01 confrontando com Rua – A, com uma distância de
20,00 metros até o marco 02, dai segue a direita confrontando com a Área de
Equipamento Comunitário, com uma distância de 50,00 metros até o marco 3, dai
segue a direita confrontando com a Área de Equipamento Comunitário, com uma
distância de 20,00 metros até o marco 4 dai segue novamente a direita, confrontando
ainda com a Área Equipamento Comunitário, com uma distância de 50,00 metros até o
marco 01 onde teve seu inicio, perfazendo uma Área total de 1.000,00 m² (mil metros
quadrados).

Art. 2º - O imóvel objeto do comodato deverá servir como sede
civil da ASSOCIAÇÃO PERERÊ, que se compromete a desenvolver no local as
atividades de acordo com o seu estatuto.

§ 1º - Nenhuma benfeitoria, seja útil ou necessária, levadas a
efeito pela COMODATÁRIA serão indenizadas pelo Município.

§ 2º - O presente comodato não ensejará contrapartida financeira
por qualquer das partes.

Art. 3º - Em caso de extinção do Comodato ou devolução do
imóvel por parte da COMODATÁRIA, as benfeitorias passarão a integrar o patrimônio
do Município, ficando o comodato revogado automaticamente.

Art. 4º - As despesas decorrentes da aplicação desta Lei, se
houverem, serão suportadas a conta do orçamento vigente.

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CATALÃO-GO,
Estado de Goiás, aos 22 (vinte e dois ) dias do mês de junho de 2016.

JARDEL SEBBA
Prefeito Municipal

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Município de Catalão

LEI Nº 3.405, de 22 de junho de 2016
“AUTORIZA O EXECUTIVO MUNICIPAL A CEDER EM
COMODATO A ASSOCIAÇÃO CATALANA DE
EQUOTERAPIA - ASCATE O IMÓVEL PÚBLICO QUE
ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, no uso de
suas prerrogativas constitucionais, aprova, e eu, Prefeito Municipal, sanciono e
promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica o Executivo Municipal autorizado a ceder em
comodato, por 240 (duzentos e quarenta) meses, podendo ser renovado por igual ou
outro período, a ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EQUOTERAPIA - ASCATE,
sociedade civil sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ 18.967.172/0001-02, com sede na
Avenida João Netto de Campos, SN, Bairro Santa Cruz, CEP 75706-420, nesta cidade
de Catalão, Estado de Goiás, o bem imóvel de propriedade do Município de Catalão,
com a finalidade de construção de sua sede civil necessária à prestação dos serviços
sociais a que se destina, a seguir descrito:
- uma Área de Terras designada de A.C.EQ., sendo parte da
Matrícula 20.713, situada na Fazenda Santo Antônio do Ouvidor, às margens da GO330 próximo ao KM 315+500 na margem esquerda sentido Catalão Ouvidor, situada na
zona rural deste município, com 10.000,00 m², (1.00 ha) com a seguinte descrição
perimétrica: tem início no ponto ACE1 às margens da Estrada de Servidão; daí segue
confrontando com propriedade do Município de Catalão, área remanescente da
Matrícula nº 20.713, numa distância de 66,67, metros até o ponto EQ3, daí vira a direita
confrontando com a Faixa de Domínio da GO-330 numa distância de 150,00 metros até
o ponto EQ4; daí vira à direita confrontando com a estrada de servidão numa distância
de 66,67 metros, até o ponto onde teve início e finda a presente descrição.
Art. 2º - O imóvel objeto do comodato deverá servir como sede
civil da ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EQUOTERAPIA - ASCATE, que se
compromete a desenvolver no local as atividades de acordo com o seu estatuto.
§ 1º - Nenhuma benfeitoria, seja útil ou necessária, levadas a
efeito pela COMODATÁRIA serão indenizadas pelo Município.
§ 2º - O presente comodato não ensejará contrapartida financeira
por qualquer das partes.
Art. 3º - Em caso de extinção do Comodato ou devolução do
imóvel por parte da COMODATÁRIA, as benfeitorias passarão a integrar o patrimônio
do Município, ficando o comodato revogado automaticamente.
Art. 4º - As despesas decorrentes da aplicação desta Lei, se
houverem, serão suportadas a conta do orçamento vigente.
Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CATALÃO-GO,
Estado de Goiás, aos 22 (vinte e dois ) dias do mês de junho de 2016.

JARDEL SEBBA
Prefeito Municipal

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Município de Catalão

LEI Nº 3.406, de 22 de junho de 2016
“Autoriza o Município de Catalão a firmar convênio de parceria
com o ASSP – ASILO SÃO VICENTE DE PAULO DE
CATALÃO – CNPJ nº 00.001.833/0001-54 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, através do FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL a firmar convênio de parceria com o ASSP – ASILO SÃO
VICENTE DE PAULO DE CATALÃO, instituição filantrópica de direito privado, sem
fins lucrativos, declarada de utilidade pública federal publicada no Diário Oficial da
União em 23 de Agosto de 2002, com sede nesta cidade, visando à colaboração
financeira do Município à Associação para ajudar na manutenção e funcionamento
regular da entidade, bem como no cumprimento dos objetivos de seu estatuto.
Art.2º - O Município fica autorizado a conceder subvenção
financeira no valor de até R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais) a ser repassada a partir
de julho/2016 e a perdurar até julho de 2017, para ser utilizada no aprimoramento do
atendimento oferecido pela entidade, através de contratação de profissional
fisioterapeuta para desenvolver atividades físicas com os internos.
Parágrafo único - Os repasses ocorrerão mensalmente, conforme
ao que será estabelecido em convênio e de acordo com o plano de aplicação apresentado
pelo Asilo e aprovado pelo Município.
Art. 3º - Para fazer face aos recursos desta lei, o ASILO deverá
apresentar o plano de aplicação, e, posteriormente, a devida prestação de conta referente
às subvenções recebidas nos moldes indicados pela Controladoria Geral de Contas.
Art. 4º - Para cobrir despesas com a presente lei serão utilizados
créditos orçamentários já consignados no orçamento vigente, na importância total de até
R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais).
Art. 5º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CATALÃO-GO,
Estado de Goiás, aos 22 (vinte e dois ) dias do mês de junho de 2016.

JARDEL SEBBA
Prefeito Municipal

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Município de Catalão

LEI Nº 3.407, de 22 de junho de 2016
“Autoriza o Município de Catalão a firmar convênio de parceria
com a ASSAPEC – ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS E
PENSIONISTAS DE CATALÃO E REGIÃO – CNPJ nº
24.811.754/0001-90 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, através do FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL a firmar convênio de parceria com a ASSAPEC –

ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DE CATALÃO E
REGIÃO, entidade pública de direito privado, sem fins lucrativos, reconhecida de
utilidade pública via da lei estadual de nº 13.504, de 20 de agosto de 1999, com sede
nesta cidade, visando à colaboração financeira do Município à Associação para ajudar
na manutenção, funcionamento regular da entidade, bem como no cumprimento dos
objetivos de seu estatuto.

Art.2º - O Município fica autorizado a conceder subvenção
financeira no valor de até R$ 30.936,00 (trinta mil novecentos e trinta e seis reais) a ser
repassada a partir de junho/2016 e a perdurar até junho de 2017, para ser utilizada no
atendimento das necessidades urgentes de saúde de seus associados, incluindo a
prevenção, diagnostico, e oferta de condições para os tratamentos de doenças que são
mais características de pessoas idosas.
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 Controladoria Geral de
Contas.

Art. 4º - Para cobrir despesas com a presente lei serão utilizados
créditos orçamentários já consignados no orçamento vigente, na importância total de R$
30.936,00 (trinta mil novecentos e trinta e seis reais).

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CATALÃO-GO,
Estado de Goiás, aos 22 (vinte e dois ) dias do mês de junho de 2016.

JARDEL SEBBA
Prefeito Municipal

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Município de Catalão

LEI Nº 3.408, de 22 de junho de 2016
“Autoriza o Município de Catalão a firmar convênio de parceria
com a FEACC – FUNDAÇÃO ESPIRITA ANTERO DA COSTA
CARVALHO – CNPJ nº 09.071.300/0001-36 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, através do FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL a firmar convênio de parceria com a FEACC –
FUNDAÇÃO ESPIRITA ANTERO DA COSTA CARVALHO,
instituição
filantrópica de direito privado, sem fins lucrativos, reconhecida de utilidade pública via
da lei municipal de nº 2.579, de 06 de maio de 2008, com sede nesta cidade, visando à
colaboração financeira do Município à Associação para ajudar na manutenção e
funcionamento regular da entidade, bem como no cumprimento dos objetivos de seu
estatuto.

Art.2º - O Município fica autorizado a conceder subvenção
financeira no valor de até R$ 15.800,00 (quinze mil e oitocentos reais) durante o atual
exercício financeiro, a ser repassada a partir de junho/2016 e a perdurar até dezembro de
2016, para ser utilizada na aquisição de fraldas geriátricas, visando um melhor
atendimento aos internos e a higienização.
Parágrafo único - Os repasses ocorrerão mensalmente, conforme
ao que será estabelecido em convênio e de acordo com o plano de aplicação apresentado
pela Fundação e aprovado pelo Município.
Art. 3º - Para fazer face aos recursos desta lei, a FUNDAÇÃO
deverá apresentar o plano de aplicação, e, posteriormente, a devida prestação de conta
referente às subvenções recebidas nos moldes indicados pela Controladoria Geral de
Contas.
Art. 4º - Para cobrir despesas com a presente lei serão utilizados
créditos orçamentários já consignados no orçamento vigente, na importância total de até
R$ 15.800,00 (quinze mil e oitocentos reais).
Art. 5º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CATALÃO-GO,
Estado de Goiás, aos 22 (vinte e dois ) dias do mês de junho de 2016.

JARDEL SEBBA
Prefeito Municipal

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Município de Catalão

LEI Nº 3.409, de 29 de junho de 2016
“INSTITUI DIRETRIZES PARA AS METAS E AS
PRIORIDADES
DA
ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA
MUNICIPAL, INCLUINDO AS DESPESAS DE CAPITAL,
ORIENTANDO
A
ELABORAÇÃO
DA
LEI
ORÇAMENTÁRIA
E
DISPONDO
SOBRE
AS
ALTERAÇÕES NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA, PARA O
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017”.

A 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 PRELIMINARES

Art. 1º - As Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2017, de acordo com o
disposto no § 2º do Artigo 165, da Constituição da República Federativa do Brasil,
dispositivos da Constituição Estadual, da Lei Orgânica do Município e na Lei
Complementar Nº 101/00 – Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF de 04 de maio de
2000.
I – Institui normas gerais de diretrizes para a elaboração do Orçamento do Município,
compreendendo as metas, as prioridades e as despesas de capital da Administração
Pública Municipal para o exercício financeiro de 2017;

II – Dispõe sobre:
a) Alteração na Legislação Tributária;
b) Equilíbrio entre Receitas e Despesas;
c) Critério e Forma de Limitação de empenho, nos casos de:
c.1 – Verificação, ao final de um bimestre, que a realização da receita poderá não
comportar o Cumprimento das Metas de Resultado Primário ou Nominal Estabelecidas
no Anexo de Metas Fiscais;
c.2 – Redução da dívida Consolidada aos Limites Estabelecidos pela Lei de
Responsabilidade Fiscal;
d) Normas Relativas ao Controle de Custos dos Programas Financeiros com Recursos
dos Orçamentos;
e) Normas Relativas à Avaliação dos Resultados dos Programas Financiados com
Recursos dos Orçamentos;
f) Condições e Exigências para transferências de Recursos a Entidades Públicas e
Privadas;
g) Montante e Forma de Utilização da Reserva de Contingência.

Art. 2º - A Lei Orçamentária Anual - LOA, para o exercício financeiro de 2017, deverá
observar:
I - A Responsabilidade na Gestão Fiscal;
II - As Diretrizes Gerais para a Elaboração dos Orçamentos do Município, bem como as
suas Alterações;
III - A organização e a estrutura dos orçamentos;
IV - Do Montante e Forma de utilização da Reserva de Contingência;
V - A Execução Orçamentária e o Cumprimento de Metas;
VI - Instituição, a Previsão e a Efetivação de Receita;
VII - A Renúncia de Receita;
VIII - A Geração de Despesas;
IX - As Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado;
X - As Despesas com Pessoal;

XI - O Controle da Despesa Total com Pessoal;
XII - As Despesas com a Seguridade Social;
XIII - A Destinação dos Recursos Públicos ao Setor Privado;
XIV - A Dívida e o Endividamento;
XV - Os Limites da Dívida Pública;
XVI - A Recondução da Dívida aos Limites;
XVII - As Operações de Crédito – Contratação;
XVIII - As Operações de Crédito – Vedações;
XIX - As Operações de Crédito por Antecipação de Receita Orçamentária – ARO;
XX - As Disponibilidades de Caixa;
XXI - A Preservação do Patrimônio Público;
XXII - A Transparência na Gestão Fiscal;
XXIII - A Escrituração das Contas Públicas;
XXIV - As Metas e as Prioridades da Administração Pública Municipal;
XXV - As Disposições Finais.

CAPÍTULO II
DA RESPONSABILIDADE NA GESTÃO FISCAL

Art. 3º - O Projeto de Lei Orçamentária deve obedecer aos Princípios da Legalidade,
Legitimidade, Impessoalidade, Moralidade, Publicidade, Eficiência, Economicidade e
probidade administrativa.
Art. 4º - O Projeto de Lei Orçamentária deve primar pela Responsabilidade na Gestão
Fiscal, atendendo para a ação planejada e transparente, direcionada para a prevenção de
riscos e a correção de desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas.

Art. 5º - O Projeto de Lei Orçamentária, para que a Sistemática da Responsabilidade na
Gestão Fiscal possa atingir a sua finalidade, que é o equilíbrio das contas públicas, deve
estar voltado para:
§ 1º - Através de ação planejada e transparente, cumprir metas de resultados entre
receitas e despesas, e metas físicas dos projetos e atividades;
§ 2º - Mediante prevenção de riscos e correção de desvios, obedecendo aos limites e
condições no que tange a:
I - Renúncia de Receita;
II - Geração de Despesas com Pessoal, da Seguridade Social e Outras;
III - Dívida Consolidada;
IV - Operação de Crédito, inclusive por Antecipação de Receita – ARO;
V - Concessão de Garantia;
VI - Inscrição em Restos a Pagar.

CAPÍTULO III
DAS DIRETRIZES GERAIS PARA A ELABORAÇÃO DOS ORÇAMENTOS
DO MUNICÍPIO, BEM COMO AS SUAS ALTERAÇÕES.
Art. 6º – A elaboração do projeto, a aprovação e a execução da lei orçamentária de
2017 deverão ser realizadas de modo a evidenciar a transparência da gestão fiscal,
observando-se o princípio da publicidade e permitindo-se o amplo acesso da sociedade a
todas as informações relativas a cada uma dessas etapas, bem como levar em conta a
obtenção dos resultados previstos no Anexo de Metas Fiscais que integra a presente Lei.
Art. 7º – O Poder Legislativo terá como limite de despesas correntes e de capital em
2017 os limites estabelecidos no Art. 29-A da Constituição Federal.
Art. 8º – Além de observar as demais diretrizes estabelecidas nesta Lei, à alocação dos
recursos na lei orçamentária e em seus créditos adicionais serão feitas de forma a
propiciar o controle dos custos das ações e a avaliação dos resultados dos programas de
Governo.
.
Art. 9º. O Poder Executivo poderá, mediante Decreto, transpor, remanejar, transferir ou
utilizar, total ou parcialmente, as dotações orçamentárias aprovadas na Lei
Orçamentária e em seus créditos adicionais, em decorrência de extinção, transformação,
transferência, incorporação ou desmembramento de órgãos e entidades, bem como de
alterações de suas competências ou atribuições.

§ 1º. As categorias de programação, aprovadas na lei orçamentária e em seus créditos
adicionais, poderão ser modificadas, por meio de Decreto, para atender às necessidades
de execução, desde que verificada a inviabilidade técnica, operacional ou econômica da
execução do crédito, criando, quando necessário, novas naturezas de despesa.
§ 2º. As modificações a que se refere este artigo também poderão ocorrer quando da
abertura de créditos suplementares autorizados na lei orçamentária, os quais deverão ser
abertos mediante decreto do Poder Executivo.
Art. 10. A abertura de créditos suplementares e especiais dependerá de previa
autorização legislativa e da existência de recursos disponíveis para cobrir a despesa, nos
termos da Lei Federal nº 4.320/1964 e da Constituição Federal.
§ 1º. A lei orçamentária conterá autorização e disporá sobre o limite para abertura de
créditos adicionais suplementares.
§ 2º. Acompanharão os projetos de lei relativos a créditos adicionais exposições de
motivos circunstanciados que os justifiquem e que indiquem as conseqüências dos
cancelamentos de dotações propostas.
Art. 11 – Não poderão ser destinados recursos para atender a despesas com:
I – ações que não sejam de competência exclusiva do Município, comum à União, ao
Estado, ou com ações em que a Constituição não estabeleça a obrigação do Município
em cooperar tecnicamente e financeiramente;
II – igrejas, ou quaisquer outras entidades congêneres, excetuadas os CMEIS, entidades
sem fins lucrativos e escolas para atendimento escolar;
III – pagamento, a qualquer título, a servidor da administração pública, empregado de
empresa pública ou de sociedade de economia mista, por serviços de consultoria ou
assistência técnica, inclusive custeados com recursos provenientes de convênios,
acordos, ajustes ou instrumentos congêneres, firmados com órgãos ou entidades de
direito público ou privado, nacionais ou internacionais.
Art. 12 - A Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO contém: o anexo de metas fiscais e o
anexo de riscos fiscais.
Art. 13 - Os Anexos de Metas Fiscais contém:
Demonstrativo I - Metas anuais, em valores para o exercício a que se referirem, e para
os dois seguintes;
Demonstrativo II - A avaliação do cumprimento das Metas Fiscais do exercício
anterior;
Demonstrativo III - Metas fiscais anuais comparadas com as fixadas nos três
exercícios anteriores;

Demonstrativo IV - A evolução do Patrimônio Líquido, também nos últimos três
exercícios, destacando a origem e a aplicação dos recursos obtidos com a alienação de
Ativos;
Demonstrativo V – Origem e aplicação dos recursos obtidos com a alienação de ativos;
Demonstrativo VI – Avaliação da situação financeira e atuarial do regime próprio de
previdência dos servidores;
Demonstrativo VII – Estimativa e compensação da renúncia de receita;
Demonstrativo VIII – Margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter
continuado.
Art. 14 - Anexo de riscos fiscais contém as avaliações capazes de afetar as Contas
Públicas e as providências que serão tomadas, caso haja necessidade:
I - Dos Passivos Contingentes;
II – Demais riscos fiscais passivos.

CAPÍTULO IV
DA ORGANIZAÇÃO E DA ESTRUTURA DOS ORÇAMENTOS
Art. 15 – Para efeito desta Lei, entende-se por:
I – Programa, o instrumento de organização da ação governamental visando à
concretização dos objetivos pretendidos, sendo mensurado por indicadores
estabelecidos no Plano Plurianual;
II – Atividade, um instrumento de programação para alcançar o objetivo de um
programa, envolvendo um conjunto de operações que se realizam de modo contínuo e
permanente, das quais resulta um produto necessário à manutenção da ação de governo;
III – Projeto, um instrumento de programação para alcançar o objetivo de um
programa, envolvendo um conjunto de operações, limitadas no tempo, das quais resulta
um produto que concorre para a expansão ou aperfeiçoamento da ação de governo; e
IV – Operação especial, as despesas que não contribuem para a manutenção das ações
de governo, das quais não resulta um produto, e não geram contraprestação direta sob a
forma de bens ou serviços.
§ 1º - Cada programa identificará as ações necessárias para atingir os seus objetivos, sob
a forma de atividades, projetos e operações especiais, especificando os respectivos
valores e metas, bem como as unidades orçamentárias responsáveis pela realização da
ação.
§ 2º - As atividades, projetos e operações especiais serão especificados em anexo a Lei
do Orçamento Anual, exclusivamente para detalhar o diagnóstico, o objetivo, as metas,

a localização e a quantificação físico-financeira, integral ou parcial das respectivas
atividades, projetos e operações especiais, não podendo haver, por conseguinte,
alteração da finalidade das respectivas atividades, projetos e operações especiais e da
denominação das metas estabelecidas.
§ 3º - Cada atividade, projeto e operação especial identificará o programa, a função e
sub-função às quais se vinculam.
§ 4º - As categorias de programação de que trata esta Lei serão identificadas no projeto
de lei orçamentária por programas, atividades, projetos ou operações especiais, e
indicação de suas metas físicas.
Art. 16 - As metas físicas serão indicadas em nível de subtítulo e agregadas segundo os
respectivos projetos e atividades, conforme especificado o artigo 27 e 28 da Lei
4320/64.
Art. 17 - A Lei Orçamentária Anual conterá:
I - O Orçamento Fiscal;
II - O Orçamento de Investimento;
III - O Orçamento da Seguridade Social.
Parágrafo único – Orçamento Fiscal e o Orçamento de Investimento;
I - Deverão estar compatibilizados com o Plano Plurianual - PPA;
II - Terão, entre suas funções, a de reduzir desigualdades inter-regionais, segundo
critério populacional, geográficos, renda e escolaridade, procurando igualar o Índice de
Desenvolvimento Humano - IDH de todas as comunidades integrantes do Município.
Art. 18 - A Lei Orçamentária Anual não conterá dispositivo estranho:
I - À previsão da receita;
II - À fixação da despesa.
Parágrafo único – Não se inclui na proibição a autorização para abertura de Créditos
Suplementares e contratação de Operações de Crédito, ainda que por Antecipação de
Receita Orçamentária - ARO, nos termos da lei.
Art. 19 - O projeto de Lei Orçamentária Anual deverá ser elaborado de forma
compatível com o Plano Plurianual – PPA, com a Lei de Diretrizes Orçamentárias –
LDO e com as normas estabelecidas pela Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF, e
portarias expedidas pelo STN.
Art. 20 - O projeto de Lei Orçamentária Anual:

Parágrafo único – Conterá, em anexo, demonstrativo da compatibilidade da
Programação dos Orçamentos com os objetivos e metas constantes do anexo de metas
fiscais da Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO;
Art. 21 – O refinanciamento da dívida constará, separadamente:
I - Na Lei Orçamentária Anual;
II - Na Lei de Crédito Adicional
Art. 22 – As emendas ao projeto de lei do orçamento anual ou aos projetos que o
modifiquem somente poderão ser aprovados caso:
I - Sejam compatíveis com o Plano Plurianual – PPA e com a Lei de Diretrizes
Orçamentárias – LDO;
II - Indiquem os recursos necessários, admitidos, apenas os provenientes, de anulação
de despesas devendo especificar a alteração na meta física correspondente, excluídas, as
que incidam sobre serviço da dívida:
III - Sejam relacionadas:
a) Com a correção de erros ou omissões;
b) Com os dispositivos do texto do Projeto de Lei.
Art. 23 – Os recursos que, em decorrência de Veto, Emenda ou rejeição do Projeto de
Lei Orçamentária Anual, ficarem sem despesas correspondentes poderão ser utilizados,
conforme o caso, mediante Créditos Especiais ou Suplementares, com prévia e
específica autorização Legislativa.
Art. 24 – Estão Vedados:
I - O início de programas e projetos não incluídos na Lei Orçamentária Anual;
II - A realização de despesas ou a assunção de obrigações diretas que excedem os
créditos orçamentários ou adicionais;
III - A realização de operações de créditos que excedam o montante de despesas de
capital, ressalvadas as autorizadas mediante Créditos Suplementares ou Especiais com
finalidade precisa;
IV - A vinculação de receita de impostos a órgãos, fundo ou despesas, ressalvadas a
repartição do produto da arrecadação dos impostos:
a) A que se referem os artigos 158 e 159 da Constituição da República Federativa do
Brasil:
a.1 – Para destinação de recursos para manutenção e desenvolvimento do ensino –
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB;

a.2 – Para Prestação de garantias às operações de créditos por ARO – Antecipação de
Receita Orçamentária;
b) A que se referem os artigos 156 e 159, I, b, da Constituição da República Federativa
do Brasil:
b.1 – Para prestação de garantia ou contra garantia à União;
b.2 – Para pagamento de débitos para com a União.
V - A abertura de Crédito Suplementar ou Especial sem prévia autorização Legislativa e
sem indicação dos recursos correspondentes;
VI - A transposição, o remanejamento, a transferência de recurso de uma categoria de
programação para outra ou de um órgão para outro, sem prévia autorização Legislativa;
VII - A concessão ou utilização de créditos ilimitados;
VIII - A utilização, sem autorização Legislativa específica, de Recursos dos
Orçamentos Fiscais para suprir necessidade ou cobrir déficit:
a) do Poder Executivo
a.1 – a Prefeitura;
a.2 – seus Fundos;
a.3 – seus Órgãos;
a.4 – suas Entidades da Administração Direta;
a.5 – suas Entidades da Administração Indireta;
a.6 – suas Fundações, desde que instituídas e mantidas pelo Poder Público;
b) - do Poder Legislativo:
b.1 – a Câmara de Vereadores;
IX – A Instituição de fundos de qualquer natureza, sem prévia autorização Legislativa, e
que não seja auto-suficiente em receitas.
Art. 25 – Os Créditos Especiais e Extraordinários terão vigência no exercício financeiro
em que forem autorizados, salvo se o ato de autorização for promulgado nos últimos
quatro meses daquele exercício, caso em que, reabertos nos limites de seus saldos, serão
incorporados ao Orçamento do Exercício Financeiro subseqüente.
Art. 26 – A abertura de Crédito Extraordinário somente será admitida para atender a
despesas imprevisíveis e urgentes, decorrentes de calamidade pública.
Art. 27 – O Orçamento da Seguridade Social compreenderá as dotações destinadas aos
órgãos da administração direta que atuam na área de saúde, previdência e assistência
social, nos termos da Lei Orgânica do Município.
Art. 28 – O Orçamento da Seguridade Social contará com recursos provenientes:
I - Das transferências do Orçamento Fiscal;
II - Dos recursos provenientes do Sistema Único de Saúde – SUS;
III - De outras fontes.

Art. 29 – A Lei Orçamentária Anual e os seus anexos compreenderão:
I - O Orçamento Fiscal, o Orçamento de Investimento e o Orçamento da Seguridade
Social, discriminando a receita e despesa na forma definida por esta Lei;
II - A discriminação da Legislação da receita e da despesa referente ao Orçamento
Fiscal, o Orçamento de Investimento e ao Orçamento da Seguridade Social; e,
III - As informações complementares.
Art. 30 – O Orçamento Fiscal, o Orçamento de Investimento e o Orçamento da
seguridade Social discriminarão a despesa por unidade orçamentária, segundo a
classificação funcional-programática, expressa por categorias econômicas indicando
para cada uma a despesa a que se refere.
Art. 31 – As Informações Complementares serão compostas por demonstrativos
contendo:
I - Evolução da receita do Tesouro Municipal segundo as categorias econômicas;
II - Evolução da despesa do Tesouro Municipal segundo as categorias econômicas;
III - Despesas do Orçamento Fiscal, do Orçamento de Investimento e do Orçamento da
Seguridade Social segundo Poder e Órgãos, por categoria econômica e elemento de
despesa;
IV - Resumo da receita do Orçamento Fiscal, do Orçamento de Investimento e do
Orçamento da Seguridade social, isolada e, conjuntamente, por categorias econômicas e
origem dos recursos;
V - Resumo da despesa do Orçamento Fiscal, do Orçamento de Investimento e do
Orçamento de Seguridade Social, isolada e, conjuntamente, por categoria econômica e
elemento de despesa;
VI - Receita do Orçamento Fiscal, do Orçamento de Investimento e do Orçamento da
Seguridade Social, isolada e, conjuntamente, de acordo com a classificação constante do
anexo II da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, e suas alterações posteriores;
VII - Despesa do Orçamento Fiscal, o Orçamento de Investimento e do Orçamento da
Seguridade Social, segundo órgão e origem dos recursos e:
a) Órgão;
b) Unidade;
c) Função;
d) Sub-função
e) Programa;
f) Projetos;
g) Atividades.

VIII - Demonstrativo consolidado das despesas totais do órgão por programa segundo
as categorias econômicas.
Art. 32 - A Lei orçamentária que o Poder Executivo encaminhará será constituída
ainda:
I – Memória de cálculo do montante de recursos para aplicação na manutenção e
desenvolvimento do ensino, a que se refere o art. 212 da Constituição, e do montante de
recursos para aplicação na erradicação do analfabetismo e na manutenção e no
desenvolvimento do ensino fundamental, previsto no art. 60 do ADCT e posteriores
alterações.
II – O Município destinará para dispêndio de custeio e investimento com a saúde, no
mínimo 15% (quinze por cento) das receitas com impostos e transferências
constitucionais obrigatórias.

CAPÍTULO V
DO MONTANTE DA FORMA DE UTILIZAÇÃO DA RESERVA DE
CONTIGÊNCIA
Art. 33 – A Reserva de Contingência será destinada ao atendimento:
a) De passivos contingentes;
b) De outros riscos fiscais imprevistos;
c) De outros eventos fiscais imprevistos;
d) Contrapartida de receitas de capital não previstas no orçamento;
e) Despesas previstas na LDO não contempladas no orçamento.
Art. 34 – O Montante da Reserva de Contingência será de no mínimo 1% (um por
cento) da receita corrente líquida.

CAPÍTULO VI
DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E O DO CUMPRIMENTO DE METAS
Art. 35 – O Poder Executivo estabelecerá, até 30 (trinta) dias após a Publicação do
Orçamento, a Programação Financeira e o Cronograma de Execução Mensal de
Desembolso, bem como a programação quadrimestral de execução das metas físicas dos
projetos e atividades.
§ 1º Os Chefes dos Poderes Executivo e Legislativo estabelecerão, por Decreto próprio,
até 30 (trinta) dias da data da publicação da Lei Orçamentária Anual – LOA, as normas
para execução do sistema de planejamento financeiro, controle de custos dos projetos e
atividades, e o sistema de compras.

§ 2º - O Planejamento é responsável pela coordenação da elaboração do planejamento
financeiro mensal do Poder Executivo, em conjunto com os demais Órgãos municipais,
e encaminhá-lo para aprovação do Chefe do Poder Executivo, através da publicação do
respectivo Decreto.
§ 3º - A Secretaria que ultrapassar o limite de sua programação financeira de custeio
mensal, e acumulada no bimestre, deverá sofrer redução de seu limite de empenho nos
quatro meses seguintes para atingir os limites da programação.
Art. 36 – Os recursos legalmente vinculados à finalidade específica serão utilizados
exclusivamente para atender o objetivo de sua vinculação, ainda que em exercício,
diverso daquele em que ocorrer o ingresso.
Art. 37 – Caso seja verificado, ao final de um bimestre, que a realização da receita
poderá não comportar o cumprimento das metas de resultado primário ou nominal
estabelecidas no anexo de metas fiscais, os Poderes Executivos e Legislativos
promoverão, por ato próprio e nos montantes necessários, nos 30 (trinta) dias
subseqüentes, limitações de empenho e movimentação financeira, para as seguintes
despesas abaixo:
I - redução de investimentos programados;
II - redução dos gastos com combustíveis para a frota de carros leves destinados à
administração geral das secretarias a departamentos;
III - eliminação de despesas variáveis com pessoal;
IV - redução de despesas com serviços de terceiros – pessoa jurídica;
V - redução das tarifas de energia elétrica, telefones e material de expediente.
Art. 38 – Ocorrendo o restabelecimento da receita prevista, ainda que parcial, a
recomposição das dotações cujos empenhos foram limitados dar-se-á de forma
proporcional às reduções efetivadas.
Art. 39 – Não serão objetivos de limitações às despesas:
I - De obrigações constitucionais e legais do ente;
II - Destinadas ao pagamento do serviço da dívida;
Art. 40 – Até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, conforme estabelecido,
no Calendário Anual de Audiência Pública, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o
cumprimento das metas de cada quadrimestre, em Audiência Pública a ser realizada em
qualquer espaço público escolhido pelo Poder Executivo.
Art. 41 – A Execução Orçamentária e Financeira identificará, exclusivamente na ordem
cronológica de apresentação dos precatórios, por meio de sistema de contabilidade e
administração financeira, os beneficiários de pagamento de sentenças judiciais,
conforme determinado na legislação.

Art. 42 – O Poder Executivo publicará, até 30 (trinta) dias após o encerramento de cada
bimestre, relatório resumido da Execução Orçamentária.
Art. 43 – O Poder Executivo deverá desenvolver sistema gerencial de apropriação de
despesas, com o objetivo de demonstrar o custo de cada ação orçamentária.

CAPÍTULO VII
DA INSTITUIÇÃO DA PREVISÃO E DA EFETIVAÇÃO DE RECEITA
Art. 44 – A instituição, a previsão, a atualização e a efetiva arrecadação de tributos da
competência constitucional do Município (Imposto Sobre Serviços de Qualquer
Natureza – ISSQN, Imposto Predial Territorial e Urbano - IPTU, Imposto sobre
Transmissão de Bens Imóveis - ITBI - Taxas de Poder de Polícia, Taxas de Serviços
Públicos e Contribuição de Melhoria) são requisitos essenciais da Responsabilidade na
Gestão Fiscal.
Parágrafo único – As receitas patrimoniais de bens imóveis, deverão ser reavaliadas a
preço de mercado.
Art. 45 – A inobservância da Instituição, da previsão e da efetiva arrecadação de
Imposto da competência constitucional do Município (ISSQN, IPTU, ITBI) é
impeditiva para o recebimento de transferências voluntárias.
Art. 46 – As previsões de receita:
I - Observarão as normas técnicas e legais;
II - Considerarão os efeitos:
a) Das alterações na Legislação;
b) Da variação do índice de preços;
c) Do crescimento econômico;
d) De qualquer outro fator relevante.
III - Serão acompanhadas:
a) De demonstrativo:
a.1 – de sua evolução nos últimos 03 (três) anos;
a.2 – de sua projeção para os próximos 02 (dois) anos;
b) Da metodologia de cálculo e premissas utilizadas.
Art. 47 – A Câmara de Vereadores poderá reestimar a receita, nos casos de
comprovação de:

I - Erro de ordem técnica ou legal;
II - Omissão de ordem técnica ou legal.
Art. 48 – O montante previsto para as receitas de operações de crédito não poderá ser
superior ao montante das despesas de capital constantes do projeto de Lei Orçamentária
Anual.
Art. 49 – A Prefeitura disponibilizará para a Câmara de Vereadores e ao Ministério
Público, no mínimo 30 (trinta) dias antes do prazo final para encaminhamento de suas
Propostas Orçamentárias, os estudos, as estimativas e as Memórias de Cálculo das
Receitas para o exercício subseqüente.
Art. 50 – A Prefeitura disponibilizará, para a Câmara de Vereadores e ao Ministério
Público, até 30 (trinta) dias após a publicação dos orçamentos, o desdobramento das
Receitas para o exercício subseqüente, em metas bimestrais de arrecadação, com a
especificação, em separado:
I - Das medidas de combate:
a) à evasão fiscal;
b) à sonegação fiscal;
II - Da quantidade e valores de ações ajuizadas para cobrança da Dívida Ativa;
III - Da evolução do montante dos Créditos Tributários Passíveis de Cobrança
Administrativa.
Art. 51 – Na estimativa das receitas do projeto de lei orçamentária poderão ser
considerados os efeitos de propostas de alteração na legislação tributária e das
contribuições que sejam objeto de lei que esteja em tramitação no Poder Legislativo.

CAPÍTULO VIII
DA RENÚNCIA DE RECEITA
Art. 52 – A renúncia de receita compreende:
I - A anistia;
II - A remissão de Débitos cujo montante seja superior ao dos respectivos custos de
cobrança;
III - O subsídio;
IV - O Crédito Presumido;

V - Concessão de isenção em caráter não geral;
VI - Diminuição de alíquota;
VII - Redução da base de cálculo;
VIII - Outros benefícios que correspondam a tratamento diferenciado, desde que não
seja caracterizado tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em situação
equivalente, proibida qualquer distinção em razão de ocupação profissional ou função
por eles exercida, independentemente da denominação jurídica dos rendimentos, Títulos
ou Direitos.
Art. 53 – A concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de Natureza Tributária
que compreenda renúncia de Receita deverá:
I - Estar acompanhada de Estimativa do Impacto Orçamentário Financeiro no Exercício
em que deva iniciar sua vigência e nos 02 (dois) subseqüentes;
II - Atender a pelo menos uma das seguintes condições:
a) demonstração de que a Renúncia foi considerada na Estimativa de Receita da Lei
Orçamentária Anual e de que não afetará as Metas de Resultados Fiscais previstas no
Anexo de Metas Fiscais da Lei de Diretrizes Orçamentárias;
b) estar acompanhada de Medidas de Compensação, no Exercício em que deva iniciar
sua vigência e nos 02 (dois) subseqüentes, por meio do aumento de Receita,
proveniente:
b.1) – da elevação de alíquota;
b.2) – da ampliação da Base de Cálculo;
b.3) – da criação de Tributo.
Art. 54 – A Concessão ou Ampliação de Incentivo ou Benefício de Natureza Tributária
que, além de compreender Renúncia de Receita, estiver acompanhada de medidas de
Compensação, no Exercício em que deva iniciar sua Vigência e nos 02 (dois) Exercícios
seguintes, só entrará em vigor quando forem implementadas as medidas de
compensação.
Art. 55 – A lei que concede ou amplie incentivo, isenção ou benefício, de natureza
tributária ou financeira, somente entrará em vigor após anulação de despesas em valor
equivalente, caso produzam impacto financeiro no mesmo exercício.
Art. 56 – Os contribuintes que se enquadrem em legislação especifica de isenção do
I.P.T.U. terão o benefício e não caracterizará como anistia.
Parágrafo único – A isenção se estende aos usufrutuários do imóvel, desde que,
comprovado a sua condição.
.
CAPÍTULO IX
DA GERAÇÃO DE DESPESA

Art. 57 – A Criação, a Expansão ou o Aperfeiçoamento de Ação Governamental –
Projetos – que Acarrete Aumento da Despesa Relevante será acompanhado de:
I - estimativa do impacto orçamentário-financeiro, instruída pelas premissas e
metodologia de cálculo utilizadas, no exercício em que deva entrar em vigor e nos 02
(dois) subseqüentes;
II - declaração do ordenador da despesa de que o aumento tem:
a) - adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual;
b) - compatibilidade com o Plano Plurianual - PPA;
c) - compatibilidade com a Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO.
Art. 58 – as despesas de aperfeiçoamento de ação governamental – PROJETOS – ficam
classificadas em 02 (dois) grupos:
I - Grupo das Despesas Relevantes;
II - Grupo das Despesas Irrelevantes.
Art. 59 – As despesas relevantes são aquelas que ultrapassam o valor máximo da
dispensa de licitação.
Parágrafo único – ocorrendo à criação, a expansão ou o aperfeiçoamento de ação
governamental que acarrete aumento da despesa relevante será necessário apresentar a
estimativa do impacto orçamentário-financeiro, instruída pelas premissas e metodologia
de cálculo utilizadas e a declaração do ordenador da despesa.
Art. 60 – As despesas irrelevantes são aquelas cujo objeto caracteriza a irrelevância,
desde que não ultrapassam o valor máximo da dispensa de licitação para compras de
materiais e outros serviços, como determina a Lei 8.666/93 e demais alterações.
Parágrafo único – ocorrendo à criação, a expansão ou o aperfeiçoamento de ação
governamental que acarrete aumento da despesa irrelevante, não será necessário
apresentar a estimativa do impacto orçamentário-financeiro, instruída pelas premissas e
metodologia de cálculo utilizadas e a declaração do ordenador da despesa.
Art. 61 – A despesa objeto de dotação específica e suficiente, ou que esteja abrangida
por crédito genérico, apresentará adequação orçamentária e financeira com a Lei
Orçamentária Anual se somadas todas as despesas da mesma espécie realizada e a
realizar, previstas no programa de trabalho, não sejam ultrapassados os limites
estabelecidos para o exercício.
Art. 62 – A despesa apresentará compatibilidade com o Plano Plurianual - PPA, se
estiver em conformidade com as suas diretrizes, os seus objetivos e as suas metas.

Art. 63 – A despesa apresentará compatibilidade com a Lei de Diretrizes Orçamentárias
- LDO, se estiver em conformidade com as suas prioridades e as suas metas.
Art. 64 – A criação, a expansão ou o aperfeiçoamento de ação governamental –
PROJETOS – que acarrete aumento na geração de despesa ou na assunção de
obrigações, classificadas como relevantes, serão consideradas não autorizadas,
irregulares e lesivas ao patrimônio público quando não forem acompanhadas da:
I - estimativa do impacto orçamentário-financeiro, instruída pelas premissas e
metodologia de cálculo utilizadas, no exercício em que devem entrar em vigor e nos 02
(dois) subseqüentes;
II – declaração do ordenador da despesa de que o aumento tem:
a) – adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual - LOA;
b) – compatibilidade com o Plano Plurianual - PPA;
c) – compatibilidade com a Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO.
Art. 65 – O empenho e a licitação de serviço, de fornecimento de bens ou de execução
de obras, bem como as desapropriações de imóveis urbanos, relacionados com a
criação, a expansão ou o aperfeiçoamento de ação governamental – PROJETOS – que
acarrete aumento na geração de despesa ou na assunção de obrigações, classificadas
como relevantes, serão considerados não autorizados, irregulares e lesivos ao
patrimônio público quando forem realizadas sem a prévia apresentação da:
I - estimativa do impacto orçamentário-financeiro, instruída pelas premissas e
metodologia de cálculo utilizadas, no exercício em que deva entrar em vigor e no 02
(dois) subseqüentes;
II - declaração do ordenador da despesa de que o aumento tem:
a) – adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual - LOA;
b) – compatibilidade com o Plano Plurianual - PPA;
c) – compatibilidade com a Lei de diretrizes Orçamentárias - LDO.
Art. 66 - O auxílio funeral somente poderá ser prestado às famílias carentes de acordo
com o estabelecido em Lei Municipal específica.
Art. 67 - As despesas com obras públicas deverão ser contabilizadas nas referidas
rubricas conforme anexo específico constante da lei do orçamento anual e registrada no
patrimônio público quando de sua conclusão.

CAPÍTULO X
DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO

Art. 68 – Despesa obrigatória de caráter continuado é a despesa corrente – despesa de
custeio ou transferência corrente – derivada de lei, medida provisória ou ato
administrativo normativo que fixem para o ente a obrigação legal de sua execução por
um período superior a 02 (dois) exercícios.
Art. 69 – A criação ou o aumento de despesas obrigatórias de caráter continuado serão
acompanhados de:
I - estimativa do impacto orçamentário-financeiro, instruída pelas premissas e
metodologia de cálculo utilizadas, no exercício em que deva entrar em vigor e nos
subseqüentes;
II - demonstrativo da origem dos recursos para seu custeio;
III - comprovação de que a despesa criada ou aumentada não afetará as metas de
resultados primários e nominais do anexo de metas fiscais da LDO.
IV - medidas de compensação, nos períodos seguintes, pelo aumento permanente de
receita ou pela redução permanente de despesa;
V - adequação orçamentária e financeira com a Lei do Orçamento Anual - LOA;
VI - compatibilidade com o Plano Plurianual - PPA;
VII - compatibilidade com a Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO.
Art. 70 – A criação ou o aumento de despesa obrigatória de caráter continuado não
serão executados antes da implementação de:
I - comprovação de que a despesa criada ou aumentada não afetará as metas de
resultados primário e nominal do anexo de metas fiscais da lei de diretrizes
orçamentárias;
II - medidas de compensação, nos períodos seguintes, pelo aumento permanente de
receita ou pela redução permanente de despesa.
Art. 71 – A prorrogação de qualquer despesa, por receber tratamento idêntico da
despesa obrigatória de caráter continuado, será acompanhada de:
I - estimativa do impacto orçamentário-financeiro, instruída pelas premissas e
metodologia de cálculo utilizadas, no exercício em que deva ser prorrogada e nos
subseqüentes;
II - demonstrativo da origem dos recursos para seu custeio;
III - comprovação de que a despesa prorrogada NÃO AFETARÁ as metas de resultados
primário e nominal do anexo de metas fiscais da Lei das Diretrizes Orçamentárias;

IV - medidas de compensação, nos períodos seguintes, pelo aumento permanente de
receita ou pela permanente de despesa;
V - adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual - LOA;
VI - compatibilidade com o Plano Plurianual - PPA;
VII - compatibilidade com a Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO;
Art. 72 – A prorrogação de qualquer despesa, por receber tratamento idêntico da
despesa obrigatória de caráter continuado, não será efetuada antes da implementação de:
I - comprovação de que a despesa prorrogada não afetará as metas de resultados
primário e nominal do anexo de metas fiscais da Lei de Diretrizes Orçamentárias –
LDO;
II - medidas de compensação, nos períodos seguintes, pelo aumento permanente de
receita ou pela redução permanente de despesa.
Art. 73 – A criação ou aumento de despesa destinada ao serviço da dívida pública –
encargos e amortização:
I - não precisarão estar acompanhados de estimativa do impacto orçamentáriofinanceiro e poderão ser executadas independentemente de implementação de:
a) – comprovação de que a despesa criada ou aumentada não afetará as metas de
resultados primário e nominal do anexo de metas fiscais da Lei de Diretrizes
Orçamentárias - LDO;
b) – medidas de compensação, nos períodos seguintes, pelo aumento permanente de
receita ou pela redução permanente de despesa;
II - deverão apresentar:
a) – adequação orçamentária e financeira com a LOA – Lei Orçamentária Anual;
b) – compatibilidade com o Plano Plurianual – PPA;
c) – compatibilidade com a Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO.
Art. 74 – A criação ou o aumento de despesa destinada ao reajustamento da
remuneração de servidores públicos e do subsídio de agentes políticos:
I – precisarão estar acompanhados de:
a) – medidas de compensação. Nos períodos seguintes, pelo aumento permanente de
receita ou pela redução permanentemente de despesa;
II – deverão apresentar:

a) – adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual – LOA;
b) – compatibilidade com o Plano Plurianual – PPA;
c) – compatibilidade com a Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO.
Art. 75 – Serão consideradas não autorizadas, irregulares e lesivas ao patrimônio
público, a criação ou o aumento de despesa obrigatória de caráter continuado e a
prorrogação de qualquer despesa quando:
I – não forem acompanhadas de:
a) – estimativa do impacto orçamentário-financeiro, instruída pelas premissas e
metodologia de cálculo utilizado, no exercício em que deva ser criada, aumentada ou
prorrogada e nos subseqüentes;
b) – demonstrativo da origem dos recursos para seu custeio;
c) – comprovação de que a despesa prorrogada não afetará as metas de resultados
primário e nominal do anexo de metas fiscais da Lei de diretrizes Orçamentárias –
LDO;
d) – medidas de compensação, nos períodos seguintes, pelo aumento de receita ou pela
redução permanente de despesa;
e) – adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual – LOA;
f) – compatibilidade com o Plano Plurianual – PPA;
g) – compatibilidade com a Lei de diretrizes Orçamentárias – LDO.
II – Quando for efetuada antes da implementação de:
a) – comprovação de que a despesa prorrogada não afetará às metas de resultados
primário e nominal do anexo de metas fiscais da Lei de Diretrizes Orçamentárias –
LDO;
b) – medidas de compensação, nos períodos seguintes, pelo aumento permanente de
receita ou pela redução permanente de despesa.

CAPÍTULO XI
DAS DESPESAS COM PESSOAL
Art. 76 – Os Poderes Executivo e Legislativo, publicarão, até 31 de agosto de 2016, a
tabela de cargos efetivos e comissionados integrantes do quadro de pessoal civil,
demonstrando os quantitativos de cargos ocupados por servidores estáveis e nãoestáveis e de cargos vagos, bem como suas remunerações.

Art. 77 – Somente poderão ser admitidos servidores observando o disposto no art. 169
da Constituição se:
I – existirem cargos vagos a preencher, demonstrados na tabela a que se refere o Art. 77
desta Lei, considerados os cargos transformados, após 31 de agosto de 2016, em
decorrência do processo de racionalização de planos de carreira, serão incorporados à
tabela referida.
II – houver vacância, após 31 de agosto de 2016, dos cargos ocupados constantes de
referida tabela;
III – houver prévia dotação orçamentária suficiente para o atendimento da despesa.
Art. 78 – Os projetos de lei sobre transformação de cargos, a que se refere o Art. 77
desta Lei, bem como os relacionados ao aumento de gastos com pessoal e encargos
sociais, no âmbito do Poder Executivo, deverão ser acompanhados de manifestações da
Secretarias Municipais de Administração.
Art. 79 – A despesa total com pessoal é o somatório dos gastos do município relativos
a:
I – mandatos eletivos;
II – cargos;
III – funções;
IV – empregados;
V – vencimento;
VI – vantagens fixas e variáveis;
VII – subsídios dos agentes políticos;
VIII – proventos da aposentadoria;
IX – pensões;
X – adicionais;
XI – gratificações;
XII – horas extras;
XIII – vantagens pessoais de qualquer natureza;
XIV – os encargos sociais e contribuições recolhidas pelo município às Entidades de
Previdência;
XV – os ativos;
XVI – os inativos, custeados pelo município;
XVII – os pensionistas, custeados pelo município;
XVIII – os valores do contrato de terceirização de mão-de-obra que se referem à
substituição de servidores e empregados públicos.
Parágrafo único – Além das despesas relacionadas neste artigo serão somadas as
despesas de pessoal as resultantes de novas contratações por concurso público, processo
seletivo para atendimento dos programas federais e as inclusões ou alterações de cargos
e salários.
Art. 80 – A despesa total com pessoal será apurada somando-se realizada no mês em
referência com as dos onze imediatamente anteriores, adotando-se o regime de
competência.

Art. 81 – A despesa total com pessoal, no município, em cada período de apuração, não
poderá exceder a 60%(sessenta por cento) da RCL – Receita Corrente Líquida.
Art. 82 – Na verificação do atendimento do limite 60% (sessenta por cento) da RCL –
Receita Corrente Líquida com a despesa total com pessoal, não serão computadas as
despesas:
I – de indenização por demissão de servidores ou empregados;
II – relativas a incentivos à demissão voluntária;
III – decorrentes de decisão judicial, desde que da competência de período anterior ao
da apuração;
IV – com inativos, ainda que por intermédio de fundo específico, custeado por recursos
provenientes:
a) – da arrecadação de contribuições dos segurados;
b) – da compensação financeira entre os diversos regimes de Previdência Social, para
efeito de aposentadoria, tendo em vista a contagem recíproca do tempo de contribuição
na administração pública e na atividade privada, rural e urbana;
c) – das demais receitas diretamente arrecadadas por fundo vinculado a tal finalidade;
d) – do produto da alienação de bens, direitos e ativos;
e) – e do seu superávit financeiro.
Art. 83 – A repartição do limite de 60% (sessenta por cento) da RCL – Receita Corrente
Líquida com a despesa total com pessoal, não poderá exceder o percentual de 54%
(cinqüenta e quatro por cento) para o Executivo.
Art. 84 – O total da despesa da Câmara Municipal, incluídos os subsídios dos
Vereadores e excluídos os gastos com inativos, não poderá ultrapassar o percentual de
6% (seis por cento) relativo ao somatório da Receita Tributária e das seguintes
transferências, efetivamente fixado no exercício financeiro de 2016.

CAPÍTULO XII
DO CONTROLE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL
Art. 85 – O ato que provoque aumento da despesa com pessoal, será considerado nulo
de pleno direito quando:
I - Não for acompanhado de:

a) – estimativa do impacto orçamentário-financeiro, instruída pelas premissas e
metodologia de cálculo utilizadas, no exercício em que deva entrar em vigor e nos 02
(dois) subseqüentes;
b) – demonstrativo da origem dos recursos para seu custeio;
II – Proporcionar vinculação ou equiparação a qualquer espécie remuneratória;
Art. 86 – O ato que provoque aumento da despesa com pessoal não será executado
antes da implementação de:
I – Comprovação de que a despesa criada ou aumentada não afetará as metas de
resultados primário e nominal do Anexo de Metas Fiscais da Lei de Diretrizes
Orçamentárias – LDO;
II – Medidas de Compensação, nos períodos seguintes, pelo aumento permanente de
receita ou pela redução permanente de despesa.
Art. 87 – O remanejamento de dotação orçamentária das despesas de pessoal poderão
ser realizadas por abertura de crédito suplementar através de decreto, sendo desde já
autorizado e deverá ser assegurada na LOA.
Art. 88 – A verificação do cumprimento dos limites estabelecidos para a despesa total
com pessoal será realizada ao final de cada quadrimestre.
Art. 89 – Se a despesa total com pessoal exceder a 95% (noventa e cinco por cento) do
limite estabelecido, são vedados ao poder ou ao órgão que houver incorrido no excesso:
I – concessão de vantagens, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a qualquer
título, salvo os derivados de sentença judicial, de determinação legal ou contratual ou de
revisão geral anual;
II – criação de cargo, emprego ou função;
III – alteração de estrutura de carreira que implique aumento de despesa;
IV – provimento de Cargo Público, admissão ou contratação de pessoal a qualquer
título, ressalvada a reposição, decorrente de aposentadoria ou falecimento de servidores
das áreas de educação, saúde e segurança;
V – contratação de hora extra.
Art. 90 – Se a despesa total com pessoal exceder o limite estabelecido em Lei serão
tomadas as seguintes providências:
I – O percentual excedente terá de ser eliminado nos dois quadrimestres seguintes,
sendo pelo menos um terço no primeiro, adotando-se entre outra, as seguintes
providências:

a) – redução em pelo menos 20% (vinte por cento) das despesas com cargos em
comissão e funções de confiança – extinção de cargos e funções ou redução dos valores
a eles atribuídos;
b) – exoneração dos servidores não-estáveis;
c) – redução temporária da jornada de trabalho com adequação dos vencimentos à nova
carga horária;
d) – exoneração dos servidores estáveis, desde que ato normativo motivado de cada um
dos poderes especifique a atividade funcional, o órgão ou unidade administrativa objeto
da redução de pessoal;
II – O percentual excedente não sendo eliminado nos dois quadrimestres seguintes,
sendo pelo menos um terço no primeiro, enquanto perdurar o excesso, o município não
poderá:
a) – receber transferências voluntárias;
b) – obter garantia direta ou indireta de outro ente;
c) – contratar operações de crédito, ressalvadas as destinadas ao refinanciamento da
dívida mobiliária e as que visem à redução das despesas com pessoal.
Parágrafo único – O cargo objeto da redução será considerado extinto, vedada à
criação de cargo, emprego ou função com atribuições iguais ou assemelhadas pelo prazo
de 04 (quatro) anos.
Art. 91 - O pessoal vinculado ao FUNDEB terá política salarial vinculada às limitações
do mesmo, podendo ser dissociada dos demais órgãos municipais.

CAPÍTULO XIII
DAS DESPESAS COM A SEGURIDADE SOCIAL
Art. 92 – A criação, a majoração ou a extensão de qualquer benefício ou serviço
relativo à seguridade social, inclusive os destinados aos servidores públicos, ativos e
inativos, e aos pensionistas – despesa obrigatória de caráter continuado – serão
acompanhados de:
I – estimativa do impacto orçamentário-financeiro, instruída pelas – premissas e
metodologia de cálculo utilizadas, no exercício em que deve entrar em vigor e nos 02
(dois) subseqüentes;
II – demonstrativo da origem dos recursos para seu custeio;
III – comprovação de que a despesa criada, majorada ou estendida não afetará as metas
de resultados primário e nominal do Anexo de Metas Fiscais da Lei de Diretrizes
Orçamentárias – LDO;

IV – medidas de compensação, nos 02 (dois) períodos seguintes, pelo aumento
permanente de receita ou pela redução permanente de despesa;
V - adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual – LOA;
VI - compatibilidade com o Plano Plurianual – PPA;
VII - compatibilidade com a Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO.
Art. 93 – A criação, a majoração ou a extensão de qualquer benefício ou serviço
relativo à seguridade social, inclusive os destinados aos servidores públicos, ativos e
inativos, e aos pensionistas – despesas obrigatórias de caráter continuado – não serão
executados antes da implementação de:
I – Comprovação de que a despesa criada, majorada ou estendida não afetará as metas
de resultados primário e nominal do Anexo de Metas Fiscais da Lei de Diretrizes
Orçamentárias – LDO;
II – Medidas de compensação, nos 02 (dois) períodos seguintes, pelo aumento
permanente de receita ou pela redução permanente de despesa.
Art. 94 – A criação, a majoração ou a extensão de qualquer benefício ou serviço
relativo à seguridade social, inclusive os destinados aos servidores públicos, ativos e
inativos, e aos pensionistas – despesa obrigatória de caráter continuado – serão
considerados não autorizados, irregulares e lesivos ao patrimônio público:
I – quando não forem acompanhados de:
a) – estimativa do Impacto Orçamentário-Financeiro, instruída pelas premissas e
metodologia de cálculo utilizadas, no exercício em que deva entrar em vigor e nos 02
(dois) subseqüentes;
b) – demonstrativo da origem dos recursos para seu custeio;
c) – comprovação de que a despesa criada, majorada ou estendida não afetará as metas
de resultados primário e nominal do Anexo de Metas Fiscais da Lei de Diretrizes
Orçamentárias – LDO;
d) – medidas de compensação, nos 02 (dois) períodos seguintes, pelo aumento
permanente de receita ou pela redução permanente de despesa;
e) – adequação Orçamentária e Financeira com a Lei Orçamentária Anual – LOA;
f) – compatibilidade com o Plano Plurianual – PPA;
g) – compatibilidade com a Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO;
II – quando forem efetuados antes da implementação de:

a) – comprovação de que a despesa criada, majorada ou estendida não afetará as metas
de resultados primário e nominal do Anexo de Metas Fiscais da Lei de Diretrizes
Orçamentárias – LDO;
b) – medidas de compensação, nos 02 (dois) períodos seguintes, pelo aumento
permanente de receita ou pela redução permanente de despesa.

CAPÍTULO XIV
DA DESTINAÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS A ENTIDADES PÚBLICAS E
PRIVADAS.
Art. 95 – É vedada a inclusão, na lei orçamentária e em seus créditos adicionais, de
dotação a título de subvenções sociais, ressalvadas aquelas destinadas a entidades
privadas sem fins lucrativos, de atividade de natureza continuada, que preencham uma
das seguintes condições:
I – sejam de atendimento direto ao público, de forma gratuita, nas áreas de assistência
social, saúde, educação ou esporte amador;
II – sejam vinculadas a organismos internacionais de natureza filantrópica, institucional
ou assistencial;
III – atendam ao disposto no Art. 204 da Constituição, no Art. 61 do ADCT, bem como
na legislação Municipal.
§ 1º - Para habilitar-se ao recebimento de subvenções sociais, a entidade privada sem
fins lucrativos deverá apresentar declaração de funcionamento regular nos últimos três
anos, emitida no exercício de 2016 por três autoridades locais e comprovante de
regularidade do mandato de sua diretoria.
§ 2º - É vedada, ainda, a inclusão de dotação global a título de subvenções sociais.
Art. 96 – É vedada a inclusão de dotações, na lei orçamentária e em seus créditos
adicionais, a título de “auxílios” para entidades privadas, ressalvadas as sem fins
lucrativos desde que:
I – de atendimento direto e gratuito ao público e voltadas para o ensino especial, ou
representativas da comunidade escolar das escolas públicas estaduais e municipais do
ensino fundamental.
II – cadastradas junto ao Ministério do Meio Ambiente, para recebimento de recursos
oriundos de programas ambientais, doados por organismos internacionais ou agências
governamentais estrangeiras;
III – voltadas para as ações de saúde e de atendimento direto e gratuito ao público; ou
IV – os que sejam autorizadas por lei específica.

Parágrafo único. Sem prejuízo da observância das condições estabelecidas neste artigo,
a inclusão de dotações na lei orçamentária e sua execução, dependerão, ainda, de:
I – publicação, pelo Poder Executivo, de normas a serem observadas na concessão de
auxílios, prevendo-se cláusula de reversão no caso de desvio de finalidade;
II – destinação dos recursos que deverão estar em plano de trabalho específico para
cada entidade, e
III – identificação do beneficiário e do valor transferido no respectivo convênio.
Art. 97 – A destinação de recursos para, direta ou indiretamente, cobrir necessidades de
pessoas físicas ou déficits de pessoas jurídicas deverá:
I – será autorizada por Lei específica;
II – Comprovação, por parte do beneficiário de:
a) – que se acha em dia quanto ao pagamento de tributos, empréstimos e financiamentos
devidos ao ente transferidor, quanto à prestação de contas de recursos anteriormente
dele recebidos, bem como balanço, balancete mensal, e cópia de ata do órgão que os
aprovou.
b) – não utilização em finalidade diversa da pactuada.
Art. 98 - A lei orçamentária discriminará em categorias de programação específica as
dotações destinadas:
I – aos benefícios às pessoas portadoras de deficiência e aos idosos, em cumprimento ao
disposto no art. 203, inciso V, da Constituição;
II – à concessão de subvenções econômicas e subsídios.
Parágrafo único - A inclusão de recursos na lei orçamentária e em seus créditos
adicionais para atender as despesas de que trata art. 203 da Constituição fica
condicionada à informação do número de beneficiados nas respectivas metas.
Art. 99 – As entidades privadas beneficiadas com recursos públicos a qualquer título
submeter-se-ão à fiscalização do Poder concedente com a finalidade de verificar o
cumprimento de metas e objetivos para os quais receberam os recursos.
Art. 100 – Na destinação de recursos compreende-se incluída a concessão de
subvenções e a participação em constituição ou aumento de capital.
Art. 101 - A doação ou cessão de imóveis do Patrimônio Municipal deverão obedecer a
Lei Orgânica e a Constituição Estadual.

CAPITULO XV
DA DÍVIDA E DO ENDIVIDAMENTO

Art. 102 – A dívida pública consolidada ou fundada é o montante total apurado sem
duplicidade:
I – Das obrigações financeiras do município, assumidas em virtude de:
a) Leis;
b) contratos;
c) convênios;
d) tratados
II – De realização de operações de crédito, para amortização em prazo superior a 12
(doze) meses;
III – Das operações de crédito de prazo inferior a 12 (doze) meses cujas receitas tenham
constado do orçamento.
Parágrafo único - Os precatórios judiciais não pagos durante a execução do orçamento
em que houverem sido incluídos integram a dívida consolidada, para fins de aplicação
dos limites.
Art. 103 – A operação de crédito é o compromisso financeiro assumido em razão de:
I – Mútuo;
II – Abertura de Crédito;
III – Emissão e aceite de Título;
IV – Aquisição financiada de Bens;
V – Recebimento antecipado de valores proveniente da venda a termo de bens e
serviços;
VI – Arrendamento Mercantil;
VII – Outras Operações assemelhadas, inclusive com o uso de derivados financeiros.
Parágrafo único – Equiparam-se operações de crédito a assunção, o reconhecimento ou
a confissão de dívidas pelo Município.
Art. 104 – A concessão de garantia é o compromisso de adimplência de obrigação
financeira ou contratual assumida pelo Município ou entidade a ele vinculada, ou a
entidade privada, através de lei específica.

CAPÍTULO XVI
DOS LIMITES DA DÍVIDA PÚBLICA

Art. 105 – O limite para o montante da dívida consolidada ou fundada, as operações de
crédito externo e interno e a concessão de garantia pelo município em operações de
crédito externo e interno, são os fixados, pelo Senado Federal, em percentual da Receita
Corrente Líquida – RCL, para esfera os Municípios.
Art. 106 – A verificação do limite da dívida consolidada será efetuada ao final de cada
quadrimestre
Art. 107 – Os precatórios judiciais não pagos durante a execução do orçamento em que
houverem sido incluídos integram a dívida consolidada, para fins de aplicação dos
limites.

CAPÍTULO XVII
DA RECONDUÇÃO DA DÍVIDA AOS LIMITES
Art. 108 – Caso a dívida consolidada ou fundada e a mobiliária, bem como as
operações de crédito internas e externas, do Município ultrapasse os limites
estabelecidos ao final de um quadrimestre, deverão ser a eles reconduzidas até o término
dos três subseqüentes, reduzindo o excedente em pelo menos 25% (vinte e cinco por
cento) no primeiro quadrimestre.
Art. 109 – No período em que perdurar o excesso, o Município:
I – Estará proibido de realizar operação de crédito interna ou externa, inclusive por
Antecipação de Receita Orçamentária – ARO.
II – Deverá obter resultado primário necessário à recondução da dívida ao limite,
promovendo, entre outras medidas, limitação de empenho.
Art. 110 – Vencidos os prazos concedidos para os retornos da dívida consolidada ou
fundada e a mobiliária, bem como das operações de crédito internas e externas, aos
limites estabelecidos, enquanto, ainda, perdurarem os excessos, o Município ficará,
também, impedido de receber transferências da União ou do Estado.

CAPÍTULO XVIII
DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – CONTRATAÇÃO
Art. 111 – O Ministério da Fazenda verificará o cumprimento dos limites e condições
relativos à realização de operações de crédito do Município.
Art. 112 – O Poder Executivo se interessar em realizar operações de crédito formalizará
seu pleito
I – Fundamentado em parecer de seus Órgãos Técnicos e Jurídicos;

II – Demonstrando:
a) a relação custo-benefício;
b) o interesse econômico e social da operação;
c) o atendimento das seguintes condições:
c.1 – existência de prévia e expressa autorização para a contratação, no texto da Lei
Orçamentária, em créditos adicionais ou Lei específica;
c.2 – inclusão no orçamento ou em créditos adicionais dos recursos provenientes da
operação, exceto no caso de operações por Antecipação de Receita Orçamentária –
ARO;
c.3 – observância dos limites e condições fixados pelo Senado Federal;
c. 4 – Autorização específica do Senado Federal, quando se tratar de Operações de
Crédito Externo;
c.5 – realização de Operações de Créditos que não excedam o montante das despesas de
capital, ressalvadas as autorizadas mediante créditos suplementares ou especiais com
finalidade precisa, aprovada pela Câmara de Vereadores;
c.6 – observância das demais restrições estabelecidas pela Lei de Responsabilidade
Fiscal.
Art. 113 – O total dos recursos de Operações de Crédito não poderá exceder, no
exercício financeiro, o montante das despesas de capital. Não serão computadas nas
despesas de capital as realizadas sob a forma de empréstimo ou financiamento ao
contribuinte, com o intuito de promover incentivo fiscal, tendo por base tributo de
competência do Município, se resultar a diminuição, direta ou indireta, do ônus
tributário.
Art. 114 – Os contratos de operações de crédito externo não conterão cláusula que
importe na compensação automática de débitos e créditos.
Art. 115 – A instituição financeira que contratar operação de crédito com o Município,
exceto quando relativa a divida mobiliária ou à externa, deverá exigir comprovação de
que a operação atende às condições e limites estabelecidos.
Art. 116 – As operações de créditos realizadas sem observância às normas estabelecidas
pela Lei de Responsabilidade Fiscal serão consideradas nulas.
§ 1º - As operações de créditos consideradas nulas serão canceladas.
§ 2º - As operações de créditos canceladas serão devolvidas.
§ 3º - As operações de créditos devolvidas alcançarão, tão somente, o principal, vedado
o pagamento de juros e demais encargos financeiros.
§ 4º - Caso a devolução não seja efetuada no exercício de ingresso dos recursos, será
consignada reserva específica na Lei Orçamentária Anual – LOA do exercício seguinte.
§ 5º - Enquanto não efetuado o cancelamento, a amortização, ou constituída a reserva, o
município não poderá:
I – Receber transferências voluntárias;

II – Obter garantia direta ou indireta, de outro ente;
III – Contratar operações de crédito, ressalvadas as destinadas ao refinanciamento da
dívida mobiliária e as que visem à redução das despesas com pessoal.
Art. 117 – Quando o total dos recursos de operações de crédito exceder, no exercício
financeiro, o montante das despesas de capital – excluídas as despesas de capital
realizadas sob a forma de empréstimo ou financiamento a contribuinte, com o intuito de
promover incentivo fiscal, tendo por base tributo de competência do Município, quando
resultar na diminuição, direta ou indireta, do Ônus Tributário – será consignada reserva
específica, no montante equivalente ao excesso, na LOA – Lei Orçamentária Anual do
exercício seguinte.
CAPÍTULO XIX
DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – VEDAÇÕES
Art. 118 – A União e o Estado não poderão realizar operação de crédito com o
município – inclusive suas Entidades da Administração Indireta – Diretamente ou por
intermédio de Fundo, Autarquia, Fundação, ainda que sob a forma de novação,
refinanciamento ou postergação de dívida contraída anteriormente.
Art. 119 – Instituição financeira da União e do Estado poderá realizar operação de
crédito com o município – inclusive sua Entidades da Administração Indireta – desde
que não se destinem a:
I – Financiar, direta ou indiretamente, despesas correntes;
II – Refinanciar dívidas não contraídas à própria instituição concedente.
Art. 120 – O Município não está impedido de comprar títulos da dívida pública da
União como aplicação de suas disponibilidades.
Art. 121 – São equiparadas a operações de crédito e estão vedados:
I – Captação de recursos a título de antecipação de receita de tributo ou contribuição
cujo fato gerador ainda não tenha ocorrido;
II – Assunção direta de compromisso, confissão de dívida ou operação assemelhada,
com fornecedor de bens, mercadorias ou serviços, mediante emissão, aceite ou aval de
título de crédito;
III – Assunção de obrigação, sem autorização orçamentária, com fornecedores para
pagamento a posteriori e serviços.

CAPÍTULO XX
DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
POR ARO – ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Art. 122 – O Ministério da Fazenda verificará o cumprimento dos limites e condições
relativos à realização de operações de crédito por ARO – Antecipação de Receita
Orçamentária do Município.
Art. 123 – O Município quando interessado em realizar operações de crédito por ARO
– Antecipação de Receita Orçamentária formalizará seu pleito:
I – Fundamentado em parecer de seus Órgãos Técnicos e Jurídicos;
II – Demonstrativo:
a) a relação custo-benefício;
b) o interesse econômico e social da operação;
c) o atendimento das seguintes condições:
c.1 – existência de prévia e expressa autorização para a contratação, no texto da Lei
Orçamentária, em crédito adicionais ou Lei específica;
c.2 – inclusão no orçamento ou em créditos adicionais dos recursos provenientes da
operação, exceto no caso de operações por ARO – Antecipação de Receita
Orçamentária;
c.3 – observância dos limites e condições fixados pelo Senado Federal;
c.4 – autorização específica do Senado Federal, quando se tratar de Operações de
crédito externo;
c.5 – realização de Operações de Crédito por ARO – Antecipação de Receita
Orçamentárias que não excedam o montante das despesas de capital, ressalvadas as
autorizadas mediante créditos suplementares ou especiais com finalidade precisa,
aprovados pela Câmara de Vereadores;
c.6 – observância das demais restrições estabelecidas pela Lei de Responsabilidade na
Gestão Fiscal.
Art. 124 – A instituição financeira que contratar operação de crédito por Antecipação
de Receita Orçamentária – ARO com o Município, exceto quando relativa à dívida
mobiliária ou à externa, deverá exigir comprovação de que a operação atende às
condições e limites estabelecidos.
Art. 125 – As operações de crédito por Antecipação de Receita Orçamentária - ARO
realizadas sem observância às normas estabelecidas pela Lei de Responsabilidade Fiscal
serão consideradas nulas.
§ 1º - As operações de crédito por Antecipação de Receita Orçamentária – ARO
consideradas nulas serão canceladas.
§ 2º - As operações de crédito por Antecipação de Receita Orçamentária – ARO
canceladas serão devolvidas.
§ 3º - As operações de crédito por Antecipação de Receita Orçamentária – ARO
devolvidas alcançarão, tão-somente, o principal, vedado o pagamento de juros e demais
encargos financeiros.

§ 4º - Caso a devolução não seja efetuada no exercício de ingresso dos recursos, será
consignada reserva específica na Lei Orçamentária Anual do – LOA exercício seguinte.
§ 5º - Enquanto não efetuado o cancelamento, a amortização, ou constituída a reserva, o
município não poderá:
I – Receber transferências voluntárias;
II – Obter garantia, direta ou indireta, de outro ente;
III – Contratar operações de crédito por Antecipação de Receita Orçamentária – ARO,
ressalvadas as destinadas ao refinanciamento da dívida mobiliária e as que visem à
redução das despesas com pessoal.
Art. 126 – A União e o Estado não poderão realizar operação de Crédito por
Antecipação de Receita Orçamentária – ARO com o Município, diretamente ou por
intermédio de Fundo, Autarquia, Fundação, ainda que sob a forma de novação,
refinanciamento ou postergação de dívida contraída anteriormente.
Art. 127 – O Município interessado em realizar operações de crédito por Antecipação
de Receita Orçamentária – ARO deverá cumprir, ainda, as seguintes exigências:
I - Contratá-la, somente, a partir do décimo dia do início do exercício;
II - Liquidá-la, com juros e outros encargos incidentes, até o dia dez de dezembro de
cada ano.
Art. 128 – A operação de crédito por Antecipação de Receita Orçamentária – ARO não
será autorizada se forem cobrados outros encargos que não a taxa de juros da operação,
obrigatoriamente prefixada ou indexada à Taxa Básica Financeira –TBF ou à que vier a
esta substituir.
Art. 129 – A operação de crédito por Antecipação de Receita Orçamentária - ARO
estará proibida:
I – Enquanto existir outra operação de crédito por Antecipação de Receita Orçamentária
– ARO de receita orçamentária não integralmente resgatada;
Art. 130 – As operações de crédito por Antecipação de Receita Orçamentária – ARO,
quando forem liquidadas, com juros e outros encargos incidentes, até o dia dez de
dezembro do ano da contratação, não serão computadas nos recursos de operações de
crédito, que não poderão exceder, no exercício financeiro, o montante das despesas de
capital.
Art. 131 – As operações de crédito por Antecipação de Receita Orçamentária – ARO
serão efetuadas mediante abertura de crédito junto à instituição financeira vencedora em
processo competitivo eletrônico promovido pelo Banco Central do Brasil.

Art. 132 – O Banco Central do Brasil manterá sistema de acompanhamento e controle
do saldo de crédito aberto e, no caso de inobservância dos limites, aplicará as sanções
cabíveis à instituição credora.

CAPÍTULO XXI
DAS DISPOSIÇÕES DE CAIXA
Art. 133 – As disponibilidades de caixa serão depositadas em instituições financeiras
oficiais, de acordo com o artigo 164, § 3º da Constituição Federal.

CAPÍTULO XXII
DA PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO
Art. 134 – A receita de capital derivada da alienação de bens e direitos que integram o
patrimônio público não poderá ser aplicada para o financiamento de despesa corrente.
Art. 135 – A Lei Orçamentária Anual – LOA e as Leis de Créditos Adicionais somente
incluirão novos projetos após:
I – Adequadamente atendidos os projetos em andamento;
II – Contempladas as despesas de conservação do patrimônio público.
Art. 136 – As desapropriações de imóveis urbanos, somente, poderão ser feitas com
prévia e justa indenização em dinheiro ou prévio depósito judicial do valor da
indenização.
Art. 137 – O ato de desapropriação de imóvel urbano expedido sem prévia e justa
indenização em dinheiro ou prévio depósito judicial do valor da indenização será
considerado nulo de pleno direito.

CAPÍTULO XXIII
DA TRANSPARÊNCIA NA GESTÃO FISCAL
Art. 138 – os instrumentos de transparência da gestão fiscal:
I – São:
a) o Plano Plurianual – PPA;
b) a Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO;
c) a Lei Orçamentária Anual – LOA;

d) as Prestações de Contas;
e) o Parecer prévio das prestações de contas;
f) o Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO;
g) o Relatório de Gestão Fiscal - RGF;
Art. 139 – A transparência da Gestão Fiscal será assegurada também mediante
incentivo à participação popular e realização de audiência pública, durante os processos
de elaboração e de discussão do Plano Plurianual – PPA, da Lei de Diretrizes
Orçamentárias – LDO e da Lei Orçamentária Anual – LOA.
Art. 140 – As contas apresentadas pelo Prefeito ficarão disponíveis, durante todo o
exercício, no controle interno, para consulta e apreciação pelos cidadãos e instituições
da sociedade.
Art. 141 – Os instrumentos de transparência da gestão fiscal deverão receber ampla
divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso público.
Art. 142 - 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 eletrônicamente dos
dados contidos no Art. 43, fica este desobrigado de enviar ao Legislativo as cópias em
papel.

CAPÍTULO XXIV
DAS METAS E DAS PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
MUNICIPAL

Art. 143 – A Lei Orçamentária Anual – LOA de 2017 deverá estar compatibilizada com
o Anexo de Prioridades e de Metas desta Lei, devendo priorizar, especialmente, as ações
voltadas para:
I – O desenvolvimento econômico;
II – O desenvolvimento urbano;
III – O desenvolvimento administrativo;
IV – O desenvolvimento social;
V – O desenvolvimento ambiental.

Art. 144 – A Lei Municipal poderá fixar limites inferiores àqueles previstos na Lei de
Responsabilidade Fiscal para as dívidas consolidadas e mobiliárias, operações de
crédito e concessão de garantias.
Art. 145 – Os projetos de lei relativos a créditos adicionais serão apresentados com o
detalhamento estabelecido na lei orçamentária.
§ 1º - Acompanharão os projetos de lei relativos a créditos adicionais exposições de
motivos circunstanciadas que os justifiquem e que indiquem as conseqüências dos
cancelamentos de dotações e das metas físicas propostas sobre a execução das
atividades, dos projetos, das operações especiais e dos respectivos subtítulos.
§ 2º - Nos casos de créditos à conta de recursos de excesso de arrecadação, as
exposições de motivos de que tratam o § 1º deste artigo conterão a atualização das
estimativas de receitas para o exercício, apresentadas de acordo com a classificação de
que trata a lei 4.320 de 1964 e posteriores alterações.
§ 3º - Quando a abertura de créditos adicionais implicarem em alteração das metas
constantes do demonstrativo referido, nesta Lei, este deverá ser objeto de atualização.
§ 4° - A Lei ou decreto de crédito adicional que não obedecer ao presente artigo e seus
parágrafos é nulo, exceto os que o Poder Legislativo convalidarem posteriormente a
emissão.

CAPÍTULO XXV
DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 146 – O Município fica autorizado a contribuir para o custeio de despesas de
competência de outros entes da federação se houver:
I – Autorização da Lei Orçamentária Anual - LOA;
II – Convênio, acordo, ajuste ou congênere;
III – Comprovação, por parte do beneficiário, de:
a) que se acha em dia quanto ao pagamento de tributos, empréstimos e financiamentos
devidos ao ente transferidor, bem como quanto à prestação de contas de recursos
anteriormente dele recebidos;
b) não utilização em finalidade diversa da pactuada.
c) atender a todas as exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal.
Art. 147 – O Município fica autorizado a buscar, junto à União, assistência técnica e
cooperação financeira para a modernização das respectivas administrações tributária,
financeira, patrimonial e previdenciária, com vistas ao cumprimento das normas
estabelecidas pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

Art. 148 – A assistência técnica consistirá no treinamento e desenvolvimento de
recursos humanos e na transferência de tecnologia, bem como no apoio à divulgação,
em meio eletrônico de amplo acesso público, dos instrumentos de transferência da
gestão fiscal.
Art. 149 – A cooperação financeira compreenderá a doação de bens e valores e
financiamento por intermédio das Instituições Financeiras Federais autorizadas pelo
Legislativo.
Art. 150 – Na ocorrência de calamidade pública reconhecida pela Câmara de
Vereadores, decretada na forma da Constituição, enquanto perdurar a situação:
I – Serão suspensas a contagem dos prazos e as disposições estabelecidas:
a) para a recondução da dívida consolidada ou fundada ao limite exigido;
II – Será dispensado da execução orçamentária e do cumprimento de metas:
a) o atingimento dos resultados nominal e primário estabelecido no anexo de metas
fiscais da Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO;
b) procedimento de limitação de empenho;
Art. 151 – No caso de crescimento real baixo ou negativo do Produto Interno Bruto
Nacional – PIB, Regional ou Estadual, por período igual ou superior a 04 (quatro)
trimestres, os prazos estabelecidos:
I – Para a recondução da dívida consolidada ou fundada ao limite exigido será de 24
(vinte e quatro) meses.
Art. 152 – O Produto Interno Bruto – PIB nacional, regional ou estadual apresentará
crescimento real baixo quando a taxa de variação real acumulada for inferior a 1% (um
por cento), no período correspondente aos 04 (quatro) últimos trimestres.
Art. 153 – A taxa de variação será aquela apurada pela Fundação Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística ou outro que vier a substituí-la, adotada a mesma metodologia
para apuração do Produto Interno Bruto – PIB nacional, regional ou estadual.
Art. 154 – Se a despesa total com pessoal exceder a 95% (noventa e cinco por cento) do
limite estabelecido, mesmo no caso de crescimento real baixo ou negativo do Produto
Interno Bruto – PIB nacional, regional ou estadual, por período igual ou superior a 04
(quatro) trimestre, continuam sendo vedados ao poder ou ao órgão que houver incorrido
no excesso:
I – Concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a qualquer
título, salvo os derivados de sentença judicial, de determinação legal ou contratual ou de
revisão geral anual;
II – Criação de cargo, emprego ou função;
III – Alteração de estrutura de carreira que implique aumento de despesa;

IV – Provimento de cargo público, admissão ou contratação de pessoal a qualquer
título, ressalvadas a reposição decorrente de aposentadoria ou falecimento de servidores
das áreas de educação, saúde e segurança;
V – Contratação de hora extra.
Art. 155 – Na ocorrência de mudanças drásticas na condução das políticas monetárias e
cambiais, reconhecidas pelo Senado Federal, o prazo para a recondução da dívida
consolidada ou fundada ao limite exigido, poderá ser ampliado para 04 (quatro)
quadrimestres.
Art. 156 – O projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO será apreciado pela
Câmara Municipal, no prazo estabelecido pela Lei Orgânica.
Art. 157 – O projeto de Lei Orçamentária Anual – LOA será devolvido para sanção até
o encerramento da sessão legislativa do exercício corrente.
Art. 158 – Na hipótese de o projeto de Lei Orçamentária Anual – LOA não haver sido
sancionado até 31 de dezembro de 2016, fica autorizada a execução da proposta
orçamentária, originariamente encaminhada a Câmara Municipal, sendo as dotações
liberadas para movimentação na razão de 1/12 (um doze avos), para cada mês até
sanção do Projeto de Lei.
Art. 159 – O projeto de Lei Orçamentária Anual – LOA será apresentado com a forma e
o detalhamento descrito nesta Lei, aplicando-se no que couber as demais disposições
legais.
Art. 160 – Fica o chefe do Poder Executivo autorizado a inserir na Lei Orçamentária
Anual – LOA, novos projetos/atividades, por decreto, devendo estes serem
convalidados posteriormente pelo Poder Legislativo.
Art. 161 – Fica o chefe do Poder Executivo autorizado a rever os cálculos das Receitas
projetadas nos anexos da presente Lei, apresentando novas memórias de cálculos no
projeto de Lei orçamentária – LOA, para o exercício de 2017.
Art. 162 – Nos termos do artigo 75 da Lei Orgânica, os secretários municipais são
responsáveis pelo ordenamento das despesas de suas pastas a fim de que se cumpram as
metas estabelecidas nos respectivos programas.
Art. 163 – Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CATALÃO-GO,
Estado de Goiás, aos 29 (vinte e nove ) dias do mês de junho de 2016.

JARDEL SEBBA
Prefeito Municipal

Alterada : 3.447, de 09.12.2016

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Município de Catalão

LEI Nº 3.410, de 30 de junho de 2016
“AUTORIZA O EXECUTIVO MUNICIPAL A CEDER EM
COMODATO A CENTRAL DE ASSOCIAÇÕES DE
MINIS E PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO
MUNICÍPIO DE CATALÃO-GO, DE ÁREA RURAL QUE
ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. ”

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

Art. 1º - Fica o Executivo Municipal autorizado a ceder em
comodato, por 240 (duzentos e quarenta) meses, podendo ser renovado por igual ou
outro período, a CENTRAL DE ASSOCIAÇÕES DE MINIS E PEQUENOS
PRODUTORES RURAIS DO MUNICÍPIO DE CATALÃO-GO, associação
privada, com sede a Avenida Dr. Lamartine Pinto de Avelar, nº 472, na Vila Chaud,
nesta cidade, 18.000 (dezoito) mil metros quadrados, sendo parte do imóvel rural de
propriedade do Município de Catalão, registrado no CRI local sob o nº R.1-12.550,
Livro 2-AN, com a finalidade de construção de galpões, guarda de maquinários
agrícolas e desenvolvimento do projeto sementes crioulas.

Art. 2º - O imóvel objeto do comodato deverá servir como sede
civil da referida associação, que se compromete a desenvolver no local apenas as
atividades descritas no artigo primeiro desta lei.

§ 1º - Nenhuma benfeitoria, seja útil ou necessária, levadas a
efeito pela COMODATÁRIA serão indenizadas pelo Município.

§ 2º - O presente comodato não ensejará contrapartida financeira
por qualquer das partes.

Art. 3º - Em caso de extinção do Comodato ou devolução do
imóvel por parte da COMODATÁRIA, as benfeitorias passarão a integrar o patrimônio
do Município, ficando o comodato revogado automaticamente.

Art. 4º - As despesas decorrentes da aplicação desta Lei, se
houverem, serão suportadas a conta do orçamento vigente.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CATALÃO-GO,
Estado de Goiás, aos 30 (trinta) dias do mês de junho de 2016.

JARDEL SEBBA
Prefeito Municipal

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Município de Catalão

LEI Nº 3.411, de 30 de junho de 2016
“DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA A
OBRAS SOCIAIS PAULO ESTEVÃO, OSPE”.

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

Art.1º - Fica pela presente Lei declarada de utilidade pública a
“Associação Obras Sociais Paulo Estevão, OSPE”, inscrita no CNPJ sob o nº
21.749.821/0001-23, sendo a mesma uma associação que oferece atendimento gratuito a
comunidade, cujo objetivo é implantar sistematicamente atividade, no contra turno
escolar acrescidas de cursos profissionalizantes, atividades esportivas, reforço escolar e
incentivo à leitura e cultura para jovens, com sede no município de Catalão, Estado de
Goiás.
Art.2° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CATALÃO-GO,
Estado de Goiás, aos 30 (trinta) dias do mês de junho de 2016.

JARDEL SEBBA
Prefeito Municipal

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Município de Catalão

LEI Nº 3.412, de 30 de junho de 2016
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. 1. º - Fica o chefe do Poder Executivo Municipal
autorizado, em nome deste Município, a firmar convênio com o
SINDICATO RURAL DE CATALÃO, visando à cooperação para a
realização da Exposição Agropecuária de 2016.

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$ 145.000,00
(Cento e quarenta e cinco 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 pela Controladoria Geral do

Município, 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:
01.3010.20.122.4016.4123 336041 (100) - Contribuições
Art. 4º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CATALÃOGO, Estado de Goiás, aos 30 (trinta) dias do mês de junho de 2016.

JARDEL SEBBA
Prefeito Municipal

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Município de Catalão

LEI Nº 3.413, de 01 de julho de 2016
“Autoriza desafetar, desmembrar e retornar área de terreno
que especifica a COMPANHIA DE DISTRITOS
INDUSTRIAIS DE GOIÁS – GOIASINDUSTRIAL ou a sua
sucessora legal a COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONOMICO DE GOIÁS – CODEGO, 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 desafetado de sua condição original de bem de uso
comum do povo, a área de terreno de 5.315,40m2, do sistema viário do DMIC II, no
Eixo 8, ao lado da ETA, pertencente ao Município de Catalão em virtude da aprovação
do Loteamento referenciado.
§ 1º - Referida desafetação em nada prejudicará o sistema viário do
Loteamento, já que as áreas circunvizinhas são servidas por outras opções viárias e a
parte da via que ora se desafeta jamais foi concretizada e disponibilizada para trânsito.
§ 2º - Fica o Cartório de Registro de Imóveis desta cidade autorizado a
retornar a área ora desafetada no caput deste artigo ao domínio da Empresa Instituidora
do Loteamento DIMIC II, ou à sua sucessora legal: Companhia de Desenvolvimento de
Goiás – CODEGO.
§ 3º - Em virtude da desafetação fica a proprietária autorizada a
desmembrar, remembrar e dispor da área em questão como bem lhe convier.
Art.2º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CATALÃO-GO,
Estado de Goiás, ao 1º (primeiro) dia do mês de julho de 2016.

JARDEL SEBBA
Prefeito Municipal

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Município de Catalão

LEI Nº 3.414, de 01 de julho de 2016
“Autoriza desafetar, desmembrar e retornar área de terreno
que especifica a COMPANHIA DE DISTRITOS
INDUSTRIAIS DE GOIÁS – GOIASINDUSTRIAL ou a sua
sucessora legal a COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONOMICO DE GOIÁS – CODEGO, 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 desafetado de sua condição original de bem de uso
comum do povo, a área de terreno de 2.788,20m2, situada aos fundos do lote 04, da
Quadra 02, do Loteamento DIMIC II, desta cidade, constituída de parte do sistema
viário projetado do DIMIC II, no Eixo 6C, pertencente ao Município de Catalão em
virtude da aprovação do Loteamento referenciado.

§ 1º - Referida desafetação em nada prejudicará o sistema viário do
Loteamento, já que as áreas circunvizinhas são servidas por outras opções viárias e a
parte da via que ora se desafeta jamais foi concretizada e disponibilizada para trânsito.
§ 2º - Fica o Cartório de Registro de Imóveis desta cidade autorizado a
retornar a área ora desafetada no caput deste artigo ao domínio da Empresa Instituidora
do Loteamento DIMIC II, ou à sua sucessora legal: Companhia de Desenvolvimento de
Goiás – CODEGO.
§ 3º - Em virtude da desafetação fica a proprietária autorizada a
desmembrar, remembrar e dispor da área em questão como bem lhe convier.

Art.2º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CATALÃO-GO,
Estado de Goiás, ao 1º (primeiro) dia do mês de julho de 2016.

JARDEL SEBBA
Prefeito Municipal

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Município de Catalão

LEI Nº 3.415, de 01 de julho de 2016
“AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A CONCEDER
AUXILIO FINANCEIRO A ATLETA CATALANA QUE
PARTICIPARÁ DE DOIS TORNEIOS DE ATLETISMO EM
2016, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, no uso de
suas prerrogativas constitucionais, aprova, e eu, Prefeito Municipal, sanciono e
promulgo a seguinte Lei:
Art.1º - Fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado,
em nome do Município de Catalão a conceder auxílio financeiro a atleta catalana
MAÍZA DOS REIS SILVA DE OLIVEIRA – portadora do CPF nº 094.064.966-74, que
irá participar de dois torneios Sul Americanos de Atletismo, durante o ano de 2016.
Art.2° - O valor autorizado no art.1° será de até R$ 8.990,00
(oito mil novecentos e noventa reais) e se destinará a cobrir despesas de inscrição,
transporte, alimentação, hospedagem, materiais esportivos, e equipamentos para
treinamentos e competição do atleta.
Parágrafo único – A Prestação de contas se dará no prazo de 30
dias após o recebimento de cada parcela do recurso.
Art.3° - As despesas oriundas desta lei correrão a conta da
seguinte dotação orçamentária:
01.3012.27.812.4018.4129. 339048 (100)
4129 – Departamento das Atividades Esportivas Comunitárias.
339048 – Outros Auxílios Financeiros a Pessoas.

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CATALÃO-GO,
Estado de Goiás, ao 1º (primeiro) dia do mês de julho de 2016.

JARDEL SEBBA
Prefeito Municipal

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Município de Catalão

LEI Nº 3.416, de 01 de julho de 2016
“ABRE CRÉDITO ESPECIAL NO ORÇAMENTO DO
MUNICÍPIO EM EXECUÇÃO,
ANO/2016,
PARA
AQUISIÇÃO DE MOTOCICLETAS PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL
DE ÁGUA E ESGOTO – SAE, DESTINADAS A
RELIGAÇÕES E CORTES DE ÁGUA NO VALOR
ESPECIFICADO
ABAIXO
E
DÁ
OUTRAS
PROVIDÊNCIAS”.
A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, no uso de suas
prerrogativas constitucionais, aprova, e eu, Prefeito Municipal, sanciono e promulgo a
seguinte Lei:
Art. 1° - Fica autorizado o Executivo Municipal a abrir no orçamento
em execução (Lei Municipal nº 3.325, de 11 de dezembro de 2015, que estima a receita
e fixa a despesa para o exercício de 2016), o crédito especial abaixo-relacionado, na
importância de R$ 39.581,65 (trinta e nove mil quinhentos e oitenta e um reais e
sessenta e cinco centavos), obedecendo as seguintes classificações:
Órgão Solicitante: SAE – Superintendência Municipal de Água e Esgoto
Unidade Executora: SAE – Superintendência Municipal de Água e Esgoto
Motivo: Alteração PPA/LOA

Objeto: Aquisição de Motocicletas para atender as necessidades da
Superintendência Municipal de Agua e Esgoto – SAE, destinadas a religações e
cortes de Agua.
Dotação:
12.1001.17.512.4012.4087 – 409052 (110) R$ 39.581,65
449052 - Equipamentos e Material Permanente
3092 – Aquisição de Motocicletas
Anulação de Dotação:
12.1001.17.512.4012.4063 – 339039 (110) R$ 39.581,65
339039 – Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica.
4063 – Administração da SAE

Art. 2º - Para cobertura do crédito especial autorizado no artigo
anterior desta lei serão utilizados recursos de anulação de dotação, conforme
especificado no Quadro acima.
Art. 3º - Fica autorizado a abrir crédito Adicional de natureza
suplementar até o limite fixado na Lei nº 3.325, de 11 de dezembro de 2015, que dispõe
sobre a Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2016.
Art. 4º - Fica autorizado a fazer as alterações e inclusões necessárias
no Plano Plurianual – PPA de 2014/2017, lei municipal nº 3.190, de 11 de dezembro de
2014, alterada pela Lei Municipal de nº 3.310, de 20 de dezembro de 2015; na Lei de
Diretrizes Orçamentária – LDO para 2016, lei municipal nº 3.276, de 15 de junho de
2015, alterada pela Lei Municipal nº 3.309, de 20/10/2015, bem como na Lei
Orçamentária Anual – LOA de 2016, Lei Municipal de nº 3.325, de 11/12/2015.
Art.5º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CATALÃO-GO,
Estado de Goiás, ao 1º (primeiro) dia do mês de julho de 2016.

JARDEL SEBBA
Prefeito Municipal

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Município de Catalão

LEI Nº 3.417, de 01 de julho de 2016
“AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A CONCEDER
AUXILIO FINANCEIRO A ASSOCIAÇÃO CATALANA DE
CICLISMO – ACACI E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.
A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, no uso de suas
prerrogativas constitucionais, aprova, e eu, Prefeito Municipal, sanciono e promulgo a
seguinte Lei:
Art.1º - Fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado, em
nome do Município de Catalão a conceder auxílio financeiro a ASSOCIAÇÃO
CATALANA DE CICLISMO – ACACI, inscrita no CNPJ sob o nº 04.437.961/000119, que irá desenvolver competições e eventos com a finalidade de estimular a prática
do ciclismo no Munícipio de Catalão.
Art.2° - O valor autorizado no art.1° será de até R$ 25.000,00 (vinte e
cinco mil reais) e se destinará a cobrir eventuais despesas decorrentes das competições
e/ou eventos.
Parágrafo único – A Prestação de contas se dará no prazo de 30 dias
após o recebimento de cada parcela do recurso.
Art.3° - Para cobrir despesas com a presente lei serão utilizados
créditos orçamentários já consignados no orçamento vigente.
Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CATALÃOGO, Estado de Goiás, ao 1º (primeiro) dia do mês de julho de 2016.

JARDEL SEBBA
Prefeito Municipal

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Município de Catalão

LEI Nº 3.418, de 19 de agosto de 2016
AUTORIZA O EXECUTIVO MUNICIPAL A
CEDER EM COMODATO A BIO PROJETOS
SUSTENTÁVEIS EIRELI EPP, O IMÓVEL
PÚBLICO QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS”.

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, no
uso de suas prerrogativas constitucionais, aprova, e eu, Prefeito
Municipal, sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica o Executivo Municipal autorizado a
ceder em comodato, por 240 (duzentos e quarenta) meses, podendo ser
renovado por igual ou outro período, a BIO PROJETOS SUSTENTÁVEIS
EIRELI EPP, sociedade empresária limitada de direito privado, inscrita no
CNPJ 21.317.279/0001-01, com sede no Distrito Agroindustrial de
Luziânia, Quadra 12, Módulo 23, na cidade de Luziânia-Goiás, o bem
imóvel de propriedade do Município de Catalão, com a finalidade de
construção de usina de reciclagem, a seguir descrito:
- Uma área de terras designada de ÁREA 01, sendo
parte da Matrícula 9.308, situada na Fazenda Santo Antônio do Ouvidor,
às margens da GO-330 próximo ao KM 315, na margem esquerda
sentido Catalão Ouvidor, situada na zona rural deste município, com
7.000,00 metros quadrados, com a seguinte descrição perimétrica: tem
início no ponto BIO1 às margens da Faixa de Domínio da GO 330; daí
segue confrontando com propriedade de Hélio Leite Martins numa
distância de 172,05 metros até o ponto BIO2; daí segue a direita
confrontando com a área remanescente da Matrícula nº 9.308 - R.14,
numa distância de 100, metros até o ponto BIO3; daí vira a direita

confrontando com a Faixa de Domínio da GO-330 numa distância de
140,00 metros até o Ponto BIO1, onde teve início e finda a presente
descrição.
Art. 2º - O imóvel objeto do comodato deverá servir
como filial da unidade de Gerenciamento de pilhas e baterias usadas,
tratamento de resíduos classe I da BIO PROJETOS SUSTENTÁVEIS
EIRELI EPP, que se compromete a desenvolver no local as atividades de
acordo com o seu contrato social.
§ 1º - Nenhuma benfeitoria, seja útil ou necessária,
levadas a efeito pela COMODATÁRIA serão indenizadas pelo Município.
§ 2º - O presente comodato
contrapartida financeira por qualquer das partes.

não

ensejará

Art. 3º - Em caso de extinção do Comodato ou
devolução do imóvel por parte da COMODATÁRIA, as benfeitorias
passarão a integrar o patrimônio do Município, ficando o comodato
revogado automaticamente.
Art. 4º - As despesas decorrentes da aplicação desta
Lei, se houverem, serão suportadas a conta do orçamento vigente.
Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE
CATALÃO-GO, Estado de Goiás, ao 19 (dezenove) dias do mês de
agosto de 2016.

JARDEL SEBBA
Prefeito Municipal

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Município de Catalão

LEI Nº 3.419, de 19 de agosto de 2016
“Altera o Art. 1º, da Lei Municipal nº
1.989, de 25 de março de 2002, da forma
que especifica.”
A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, no
uso de suas prerrogativas constitucionais, aprova, e eu, Prefeito
Municipal, sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º - O Art. 1º, da Lei Municipal nº 1989, de 25 de
março de 2002, passa, a partir desta data, a vigorar com a seguinte
redação:
“Lei Municipal nº 1.989, de 25 de março de 2002:
Art. 1º - Fica pela presente Lei denominada de “Rua
Nilo Margon Vaz” a antiga Rua Madre Esperança Garrido, situada no
Bairro Pio Gomes e Centro, nesta cidade; ”
Art. 2º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE
CATALÃO-GO, Estado de Goiás, ao 19 (dezenove) dias do mês de
agosto de 2016.

JARDEL SEBBA
Prefeito Municipal

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Município de Catalão

LEI Nº 3.420, de 19 de agosto de 2016
“Abre Crédito Especial no orçamento do
Município em execução, ano/2016, para
aquisição de seis veículos populares para
atender as necessidades da Morada da
Criança, CRAS, CREAS e CAPS INFANTIL no
valor especificado abaixo e dá outras
providências”.
A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, no
uso de suas prerrogativas constitucionais, aprova, e eu, Prefeito
Municipal, sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1° - Fica autorizado o Executivo Municipal a
abrir no orçamento em execução (Lei Municipal nº 3.325, de 11 de
dezembro de 2015, que estima a receita e fixa a despesa para o
exercício de 2016), o crédito especial abaixo-relacionado, na importância
de R$ 223.560,00 (duzentos e vinte e três mil e quinhentos e sessenta
centavos), obedecendo as seguintes classificações:

Órgão Solicitante: Poder Executivo
Unidade Executora: Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS
Motivo: Alteração PPA/LOA
Objeto: Aquisição de seis veículos populares, que será adquirido
através de recursos de alienação de bens móveis, um destinado a
Morada da Criança Leonidas Bardal, dois Veículos ao Centro de
Referencia de Assistência Social–CRAS, dois Veículos ao Centro de
Referencia Especializada de Assistência Social–CREAS e um
Veículo ao Centro de Atenção Psicossocial–CAPS INFANTIL.

Dotação:
14.1401.08.243.4010.3095 – 449052 (192) – R$ 37.260,00
449052 – Equipamentos e Material Permanente
3095 – Aquisição de Veículo
14.1401.08.244.4010.3096 – 449052 (192) – R$ 178.163,54
14.1401.08.244.4010.3096 – 449052 (100) – R$ 8.136,46
449052 – Equipamentos e Material Permanente
3096 – Aquisição de Veículos
Anulação de Dotação:
01.3012.27.812.4018.4127 – 335043 (100) – R$ 8.136,46
01.3019.15.782.4020.1619 – 449051 (192) – R$ 200.000,00
Excesso de Arrecadação:
R$ 15.162,31

Art. 2º - Para cobertura do crédito especial autorizado
no artigo anterior desta lei serão utilizados recursos de anulação de
dotação e excesso de arrecadação, conforme especificado no Quadro
acima.
Art. 3º - Fica autorizado a abrir crédito Adicional de
natureza suplementar até o limite fixado na Lei nº 3.325, de 11 de
dezembro de 2015, que dispõe sobre a Lei Orçamentária Anual para o
exercício de 2016.
Art. 4º - Fica autorizado a fazer as alterações e
inclusões necessárias no Plano Plurianual – PPA de 2014/2017, lei
municipal nº 3.190, de 11 de dezembro de 2014, alterada pela Lei
Municipal de nº 3.310, de 20 de dezembro de 2015; na Lei de Diretrizes
Orçamentária – LDO para 2016, lei municipal nº 3.276, de 15 de junho de
2015, alterada pela Lei Municipal nº 3.309, de 20/10/2015, bem como na
Lei Orçamentária Anual – LOA de 2016, Lei Municipal de nº 3.325, de
11/12/2015.
Art.5º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE
CATALÃO-GO, Estado de Goiás, ao 19 (dezenove) dias do mês de
agosto de 2016.

JARDEL SEBBA
Prefeito Municipal

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Município de Catalão

LEI Nº 3.421, de 24 de agosto de 2016
“Autoriza permuta de lotes de terreno que
menciona em cumprimento a acordo judicial
homologado (Autos nº 200703224004) 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 permutar, em nome do MUNICIPIO DE CATALÃO, os lotes
de terreno a seguir designados:
a) O lote de nº 03 da Quadra F do Loteamento
Residencial Jardim Athenas situado à Rua Dois com área de 361,44m²,
cadastrado com CCI nº. 42837.
b) O lote de nº 04 da Quadra F do Loteamento
Residencial Jardim Athenas situado à Rua Dois com área de 361,44m²,
cadastrado com CCI nº. 42839.
c) O lote de nº 05 da Quadra F do Loteamento
Residencial Jardim Athenas situado à Rua Dois, com área de 361,44m²,
cadastrado com CCI nº. 42840.
d) O lote de nº 06 da Quadra F do Loteamento
Residencial Jardim Athenas situado à Rua Dois, com área de 361,440m²,
cadastrado com CCI nº. 42841.
e) O lote de nº 07 da Quadra F do Loteamento
Residencial Jardim Athenas situado à Rua Dois, com área de 361,44m²,
cadastrado com CCI nº. 42842.
f) O lote de nº 08 da Quadra F do Loteamento
Residencial Jardim Athenas situado à Rua Dois com área de 361,44m²,
cadastrado com CCI nº. 42843.
g) O lote de nº 09 da Quadra F do Loteamento
Residencial Jardim Athenas situado à Rua Dois, com área de 361,44m²,
cadastrado com CCI nº. 42844.

h) O lote de nº 10 da Quadra
Residencial Jardim Athenas situado à Rua Dois, com
cadastrado com CCI nº. 42845.
i) O lote de nº 11 da Quadra
Residencial Jardim Athenas situado à Rua Dois, com
cadastrado com CCI nº. 42846.
j) O lote de nº 03 da Quadra
Residencial Jardim Athenas situado à Rua Três, com
cadastrado com CCI nº. 42853.
k) O lote de nº 04 da Quadra
Residencial Jardim Athenas situado à Rua Três, com
cadastrado com CCI nº. 42856.
l) O lote de nº 05 da Quadra
Residencial Jardim Athenas situado à Rua Três, com
cadastrado com CCI nº. 42854.

F do Loteamento
área de 361,44m²,
F do Loteamento
área de 361,44m²,
H do Loteamento
área de 360,00m²,
H do Loteamento
área de 360,00m²,
H do Loteamento
área de 360,00m²,

Todos de propriedade do MUNÍCIPIO DE CATALÃO
por uma parte da área situada na Avenida Raulina Fonseca Paschoal,
Centro, com 1.236,59m², que integra o imóvel caracterizado como 1ª
área do Decreto nº 2.348 de 09.11.2000, com 5.890,66m², cadastrado no
CRI local sob o nº R.2. M.26.118, nesta cidade, de propriedade de
MARGON E MARIN LTDA.
§1º - Para a consecução dos objetivos desta lei fica o
Município de Catalão autorizado a efetuar desmembramentos e
remembramentos para possibilitar a escrituração dos imóveis objetos da
permuta autorizada.
§2º - Para fins de atendimento ao caput deste artigo,
os lotes pertencentes ao Município de Catalão ficam desafetados de sua
primitiva condição (de área institucional), passando-os à categoria de
bem disponível.
§3º - A permuta dos imóveis se fará de um pelos
outros, sem qualquer torna ou volta compensatória, fazendo-se as
transmissões livres e desembaraçadas de quaisquer ônus, embora no
acordo os valores são desiguais, o que foi aceito pelas partes e
homologado pelo Poder Judiciário local.
§4º - O Município de Catalão, para que a permuta se
revista de todas as cautelas legais e comuns em tais operações,
providenciou Laudo de Avaliação elaborado por Comissão de Avaliação
instituída pelo Executivo para tal fim.

§5º - O imóvel que passará ao domínio do Município
de Catalão fica declarado Bem de Uso Comum do Povo, e como tal
afetado em sua totalidade, o que deverá constar da escrituração.
§6º - O lote a ser adquirido pelo Município serviu para
abertura de via pública situada na área urbana desta cidade.
Art. 2º. As custas e emolumentos cartorários e outras
despesas decorrentes da execução desta lei são de responsabilidade do
Município, e correrão à conta de verba própria do orçamento vigente,
dispensada a incidência do Imposto sobre Transmissões de Bens
Imóveis – ITBI, na forma do art. 156, II, da Constituição Federal.
Art. 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação.
Art. 4º. Revogam-se as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE
CATALÃO-GO, Estado de Goiás, ao 24 (vinte e quatro) dias do mês de
agosto de 2016.

JARDEL SEBBA
Prefeito Municipal

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Município de Catalão

LEI Nº 3.422, de 24 de agosto de 2016
“Declara Utilidade Pública Associação dos
Abrigos Independentes de Catalão (AABRIC)”.
A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, no uso
de suas prerrogativas constitucionais, aprova, e eu, Prefeito Municipal,
sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º. Fica pela presente Lei declarada de utilidade
pública a “Associação dos Abrigos Independentes de Catalão
(AABRIC)”, entidade sem fins lucrativos, com sede nesta cidade de
Catalão, Estado de Goiás.
Art. 2º. Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE
CATALÃO-GO, Estado de Goiás, ao 24 (vinte e quatro) dias do mês de
agosto de 2016.

JARDEL SEBBA
Prefeito Municipal

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Município de Catalão

LEI Nº 3.423, de 08 de setembro de 2016

“Declara

de

Utilidade

Pública

a

Associação

dos

Produtores de Tomate de Catalão-Goiás (APTC)”.

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, no uso de
suas prerrogativas constitucionais, aprova, e eu, Prefeito Municipal,
sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º. Fica pela presente Lei declarada de utilidade pública a
“Associação dos Produtores de Tomate de Catalão-Goiás (APTC)”,
entidade sem fins lucrativos, com sede nesta cidade de Catalão, Estado
de Goiás.
Art. 2º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE
CATALÃO-GO, Estado de Goiás, ao 08 (oito) dias do mês de setembro
de 2016.

JARDEL SEBBA
Prefeito Municipal

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Município de Catalão

LEI Nº 3.424, de 15 de setembro de 2016
“Abre Crédito Especial no orçamento do
Município em execução, ano/2016, para
adequação nas instalações da UPA no valor
especificado abaixo e dá outras providências”.
A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, no
uso de suas prerrogativas constitucionais, aprova, e eu, Prefeito
Municipal, sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1° - Fica autorizado o Executivo Municipal a
abrir no orçamento em execução (Lei Municipal nº 3.325, de 11 de
dezembro de 2015, que estima a receita e fixa a despesa para o
exercício de 2016), o crédito especial abaixo-relacionado, na importância
de R$ 285.011,78 (duzentos e oitenta e cinco mil e onze reais e setenta e
oito centavos), obedecendo as seguintes classificações:

Órgão Solicitante: Poder Executivo
Unidade Executora: Fundo Municipal de Saúde
Motivo: Alteração PPA/LOA
Objeto: Adequação nas instalações – Construção da UPA.

Dotação:
04.0401.10.302.4009.1636 – 449051 (102) – R$ 285.011,78
449051 – OBRAS E INSTALAÇÕES
1636 – CONSTRUÇÃO DA UPA

Anulação de Dotação:
04.0401.10.301.4009.4037 – 339039 (102) – R$ 285.011,78

Art. 2º - Para cobertura do crédito especial autorizado
no artigo anterior desta lei serão utilizados recursos de anulação de
dotação, conforme especificado no Quadro acima.
Art. 3º - Fica autorizado a abrir crédito Adicional de
natureza suplementar até o limite fixado na Lei nº 3.325, de 11 de
dezembro de 2015, que dispõe sobre a Lei Orçamentária Anual para o
exercício de 2016.
Art. 4º - Fica autorizado a fazer as alterações e
inclusões necessárias no Plano Plurianual – PPA de 2014/2017, lei
municipal nº 3.190, de 11 de dezembro de 2014, alterada pela Lei
Municipal de nº 3.310, de 20 de dezembro de 2015; na Lei de Diretrizes
Orçamentária – LDO para 2016, lei municipal nº 3.276, de 15 de junho de
2015, alterada pela Lei Municipal nº 3.309, de 20/10/2015, bem como na
Lei Orçamentária Anual – LOA de 2016, Lei Municipal de nº 3.325, de
11/12/2015.
Art.5º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE
CATALÃO-GO, Estado de Goiás, ao 15 (quinze) dias do mês de
setembro de 2016.

JARDEL SEBBA
Prefeito Municipal

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Município de Catalão

LEI Nº 3.425, de 15 de setembro de 2016
“Abre Crédito Especial no orçamento do
Município em execução, ano/2016, para
Recuperação e Revitalização das Praças do
Congo e Pio Gomes, bem como o Espaço
Público denominado CRISA, com Recursos de
Instituição Privada e CONDEMA no valor
especificado abaixo e dá outras providências”.
A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, no
uso de suas prerrogativas constitucionais, aprova, e eu, Prefeito
Municipal, sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1° - Fica autorizado o Executivo Municipal a abrir no
orçamento em execução (Lei Municipal nº 3.325, de 11 de dezembro de
2015, que estima a receita e fixa a despesa para o exercício de 2016), o
crédito especial abaixo-relacionado, na importância de R$ 220.249,85
(duzentos e vinte mil, duzentos e quarenta e nove reais e oitenta e cinco
centavos), obedecendo as seguintes classificações:
Órgão Solicitante: Poder Executivo
Unidade Executora: Manutenção da Secretaria Municipal do Meio
Ambiente
Motivo: Alteração PPA/LOA
Objeto: Recuperação e Revitalização das Praças do Congo e Pio
Gomes, bem como o Espaço Público denominado CRISA, com
Recursos da Instituição Privada e CONDEMA nos montantes de R$
190.000,00 e R$ 30.249,85 respectivamente.
Dotação:
01.3009.18.541.4115.1705 – 449051 (151) – R$ 30.249,85
01.3009.18.541.4115.1705 – 449051 (100) – R$ 7.054,84
01.3009.18.541.4115.1706 – 449051 (100) – R$ 37.369,17

01.3009.18.541.4115.1707 – 449051 (100) – R$ 145.575,99
449051 – OBRAS E INSTALAÇÕES
1705 – Recuperação e Revitalização da Praça dos Congos
1706 – Recuperação e Revitalização da Pio Gomes
1707 – Recuperação e Revitalização do Espaço Público denominado
CRISA
Superávit (151): – R$ 30.249,85
Excesso de Arrecadação (100): R$ 190.000,00
Art. 2º - Para cobertura do crédito especial autorizado
no artigo anterior desta lei serão utilizados recursos de superávit e de
excesso de arrecadação, conforme especificado no Quadro acima.
Art. 3º - Fica autorizado a abrir crédito Adicional de
natureza suplementar até o limite fixado na Lei nº 3.325, de 11 de
dezembro de 2015, que dispõe sobre a Lei Orçamentária Anual para o
exercício de 2016.
Art. 4º - Fica autorizado a fazer as alterações e
inclusões necessárias no Plano Plurianual – PPA de 2014/2017, lei
municipal nº 3.190, de 11 de dezembro de 2014, alterada pela Lei
Municipal de nº 3.310, de 20 de dezembro de 2015; na Lei de Diretrizes
Orçamentária – LDO para 2016, lei municipal nº 3.276, de 15 de junho de
2015, alterada pela Lei Municipal nº 3.309, de 20/10/2015, bem como na
Lei Orçamentária Anual – LOA de 2016, Lei Municipal de nº 3.325, de
11/12/2015.
Art.5º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE
CATALÃO-GO, Estado de Goiás, ao 15 (quinze) dias do mês de
setembro de 2016.

JARDEL SEBBA
Prefeito Municipal

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Município de Catalão

LEI Nº 3.426, de 06 de outubro de 2016
DECLARA UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL
“ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA CULTURAL
CAPOEIRA BERIMBAU DE OURO”.

A Câmara 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° - Declara de Utilidade Pública Municipal a Associação Desportiva
e Cultural de Capoeira Berimbau de Ouro com sede no município de
Catalão Goiás, nos termos de Lei n° 91, de 28 de agosto de 1935.
Art. 2° - Sessarão os efeitos da declaração de utilidade pública caso a
entidade:
l – Substituir os fins constantes do estatuto ou deixar de cumprir as
disposições estatutárias;
ll – Alterar sua denominação e, dentro do prazo de 90 (noventa
dias), contados da averbação no Registro Público, não comunicar a
ocorrência ao departamento competente da administração pública
municipal local.
Art. 4° - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições contrárias.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE
CATALÃO-GO, Estado de Goiás, aos 06 (seis) dias do mês de outubro
de 2016.

JARDEL SEBBA
Prefeito Municipal

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Município de Catalão

LEI Nº 3.427, de 06 de outubro de 2016
“Abre Crédito Especial no orçamento do
Município em execução, ano/2016, para aquisição
de equipamentos e brinquedos pedagógicos para
premiação aos alunos melhores colocados no
Projeto “Transformações Significativas”, no valor
especificado abaixo e dá outras providências”.
A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, no
uso de suas prerrogativas constitucionais, aprova, e eu, Prefeito
Municipal, sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1° - Fica autorizado o Executivo Municipal a abrir
no orçamento em execução (Lei Municipal nº 3.325, de 11 de dezembro
de 2015, que estima a receita e fixa a despesa para o exercício de 2016),
o crédito especial abaixo-relacionado, na importância de R$ 14.840,00
(quatorze mil oitocentos e quarenta reais), obedecendo as seguintes
classificações:

Órgão Solicitante: Poder Executivo
Unidade Executora: Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente
Motivo: Alteração PPA/LOA

Objeto: Aquisição de equipamentos e brinquedos pedagógicos para
premiação aos alunos melhores colocados no Projeto sobre o lixo:
Transformações Significativas

Dotação:
01.3009.18.542.4115.4066 – 339031 (151) – R$ 14.840,00
339031 – Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e

Outras.

Excesso de Arrecadação (151): R$ 14.840,00

Art. 2º - Para cobertura do crédito especial autorizado
no artigo anterior desta lei serão utilizados recursos de excesso de
arrecadação, conforme especificado no Quadro acima.
Art. 3º - Fica autorizado a abrir crédito Adicional de
natureza suplementar até o limite fixado na Lei nº 3.325, de 11 de
dezembro de 2015, que dispõe sobre a Lei Orçamentária Anual para o
exercício de 2016.
Art. 4º - Fica autorizado a fazer as alterações e
inclusões necessárias no Plano Plurianual – PPA de 2014/2017, lei
municipal nº 3.190, de 11 de dezembro de 2014, alterada pela Lei
Municipal de nº 3.310, de 20 de dezembro de 2015; na Lei de Diretrizes
Orçamentária – LDO para 2016, lei municipal nº 3.276, de 15 de junho de
2015, alterada pela Lei Municipal nº 3.309, de 20/10/2015, bem como na
Lei Orçamentária Anual – LOA de 2016, Lei Municipal de nº 3.325, de
11/12/2015.
Art.5º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE
CATALÃO-GO, Estado de Goiás, aos 06 (seis) dias do mês de outubro
de 2016.

JARDEL SEBBA
Prefeito Municipal

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Município de Catalão
LEI Nº 3.428, de 09 de novembro de 2016
“Autoriza permuta de lotes de terreno que
menciona em cumprimento a acordo judicial
homologado (Autos nº 200703224004) 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 permutar, em nome do MUNICIPIO DE CATALÃO, os lotes
de terreno a seguir designados:
a) O lote de nº 03 da Quadra F do Loteamento
Residencial Jardim Athenas situado à Rua Dois com área de 361,44m²,
cadastrado com CCI nº. 42837.
b) O lote de nº 04 da Quadra F do Loteamento
Residencial Jardim Athenas situado à Rua Dois com área de 361,44m²,
cadastrado com CCI nº. 42839.
c) O lote de nº 05 da Quadra F do Loteamento
Residencial Jardim Athenas situado à Rua Dois, com área de 361,44m²,
cadastrado com CCI nº. 42840.
d) O lote de nº 03 da Quadra H do Loteamento
Residencial Jardim Athenas situado à Rua Três, com área de 360,00m²,
cadastrado com CCI nº. 42853.
e) O lote de nº 04 da Quadra H do Loteamento
Residencial Jardim Athenas situado à Rua Três, com área de 360,00m²,
cadastrado com CCI nº. 42856.
f) O lote de nº 05 da Quadra H do Loteamento
Residencial Jardim Athenas situado à Rua Três, com área de 360,00m²,
cadastrado com CCI nº. 42854.

Todos de propriedade do MUNÍCIPIO DE CATALÃO
por uma parte da área situada na Avenida Raulina Fonseca Paschoal,
Centro, com 637,66m², que integra o imóvel caracterizado como 1ª área
do Decreto nº 2.348 de 09.11.2000, com 5.890,66m², cadastrado no CRI
local sob o nº R.2. M.26.118, nesta cidade, de propriedade de MARGON
E MARIN LTDA.
§1º - Para a consecução dos objetivos desta lei fica o
Município de Catalão autorizado a efetuar desmembramentos e
remembramentos para possibilitar a escrituração dos imóveis objetos da
permuta autorizada.
§2º - Para fins de atendimento ao caput deste artigo,
os lotes pertencentes ao Município de Catalão ficam desafetados de sua
primitiva condição (de área institucional), passando-os à categoria de
bem disponível.
§3º - A permuta dos imóveis se fará de um pelos
outros, sem qualquer torna ou volta compensatória, fazendo-se as
transmissões livres e desembaraçadas de quaisquer ônus, conforme
acordo judicial, que foi aceito pelas partes e homologado pelo Poder
Judiciário local.
§4º - O Município de Catalão, para que a permuta se
revista de todas as cautelas legais e comuns em tais operações,
providenciou Laudo de Avaliação elaborado por Comissão de Avaliação
instituída pelo Executivo para tal fim.
§5º - O imóvel que passará ao domínio do Município
de Catalão fica declarado Bem de Uso Comum do Povo, e como tal
afetado em sua totalidade, o que deverá constar da escrituração.
§6º - O lote a ser adquirido pelo Município serviu para
abertura de via pública situada na área urbana desta cidade.
Art. 2º. As custas e emolumentos cartorários e outras
despesas decorrentes da execução desta lei são de responsabilidade do
Município, e correrão à conta de verba própria do orçamento vigente,

dispensada a incidência do Imposto sobre Transmissões de Bens
Imóveis – ITBI, na forma do art. 156, II, da Constituição Federal.
Art. 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação.
Art. 4º. Revogam-se as disposições em contrário, em
especial a Lei nº 3.421 de 24 de agosto de 2016.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE
CATALÃO-GO, Estado de Goiás, aos 09(nove) dias do mês de
novembro de 2016.

JARDEL SEBBA
Prefeito Municipal

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Município de Catalão
LEI Nº 3.429, de 09 de novembro de 2016
“Denomina como Rua DORI PEREIRA a
Rua B, localizada no Bairro São João,
nesta cidade”.
A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, no
uso de suas prerrogativas constitucionais, aprova, e eu, Prefeito
Municipal, sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º. Fica denominada de Rua “DORI PEREIRA”, a
Rua “B”, localizada no Bairro São João, nesta cidade.
Art. 2º. A Secretaria Municipal de Infraestrutura
promoverá a instalação de placas denominativas no local.
Art. 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação, revogando-se as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE
CATALÃO-GO, Estado de Goiás, aos 09(nove) dias do mês de
novembro de 2016.

JARDEL SEBBA
Prefeito Municipal

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Município de Catalão
LEI Nº 3.430, de 23 de novembro de 2016
“AUTORIZA O EXECUTIVO MUNICIPAL A CEDER
EM COMODATO A CENTRAL DE ASSOCIAÇÕES
DE MINIS E PEQUENOS PRODUTORES RURAIS
DO MUNICÍPIO DE CATALÃO-GO, ÁREA URBANA
QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS
A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, no
uso de suas prerrogativas constitucionais, aprova, e eu, Prefeito
Municipal, sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica o Executivo Municipal autorizado a
ceder em comodato, por 240 (duzentos e quarenta) meses, podendo ser
renovado por igual ou outro período, a CENTRAL DE ASSOCIAÇÕES
DE MINIS E PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICÍPIO DE
CATALÃO-GO, associação privada, com sede a Avenida Dr. Lamartine
Pinto de Avelar, nº 472, na Vila Chaud, nesta cidade, o bem imóvel de
propriedade do Município de Catalão, com a finalidade de construção de
sua sede civil necessária à prestação dos serviços sociais a que se
destina, a seguir descrito:
- uma Área de Terreno situado no Loteamento
Copacabana, nesta cidade, de propriedade deste Município.
O referido terreno é formado por um polígono de
formato irregular, com as seguintes medidas e confrontações; pela frente
mede 16,10 metros e confronta com a Rua 11, pelo lado direito 47,27
metros e confronta com a área de Equipamentos Comunitários, pelo
lado esquerdo mede 42,00 metros e confronta com a Rua Paralela VII, e
finalmente pelos fundos mede 138,12 metros, e confronta com a área de
Equipamentos Comunitários, perfazendo uma área de 1.243,50 (mil e
duzentos e quarenta e três metros e cinquenta centímetros quadrados).

Art. 2º - O imóvel objeto do comodato deverá servir
como sede civil da referida associação, que se compromete a
desenvolver no local apenas as atividades descritas no artigo primeiro
desta lei.
§ 1º - Nenhuma benfeitoria, seja útil ou necessária,
levadas a efeito pela COMODATÁRIA serão indenizadas pelo Município.
§ 2º - O presente comodato
contrapartida financeira por qualquer das partes.

não

ensejará

Art. 3º - Em caso de extinção do Comodato ou
devolução do imóvel por parte da COMODATÁRIA, as benfeitorias
passarão a integrar o patrimônio do Município, ficando o comodato
revogado automaticamente.
Art. 4º - As despesas decorrentes da aplicação desta
Lei, se houverem, serão suportadas a conta do orçamento vigente.
Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE
CATALÃO-GO, Estado de Goiás, aos 23 (vinte e três) dias do mês de
novembro de 2016.

JARDEL SEBBA
Prefeito Municipal

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Município de Catalão
LEI Nº 3.431, de 23 de novembro de 2016
“Denomina como BARRAGEM IDEVAN
FERREIRA DE MELO a Barragem do
Ribeirão
Pari,
localizada
neste
município.”

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, no
uso de suas prerrogativas constitucionais, aprova, e eu, Prefeito
Municipal, sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º. Fica denominada de “BARRAGEM IDEVAN
FERREIRA DE MELO” a Barragem do Ribeirão Pari, localizada neste
município.
Art. 2º. A Secretaria Municipal de Infraestrutura
promoverá a instalação de placas denominativas no local.
Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data da sua
publicação, revogando-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE
CATALÃO-GO, Estado de Goiás, aos 23 (vinte e três) dias do mês de
novembro de 2016.

JARDEL SEBBA
Prefeito Municipal

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Município de Catalão
LEI Nº 3.432, de 23 de novembro de 2016
“Autoriza o Fundo Municipal da Criança e do
Adolescente a firmar convênio com a
ASSOCIAÇÃO
DE
PAIS,
MESTRES
E
FUNCIONÁRIOS
DO
CEPI
–
PMG
POLIVALENTE DR. THARSIS CAMPOS 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. 1. º - Fica o chefe do Poder Executivo Municipal,
em nome do Município de Catalão, através do Fundo Municipal da
Criança e do Adolescente, via de seus gestores, autorizados, a firmar
convênio com a ASSOCIAÇÃO DE PAIS, MESTRES E FUNCIONÁRIOS
DO CEPI – PMG POLIVALENTE DR. THARSIS CAMPOS, inscrita no
CNPJ sob nº 25.312.157/0001-83, com sede à Rua José Mathias da
Silveira, SN, Bairro Nossa Senhora de Fátima, em Catalão, Estado de
Goiás, visando à cooperação para a reforma do Bloco D do CEPI – PMG
Polivalente Dr Tharsis Campos.

Parágrafo único – Fica o Fundo Municipal da
Criança e do Adolescente de Catalão autorizado a conceder contribuição
financeira a ASSOCIAÇÃO através do convênio referenciado no caput,
até a importância de R$ 250.000,00 (Duzentos e cinquenta 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, a ASSOCIAÇÃO deverá apresentar toda a
documentação necessária e exigida pela Controladoria Geral do
Município, 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 da dotação orçamentária vigente a seguir
especificada, suplementada se necessário:

01.3010.20.122.4016.4123

336041

(100)

-

Contribuições
Art. 4º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE
CATALÃO-GO, Estado de Goiás, aos 23 (vinte e três) dias do mês de
novembro de 2016.

JARDEL SEBBA
Prefeito Municipal

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Município de Catalão
LEI Nº 3.433, de 23 de novembro de 2016
“Abre Crédito Especial no orçamento do
Município em execução, ano/2016, para
aquisição de diversos equipamentos e
materiais para serem doados (premiação)
aos alunos do curso de Projeto Bombeiro
Mirim no valor especificado abaixo e dá
outras providências”.
A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, no
uso de suas prerrogativas constitucionais, aprova, e eu, Prefeito
Municipal, sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1° - Fica autorizado o Executivo Municipal a abrir
no orçamento em execução (Lei Municipal nº 3.325, de 11 de dezembro
de 2015, que estima a receita e fixa a despesa para o exercício de 2016),
o crédito especial abaixo-relacionado, na importância de R$ 10.390,40
(dez mil trezentos e noventa reais e quarenta centavos), obedecendo as
seguintes classificações:
Órgão Solicitante: Poder Executivo
Unidade Executora: FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL PARA O CORPO
BOMBEIRO CATALAO
Motivo: Alteração PPA/LOA
Objeto: Aquisição de diversos equipamentos e materiais, para serem
doados (premiação) aos alunos do curso do Projeto Bombeiro Mirim.
Dotação:
06.0601.06.182.4024.4018 – 339032 (100) – R$ 10.390,40

339032 – Material de Distribuição Gratuita
Anulação de Dotação:
Excesso de Arrecadação
Art. 2º - Para cobertura do crédito especial autorizado
no artigo anterior desta lei serão utilizados recursos de excesso de
arrecadação.
Art. 3º - Fica autorizado a abrir crédito Adicional de
natureza suplementar até o limite fixado na Lei nº 3.325, de 11 de
dezembro de 2015, que dispõe sobre a Lei Orçamentária Anual para o
exercício de 2016.
Art. 4º - Fica autorizado a fazer as alterações e
inclusões necessárias no Plano Plurianual – PPA de 2014/2017, lei
municipal nº 3.190, de 11 de dezembro de 2014, alterada pela Lei
Municipal de nº 3.310, de 20 de dezembro de 2015; na Lei de Diretrizes
Orçamentária – LDO para 2016, lei municipal nº 3.276, de 15 de junho de
2015, alterada pela Lei Municipal nº 3.309, de 20/10/2015, bem como na
Lei Orçamentária Anual – LOA de 2016, Lei Municipal de nº 3.325, de
11/12/2015.
Art. 5º - Os materiais e equipamentos que serão
adquiridos pelo FEMBOM com o crédito especial aberto no artigo
primeiro desta lei, poderão serem doados como brindes aos alunos do
curso de bombeiro mirim que se destacarem conforme as regras do
Curso.
Art.6º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE
CATALÃO-GO, Estado de Goiás, aos 23 (vinte e três) dias do mês de
novembro de 2016.

JARDEL SEBBA
Prefeito Municipal

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Município de Catalão
LEI Nº 3.434, de 02 de dezembro de 2016
“Autoriza a concessão de Gratificação Especial
aos Servidores Municipais que prestaram
serviços extraordinários e imprescindíveis no
decorrer da realização da Festa em homenagem
a Nossa Senhora do Rosário de 2016.”
A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, no
uso de suas prerrogativas constitucionais, aprova, e eu, Prefeito
Municipal, sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado
a conceder Gratificação Especial (conforme o número de horas
trabalhadas), aos servidores deste Município abaixo relacionados, que
prestaram serviços suplementares e imprescindíveis durante a realização
da Festa em homenagem a Nossa Senhora do Rosário de 2016:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO
LISTAGEM DE SERVIDORES MUNICIPAIS QUE PRESTARAM
SERVIÇOS IMPRESCINDÍVEIS/EXTRAORDINÁRIOS NO DECORRER
DO
MÊS DE OUTUBRO DE 2016, POR OCASIÃO DA FESTA DE N. SRA.
DO ROSÁRIO DE 2016.
Matr.

Nome_funcionário(a)

6834

ADAO HENRIQUE DA MATA E SILVA

CH DIVISAO FESTAS E EVENTOS

1.496,22

ALEXANDRE DIB DA SILVA

CH DPTO FISC COMERCIO
AMBULANTE EVENT

2.633,90

100850

ALEXANDRE GOMES FERREIRA

AGENTE FISCALIZACAO, NIVEL 3
(SMTC)

1.730,40

100839

ALEXANDRE RODRIGUES DA
COSTA

AGENTE FISCALIZACAO, NIVEL 2
(SMTC)

1.730,40

AMANDA MELO ALVES
FONTENELES

DIR OUVIDORIA GERAL DO
MUNICIPIO

2.633,90

ANDERSON MESQUITA ROSA

AGENTE FISCALIZACAO, NIVEL 3
(SMTC)

1.730,40

6944

6873
100855

Cargo

Vr. a Receber

1920

ANTONIA DE FATIMA NASCIMENTO

AUX SERVICO, NIVEL 2

1.227,96

ANTONIO CARLOS DA SILVA

AGENTE FISCALIZACAO, NIVEL 3
(SMTC)

1.730,40

319

ANTONIO NOLASCO DE SOUZA

OPERADOR MAQ PESADA, NIVEL
1

1.227,96

1326

ANTONIO VENANCIO DA SILVA

AUX SERVICO, NIVEL 1

1.227,96

BENTO LUIZ DIAS

AGENTE FISCALIZACAO, NIVEL 2
(SMTC)

1.730,40

BRENDON PAULO AVELAR
GUIMARAES

ASS GABINETE SEC PROV E
SUPRIM

1.496,22

CARLOS HENRIQUE GUIMARAES

AGENTE FISCALIZACAO, NIVEL 3
(SMTC)

1.730,40

CLEIBER ANTONIO DA COSTA

AGENTE FISCALIZACAO, NIVEL 3
(SMTC)

1.730,40

CLEIBER MONTEIRO DOS SANTOS

AGENTE FISCALIZACAO, NIVEL 2
(SMTC)

1.730,40

CLEITON CRISPIM PEREIRA

AGENTE FISCALIZACAO, NIVEL 3
(SMTC)

1.730,40

CRISTIANO FERNANDES ROSA

ASS ESP SEC INFRAESTRUTURA

2.633,90

DAIANE FERNANDES LEITE

FISCAL VIG SANITARIA NIVEL 2
FMS

1.496,22

DANIEL ALMEIDA DA SILVA

AGENTE FISCALIZACAO, NIVEL 3
(SMTC)

1.730,40

DANIEL ALVES RIBEIRO

AUX SERVICO, NIVEL 2

1.496,22

DEBORA MENDES DA FONSECA
RODOVALHO

AGENTE FISCALIZACAO, NIVEL 3
(SMTC)

1.730,40

100875

DIEGO LUIZ RIBEIRO TRONCHA

AGENTE FISCALIZACAO, NIVEL 3
(SMTC)

1.730,40

100859

DIEGO TOMAS LUCIANO

AGENTE FISCALIZACAO, NIVEL 3
(SMTC)

1.730,40

7158

DIMAS ZORZETTE BALEEIRO

DIR PATRIMONIO

2.633,90

1136

DIVINO LEONSIO AVELLAR

AUX SERVICO, NIVEL 1

1.227,96

6879

EDER ANTONIO NETO

SUBPREFEITO DISTR STO ANT
RIO VERDE

2.633,90

EDIANE BRAZ FERREIRA

FISCAL VIG SANITARIA NIVEL 2
FMS

1.496,22

EDISON PONCIANO ALVES

AUX SERVICO, NIVEL 1

2.153,90

EDUARDO SILVA BORGES

CH DPTO GESTAO SISTEMAS
TERCEIRIZADOS

1.496,22

100852

ENIVALDA DE FATIMA FERREIRA

AGENTE FISCALIZACAO, NIVEL 3
(SMTC)

1.730,40

1582

EURIPEDES ANTONIO DA COSTA

AUX SERVICO, NIVEL 1

1.496,22

7544

FABIO BENETT FERNANDES

DIR RECEITAS

5.699,15

99623

FABRICIO GONCALVES DOS
SANTOS

FARMACEUTICO FMS

1.496,22

FAUSTO HENRIQUE BARBOSA
FERREIRA

FISCAL DE OBRAS, NIVEL 2

2.633,90

100860

FERNANDA SOUZA PACHECO

AGENTE FISCALIZACAO, NIVEL 3
(SMTC)

1.730,40

101502

GUSTAVO VILARINHO NETO

CH DPTO COMPRAS E
ALMOXARIFADO SAE

2.633,90

IGOR FRAGA DE ALMEIDA

CH DPTO APOIO ADM SEC EDUC

1.496,22

100832

100856
7703
100868
100840
100834
100858
7028
100102
100874
1448
100867

99847
2138
101422

5983

6857

443

JAMIL ANTONIO DOS SANTOS

AUX SERVICO, NIVEL 1

1.227,96

1583

JEOVANINE LUIZ LOURENCO

GUARDA VIGILANTE, NIVEL 3

1.227,96

302

JESUS BERNARDO DE OLIVEIRA

AUX SERVICO, NIVEL 1

1.227,96

JOAO ALBERTO CAIADO DE
CASTRO FILHO

AGENTE FISCALIZACAO, NIVEL 3
(SMTC)

1.730,40

7859

JOAO DA COSTA ALVES

CH DPTO ESTUDOS E PROJETOS

2.633,90

1418

JOAO DE OLIVEIRA SILVA

AUX SERVICO, NIVEL 2

1.496,22

1293

JOAO DIAS DUARTE

AUX SERVICO, NIVEL 1

1.227,96

1636

JOAO FERNANDES DA SILVA

AUX SERVICO, NIVEL 2

1.496,22

6390

JOAO PEREIRA DE MELO

ENCANADOR, NIVEL 2

1.227,96

7174

JOSE ANTONIO PEREIRA JUNIOR

CH DPTO PROC DADOS SEC TRAB
E RENDA

1.496,22

1066

JOSE CARLOS RODOVALHO

AUX SERVICO, NIVEL 2

1.496,22

7650

JOSE EDUARDO COELHO DA SILVA
JUNIOR

CH DPTO CAD UNICO
BENEFICIARIOS

1.496,22

1420

JOSE EURIPEDES FELIX LUIZ

AUX SERVICO, NIVEL 1

1.227,96

6935

JOSE MARIO GONCALVES FARIA

CH DPTO APOIO ADM SEC
ADMINISTRACAO

2.633,90

1117

JUAREZ RODOVALHO DA SILVA

AUX SERVICO, NIVEL 1

1.496,22

1392

JULIO HEBER DA PASCHOA RITA

AUX SERVICO, NIVEL 1

1.227,96

KATIA CRISTINA RESENDE
BORGES BENNETT

CH DPTO FUNC CURSOS E
PROGR INTERDISCIPLINARES

2.633,90

100841

LEANDRO MARTINS SILVERIO

AGENTE FISCALIZACAO, NIVEL 3
(SMTC)

1.730,40

100158

MARCILENE CORREA DOS SANTOS FISCAL VIG SANITARIA NIVEL 2
FARIA
FMS

100864

MARCIO JOSE DAS NEVES

AGENTE FISCALIZACAO, NIVEL 3
(SMTC)

1.730,40

MAURICIO TADEU PEREIRA

CH DIVISAO DIR CONTR MAN UN
SAUDE

1.496,22

2127

ODILON JORGE DOS SANTOS

AUX SERVICO, NIVEL 1

1.227,96

1403

PAULO DOS ANJOS ROSA

AUX SERVICO, NIVEL 1

1.227,96

7907

PEDRO HENRIQUE FERREIRA
SILVA

CH DPTO VARRICAO E LIMP PUBL
SUBPREF STO ANT RIO VERDE

2.633,90

5987

PEDRO SILVA DE SOUZA

FISCAL DE OBRAS, NIVEL 2

1.496,22

1406

RENATO JOAO MARTINS

AUX SERVICO, NIVEL 2

1.496,22

2025

ROBERTO CARLOS FELIX

AUX SERVICO, NIVEL 1

1.227,96

7236

RODRIGO ESPINDOLA PIRES

DIR CRIACAO E DES NOVOS NEG
INOVADORES

5.699,15

6354

ROSILAINE APARECIDA
ALVARENGA DA SILVEIRA

AUX SERVICO, NIVEL 2

1.496,22

1214

SEBASTIAO COELHO DA SILVA

GUARDA VIGILANTE, NIVEL 2

1.496,22

SERGIO ROBERTO BORGES

AGENTE FISCALIZACAO, NIVEL 2
(SMTC)

1.730,40

100861

101387

100044

100877

1.496,22

1413

SIVALDO MENDES DE OLIVEIRA

AUX SERVICO, NIVEL 2

1.496,22

1518

SOLIMAR RODRIGUES COELHO

AUX SERVICO, NIVEL 2

1.496,22

7873

THIAGO LEMES BARROS

CH DIVISAO LICITACAO E CAD
LICITANTES

2.633,90

616

VALDIVINO PIRES MOURA

PEDREIRO, NIVEL 2

2.633,90

1194

VANDERLEY DE OLIVEIRA DA
SILVA

AUX SERVICO, NIVEL 2

2.633,90

99843

VILMA ESTEVES NETO

FISCAL VIG SANITARIA NIVEL 2
FMS

2.153,90

101666

WALMIR LESNOK GUIMARAES
JUNIOR

CH DIVISAO PRODUCAO MUDAS
DE FLORES E PLANT ORNAM

1.496,22

WANESSA DE ALMEIDA
VERZELLONI

FISCAL DE OBRAS, NIVEL 2

1.496,22

WELDA DE LOURDES BORGES
SILVA

AGENTE FISCALIZACAO, NIVEL 3
(SMTC)

1.730,40

WEUBER TEIXEIRA DA SILVA

CH DPTO QUALIFIC E RE-QUALIF
PROFIS

2.633,90

WILMAR GONCALVES DE SOUSA
JUNIOR

AGENTE FISCALIZACAO, NIVEL 3
(SMTC)

1.730,40

7417
100878
338
100866

TOTAL...: R$

146.149,94

Art. 2º - As despesas com a execução desta lei
correrão a conta da dotação orçamentária vigente.
Art. 3º - Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogando-se as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE
CATALÃO-GO, Estado de Goiás, aos 02 (dois) dias do mês de
dezembro de 2016.

JARDEL SEBBA
Prefeito Municipal

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Município de Catalão
LEI Nº 3.435, de 02 de dezembro de 2016

Dispõe sobre o acesso a informações ,a
aplicação da Lei Estadual nº. 18.025, de 22
de maio de 2013, e da Lei Federal nº. 12.527,
de 18 de novembro de 2011,no âmbito do
Município de Catalão e dá outras
providências
Art. 2º - Aplicam- A 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
DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 1º - Esta Lei dispõe sobre os procedimentos a serem
observados na aplicação da Lei Estadual nº. 18.025, de 22 de maio de
2013, e da Lei Federal nº. 12.527, de 18 de novembro de 2011, no
âmbito dos Poderes do Município de Catalão para a garantia do acesso a
informações, conforme o previsto no inciso XXXIII do art. 5º, no inciso II
do § 3º do art. 37 e no § 2º do art. 216 da Constituição Federal, bem
como na classificação de informações sob restrição de acesso,
observados grau e prazo de sigilo.
se as disposições desta Lei aos órgãos integrantes da
administração direta do Poder Executivo, aos demais Poderes e, ainda,
às autarquias, fundações públicas, empresas públicas, sociedades de
economia mista e demais entidades controladas direta ou indiretamente
pelo Município de Catalão.
§ 1º - As disposições desta Lei são extensivas, naquilo
que couber, às entidades privadas sem fins lucrativos que recebam, para
a realização de ações de interesse público, recursos diretamente do

orçamento ou mediante subvenções sociais, contrato de gestão, termo
de parceria, acordo, ajuste ou outros instrumentos congêneres.
§ 2º - A publicidade a que estão submetidas as entidades
mencionadas no § 1º refere-se à parcela dos recursos públicos recebidos
e à sua destinação, sem prejuízo das prestações de contas a que
estejam legalmente obrigadas.
Art. 3º - Para os efeitos desta Lei, adotar-se-ão as regras
gerais da Lei Federal nº. 12.527, de 18 de novembro de 2011 e, em
especial, as disposições contidas em seu art. 4º acrescidas das
seguintes definições:
I - documentos de arquivo: todos os registros de
informação, em qualquer suporte, inclusive o magnético ou óptico,
produzidos, recebidos ou acumulados por órgãos e entidades da
administração municipal, no exercício de suas funções e atividades;
II - gestão de documentos: conjunto de procedimentos e
operações técnicas referentes à sua produção, classificação, avaliação,
tramitação, uso, arquivamento e reprodução, que assegura a
racionalização e a eficiência dos arquivos;
III - classificação de sigilo: atribuição, pela autoridade
competente, de grau de sigilo a documentos, dados e informações;
IV - desclassificação: supressão da classificação de sigilo
por ato da autoridade competente ou decurso de prazo, tornando
irrestrito o acesso a documentos, dados e informações sigilosas;
V - reclassificação: alteração, pela autoridade competente,
da classificação de sigilo de documentos, dados e informações;
VI - documento preparatório: documento formal utilizado
como fundamento da tomada de decisão ou de ato administrativo;
VII - termo de resposta: documento oficial, emitido pelo
possuidor da informação, comprovando entrega da resposta ao
requerimento de informação apresentado.
Art. 4º - O direito de acesso a informações de que trata
esta Lei será franqueado às pessoas naturais e jurídicas, mediante
procedimentos objetivos e ágeis, de forma transparente, clara e em
linguagem de fácil compreensão, vedada a sua aplicação:

I - às hipóteses de sigilo previstas na legislação, como
fiscal, bancário, de operações e serviços no mercado de capitais,
comercial, profissional, industrial e segredo de justiça;
II - às informações referentes a projetos de pesquisa e
desenvolvimento científicos ou tecnológicos cujo sigilo seja
imprescindível à segurança da sociedade e do Estado;
III - às informações relativas à atividade empresarial de
pessoas físicas ou jurídicas de direito privado obtidas pelas agências
reguladoras ou por outros órgãos ou entidades no exercício de atividade
de controle, regulação e supervisão da atividade econômica cuja
divulgação possa representar vantagem competitiva a outros agentes
econômicos;
IV - às informações relativas a processos de inspeções,
auditorias, prestações e tomadas de contas realizadas pelos órgãos de
controle interno e externo, bem assim às referentes a procedimentos de
fiscalização,
investigação
policial,
sindicâncias
e
processos
administrativos disciplinares, enquanto não concluídos.
Art. 5º - A busca e o fornecimento da informação são
gratuitos, ressalvada a cobrança do valor referente ao custo dos serviços
e dos materiais utilizados, tais como reprodução de documentos, mídias
digitais e postagem, na forma do que dispuser o regulamento.
Parágrafo único - Está isento de ressarcir os custos dos
serviços e dos materiais utilizados aquele cuja situação econômica não
lhe permita fazê-lo sem prejuízo do sustento próprio ou da família,
declarada nos termos da Lei Federal nº. 7.115, de 29 de agosto de 1983.
CAPÍTULO II
DO ACESSO A INFORMAÇÕES E DA SUA DIVULGAÇÃO
Seção I
Da Transparência Ativa
Art. 6º - Independentemente de requerimento, os órgãos e
as entidades da administração municipal referidos no Art. 2º deverão
promover a divulgação de informações públicas de interesse coletivo ou
geral, produzidas ou custodiadas, no âmbito de suas competências,
sendo obrigatória a sua disponibilização em seus sítios na Internet, local
em que deverá ser implementada seção específica para a divulgação de
tais dados.
§ 1º - Da divulgação das informações a que se refere
o caput deverão constar, no mínimo, dados inerentes a:

I - estrutura organizacional, competências, legislação
aplicável, principais cargos e seus ocupantes, endereços e telefones das
respectivas unidades; e horários de atendimento ao público;
II - programas, projetos, ações, obras – cópia do contrato
e dos eventuais termos aditivos; cópia do projeto básico e do projeto
executivo da obra; relatório trimensal de execução da obra contendo
fotografias, informações sobre o cumprimento do cronograma contratual
previsto, das medições realizadas e dos pagamentos autorizados,
efetuados ou os em atraso – e atividades, com indicação da unidade
responsável, principais metas e resultados e, quando existentes,
indicadores de resultado e impacto;
III - repasses ou transferências de recursos financeiros;
IV - execução orçamentária e financeira;
V - procedimentos licitatórios realizados e em curso,
inclusive os respectivos editais, anexos e resultados, além dos contratos
celebrados;
VI - respostas a perguntas mais frequentes da sociedade;
VII - contato da autoridade de monitoramento, designada
nos termos do art. 69 desta Lei, com indicação do telefone e correio
eletrônico do serviço de informações ao cidadão;
VIII - à remuneração e ao subsídio recebidos por ocupante
de cargo, emprego ou função, incluindo auxílios, ajudas de custo e
quaisquer outras vantagens pecuniárias dos servidores, de maneira
individualizada;
IX - outros, exigidos em lei.
§ 2º - Cada órgão ou entidade do Poder Público Municipal,
no âmbito de sua competência, poderá estabelecer, em regulamento
próprio, outras informações não enumeradas no § 1º, cuja divulgação
considere relevante.
§ 3º - Os sítios na Internet dos órgãos e das entidades
mencionados no caput deverão atender, entre outros, aos seguintes
requisitos:
I - conter formulário para pedido de acesso a informações;

II - conter ferramenta de pesquisa de conteúdo que
permita o acesso a informação de forma objetiva, transparente, clara e
em linguagem de fácil compreensão;
III - possibilitar gravação de relatórios em diversos
formatos eletrônicos, inclusive abertos e não proprietários, tais como
planilhas e texto, de modo a facilitar a análise das informações;
IV - possibilitar acesso automatizado por sistemas
externos em formatos abertos, estruturados e legíveis por máquina;
V - divulgar em detalhes os formatos utilizados para
estruturação da informação;
VI - garantir autenticidade e integridade das informações
disponíveis para acesso;
VII - indicar instruções que permitam ao requerente
comunicar-se, por via eletrônica ou telefônica, com o órgão ou entidade;
e
VIII - garantir a acessibilidade de conteúdo para pessoas
com deficiência.
§ 4º - Competem aos órgãos e às entidades mencionados
no caput:
I - publicar e manter atualizadas as informações inerentes
a sua área de competência;
II - viabilizar alternativa de encaminhamento de pedidos de
acesso à informação, via formulário eletrônico;
III - eleger unidades centralizadas para garantir o controle
de qualidade da informação prestada à população;
IV - manter registro sistemático dos requerimentos de
acesso a informação possibilitando a rastreabilidade e análise estatística
sobre tais requisições;
V - implementar ferramenta de redirecionamento de
página na Internet para o acesso às informações cujos dados sejam
disponibilizados em outro portal governamental; e
VI - garantir a rastreabilidade do requerimento pela
população em geral e pelos órgãos de fiscalização e controle,
especificamente se verificada a hipótese de não ser possível a utilização

de sistema informatizado para o tratamento do requerimento de acesso a
informação.
§ 5º - A divulgação das informações a que se refere
o caput não exclui outras hipóteses de publicação e divulgação de
informações previstas na legislação.
§ 6º - A divulgação da remuneração dos servidores
referida no inciso VIII, do § 1º deste artigo será disponibilizada
mensalmente na Internet, sendo agrupada da seguinte forma:
I - número identificador, ou número de registro ou
matrícula, ou nome do servidor;
II - indicação do cargo, de provimento efetivo ou em
comissão, emprego ou função ocupado pelo servidor;
III - classe ou nível da carreira em que o servidor estiver
posicionado, quando for o caso;
IV - símbolo do padrão de vencimento em que o servidor
estiver posicionado;
V - valor relativo à remuneração;
VI - valor relativo a descontos de qualquer natureza,
resguardadas as situações de sigilo previstas em Lei.
§ 7º - Para fins de cumprimento do disposto no inciso I do
§ 6º deste artigo, quanto à forma de divulgação, será editado ato próprio
pelos respectivos Chefes dos Poderes do Município de Catalão no prazo
máximo de 30 (trinta) dias da publicação desta Lei.
Seção II
Da Transparência Passiva
Art. 7º - Os órgãos e as entidades da administração
municipal referidos no art. 2º, no âmbito de suas competências, deverão
manter serviço de informação ao cidadão, em local de fácil acesso ao
público e com condições apropriadas para:
I - atender e orientar o público quanto ao acesso a
informações;
II - informar sobre a tramitação de documentos nas
respectivas unidades;

III - receber e registrar o pedido de acesso em sistema
eletrônico específico, com a entrega de número do protocolo que conterá
a data de apresentação do pedido;
IV - sempre que possível, fornecer, de imediato, a
informação ou, se for o caso, promover o encaminhamento do pedido
recebido e registrado à unidade responsável pelo fornecimento da
informação.
Art. 8º - Na esfera do Poder Executivo, o serviço de
informação ao cidadão será implementado nas unidades do Serviço
Integrado de Atendimento ao Cidadão – SIAC, do Poupa Prazo e, no
mínimo, na sede de cada órgão coordenador de outros, através de suas
ouvidorias, sob supervisão técnica da Ouvidoria-Geral do Município.
Parágrafo único - Na unidade descentralizada, o serviço
de informação ao cidadão restringir-se-á à prestação de informações
inerentes à respectiva unidade.
Subseção I
Do Pedido de Acesso a Informações
Art. 9º - Qualquer cidadão ou pessoa jurídica poderá, por
qualquer meio legítimo, apresentar pedido de acesso a informações aos
órgãos e às entidades da administração municipal referidos no Art. 2º
desta Lei, observado o disposto no § 1º deste artigo.
§ 1º - O pedido de que trata o caput será apresentado em
formulário padrão, disponibilizado em meio eletrônico e físico, conforme o
disposto no inciso V deste parágrafo e no § 2º deste artigo, e deverá:
I - conter o nome do requerente, o número da respectiva
cédula de identidade, do CPF e do título de eleitor;
II - conter o número do CNPJ, em se tratando o
requerente de pessoa jurídica, além dos dados contidos no inciso I,
relativos ao seu representante legal;
III - informar o endereço físico e/ou eletrônico do
requerente para recebimento de comunicações ou resposta da
informação requerida;
IV - indicar o órgão ou a entidade destinatária da
informação solicitada;
V - especificar, de forma clara e precisa, a informação
requerida;

VI - ser efetuado, preferencialmente, por meio do
preenchimento de formulário eletrônico padrão, disponibilizado no sítio
na Internet dos órgãos e das entidades ou pelo respectivo serviço de
informação ao cidadão, ou via serviço de ligação gratuita (0800);
VII - alternativamente ao contido no inciso VI, o pedido
poderá ser feito presencialmente, junto ao órgão ou à entidade
demandados.
§ 2º - No âmbito do Poder Executivo, a formulação do
pedido de forma presencial prevista no inciso VII poderá ser ainda
efetivada junto às unidades do Serviço Integrado de Atendimento ao
Cidadão – SIAC e do Poupa Prazo, que encaminharão a solicitação de
acesso a informações ao serviço de informação ao cidadão do órgão ou
da entidade demandados, previamente registrada na forma do Art. 10.
§ 3º - Para o acesso a informações de interesse público, a
identificação do requerente não poderá conter exigências que
inviabilizem a solicitação, sendo também vedadas quaisquer exigências
relativas aos motivos dela determinantes.
Art. 10 - No âmbito do Poder Executivo Municipal, para
fins de controle e monitoramento por parte da Controladoria-Geral do
Município, todos os pedidos de acesso a informações, qualquer que seja
a forma pela qual foram requeridos, deverão ser registrados junto ao
informatizado Sistema Integrado de Atendimento ao Cidadão – SIAC,
que gerará automaticamente o número do respectivo protocolo, para
acompanhamento do pedido.
Art. 11 - Não serão atendidos pedidos de acesso a
informações:
I - genéricos;
II - desproporcionais ou desarrazoados; ou
III - que exijam trabalhos adicionais de análise,
interpretação ou consolidação de dados e informações, produção ou
tratamento de dados que não seja de competência do órgão ou da
entidade.
Parágrafo único - Na hipótese do inciso III do caput, o
órgão ou a entidade demandados deverá, caso tenha conhecimento,
indicar o local onde se encontram as informações a partir das quais o
requerente poderá realizar a interpretação, consolidação ou tratamento
de dados.

Subseção II
Do Procedimento de Acesso a Informações
Art. 12 - Recebido o pedido pelos órgãos e pelas
entidades da administração pública municipal referidos no art. 2º e,
estando a informação disponível, o acesso será imediato.
§ 1º - Havendo impossibilidade de se conceder o acesso
imediato, na forma disposta no caput, o órgão ou a entidade
demandados deverá, em prazo não superior a 20 (vinte) dias:
I - enviar a informação ao endereço físico ou eletrônico
informado em todos os casos que não reclame recebimento pessoal da
mesma, conforme se dispuser em regulamento;
II - comunicar a data, o local e o modo para se realizar a
consulta, efetuar a reprodução ou obter a certidão relativa a informação;
III - se for o caso, comunicar que não possui a informação
ou que não tem conhecimento de sua existência;
IV - indicar, caso tenha conhecimento, o órgão ou a
entidade responsável pela informação ou que a detenha;
V - indicar as razões de fato ou de direito da recusa, total
ou parcial, do acesso pretendido.
§ 2º - O prazo de resposta será contado a partir do
primeiro dia útil seguinte ao da data do protocolo do pedido de acesso.
§ 3º - No âmbito do Poder Executivo Municipal, o prazo a
que se refere o § 2º será computado a partir do 1º dia útil seguinte ao do
registro informatizado do pedido junto ao Sistema Integrado de
Atendimento ao Cidadão – SIAC, momento em que será
automaticamente gerado o número do respectivo protocolo.
§ 4º - O prazo fixado no § 2º poderá ser prorrogado por
mais 10 (dez) dias, mediante justificativa expressa, da qual será
cientificado o requerente.
§ 5º - Sem prejuízo da sua segurança e proteção e do
cumprimento da legislação aplicável, o órgão ou a entidade responsável
pela informação poderá oferecer meios para que o próprio requerente
possa pesquisar aquela de que necessitar, observado o disposto abaixo:
I - nas hipóteses em que o pedido de acesso demandar
manuseio de grande volume de documentos, ou a movimentação do

documento puder comprometer sua regular tramitação, será adotada a
medida prevista no inciso II do § 1º;
II - quando a manipulação puder prejudicar a integridade
da informação ou do documento, o órgão ou a entidade deverá indicar
data, local e modo para consulta, ou disponibilizar cópia, com certificação
de que confere com o original;
III - na impossibilidade de obtenção de cópia de que trata
o inciso II deste parágrafo, o requerente poderá solicitar que, a suas
expensas e sob supervisão de servidor público, a reprodução seja feita
por outro meio que não ponha em risco a integridade do documento
original.
§ 6º - No âmbito do Poder Executivo, a entrega de
informações por via eletrônica será feita através da remessa de cópia
digitalizada do documento original, devidamente assinada por servidor
identificado, responsável pelo fornecimento da informação.
§ 7º - Quando não for autorizado o acesso por se tratar de
informação total ou parcialmente sigilosa, o requerente deverá ser
informado sobre a possibilidade de recurso, prazos e condições para sua
interposição, devendo, ainda, ser-lhe indicada a autoridade competente
para sua apreciação.
Art. 13 - Caso a informação esteja disponível ao público
em formato impresso, eletrônico ou em outro meio de acesso universal, o
órgão ou a entidade demandados deverá orientar o requerente quanto ao
local e modo para consultar, obter ou reproduzir a informação.
Parágrafo único - Na hipótese do caput o órgão ou a
entidade desobriga-se do fornecimento direto da informação, salvo se o
requerente declarar não dispor de meios para consultar, obter ou
reproduzir a informação.
Art. 14 - Quando o fornecimento da informação implicar
reprodução de documentos, o órgão ou a entidade demandados,
observado o prazo de resposta ao pedido, disponibilizará ao requerente
Documento de Arrecadação de Receita Municipal ou documento
equivalente, para pagamento dos custos dos serviços e dos materiais
utilizados, conforme dispuser o regulamento, exceto na hipótese prevista
no parágrafo único do Art. 5º desta Lei.
Parágrafo único - A reprodução de documentos ocorrerá
no prazo de 10 (dez) dias, contado da comprovação do pagamento pelo
requerente ou da entrega de declaração de pobreza por ele firmada, nos
termos da Lei Federal nº. 7.115, de 29 de agosto de 1983, ressalvadas

hipóteses justificadas em que, devido ao volume ou ao estado dos
documentos, a reprodução demande prazo superior.
Art. 15 - É direito do requerente obter o inteiro teor de
decisão de negativa de acesso, por certidão ou cópia.
Art. 16 - A decisão denegatória do pedido de informação é
ato formal, identificado e justificado, a ser exarado por autoridade dos
órgãos ou das entidades da administração estadual referenciados no Art.
2º.
Parágrafo único - A justificativa a que se refere
o caput deverá evidenciar o dispositivo legal ou decisão administrativa de
órgão colegiado que ampare a decisão denegatória.
Art. 17 - O acesso a documento preparatório ou
informação nele contida, quando necessário à tomada de decisão ou à
pratica de ato, será assegurado a partir da edição do ato ou decisão.
Art. 18 - Negado o pedido de acesso a informações, será
enviada ao requerente, no prazo de resposta, comunicação com:
I - razões da negativa de acesso e seu fundamento legal;
II - possibilidade e prazo de recurso, com indicação da
autoridade que o apreciará; e
III - possibilidade de apresentação de pedido de
desclassificação da informação, quando for o caso, com indicação da
autoridade classificadora que o apreciará.
§ 1º - As razões de negativa de acesso à informação
classificada indicarão o fundamento legal e a autoridade que assim a
considerou.
§ 2º - Os órgãos e as entidades abrangidos pelo Art. 2º
desta Lei disponibilizarão formulário padrão para apresentação de
recurso e de pedido de desclassificação.
Art. 19 - A negativa de acesso a informações, objeto de
pedido formulado aos órgãos e às entidades da administração estadual
referidas no Art. 2º, quando não fundamentada, sujeitará o responsável a
medidas disciplinares, nos termos do Art. 58 desta Lei.
Seção III
Dos Recursos e da Reclamação

Art. 20 - Caberá recurso contra decisão denegatória do
acesso a informações ou do não fornecimento das razões da negativa do
acesso, que será conhecido e julgado no próprio órgão por autoridade
superior, observado, no âmbito do Poder Executivo, o seguinte:
I - no caso de negativa de acesso a informações ou de
não fornecimento das razões da negativa do acesso, poderá o
requerente apresentar recurso no prazo de 10 (dez) dias, contado da
ciência da decisão, à autoridade máxima do órgão, que deverá se
manifestar, no mesmo prazo, contado do recebimento do recurso;
II - se verificada a hipótese da decisão impugnada ter sido
proferida diretamente pela autoridade máxima do órgão ou entidade, o
recurso será processado de acordo com o Art. 21, observado o disposto
no seu § 2º.
Art. 21 - Desprovidos total ou parcialmente os recursos
previstos nos incisos I e II do Art. 20, poderá, ainda, o requerente
recorrer, no prazo de 10 (dez) dias, contado da ciência da decisão, à
Controladoria-Geral do Município, quando o recurso envolver aspectos
ou requisitos formais da decisão recorrida, nas situações previstas no
Art. 22, não alcançando a análise do mérito da referida decisão.
§ 1º - O recurso previsto no inciso I deste artigo somente
poderá ser dirigido à Controladoria-Geral do Município depois de
submetido à apreciação da autoridade máxima do órgão a que se
subordina aquela que exarou a decisão recorrida, que então deliberará,
no prazo de 10 (dez) dias.
Art. 22 - Interposto o recurso previsto no inciso I do Art.
21, a Controladoria-Geral do Município deliberará no prazo de 10 (dez)
dias, se verificada a ocorrência de qualquer das seguintes situações:
I - o acesso à informação não classificada como sigilosa
for negado ou se não forem apresentadas as razões da negativa;
II - a decisão de negativa de acesso à informação total ou
parcialmente classificada como sigilosa não indicar a autoridade
classificadora ou a hierarquicamente superior a quem possa ser dirigido
pedido de acesso ou desclassificação;
III - os procedimentos de classificação de informação
sigilosa estabelecidos nesta Lei não tiverem sido observados; e
IV - estiverem sendo descumpridos prazos ou outros
procedimentos previstos nesta Lei.

Parágrafo único - Verificada a procedência das razões do
recurso, a Controladoria-Geral do Município determinará ao órgão ou à
entidade que adote as providências necessárias para dar cumprimento
ao disposto nesta Lei.
Art. 23 - A reclamação será cabível no caso de omissão
de resposta ao pedido de acesso a informações, e será conhecida e
apreciada no próprio órgão pela autoridade responsável pelo
monitoramento, indicada na forma do Art. 61 desta Lei.
§ 1º - O prazo para oferecer reclamação terá início 30
(trinta) dias após a apresentação do pedido de acesso a informações,
objeto do ato omissivo.
§ 2º - A reclamação poderá ser apresentada no prazo de
10 (dez) dias, contados a partir do término do interstício previsto no § 1º,
endereçada à autoridade de monitoramento de que trata o Art. 69, que
deverá se manifestar, em igual prazo, contado do recebimento da
reclamação.
Art. 24 - Os procedimentos de revisão de decisões
denegatórias proferidas no recurso previsto no Art. 20 e de revisão de
classificação de documentos sigilosos, bem assim o de reclamação, em
caso de omissão, serão objeto de regulamentação própria dos Poderes
Legislativo e Judiciário, assegurado ao solicitante, em qualquer caso, o
direito de ser informado sobre o andamento de seu pedido.
Parágrafo único - As disposições deste artigo são
extensivas a quaisquer outras matérias tratadas nesta Lei, de aplicação
restrita ao Poder Executivo.
CAPÍTULO III
DAS RESTRIÇÕES DE ACESSO A INFORMAÇÕES
Seção I
Disposições Gerais
Art. 25 - As informações classificadas no grau
ultrassecreto ou secreto serão definitivamente preservadas, nos termos
da Lei Federal nº. 8.159, de 1991, observados os procedimentos de
restrição de acesso enquanto vigorar o prazo da classificação.
Art. 26 - As informações classificadas como documentos
de guarda permanente que forem objeto de desclassificação serão
encaminhadas ao arquivo municipal, ao arquivo permanente do órgão
público, da entidade pública ou da instituição de caráter público, para fins

de organização, preservação e acesso, observado, ainda, a respeito a
Lei Estadual nº. 16.226, de 08 de abril de 2008.
Art. 27 - As informações ou os documentos que versem
sobre condutas que impliquem violação dos direitos humanos praticada
por agentes públicos ou a mando de autoridades públicas não poderão
ser objeto de classificação em qualquer grau de sigilo e nem de restrição
de acesso.
Art. 28 - Não poderá ser negado acesso à informação
necessária à tutela judicial ou administrativa de direitos fundamentais.
Art. 29 - O disposto nesta Lei não exclui as demais
hipóteses legais de sigilo e de segredo de justiça nem as hipóteses de
segredo industrial decorrentes da exploração direta de atividade
econômica pelo Município de Catalão ou por pessoa física ou entidade
privada que tenha qualquer vínculo com o Poder Público.
Art. 30 - O acesso, a divulgação e o tratamento de
informação classificada em qualquer grau de sigilo ficarão restritos a
pessoas que tenham necessidade de conhecê-la e que sejam
credenciadas segundo as normas a serem fixadas em regulamento pelos
Poderes do Município de Catalão e respectivos órgãos e entidades de
que trata o Art. 2º desta Lei, sem prejuízo das atribuições de agentes
públicos autorizados por lei.
Art. 31 - A autoridade máxima de cada órgão ou entidade
da administração municipal abrangidos pelo Art. 2º publicará anualmente,
até o dia 1° de junho, em sítio na Internet:
I - rol das informações desclassificadas nos últimos doze
meses;
II - rol das informações classificadas em cada grau de
sigilo, que deverá conter:
a) indicação de dispositivo legal que fundamenta a
classificação; e
b) data da produção, data da classificação e prazo da
classificação;
III - relatório estatístico com a quantidade de pedidos de
acesso a informações recebidos, atendidos e indeferidos; e
IV - informações estatísticas agregadas dos requerentes.

Parágrafo único - Os órgãos e as entidades deverão
manter em meio físico as informações previstas no caput, para consulta
pública em suas sedes.
Seção II
Da Classificação da Informação quanto ao Grau e aos Prazos de Sigilo
Art. 32 - Para a classificação da informação em
determinado grau de sigilo, deverá ser observado o interesse público da
informação e utilizado o critério menos restritivo possível, considerados:
I - a gravidade do risco ou dano à segurança da sociedade
e do Município, segundo os parâmetros dispostos no Art. 23 da Lei
Federal nº. 12.527, de 18 de novembro de 2011;
II - o prazo máximo de restrição de acesso ou o evento
que defina seu termo final.
Art. 33 - A informação em poder dos órgãos e das
entidades da administração municipal alcançados pelas disposições do
Art. 2º, observado o seu teor e em razão de sua imprescindibilidade à
segurança da sociedade ou do Município, poderá ser classificada nos
graus: ultrassecreto, secreto ou reservado.
§ 1º - Os prazos máximos de restrição de acesso a
informações, conforme a classificação prevista no caput, vigoram a partir
da data de sua produção e são os seguintes:
I - grau ultrassecreto: 25 (vinte e cinco) anos;
II - grau secreto: 15 (quinze) anos; e
III - grau reservado: 5 (cinco) anos.
§ 2º - Alternativamente aos prazos previstos no § 1º,
poderá ser estabelecida como termo final de restrição de acesso a
ocorrência de determinado evento, desde que este ocorra antes do
transcurso do prazo máximo de classificação.
§ 3º - Transcorrido o prazo de classificação ou consumado
o evento que defina o seu termo final, a informação tornar-se-á,
automaticamente, de acesso público.
Art. 34 - As informações que puderem colocar em risco a
segurança do Prefeito e do Vice-prefeito do Município, de seus cônjuges

e filhos (as), serão classificadas como reservadas e ficarão sob sigilo até
o término do mandato em exercício ou do último mandato, em caso de
reeleição.
Seção III
Da Proteção e do Controle de Informações Sigilosas
Art. 35 - É dever do Município controlar o acesso e a
divulgação de informações sigilosas produzidas por seus órgãos e
entidades, assegurando a sua proteção.
§ 1º - O acesso, a divulgação e o tratamento de
informação classificada como sigilosa ficarão restritos a pessoas que
tenham necessidade de conhecê-la e que sejam devidamente
credenciadas na forma do regulamento, sem prejuízo das atribuições dos
agentes públicos autorizados por lei.
§ 2º - O acesso a informações classificadas como
sigilosas cria a obrigação para aquele que o obteve de resguardar o
sigilo.
Art. 36 - As autoridades públicas adotarão as providências
necessárias para que o pessoal a elas subordinado hierarquicamente
conheça as normas e observe as medidas e os procedimentos de
segurança para tratamento de informações sigilosas.
Parágrafo único - A pessoa física ou entidade privada que,
em razão de qualquer vínculo com o Poder Público Municipal, executar
atividades de tratamento de informações sigilosas adotará as
providências necessárias para que seus empregados, prepostos ou
representantes observem as medidas e os procedimentos de segurança
das informações resultantes da aplicação desta Lei.
Seção IV
Dos Procedimentos de Classificação,
Reclassificação e Desclassificação
Art. 37 - A classificação do sigilo de informações no
âmbito do Poder Executivo Municipal é de competência:
I - no grau de ultrassecreto, das seguintes autoridades:
a) Prefeito;
b) Vice-prefeito;
c) Secretários municipais.

II - no grau de secreto, das autoridades referidas no inciso
I do caput, dos titulares de autarquias, fundações ou empresas públicas e
sociedades de economia mista; e
III - no grau de reservado, das autoridades referidas nos
incisos I e II do caput e das que exerçam funções de direção, comando
ou chefia do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores e seus
equivalentes, de acordo com as normas regulamentares específicas da
atividade de cada órgão ou entidade, e o disposto nesta Lei.
§ 1º - É vedada a delegação das competências previstas
neste artigo.
§ 2º - As autoridades responsáveis pela classificação das
informações de que trata este artigo deverão no prazo de 90 (noventa)
dias, contados da publicação desta Lei, realizar a classificação das
informações sigilosas no âmbito de suas competências.
Art. 38 - A decisão que classificar a informação em
qualquer grau de sigilo deverá ser formalizada em um Termo de
Classificação de Informação – TCI - e conterá os seguintes dados:
I - nome do órgão ou da entidade;
II - grau de sigilo;
III - tipo de documento;
IV - data da produção do documento;
V - indicação de dispositivo legal que fundamenta a
classificação;
VI - razões da classificação, que serão mantidas no
mesmo grau de sigilo que a informação classificada;
VII - prazo de sigilo, contado em anos, meses ou dias, ou
do evento que defina o seu termo final;
VIII - data da classificação; e
IX - identificação

da

autoridade

que

classificou

a

informação.
Art. 39 - A autoridade relacionada no art. 38 que classificar
informação no grau ultrassecreto ou secreto deverá encaminhar cópia do

TCI à Controladoria-Geral do Município no prazo de 30 (trinta) dias,
contado da decisão de classificação ou de ratificação.
Art. 40 - Na hipótese de documento que contenha
informações classificadas em diferentes graus de sigilo, será atribuído ao
documento tratamento do grau de sigilo mais elevado, ficando
assegurado o acesso às partes não classificadas por meio de certidão,
extrato ou cópia, com ocultação da parte sob sigilo.
Art. 41 - Os órgãos e as entidades da administração
municipal de que cuida o Art. 2º poderão constituir Comissão
Permanente de Avaliação de Documentos Sigilosos – CPADS -, com as
seguintes atribuições:
I - opinar sobre a informação produzida no âmbito de sua
atuação para fins de classificação em qualquer grau de sigilo;
II - assessorar a autoridade classificadora ou a autoridade
hierarquicamente superior quanto à desclassificação, reclassificação ou
reavaliação de informação classificada em qualquer grau de sigilo;
III - propor
o
destino
final
das
informações
desclassificadas, indicando os documentos para guarda permanente,
observado o disposto na Lei Federal nº. 8.159, de 8 de janeiro de 1991; e
IV - subsidiar a elaboração do rol anual de informações
desclassificadas e documentos classificados em cada grau de sigilo, a
ser disponibilizado na Internet.
Seção V
Da Desclassificação e Reavaliação da Informação
Classificada em Grau de Sigilo
Art. 42 - A classificação das informações será reavaliada
pela autoridade classificadora ou por autoridade hierarquicamente
superior mediante provocação ou de ofício, para desclassificação ou
redução do prazo de sigilo, observados:
I - os

prazos

máximos

de

restrição

de

acesso

a

informações;
II - o prazo máximo de quatro anos para revisão de ofício
das informações classificadas no grau ultrassecreto ou secreto;
III - a permanência das razões da classificação; e

IV - a possibilidade de danos ou riscos decorrentes da
divulgação ou acesso irrestrito da informação.
Art. 43 - O pedido de desclassificação ou de reavaliação
da classificação poderá ser apresentado aos órgãos e às entidades
demandados independente de existir prévio pedido de acesso a
informações.
Art. 44 - Negado o pedido de desclassificação ou de
reavaliação pela autoridade classificadora, o requerente poderá
apresentar recurso no prazo de 10 (dez) dias, contado da ciência da
negativa, à autoridade máxima do órgão ou da entidade, que o apreciará,
no mesmo prazo.
Art. 45 - A decisão da desclassificação, reclassificação ou
redução do prazo de sigilo de informações classificadas deverá constar
das capas dos processos, se houver, e de campo apropriado no Termo
de Classificação de Informação – TCI -, onde deverá ser registrada.
CAPÍTULO IV
DA COMISSÃO MISTA DE REAVALIAÇÃO DE
INFORMAÇÕES CLASSIFICADAS
Art. 46 - É instituída a Comissão Mista de Reavaliação de
Informações, que decidirá, no âmbito do Poder Executivo Municipal,
sobre o tratamento e a classificação de informações sigilosas, que será
integrada pelos titulares dos seguintes órgãos:
I – Secretaria Municipal de Administração, que a presidirá;
II - Controladoria-Geral do Município; e
III - Procuradoria-Geral do Município.
Parágrafo único - Cada integrante indicará suplente a ser
designado por ato do Presidente da Comissão.
Art. 47 - Compete à Comissão Mista de Reavaliação de
Informações, observados os termos desta Lei:
I - rever, de ofício ou mediante provocação, a classificação
de informação no grau ultrassecreto ou secreto ou sua reavaliação, no
máximo, a cada quatro anos;
II - requisitar da autoridade que classificar informação no
grau ultrassecreto ou secreto esclarecimento ou acesso ao conteúdo,
parcial ou integral, dela, quando as informações constantes do Termo de

Classificação de Informação – TCI - forem insuficientes para a revisão da
classificação;
III - decidir recursos apresentados contra decisão proferida
pela autoridade máxima do órgão ou da entidade do Poder Executivo
Municipal, em grau recursal, a pedido de desclassificação ou reavaliação
de informação classificada;
IV - estabelecer orientações normativas de caráter geral a
fim de suprir eventuais lacunas na aplicação desta Lei;
V - apreciar os recursos apresentados contra decisão de
mérito de negativa de acesso a informação, proferida pela autoridade
máxima do órgão ou da entidade do Poder Executivo Municipal.
Art. 48 - A Comissão Mista de Reavaliação de
Informações se reunirá, ordinariamente, a cada 4 (quatro) meses e,
extraordinariamente, sempre que convocada por seu Presidente.
Parágrafo único - As reuniões serão realizadas com a
presença de, no mínimo, ¾ (três quartos) de seus integrantes.
Art. 49 - A Comissão Mista de Reavaliação de
Informações deverá apreciar os recursos, impreterivelmente, até a
terceira reunião ordinária subsequente à data de sua autuação.
Art. 50 - As deliberações da Comissão Mista de
Reavaliação de Informações serão tomadas:
I - por maioria absoluta, quando envolver a competência; e
II - por maioria simples dos votos, nos demais casos.
Art. 51 - A Comissão Mista de Reavaliação de
Informações aprovará, por maioria absoluta, regimento interno que
disporá sobre sua organização e funcionamento.
CAPÍTULO V
DAS INFORMAÇÕES PESSOAIS
Art. 52 - As informações pessoais relativas à intimidade,
vida privada, honra e imagem, detidas pelos órgãos e pelas entidades da
administração municipais abrangidos pelas disposições do Art. 2º:
I - terão seu acesso restrito a agentes públicos legalmente
autorizados e a pessoa a que se referirem, independentemente de

classificação de sigilo, pelo prazo máximo de 100 (cem) anos a contar da
data de sua produção; e
II - poderão ter sua divulgação ou acesso por terceiros
autorizados por previsão legal ou consentimento expresso da pessoa a
que se referirem.
Parágrafo único - Caso o titular das informações pessoais
esteja morto ou ausente, os direitos de que trata este artigo assistem ao
cônjuge ou companheiro, aos descendentes ou ascendentes, conforme o
disposto no parágrafo único do Art. 20 da Lei Federal nº. 10.406, de 10
de janeiro de 2002, e na Lei Federal nº. 9.278, de 10 de maio de 1996.
Art. 53 - O tratamento das informações pessoais deve ser
feito de forma transparente e com respeito à intimidade, vida privada,
honra e imagem das pessoas, bem como às liberdades e garantias
individuais.
Art. 54 - Aplica-se, no que couber, a Lei Federal nº. 9.507,
de 12 de novembro de 1997, em relação à informação de pessoa, natural
ou jurídica, constante de registro ou banco de dados de órgãos ou
entidades governamentais ou de caráter público.
CAPÍTULO VI
DAS ENTIDADES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS
Art. 55 - As entidades privadas sem fins lucrativos que
receberem recursos públicos para realização de ações de interesse
público deverão dar publicidade às seguintes informações:
I - cópia do estatuto social atualizado da entidade;
II - relação nominal atualizada dos dirigentes da entidade;
e
III - cópia integral dos convênios, contratos, termos de
parcerias, acordos, ajustes ou instrumentos congêneres realizados com o
Poder Público Municipal, respectivos aditivos, e relatórios finais de
prestação de contas, na forma da legislação aplicável.
§ 1º - As informações de que trata o caput serão
divulgadas em sítio na Internet da entidade privada e em quadro de
avisos de amplo acesso público em sua sede.
§ 2º - A divulgação em sítio na Internet referida no § 1º
poderá ser dispensada, por decisão do órgão ou da entidade pública, e

mediante expressa justificação da entidade, nos casos de entidades
privadas sem fins lucrativos que não disponham de meios para realizá-la.
§ 3º - As informações de que trata o caput deverão ser
publicadas a partir da celebração do convênio, contrato, termo de
parceria, acordo, ajuste ou instrumento congênere, serão atualizadas
periodicamente e ficarão disponíveis até 180 (cento e oitenta) dias após
a entrega da prestação de contas final.
Art. 56 - Os pedidos de informação referentes aos objetos
dos convênios, contratos, contratos de gestão, termos de parcerias,
acordos, ajustes ou instrumentos congêneres previstos no Art. 56
deverão ser apresentados diretamente aos órgãos e às entidades
responsáveis pelo repasse de recursos.
CAPÍTULO VII
DAS RESPONSABILIDADES
Art. 57 - Constituem condutas ilícitas que ensejam
responsabilidade do agente público:
I - recusar-se a fornecer informação requerida nos termos
desta Lei, retardar deliberadamente o seu fornecimento ou fornecê-la
intencionalmente de forma incorreta, incompleta ou imprecisa;
II - utilizar indevidamente, subtrair, destruir, inutilizar,
desfigurar, alterar ou ocultar, total ou parcialmente, informação que se
encontre sob sua guarda ou a que tenha acesso ou conhecimento em
razão do exercício das atribuições de cargo, emprego ou função pública;
III - agir com dolo ou má-fé na análise dos pedidos de
acesso a informações;
IV - divulgar, permitir a divulgação, acessar ou permitir
acesso indevido a informação classificada em grau de sigilo ou a
informação pessoal;
V - impor sigilo a informação para obter proveito pessoal
ou de terceiro, ou para fins de ocultação de ato ilegal cometido por si ou
por outrem;
VI - ocultar da revisão de autoridade superior competente
informação classificada em grau de sigilo para beneficiar a si ou a
outrem, ou em prejuízo de terceiros; e

VII - destruir ou subtrair, por qualquer meio, documentos
concernentes a possíveis violações de direitos humanos por parte de
agentes do Município.
§ 1º - Atendido o princípio do contraditório, da ampla
defesa e do devido processo legal, as condutas descritas no caput serão
consideradas para fins do disposto na Lei Estadual nº. 10.460, de 22 de
fevereiro de 1988, infrações administrativas, que deverão ser apenadas,
no mínimo, com suspensão, segundo os critérios estabelecidos na
referida Lei.
§ 2º - Pelas condutas descritas no caput, poderá o agente
público responder, também, por improbidade administrativa, conforme o
disposto nas Leis Federais nºs. 1.079, de 10 de abril de 1950, e 8.429, de
2 de junho de 1992.
Art. 58 - A pessoa natural ou entidade privada que detiver
informações em virtude de vínculo de qualquer natureza com o Poder
Público e praticar conduta prevista no Art. 58, assegurado o direito de
defesa, estará sujeita às seguintes sanções:
I - advertência;
II - multa;
III - rescisão do vínculo com o Poder Público;
IV - suspensão temporária de participar em licitação e
impedimento de contratar com a administração pública por prazo não
superior a 2 (dois) anos; e
V - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar
com a administração pública, até que seja promovida a reabilitação
perante a autoridade que aplicou a penalidade.
§ 1º - A sanção de multa poderá ser aplicada juntamente
com as sanções previstas nos incisos I, III e IV do caput.
§ 2º - A multa prevista no inciso II do caput será aplicada
sem prejuízo da reparação pelos danos e não poderá ser:
I - inferior a R$ 500,00 (quinhentos reais) nem superior a
R$ 100.000,00 (cem mil reais), no caso de pessoa natural; ou
II - inferior a R$ 1.000,00 (mil reais) nem superior a R$
300.000,00 (trezentos mil reais), no caso de entidade privada.

§ 3º - A reabilitação referida no inciso V do caput será
autorizada somente quando a pessoa natural ou entidade privada efetivar
o ressarcimento ao órgão ou à entidade dos prejuízos resultantes e
depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso IV
do caput.
§ 4º - A aplicação da sanção prevista no inciso V
do caput é de competência exclusiva da autoridade máxima do órgão ou
da entidade pública.
§ 5º - O prazo para apresentação de defesa nas
hipóteses previstas neste artigo é de 10 (dez) dias, contado da ciência do
ato.
Art. 59 - Os órgãos e as entidades da administração
estadual a que se refere o Art. 2º respondem diretamente pelos danos
causados em decorrência da divulgação não autorizada ou utilização
indevida de informações sigilosas ou pessoais, cabendo a apuração de
responsabilidade funcional nos casos de dolo ou culpa, assegurado o
respectivo direito de regresso.
Parágrafo único - O disposto neste artigo aplica-se à
pessoa física ou entidade privada que, em virtude de vínculo de qualquer
natureza com órgãos ou entidades, tenha acesso a informação sigilosa
ou pessoal e a submeta a tratamento indevido.
CAPÍTULO VIII
DO MONITORAMENTO DA APLICAÇÃO DA LEI
Seção I
Da Autoridade de Monitoramento
Art. 60 - O dirigente máximo de cada órgão ou entidade da
administração municipal abrangidos pelas disposições do Art. 2º
designará, no prazo de 60 (sessenta) dias, autoridade que lhe seja
diretamente subordinada para exercer, no respectivo âmbito, as
seguintes atribuições:
I - assegurar o cumprimento das normas relativas ao
acesso a informações, de forma eficiente e adequada aos objetivos da
Lei
Federal nº. 12.527/2011, bem assim a observância
aos procedimentos e prazos previstos nesta Lei;
II - avaliar e monitorar a implementação do disposto nesta
Lei e apresentar ao dirigente máximo de cada órgão ou entidade relatório
anual sobre o seu cumprimento que, no âmbito do Poder Executivo
Municipal, será encaminhado à Controladoria-Geral do Município;

III - recomendar medidas para o aperfeiçoamento das
normas e dos procedimentos necessários à implementação desta Lei;
IV - orientar as respectivas unidades no que se refere ao
cumprimento desta Lei;
V - manifestar-se sobre reclamação apresentada contra
omissão de autoridade competente, observado o disposto no Art. 23.
Seção II
Das Competências Relativas ao Monitoramento
Art. 61 - No âmbito do Poder Executivo, compete à
Controladoria-Geral do Município, observadas as competências dos
demais órgãos e entidades e as previsões específicas desta Lei:
I - definir o formulário padrão, disponibilizado em meio
físico e eletrônico, que estará à disposição no sítio na Internet e no
serviço de informação ao cidadão nos órgãos e nas entidades, de acordo
com o § 1º do Art. 9º;
II - promover campanha de abrangência municipal de
fomento à cultura da transparência na administração pública e
conscientização sobre o direito fundamental de acesso a informações;
III - promover o treinamento dos agentes públicos e, no
que couber, a capacitação das entidades privadas sem fins lucrativos, no
que se refere ao desenvolvimento de práticas relacionadas à
transparência na administração pública;
IV - monitorar a implementação da Lei Federal nº.
12.527/2011, concentrando e consolidando a publicação de informações
estatísticas relacionadas no Art. 33;
V - preparar relatório anual com informações referentes à
implementação da Lei Federal nº. 12.527/2011, a ser encaminhado à
Câmara Municipal;
VI - monitorar a aplicação desta Lei, especialmente o
cumprimento dos prazos e procedimentos; e
VII - definir, em conjunto com a Procuradoria-Geral do
Município, diretrizes e procedimentos complementares necessários à
implementação da Lei Federal nº. 12.527/2011.
Art. 62 - Compete à Controladoria-Geral do Município e à
Secretaria Municipal de Administração, observadas as competências dos

demais órgãos e entidades e as previsões específicas desta Lei, por
meio de ato conjunto:
I - estabelecer procedimentos, regras e padrões de
divulgação de informações ao público, fixando prazo máximo para
atualização;
II - detalhar os procedimentos necessários à busca,
estruturação e prestação de informações no âmbito do serviço de
informações ao cidadão;
III - promover a efetiva implementação das regras
normativas relacionadas à classificação de informação;
IV - expedir
atos
complementares
e
estabelecer
procedimentos relativos ao credenciamento de segurança de pessoas,
órgãos e entidades públicos ou privados, para o tratamento de
informações classificadas; e
V - promover o credenciamento de segurança de pessoas,
órgãos e entidades públicos ou privados, para o tratamento de
informações classificadas.
CAPÍTULO IX
DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS E FINAIS
Art. 63 - Os órgãos e as entidades da administração
municipal abrangidos pelas disposições do Art. 2º adequarão suas
políticas de gestão da informação, promovendo os ajustes necessários
aos processos de registro, processamento, trâmite e arquivamento de
documentos e informações.
Art. 64 - Os órgãos e as entidades a que se refere o Art.
64 deverão, ainda, reavaliar as informações classificadas no grau
ultrassecreto e secreto no prazo máximo de 2 (dois) anos, contados do
termo inicial de vigência desta Lei.
§ 1º - A restrição de acesso a informações, em razão da
reavaliação prevista no caput, deverá observar os prazos e as condições
previstos nesta Lei.
§ 2º - Enquanto não transcorrido o prazo de reavaliação
previsto no caput, será mantida a classificação da informação,
observados os prazos e as disposições da legislação precedente.
Art. 65 - A publicação anual de que trata o Art. 33 terá
início após 6 (seis) meses de publicação desta Lei.

Art. 66 - Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE
CATALÃO-GO, Estado de Goiás, aos 02 (dois) dias do mês de
dezembro de 2016.

JARDEL SEBBA
Prefeito Municipal

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Município de Catalão
LEI Nº 3.436, de 02 de dezembro de 2016
“INSTITUI INCENTIVO FISCAL EM FAVOR DE
PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS DE DIREITO
PRIVADO, PARA A REALIZAÇÃO DE PROJETOS
CULTURAIS”.

A 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
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º - Fica instituído incentivo fiscal em favor de pessoas físicas e
jurídicas de direito privado, domiciliadas há no mínimo 3 (três) anos no
Município de Catalão, para a realização de projetos culturais que visem:
I - promover o livre acesso às fontes de cultura e o pleno exercício dos
direitos culturais;
II – fomentar a produção cultural e artística catalano, com a utilização
majoritária de recursos humanos locais;
III – difundir bens, produtos, ações e atividades culturais de valor
universal no Município de Catalão.
Art. 2º - A Lei de Incentivo Cultural será implementada através dos
mecanismos dos seguintes órgãos do Poder Público Municipal:
I - Secretaria de Cultura ou órgão similar ou órgão similar;
II - Secretaria de Finanças;
III - Conselho Municipal de Cultura.

Parágrafo Único - É vedada a concessão do incentivo aos projetos
culturais que não visem a exibição, utilização ou circulação públicas dos
bens culturais deles resultantes.
Art. 3º - Para cumprimento das finalidades expressas no art. 1º desta lei,
os projetos culturais em cujo favor serão captados e canalizados os
recursos da Lei de Incentivo Cultural atenderão, pelo menos, a um dos
seguintes objetivos:
I - Incentivo à atividade artística e cultural, mediante:
a) realização de cursos, conferências, palestras e debates, de caráter
cultural ou artístico, gratuitos ao público, no Município de Catalão;
b) concessão de prêmios a criadores, autores, artistas e técnicos em
concursos e festivais realizados no Município de Catalão;
II - fomento à produção cultural e artística, mediante:
a) produção de cds, vídeos, filmes e outras formas de reprodução
fonovideográfica de caráter cultural de produtores, autores, diretores ou
intérpretes principais residentes há no mínimo 3 (três) anos no Município
de Catalão, com no mínimo 50% ( cinqüenta por cento ) do seu
orçamento total aplicado no Município de Catalão;
b) edição de obras relativas às Letras e às Artes, de autores residentes
há no mínimo 3 ( três ) anos no Município de Catalão;
c) realização, no Município de Catalão, de exposições, mostras e
festivais de arte, vídeo e cinema, espetáculos de artes cênicas, música,
dança e folclore de autores, técnicos e artistas residentes há no mínimo 3
( três ) anos no Município de Catalão;
d) participação de autores, técnicos e artistas residentes há no mínimo 3
( três ) anos no Município de Catalão em exposições, mostras e festivais
de arte, vídeo e cinema, espetáculos de artes cênicas, música e folclore,
no Brasil;
e) cobertura de despesas com transporte de objetos de valor cultural,
para exposição no Brasil, de autores ou proprietários residentes há no
mínimo 3 ( três ) anos no Município de Catalão.
f) cobertura de despesas com transporte e seguro de objetos de valor
cultural, para exposição em Catalão, de autores ou proprietários a nível
goiano e nacional.
III - Preservação e difusão do patrimônio artístico, cultural e histórico,
mediante:

a) formação, organização e manutenção de equipamentos, coleções e
acervos de museus, bibliotecas, arquivos e outras organizações culturais
de exposição pública, sem fins lucrativos, no Município de Catalão;
b) conservação e restauração de monumentos, obras de arte e bens
móveis de reconhecido valor cultural, de propriedade privada, tombados,
em comodato para museus ou em logradouros de exposição pública,
instalados no Município de Catalão;
c) apoio ao folclore, ao artesanato e às tradições populares regionais, no
Município de Catalão.
IV - estímulo ao conhecimento dos bens e valores culturais, mediante:
a) levantamentos, estudos e pesquisas na área da cultura e da arte em
seus vários segmentos, realizados por residente no Município de Catalão
há no mínimo 3 (três) anos.
Parágrafo Único - Os acervos, coleções, monumentos, obras de arte e
bens móveis formados, organizados, conservados, restaurados ou
mantidos conforme o inciso III deste artigo somente poderão deixar o
Município de Catalão após decorridos 12 ( doze ) meses da conclusão do
ato beneficiado por esta lei, período no qual poderão ficar ou ficarão
disponíveis para exposição pública em locais e períodos indicados pelo
Conselho Municipal de Cultura.
Art. 4º - Os projetos de natureza cultural a serem apresentados para fins
de incentivo deverão visar o desenvolvimento das formas de expressão e
dos processos de criação, produção e preservação do patrimônio cultural
catalano, dentro dos seguintes segmentos:
I - literatura;
II - artes plásticas;
III - música;
IV - produção cinematográfica, videográfica, fotográfica, discográfica e
congêneres;
V - teatro, dança, circo, ópera e congêneres;
VI - folclore e artesanato;
VII - patrimônio cultural, bibliotecas, museus, arquivos e demais acervos;
CAPÍTULO II
DA AVALIAÇÃO DOS PROJETOS

Art. 5º - A Secretaria de Cultura ou órgão similar, será responsável pela
análise dos projetos culturais apresentados para fins de incentivo fiscal e
pela verificação de seu enquadramento na presente lei.
Paragrafo Único – fica autorizado a SECULT-Catalão mediante
comprovação da necessidade, contratar bancas de pareceristas,
técnicos, avaliadores e congêneres, com vistas ao melhor proceder da
aplicabilidade desta Lei. Para esse serviço haverá remuneração, desde
que o profissional a ser contratado comprove notório reconhecimento e
experiência para a função a ser desempenhada;
Art. 6º - O proponente de projeto cultural para fins de incentivo fiscal
entregará à Secretaria de Cultura ou órgão similar, 2 ( duas ) cópias do
projeto, sob protocolo, para requerer os benefícios desta lei.
I - o proponente deverá anexar ao projeto 2 ( duas ) cópias dos seguintes
documentos:
a) curriculum vitae, se pessoa física ( artista, produtor cultural, técnico,
artesão, etc ) e comprovação do exercício da atividade cultural respectiva
por, no mínimo 2( dois ) anos;
b) contrato social e relatório da empresa, se pessoa jurídica de direito
privado com fins lucrativos, comprovando o exercício de atividades
culturais por, no mínimo, 3 ( três ) anos;
c) estatuto e relatório da instituição, se pessoa jurídica de direito privado
sem fins lucrativos, comprovando o exercício de atividades culturais por,
no mínimo, 3 (três) anos;
d) certidão negativa de débitos de tributos municipais com a Prefeitura
Municipal de Catalão, em nome do proponente:
e) planilha de despesas e receitas do projeto;
f) cronograma de realização do projeto;
g) planilha de execução física do projeto;
h) descrição do enquadramento do projeto nas exigências do art. 3 º
desta lei.
CAPÍTULO III
DA TRAMITAÇÃO DOS PROJETOS
Art. 7º - A Secretaria de Cultura ou órgão similar, divulgará a aprovação
ou rejeição do projeto, após criteriosa análise e os enviará para parecer

emitidos pelo Conselho Municipal de Políticas Culturais. Esta divulgação
se dará por meio da publicação em Diário Oficial do Município quando
houver, ou no site do Governo Municipal; Tanto o Conselho quanto a
SECULT apresentará suas justificativas ao proponente, no prazo máximo
de 30 ( trinta ) dias corridos a partir da data de protocolo;
I - ao projeto rejeitado caberá o recurso de ser submetido, por seu
proponente, ao Conselho Municipal de Cultura, que terá o prazo de 30 (
trinta ) dias corridos a partir do recebimento para analisar as justificativas
e enviar seu parecer incontestável à Secretaria de Cultura ou órgão
similar.
Art. 8º - Sendo o projeto aprovado, a Secretaria de Cultura ou órgão
similar, enviará uma cópia com seu parecer para a Secretaria de
Finanças, no prazo máximo de 5 ( cinco ) dias corridos a partir da
aprovação, para a inclusão do projeto nos benefícios desta lei.
I - a Secretaria de Finanças emitirá ao proponente um Certificado de
Incentivo Fiscal a Projeto Cultural - CIFPC , no prazo máximo de 5 (
cinco ) dias corridos do recebimento, no qual constarão o nome do
proponente beneficiado, número do protocolo da Secretaria de Cultura ou
órgão similar, valor total autorizado do incentivo e prazo de validade para
a captação de recursos, além de outros dados que venham ser
considerados necessários pela Secretaria de Finanças;
Art. 9º - O prazo de validade do CIFPC será de 180 ( cento e oitenta )
dias corridos, a contar de sua emissão.
I - a captação de recursos somente poderá ser realizada durante o prazo
de validade do CIFPC;
II - o prazo máximo para a execução do projeto será de 210 ( duzentos e
dez ) dias corridos a contar do fim da validade do CIFPC;
III - a não execução de projeto incentivado por esta lei no seu respectivo
prazo de validade acarretará ao seu proponente a suspensão por 1 ( um)
ano dos benefícios da Lei de Incentivo Cultural;
a) é facultado ao proponente recorrer da suspensão tratada neste inciso
mediante a apresentação de justificativas para análise e deliberação do
Conselho Municipal de Cultura.
IV - é vedada a revalidação do CIFPC e a prorrogação do prazo para a
execução do projeto.
Art. 10 - O proponente solicitará a liberação dos recursos captados, à

Secretaria da Cultura, no prazo máximo de 15 ( quinze ) dias corridos
após o fim da validade do CIFPC.
I - compõem a solicitação de liberação de recursos 2 ( duas ) cópias de :
a) relação dos investidores do projeto;
b) declaração de participação de investidor;
c) talões e guias de IPTU dos investidores;
d) previsão do pagamento de ISSQN anual dos investidores;
e) CIFPC
Art. 11 - Cabe à Secretaria de Cultura ou órgão similar confirmar o
cronograma de execução do projeto e encaminhar uma via da solicitação
de liberação de recursos, com seu parecer, à Secretaria de Finanças, no
prazo máximo de 15 ( quinze ) dias corridos do recebimento.
Art. 12 - Compete à Secretaria de Finanças emitir e entregar ao
proponente os Recibos de Investimento nos valores em UFIR e nos
nomes constantes da relação de investidores, observados os limites
dispostos nesta lei.

I - os débitos tributários já inscritos em dívida ativa ou decorrentes de
auto de infração não poderão ser utilizados como incentivo nos termos
desta lei;
II - o prazo da Secretaria de Finanças para emitir os Recibos de
Investimento e entregá-los ao proponente, é de 15 ( quinze ) dias
corridos a partir do recebimento da solicitação de liberação de recursos
com parecer da Secretaria de Cultura ou órgão similar;
III - cabe ao proponente efetuar a troca dos Recibos de Investimento por
moeda corrente, com o investidor;
IV - o prazo de validade dos Recibos de Investimento é de 180 ( cento e
oitenta ) dias corridos a contar de sua emissão;
V - o proponente prestará contas da utilização dos recursos obtidos, à
Secretaria de Cultura ou órgão similar, no prazo máximo de 240
(duzentos e quarenta) dias corridos a contar do fim da validade do
CIFPC;
VI - compõem a prestação de contas 2 ( duas ) vias de:
a) relatório de execução física do projeto;
b) relatório de execução financeira do projeto;
c) documentos comprobatórios de todas as despesas e receitas do
projeto, inclusive comprovantes de recolhimento de ISSQN, ICMS, INSS,

IRRF e pagamento de direitos ao ECAD, SBAT e outros, quando
cabíveis;
VII - a Secretaria Municipal de Cultura ou órgão similar acompanhará e
confirmará a execução do projeto, remetendo relatório e 1 ( uma ) via da
prestação de contas à Secretaria de Finanças no prazo máximo de 30 (
trinta) dias corridos a partir do recebimento da prestação de contas.
VIII - os Recibos de Investimento serão utilizados pelos investidores para
abatimento nos impostos devidos, em suas respectivas datas de
vencimento;
CAPÍTULO IV
DOS INCENTIVOS FISCAIS
Art. 13 - Os limites anuais por investidor para as deduções a que se
refere esta lei são de 70% (setenta por cento) de:
a) IPTU - Imposto Predial e Territorial Urbano
b) ISSQN - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza
Art. 14 - É fixado em 2% ( dois por cento) da receita proveniente do
ISSQN e IPTU o limite de recursos fiscais disponíveis para aplicação
desta
lei,
por
exercício
fiscal.
Parágrafo Único – Fica o poder Executivo obrigado a fazer constar da
LDO e do Orçamento anual, consignação de verba própria para o fiel
cumprimento desta lei.
Art. 15 – O limite máximo individual para investimento dos recursos
oriundos desta lei 100% por projeto.
Art. 16 - O limite máximo individual para captação dos recursos oriundos
desta lei é de 100% por projeto.
CAPÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 17 - É vedada a emissão de novo CIFPC para um mesmo
proponente antes da aprovação da prestação de contas referente a um
CIFPC anteriormente emitido, e da comprovação da execução do projeto
pela Secretaria de Cultura ou órgão similar.

Art. 18 - Os projetos incentivados por esta lei deverão obrigatoriamente
conter o termo " Catalão: Lei Atenas de Incentivo à Cultura " em áudio e
em área não inferior a 5 % da capa de material visual e/ou em tempo não
inferior a 5 segundos em vídeo, em todas as formas de divulgação.
Art. 19 - É vedada a contrapartida ou repasse, a qualquer título, de
valores monetários ao investidor.
Art. 20 – Ocorrendo dolo, fraude, desvio ou simulação na aplicação dos
incentivos oriundos desta lei, caberá ao proponente a perda do direito de
seu futuro usufruto e a aplicação de multa, pela Secretaria de Finanças,
correspondente a dez vezes o valor do total do incentivo, sem prejuízo
das sanções penais cabíveis.
Art. 21 - A não execução, no todo ou em parte, por qualquer motivo, de
projeto cultural incentivado pela presente lei, obrigará o proponente a
recolher à Secretaria de Finanças os valores em UFIR captados e não
aplicados na realização do projeto, no prazo máximo de 240 (duzentos e
quarenta) dias corridos a contar do fim da validade do respectivo CIFPC.
Art. 22 – O proponente contemplado deverá abrir uma conta bancária em
nome do projeto e só poderá movimenta-la a partir do momento que já
tiver captado 20% do valor total do projeto.
Art. 23 - Caberá ao Executivo a regulamentação da presente lei no prazo
de 90 (noventa) dias a contar de sua vigência.
Art. 24 - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CATALÃO-GO, Estado de
Goiás, aos 02 (dois) dias do mês de dezembro de 2016.

JARDEL SEBBA
Prefeito Municipal

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Município de Catalão
LEI Nº 3.437, de 02 de dezembro de 2016
“DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DO FUNDO
MUNICIPAL
DE
CULTURA,
SUAS
ATRIBUIÇÕES E COMPOSIÇÃO E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS”.
A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, no
uso de suas prerrogativas constitucionais, aprova, e eu, Prefeito
Municipal, sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º – Fica instituído, no âmbito do Município de
Catalão-GO, o Fundo Municipal de Cultura - FMC, de natureza contábil –
financeira, sem personalidade jurídica e com prazo de vigência
indeterminado, vinculado à Secretaria Municipal de Cultura – SECULT CATALÃO ou órgão/departamento similar, com a finalidade de prestar
apoio financeiro a projetos que visem a fomentar e estimular a atividade
artística e cultural do Município de Catalão-GO.

Parágrafo

único. O FMC

tem na SECULT

-

CATALÃO, sua estrutura de execução e controle, inclusive para efeito de
prestação de contas, na forma da lei.
Art. 2º – O FMC é fundo especial de natureza
financeira e contábil, que funcionará sob a forma de apoio não
reembolsável.

Art. 3º – Constituem receitas do FMC:
I – as dotações orçamentárias;
II – as subvenções, auxílios, transferências, doações
e contribuições oriundas de instituições públicas e privadas;
III – os rendimentos oriundos da aplicação de seus
próprios recursos;
IV – o resultado de convênios, contratos e acordos
firmados

com

instituições

públicas

ou

privadas,

nacionais

ou

internacionais;
V – quaisquer outros recursos, créditos, rendas
adicionais e extraordinárias e outras contribuições financeiras legalmente
incorporáveis;
VI - saldo positivo apurado em balanço;
VII – outros recursos que lhe forem destinados.

Parágrafo único. A existência de patrocínio financeiro
oriundo de outras entidades ou instituições não poderá ser considerado
óbice para o aporte de recursos do FMC a projetos selecionados.
Art. 4º – As disponibilidades financeiras do FMC
serão aplicadas às seguintes áreas, nas diversas modalidades:
I – música em suas várias manifestações;
II - artes cênicas;
III - audiovisual;
IV – literatura e leitura;
V - artes visuais e design;
VI - artes plásticas em suas várias manifestações;
VII - folclore e artesanato;
VIII - patrimônio cultural: material e imaterial;

IX - arquivo, pesquisa, documentação e memória;
X – fotografia;
XI – produção gráfica;
XII – realização de cursos de caráter cultural ou
artístico destinados à formação, especialização e aperfeiçoamento de
pessoal na área de cultura, desde que comprovada a necessidade, em
quaisquer estabelecimentos;
XIII – dança em suas várias manifestações.
Parágrafo único – É vedada a aplicação de recursos
do FMC em projetos de construção de imóveis e em despesas de capital.
Art. 5º – O FMC terá seu Plano de Aplicação
aprovado pela Secretária Municipal de Cultura ou órgão/departamento
similar e será administrado por uma Diretoria Executiva, vinculada a
SECULT - CATALÃO ou órgão/departamento similar, composta por três
pessoas indicados pelo titular da pasta.
Parágrafo único – A Diretoria Executiva do FMC
encaminhará semestralmente ao Conselho Municipal de Cultura,
prestação de contas dos recursos aplicados.
Art. 6º – O FMC apoiará projetos aprovados nas
comissões especialmente criadas com fins de análise e aprovação de
apoios culturais, no âmbito na SECULT - CATALÃO e suas entidades
vinculadas.

Parágrafo único - A obtenção de apoio financeiro do
FMC se dará nos limites quantitativos estabelecidos nos editais de
seleção de projetos, especificamente destinados a esse fim.

Art. 7º – O FMC apoiará projetos conforme os
seguintes percentuais:
I – até 100% (cem por cento) para proponentes
inscritos como pessoa física ou jurídica com ou sem fins lucrativos.

Parágrafo Único: O Fundo Municipal de Cultura é um
mecanismo de política pública que proporciona a concessão de
incentivos financeiros a pessoas físicas ou jurídicas, domiciliadas no
município de Catalão, para a realização de projetos culturais. Importante
instrumento público de fomento aos empreendedores culturais, utiliza-se
de um fundo financeiro especialmente formado para financiar as
produções artísticas e culturais da cidade, servindo, fundamentalmente,
para incentivar a produção de arte e cultura, estando atrelado à Lei de
Incentivo a Cultura - LIC nº __________/2017, também conhecida como
“Lei Atenas”.
Art. 8º – Após aprovação do Projeto, os recursos do
FMC serão depositados em conta específica, em estabelecimento
bancário previamente credenciado pela Secretaria Municipal de Cultura
ou órgão/departamento similar e aberta pelo proponente, que não poderá
ser movimentada sem expressa autorização da SECULT - CATALÃO ou
órgão/departamento similar.
Art. 9º – O proponente deverá no prazo de 30 (trinta)
dias após a execução do projeto, apresentar detalhada prestação de
contas dos recursos recebidos e despendidos, conforme modelo a ser
definido em regulamento;
§ 1º – O proponente que não comprovar a correta
aplicação dos recursos oriundos do FMC e de Incentivo Fiscal ficará

sujeito ao pagamento do valor do respectivo incentivo, corrigido pela
variação aplicável aos tributos municipais, acrescido de multa de 10%
(dez por cento), ficando excluído da participação de quaisquer projetos
culturais abrangidos por essa Lei, por 02 (dois) anos consecutivos, sem
prejuízo das penalidades cíveis e criminais cabíveis;
§ 2º – Não logrando o êxito das cobranças
administrativas, aplicar-se-á a Lei Federal nº 6.830, de 22 de setembro
de 1980 em benefício do FMC.
Art. 10º – Havendo saldo oriundo de recursos dos
incisos. IV, V e VI do art. 2º, desta Lei, a SECULT - CATALÃO ou
órgão/departamento similar, poderá aplica-lo em projetos institucionais
do órgão.
Art. 11 – Aplicar-se-ão ao FMC as normas de
controle, prestação e tomada de contas pelos órgãos de controle interno
da Prefeitura Municipal de Catalão, sem prejuízo da competência
específica do Tribunal de Contas do Município.
Art. 12 – Fica autorizado a execução orçamentária do
referido fundo a ser realizada a partir do exercício de 2017.
Art. 13 – O Poder Executivo regulamentará a
presente Lei no prazo de sessenta dias a contar de sua vigência.

§ 1º - O regulamento previsto no caput definirá a
forma de concessão de apoio financeiro aos projetos;
Art. 14 – Fica igualmente autorizado ao Poder
Executivo a tomar todas as demais providências administrativas,

jurídicas, orçamentárias, financeiras, contábeis, patrimoniais, tributárias e
fiscais para o fiel cumprimento da presente lei.
Parágrafo único – Eventuais casos omissos serão
resolvidos pelo Chefe do Poder Executivo Municipal, através de Decreto
Municipal.

Art.15º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE
CATALÃO-GO, Estado de Goiás, aos 02 (dois) dias do mês de
dezembro de 2016.

JARDEL SEBBA
Prefeito Municipal

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Município de Catalão
LEI Nº 3.438, de 07 de dezembro de 2016
“Altera o Art. 200, do Código Tributário Municipal,
da forma que especifica.”

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, no
uso de suas prerrogativas constitucionais, aprova, e eu, Prefeito
Municipal, sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º - O Art. 200, do Código Tributário Municipal,
passa, a partir desta data, a vigorar com a seguinte redação:
“Lei Municipal nº 2.174, de 22 de dezembro de 2003:

Art. 200º - O imposto será calculado aplicando-se as
seguintes alíquotas:
I – 0,5% (meio por cento) quando se tratar de área
construída;
II – 1,5% (um e meio por cento) tratando-se de
terreno.

§ 1º Nas glebas, assim entendidas as quadras,
residenciais ou não, nas quais não foi efetuado o micro-parcelamento, a
alíquota do Imposto Territorial Urbano fica fixada em 1,5% (um e meio
por cento), independente da zona em que se situam.;

§ 2º O zoneamento será definido na mesma lei que
tratar da Planta de Valores Genéricos e Tabela de Preços de
Construção, tal como definido no artigo 192.”

Art. 2º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE
CATALÃO-GO, Estado de Goiás, aos 07 (sete) dias do mês de
dezembro de 2016.

JARDEL SEBBA
Prefeito Municipal

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Município de Catalão
LEI COMPLEMENTAR Nº 3.439, de 08 de dezembro de 2016
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LEI COMPLEMENTAR Nº 3.439, de 08 de dezembro de 2016

INSTITUI O PLANO DIRETOR DE ORDENAMENTO
DO

TERRITÓRIO

SUSTENTÁVEL

DE

E

DESENVOLVIMENTO

CATALÃO,

QUE

DISPÕE

SOBRE PLANO DE PARCELAMENTO, USO E
OCUPAÇÃO

DO

SOLO,

INSTRUMENTOS

URBANÍSTICOS E SISTEMA DE GESTÃO.

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

TÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º - Esta Lei Complementar dispõe sobre a Política de
Desenvolvimento Municipal Sustentável, institui o Plano de Parcelamento, Uso e
Ocupação do Solo, os Instrumentos Urbanísticos e o Sistema de Gestão,
denominada simplesmente de Plano Diretor de Ordenamento do Território e
Desenvolvimento Sustentável de Catalão - PDOTDSC, devidamente revisado e
ajustado às políticas, às diretrizes e aos instrumentos de desenvolvimento

territorial e urbanístico instituídos pela Lei que regula o Estatuto da Cidade e pela
Lei Orgânica do Município de Catalão.

§ 1° - A presente Lei Complementar é o instrumento básico da política
de desenvolvimento e ordenamento do território no Município de Catalão e
normatiza o cumprimento da função social da propriedade a partir das exigências
fundamentais de ordenação previstas na Constituição Federal da República
Federativa do Brasil.

§ 2° - Os apêndices que acompanham esta Lei Complementar são partes
integrantes da mesma, devendo ser considerados subsidiariamente e em
consonância à lei.

Art. 2º - O Plano Diretor do Município de Catalão é o pacto que visa
organizar a ocupação do território municipal de forma a proporcionar qualidade
de vida para o conjunto da população e, baseado nos valores sociais, garantir o
desenvolvimento

sustentável,

praticado

em

estreita

correlação

do

desenvolvimento socioeconômico com a preservação do meio ambiente e do
patrimônio histórico e cultural.

§ 1° - O conjunto de princípios e regras desta Lei Complementar é o
compromisso que transcende os interesses da população atual, por se tratar de um
pacto que protege a herança recebida da natureza e das pessoas que no passado
viveram na cidade e, portanto, configura um trato de responsabilidade das atuais
para com as futuras gerações de cidadãos de Catalão.

§ 2° - O Plano Diretor está adstrito ao reconhecimento geral e a proteção
que couber ao patrimônio herdado pelas atuais gerações, formado pelas dotações
da natureza e realizações do gênero humano, de modo que as áreas a serem
ocupadas e as transformações que forem introduzidas, em maior ou menor

intensidade, não podem deixar de considerar a responsabilidade sobre esses
acúmulos.

§ 3° - A ocupação de todo o território municipal e o desenvolvimento
urbano devem atender ao interesse geral da sociedade catalana, sendo princípio
elementar que o uso do espaço geográfico tem por finalidade maior promover a
dignidade da pessoa humana, isto é, a sadia qualidade de vida, a integração social
e o bem-estar dos cidadãos.

Art. 3º - O Plano Diretor do Município de Catalão é parte integrante do
processo de planejamento municipal, devendo o Plano Plurianual, as Diretrizes
Orçamentárias e o Orçamento Anual incorporarem os princípios, os objetivos, as
diretrizes, as estratégias, as políticas e os programas nele contidos.

Parágrafo Único - A interpretação e a aplicação do Plano Diretor do
Município de Catalão devem ser compatibilizadas com os planos nacionais,
estaduais e regionais de ordenação do território e de desenvolvimento econômico
e social.

Art. 4º - Para os efeitos de aplicação desta Lei, complementam-na as
seguintes definições:
I – Afastamento - distância entre a edificação, equipamento ou muro até
um ponto de referência.
II – Afastamento frontal - distância entre a edificação, equipamento ou
muro até o eixo da via lindeira ou até o alinhamento definido pela linha
de testada.
III – Afastamento de fundos - distância entre a edificação ou
equipamento até o alinhamento de divisa oposta à linha de testada.
IV – Afastamento lateral - distância entre a edificação ou equipamento e
as divisas laterais do terreno.

V – Altura de cumeeira - distância vertical entre a base e o cimo da
edificação, desconsideradas antenas e torres de equipamentos.
VI – Altura de edificação - distância vertical entre a base e o nível da laje
de cobertura do último pavimento.
VII – Altura de fachada - distância vertical entre o nível do terreno e a
laje de cobertura do último pavimento, desconsiderada a altura relativa
ao afloramento do pavimento subsolo, se existente.
VIII – Área permeável - superfície do terreno que permite a infiltração
das águas pluviais no solo.
IX – Área verde - área livre na cidade, com características
predominantemente naturais, cuja cobertura vegetal e solo permeável
devem ocupar pelo menos 70% do espaço, podendo ser de propriedade
pública ou privada, e devendo ser utilizada com objetivos sociais,
ecológicos, científicos ou culturais.
X – Bicicletário - espaço delimitado exclusivamente para

o

estacionamento de bicicletas, sinalizado, coberto ou não, em local
visível, contendo quantidade suficiente de estruturas de fixação que
permita a acomodação de todos os tipos de bicicletas, sem danificá-las e
possibilitando a sua fixação, em posição horizontal, com cadeado no
quadro.
XI – Caixa da via - largura que inclui as pistas de rolamento, os canteiros
centrais, os passeios, ciclofaixas, ciclovias e ciclorrotas.
XII – Centralidade - aglomerado urbano localizado próximo aos eixos
viários principais com atividades e empreendimentos de uso misto.
XIII – Coeficiente de aproveitamento (CA) - é a relação entre a área
edificável e a área do terreno.
XIV – Coeficiente de aproveitamento mínimo (CAMin) - valor de
referência que define a área mínima a ser edificada para avaliar o
cumprimento de função social da propriedade urbana.

XV – Coeficiente de aproveitamento básico (CAB) - valor de referência
que define a área a ser edificada proporcionalmente à superfície do
terreno, sem incidência de outorga onerosa do direito de construir.
XVI – Coeficiente de aproveitamento máximo (CAMax) - valor de
referência passível de ser atingido através da Outorga Onerosa do Direito
de Construir ou da Transferência do Direito de Construir, a partir de um
indicador numérico que, multiplicado pela área do terreno, indica a
quantidade máxima de metros quadrados que podem ser edificados sobre
o mesmo, computando-se, sem exceção, toda área definida como
edificação.
XVII – Condomínio unifamiliar - divisão de imóvel em unidades
autônomas destinadas à edificação, às quais correspondem frações ideais
das áreas de uso comum dos condôminos, sendo admitida a abertura de
vias internas de domínio privado.
XVIII – Consolidação ou preenchimento de vazios urbanos - a
priorização

pelo

desenvolvimento

de

projetos

urbanísticos

ou

arquitetônicos em lotes dentro do perímetro urbano com ocupação
consolidada para o melhor aproveitamento da infraestrutura e
investimentos públicos.
XIX – Demarcação urbanística - procedimento administrativo pelo qual
o Poder Público, no âmbito da regularização fundiária de interesse social,
demarca imóvel de domínio público ou privado, definindo seus limites,
área, localização e confrontantes, com a finalidade de identificar seus
ocupantes e qualificar a natureza e o tempo das respectivas posses.
XX – Densidade média (bruta) - relação entre a população total e a área.
XXI – Desdobro - divisão de um lote urbano em dois ou mais lotes.
XXII – Desmembramento para lote - subdivisão de gleba em lotes
destinados a edificação, com aproveitamento do sistema viário existente,
desde que não implique a abertura de novas vias e logradouros públicos,
nem prolongamento, modificação ou ampliação dos já existentes.
XXIII – Edificação geminada - construção justaposta à outra.

XXIV – Equipamentos comunitários - são os equipamentos de educação,
cultura, saúde, segurança, esporte, lazer e convívio social.
XXV – Equipamentos urbanos - são os equipamentos públicos de
abastecimento de água, serviços de esgotos, energia elétrica, coletas de
águas pluviais, rede telefônica e gás canalizado.
XXVI – Espaços livres de uso público - são as áreas verdes, as praças e
os similares, em todos os casos dotados de infraestrutura mínima para o
uso público.
XXVII – Espaço aéreo - volume virtual definido pela projeção da
superfície do lote na vertical, até a altura máxima permitida pelo regime
urbanístico.
XXVIII – Função social da propriedade urbana - atributo a ser alcançado
pela propriedade urbana e que será considerado preenchido quando o uso
e a ocupação do solo atenderem às exigências mínimas previstas nesta
legislação.
XXIX – Gabarito - número máximo de pavimentos, altura de edificação
ou dimensões das vias.
XXX – Gleba - imóvel que ainda não foi objeto de parcelamento do solo
para fins urbanos.
XXXI – Imóvel não edificado - considera-se o imóvel que não possua,
no mínimo, calçada pavimentada e em condições de acessibilidade
regulares, devidamente cercado com muro de altura mínima de 1 metro.
XXXII – Imóvel subutilizado - considera-se o imóvel cuja área de
edificação seja inferior à variável do coeficiente de aproveitamento
mínimo, estabelecido pela Lei de Uso e Ocupação do Solo.
XXXIII – Imóvel não utilizado - considera-se o imóvel sem utilização
residencial, comercial ou de lazer e o imóvel edificado caracterizado por
abandono.
XXXIV - Infraestrutura básica - equipamentos urbanos de abastecimento
de água potável, disposição adequada de esgoto sanitário, distribuição de

energia elétrica, sistema de drenagem urbana de águas pluviais,
iluminação pública, abertura e pavimentação das vias de circulação.
XXXV – Infraestrutura complementar - equipamento de distribuição de
serviços de comunicação, abastecimento de gás, coleta de resíduos
sólidos e de outros serviços não contemplados na infraestrutura básica.
XXXVI – Legitimação de posse - ato do Poder Público destinado a
conferir título de reconhecimento de posse de imóvel objeto de
demarcação urbanística, com a identificação do ocupante e do tempo e
natureza da posse.
XXXVII – Lote - terreno servido de infraestrutura básica cujas
dimensões atendam aos índices urbanísticos definidos pelo Plano Diretor
para a zona em que se situe e que seja resultante de loteamento,
desmembramento ou desdobro.
XXXVIII – Loteamento - divisão de gleba em lotes destinados à
edificação, com abertura de novas vias públicas ou logradouros públicos,
ou com prolongamento, modificação ou ampliação das vias públicas ou
logradouros públicos existentes.
XXXIX – Modificação de loteamento - alteração das dimensões de lotes
existentes ou pertencentes a loteamentos aprovados, implicando em novo
fracionamento ou remembramento de lotes, de parte do lote ou de todo o
loteamento, sem alteração do sistema viário, dos espaços livres de uso
público ou das áreas destinadas a equipamentos urbanos e comunitários.
XL – Pavimento - entrepiso de uma edificação, desconsiderados os
mezaninos e sobrelojas.
XLI – Parque linear - áreas que deverão seguir o conceito de recuperação
ambiental das Áreas de Preservação Permanente, compatibilizadas com
as atividades de lazer e recreação, devendo ser constituído de áreas
contínuas com capacidade de interligar fragmentos florestais e outros
elementos de uma paisagem, como corredores ecológicos, com a
agregação de funções de uso humano compondo, sobretudo, os
princípios do desenvolvimento sustentável.

XLII – Parque urbano - espaço público localizado em torno de acidentes
naturais, como cursos d´água, encostas com declividades acentuadas ou
com cobertura vegetal significativa, no qual há tipicamente abundância
de vegetação e áreas não pavimentadas, mas, sobretudo localizado dentro
de uma região urbana. Poderão ser áreas com as características naturais
alteradas por projetos paisagísticos e urbanísticos e destinadas a oferecer
educação socioambiental, laboratório ecológico, cultura, lazer e
entretenimento à população por meio de atividades culturais e
educativas, com o uso monitorado.
XLIII – Potencial construtivo - área possível de ser edificada em um
terreno, definida pelo coeficiente de aproveitamento aplicável.
XLIV – Recuo - modificação do alinhamento, acarretando incorporação
ao domínio público municipal da faixa de terreno pertencente à
propriedade particular;
XLV – Regularização fundiária de interesse social - reconhecimento da
validade de títulos de propriedade, concessão de uso e legitimação de
posses em assentamentos espontâneos, informais ou irregulares
ocupados, predominantemente, por população de baixa renda, nos casos
previstos em Lei.
XLVI – Regularização fundiária de interesse específico - regularização
fundiária quando não caracterizado o interesse social.
XLVII – Renovação urbana - conjunto de intervenções urbanísticas para
transformação de áreas degradadas ou subutilizadas em áreas com
oportunidades de serviços, pesquisas e laboratório ecológico, comércio,
habitação e dotadas de áreas públicas de lazer complementares.
XLVIII – Reparcelamento - nova divisão, parcial ou total, de área objeto
de parcelamento anterior, que exija alteração do sistema viário, dos
espaços livres de uso público ou das áreas destinadas à instalação de
equipamentos urbanos e comunitários.

XLIX – Sistema de circulação - são as vias necessárias ao tráfego de
veículos e pedestres, composto obrigatoriamente por faixa de rolamento
e calçadas.
L – Sótão - pavimento das residências unifamiliares, constituído pelo
compartimento situado entre o forro ou laje do último piso e a armação
do telhado, no qual as vedações externas são formadas pela cobertura da
edificação em ângulo não excedente a quarenta e cinco graus.
LI – Subsolos - pavimentos cuja cobertura é formada pelo piso ou laje do
pavimento térreo ou de outro subsolo.
LII – Taxa de ocupação (TO) - relação percentual entre a projeção
horizontal da edificação e a superfície total do terreno.
LIII – Taxa de impermeabilização do solo (TI) - relação percentual entre
a área impermeável do terreno e a superfície total do terreno.
LIV – Taxa de Permeabilidade (TP): é a relação entre a parte permeável,
que permite a infiltração de água no solo, livre de qualquer
impermeabilização, e a área do lote.
LV – Unidade autônoma - unidade imobiliária de uso exclusivo
resultante do condômino.
LVI – Urbanização progressiva - implantação do parcelamento por
etapas ou a implantação gradativa da infraestrutura, admitindo-se a
implantação de infraestrutura básica de abastecimento de água, energia
elétrica, drenagem e esgoto e, em etapa posterior, à pavimentação.
LVII – Uso adequado - é aquele compatível com a destinação da área.
LVIII – Uso conforme - compatibilidade legal para instalação de
empreendimento e/ou desenvolvimento de atividade, de acordo com as
categorias definidas na Lei de Uso e Ocupação do Solo.
LIX – Uso incômodo - é o uso industrial caracterizado pelo exercício de
atividades que produzem ruídos, perturbações de trânsitos, trepidações,
poeiras, exalações, odores ou fumaças, incômodas à vizinhança.

LX – Uso não conforme - incompatibilidade legal para instalação de
empreendimento e/ou desenvolvimento de atividade, de acordo com as
categorias definidas na Lei de Uso e Ocupação do Solo.
LXI – Uso nocivo - é o uso caracterizado pelo exercício de atividades
que implicam na utilização de ingredientes, matérias primas e processos
que produzam ruídos, vibrações, vapores e resíduos prejudiciais à saúde,
à conservação dos prédios vizinhos, ou por qualquer outra forma causem
poluição ambiental.
LXII – Uso perigoso - é o uso caracterizado por atividades que possam
originar explosões, incêndios, trepidações, emissões de gases, poeiras e
exalações, que causem prejuízo à saúde, constituam ameaça para a vida
das pessoas e para a segurança das propriedades vizinhas, ou por
qualquer outra forma ocasionem grave poluição ambiental.
LXIII – Uso proibido - é aquele incompatível com o zoneamento do
imóvel.
LXIV – Uso adequado com limitações especiais - é aquele cuja
conformidade à área pode ser alcançada pelo cumprimento de limitações
especiais.

TÍTULO II
DOS PRINCÍPIOS, OBJETIVOS E DIRETRIZES
QUE REGEM O PLANO DIRETOR

Art. 5º - Os princípios essenciais que regem o Plano Diretor são:
I – Direito ao Meio Ambiente Ecologicamente Equilibrado;
II – Equidade e Inclusão Social e Territorial;
III – Gestão Democrática;
IV – Direito à Cidade;
V – Função Social da Propriedade.

Art. 6º - Entende-se por princípio do Direito ao Meio Ambiente
Ecologicamente Equilibrado o direito individual e coletivo sobre o patrimônio
ambiental, bem de uso comum, constituído por elementos do sistema ambiental
natural e artificial que compõem tanto o sistema urbano quanto o rural, de forma
que estes se organizem equilibradamente para a melhoria da qualidade ambiental
e bem-estar humano.

Parágrafo Único - O cumprimento do princípio tratado no caput deste
artigo ocorre mediante a observância do disposto na Constituição Federal e no
atendimento às diretrizes da política nacional de meio ambiente e do sistema
nacional de meio ambiente, bem como nas disposições estabelecidas em toda
legislação ambiental pertinente.

Art. 7º - Entende-se por princípio da Equidade e Inclusão Social e
Territorial a garantia da justiça social a partir da redução das vulnerabilidades e
das desigualdades sociais entre grupos populacionais considerados em todo
território municipal.

Art. 8º - Entende-se por princípio da Gestão Democrática a garantia da
participação de representantes dos diferentes segmentos da população,
diretamente ou por intermédio de associações representativas, nos processos de
decisão, planejamento e gestão da cidade, realização de investimentos públicos e
na elaboração, implementação e avaliação de planos, programas e projetos de
desenvolvimento, principalmente aqueles que trazem mais riscos aos grupos de
menor renda, ao ambiente natural ou construído e aos bens e áreas de valor
histórico, cultural e paisagístico.

Art. 9º - Entende-se por princípio do Direito à Cidade o processo de
universalização do acesso aos benefícios e às comodidades da vida urbana por
parte de todos os cidadãos, seja pela oferta e uso dos serviços, equipamentos e

infraestruturas públicas, seja pela ampla participação dos munícipes nas decisões
em assuntos de interesse público.

Art. 10 - O princípio da Função Social da Propriedade promove-se
mediante a observância do disposto na Constituição Federal, e no atendimento às
diretrizes da política urbana estabelecidas no Estatuto da Cidade e nas
disposições trazidas nesta Lei.

Art. 11 - A promoção do conjunto de princípios contido neste título tem
como elemento essencial de seu significado e entendimento subordinar-se à:
I – distribuição de usos e intensidades de ocupação do solo de forma
equilibrada em relação à infraestrutura disponível, aos transportes e ao
meio ambiente, de modo a evitar ociosidade e sobrecarga dos
investimentos públicos e privados;
II – intensificação da ocupação do solo condicionada à ampliação da
capacidade de infraestrutura para atender às demandas atuais e futuras;
III – adequação das condições de uso e ocupação do solo às
características do meio natural, para impedir a deterioração e
degeneração de áreas do Município;
IV – melhoria da paisagem urbana, preservação de bens e áreas de valor
histórico e cultural, dos recursos naturais e, em especial, dos mananciais
de abastecimento de água do Município;
V – recuperação de áreas degradadas ou deterioradas visando à melhoria
do meio ambiente e das condições de habitabilidade;
VI – acesso à moradia digna, com a ampliação da oferta de habitação
para a população de baixa renda;
VII – descentralização das fontes de emprego e o adensamento
populacional das regiões com alto índice de oferta de trabalho;

VIII – regulamentação do parcelamento, uso e ocupação do solo de
modo a incentivar a ação dos agentes promotores de habitação de
interesse social;
IX – promoção e o desenvolvimento de um sistema de transporte
coletivo eficiente e o desestímulo ao uso do transporte individual
motorizado;
X – promoção de sistema de circulação e rede de transporte que assegure
acessibilidade satisfatória a todas as regiões da cidade e que insira o ser
humano como agente principal do sistema de mobilidade, priorizando o
pedestre e os ciclistas;
XI – atender os objetivos gerais desta Lei.

Art. 12 - Constituem-se em objetivos gerais do Plano Diretor de
Ordenamento do Território e Desenvolvimento Sustentável de Catalão:
I – expressar as exigências fundamentais de ordenamento do território
municipal, de forma a definir adequadamente a função social da
propriedade e assegurar a predominância do interesse público;
II – dar cumprimento à legislação que rege a matéria de uso do espaço
urbano, em especial a legislação federal de parcelamento do solo e o
Estatuto da Cidade;
III – contribuir para o desenvolvimento econômico do Município, de
forma compatível com o bem estar social da população e com o
equilíbrio da qualidade do meio ambiente essencial à sadia qualidade de
vida;
IV – orientar os agentes públicos e privados que atuam na produção e
gestão do território para o pleno desenvolvimento das funções sociais da
cidade e da propriedade, com vistas ao bem estar de seus habitantes;
V – orientar as dinâmicas de produção imobiliária, com adensamento e
diversificação de usos ao longo dos eixos de transporte coletivo público e

nas áreas de centralidades com concentração de atividades não
residenciais e estímulo à construção de habitação de interesse social;
VI – assegurar que o desenvolvimento da agricultura, mineração,
pecuária, indústria e agroindústria se faça de forma racionalmente
compatível com os propósitos de desenvolvimento sustentável do
Município;
VII – criar condições favoráveis à participação da população nas
questões de interesse público do Município;
VIII – melhorar a oferta de serviços, áreas verdes de uso comunitário,
equipamentos e infraestruturas urbanas nos bairros, distritos e povoados;
IX – melhorar as condições de mobilidade, com priorização do
transporte coletivo público, fortalecimento dos modais não motorizados
de deslocamentos e desestímulo ao uso de automóveis individuais
privados;
X – adaptar os espaços urbanos às necessidades de grupos sociais
vulneráveis;
XI – proteger, recuperar e valorizar os patrimônios históricos,
paisagísticos e culturais, com a garantia de incentivos para o tombamento
de imóveis de relevante valor histórico e cultural para o Município de
Catalão;
XII – ampliar e qualificar os espaços públicos e valorizar a paisagem
urbana e rural;
XIII – melhorar as áreas centrais da cidade, mediante estímulos às
atividades comerciais compatíveis;
XIV – mitigar e compensar os impactos urbanos negativos de grandes
empreendimentos imobiliários e de infraestrutura;
XV – contribuir para a adequada apropriação social dos benefícios
gerados pelos investimentos públicos;
XVI – fortalecer as dinâmicas produtivas, com criação de ambiente
favorável à geração de emprego e renda e redistribuição de
oportunidades de trabalho no território municipal;

XVII – estimular as práticas de segurança alimentar e nutricional e de
agricultura

social

e

ambientalmente

sustentável

(práticas

agroecológicas), tanto para autoconsumo quanto para a comercialização;
XVIII – ampliar o acesso às terras urbanas para a promoção de
Programas de Habitação de Interesse Social;
XIX – descentralizar e democratizar o planejamento e a gestão do
território municipal com fortalecimento da participação social, incluindo
a criação de centros de atendimento da Prefeitura nos distritos do
Município;
XX – promover a sustentabilidade ambiental, social, cultural, econômica
e política do Município;
Art. 13 – São diretrizes específicas da Política de Desenvolvimento
Municipal:
I – promover a criação, demarcação e gestão de áreas verdes, unidades
de conservação e áreas de preservação permanente (APP’s), inclusive
naquelas áreas urbanas ameaçadas de ocupação, interligando-as por
corredores ecológicos e protegendo-as por zonas de amortecimento de
impactos;
II – proteger, recuperar e valorizar o patrimônio histórico e cultural,
paisagístico, bem como o meio ambiente natural da cidade, em especial
as edificações históricas das áreas centrais e as áreas verdes de uso
comum, como Morrinho e Igreja do São João, Estação Ferroviária Museu Histórico Municipal Cornélio Ramos, Escola Paroquial São
Bernardino de Siena; Colégio Nossa Senhora Mãe de Deus; Edifício
Nasr Fayad; Fundação Cultural Maria das Dores Campos; Igreja de
Nossa Senhora do Rosário, Parque Municipal Pirapitinga, Parque Natural
Municipal do Setor Santa Cruz e Parque Municipal Lagoa Paquetá,
Igreja São Sebastião (Distrito de Pires Belo) e Igreja do Distrito de Santo

Antônio de Rio Verde, bem como todos os bens materiais e imateriais
tombados por ato do Poder Público;
III – promover padrões adequados de qualidade do ar, da água, do solo,
dos espaços abertos, das vias e demais áreas públicas, de modo a garantir
a todos um ambiente saudável, livre de resíduos poluentes, inclusive da
poluição atmosférica, visual, sonora, da água e do solo;
IV – promover a afetação prioritária dos bens do domínio público
municipal, como as praças, vias públicas e demais logradouros, ao uso
coletivo e geral da população;
V – garantir a participação da comunidade nos processos de
identificação, valorização, preservação e conservação dos elementos
significativos da paisagem urbana no município;
VI – elaborar normas de ordenamento territorial relacionadas à inserção
de elementos na paisagem urbana que considerem as diferentes porções
da cidade em sua totalidade, a diversidade dos bairros, as áreas de
preservação, as áreas de fragilidade e restrição ambiental, os patrimônios
históricos e culturais de interesse de preservação, o sistema edificado e a
infraestrutura;
VII – condicionar a implantação dos sistemas de infraestrutura à sua
adequada inserção na paisagem, especialmente no que se refere à
fragilidade ambiental, à diversidade dos bairros da cidade, à preservação
dos bens culturais e ambientais de interesse para preservação e ao
sistema edificado existente;
VIII – estabelecer o regramento das características de aproveitamento,
dimensionamento e ocupação de lotes e glebas de forma compatível aos
objetivos e diretrizes desta Lei, introduzindo a paisagem urbana como
critério de composição do sistema edificado;
IX – promover ações de melhoria da paisagem urbana nos espaços
públicos, em especial a arborização urbana, o alargamento de calçadas,
em atendimento às normas de acessibilidade universal, a coleta seletiva,
o uso racional dos recursos naturais, dentre outras medidas que

contribuam para a promoção da cultura da sustentabilidade e garantam o
direito à cidade;
X – promover o deslocamento das empresas e indústrias de grande porte
inseridas nas zonas mistas e residências, para as áreas industriais, através
da utilização de instrumentos de incentivo;
XI – incentivar as atividades produtivas locais por meio de apoio ao
empreendedorismo e a mecanismos de geração de emprego e renda, em
especial nas áreas de inovação tecnológica, cultura, esporte e lazer;
XII – democratização do acesso à terra e à moradia, priorizando a
habitação de interesse social e incentivando a regularização fundiária;
XIII – universalização da mobilidade e da acessibilidade, assegurando
prioridade aos pedestres e pessoas portadoras de necessidades especiais
em percursos contínuos desprovidos de obstáculos, favorecendo o
ciclismo e desenvolvendo o transporte coletivo;
XV – universalização do acesso ao saneamento básico no município;
XVI – estudo de atividades rurais do município, de forma
compatibilizada com os propósitos desta política de desenvolvimento
econômico, bem como estudo de erradicação de técnicas nocivas ao meio
ambiente;
XVII – estudo de um programa de incentivo à agricultura orgânica e à
prática da silvicultura no município;
XVIII – aproveitamento do potencial das áreas lindeiras às rodovias que
passam pela cidade, relativamente a formas de comércio e serviços
relacionadas com o transporte rodoviário e similares;
XIX – estabelecimento de política de desenvolvimento econômico nos
Distritos de Santo Antônio o Rio Verde e Pires Belo;
XX – implementação e propagação de parcerias público-privadas para
otimizar o desenvolvimento socioeconômico, de forma a fomentar a
economia local e alcançar eficiência em obras voltadas ao interesse
público;

XXI – realização de estudos técnicos relativos a diferentes alternativas
para capitação de água envolvendo os rios São Marcos, Paranaíba e
Veríssimo no prazo de 36 meses;
XXII – ocupação controlada das áreas de mananciais de abastecimento
público e adjacências com chacreamentos, baixa densidade, elevada
permeabilidade, práticas agroecológicas ou de baixo impacto ambiental e
usos sustentáveis;
XXIII – realização de estudos técnicos relativos a diferentes alternativas
para a locação de uma nova Estação de Tratamento de Esgoto no prazo
de 36 meses;
XXIV– ocupação controlada da área privada conhecida como Pasto do
Pedrinho, considerando que o espaço vegetado e as nascentes devem
constituir um Parque Urbano Municipal destinado à população catalana;
XXV – criar instrumentos de implementação de pagamento por serviços
ambientais por boas práticas ecológicas, especialmente, na bacia
hidrográfica do manancial de captação de água de Catalão;
XXVI – desenvolver política de tratamento de resíduos sólidos
conciliando tal política com o uso sustentável de aterros sanitários e com
coleta seletiva de resíduos;
XXVII – desenvolver política que regulamente a reciclagem e o
aproveitamento de resíduos de construção civil, especialmente para uso
programas de habitações de interesse social;
XXVIII – criar calçadão na Avenida 20 de Agosto;
XXIX – promover a adequação viária da Avenida Lamartine Pinto de
Avelar;
XXX – criar e/ou adequar ciclovias nas Avenidas Lamartine Pinto de
Avelar e Raulina Fonseca Paschoal e outras, integrando-as às ciclovias,
ciclofaixas e/ou ciclorrotas existentes;

XXXI – criar um Parque Linear ao longo da continuidade da Avenida
Raulina Fonseca Paschoal, tanto a montante quanto a jusante;
XXXII – criar ciclovia ao longo das margens da linha férrea e ao longo
das rodovias, com lastro em estudos de conveniência e de adequação;
XXXIII – criar e/ou adequar áreas livres de uso público e lazer ao longo
dos parques lineares e APPs urbanas, a exemplo do Córrego Pirapitinga,
Córrego do Açude (Monsenhor Souza) e Córrego do Almoço;
XXXIV - criar padrões municipais para emissão de efluentes gasosos,
particulados e líquidos; observada a legislação federal específica;
XXXV – efetivar estudos técnicos imediatos para a criação da guarda
municipal;
XXXVI – promover a integração entre o DIMIC – Distrito Minero
Industrial de Catalão – e o empreendimento que será construído,
atualmente denominado como Goiastec – destinado a implementação de
espaço para alocação de indústrias e3 similares, conforme a legislação
federal 6938/81;
XXXVII – criar áreas para alocação de indústrias e similares nos
Distritos de Pires Belo e Santo Antônio do Rio Verde;
XXXVIII – realizar o controle e o monitoramento do parcelamento do
solo urbano na área da bacia hidrográfica do manancial de captação de
água de Catalão;
XXIX – estimular a ocupação e a construção de residências nas áreas já
parceladas, porém não ocupadas, da cidade de Catalão;
XL - elaborar o plano de manejo e realizar o enquadramento do Parque
Pirapitinga enquanto Parque Urbano, respeitando o que trata a Lei sobre
a Zona de Amortecimento;
XLI - elaborar o plano de manejo do Parque Natural Municipal do Setor
Santa Cruz, respeitando o que trata a Lei sobre a Zona de
Amortecimento;

XLII - realizar o monitoramento das APPs do município, sendo que na
área urbana deve-se recuperar as APPs degradadas e realizar a conversão
para Parques Urbanos;
XLIII - estimular o uso de valas e sumidouros de águas pluviais em
todas as construções da cidade de Catalão;
XLIV - viabilizar o uso de bicicleta como meio de transporte na cidade,
através da implantação de ciclovias e ciclofaixas e/ou ciclorrotas nas
principais vias da cidade;
XLV - realizar a integração das ciclovias, ciclofaixas e/ou ciclorrotas
para viabilizar o deslocamento e o trânsito seguro por meio de bicicleta;
XLVI - oferecer aos cidadãos de Catalão o monitoramento do
deslocamento dos ônibus para evitar que o usuário aguarde um tempo
excessivo nos pontos de ônibus;
XLVI - promover a criação de uma linha de ônibus, além das existentes,
circular, permitindo a integração de pontos equidistantes do centro que
não transite na parte central da cidade;
XLVII - promover a instalação de equipamentos públicos, especialmente
educacionais e de saúde, nos bairros situados a Leste e ao Sul da BR050,
como por exemplo Goianiense, Pontal Norte, Castelo Branco, Maria
Amélia, Estrela, Portal do Lago I, II e III e adjacências;
XLVIII - promover a instalação de empreendimentos de baixo potencial
poluente, nas áreas não parceladas situadas a Leste e ao Sul da BR050;
XLIX - utilizar tecnologias que mitiguem a poluição e os maus odores
provenientes da Estação de Tratamento de Esgoto – ETE;
L - substituir as foças negras existentes por alternativas mais adequadas e
ambientalmente mais sustentáveis de coleta e tratamento de esgoto;

LI - Garantir, no município (sede urbana e Distritos de Pires Belo e
Santo Antônio do Rio Verde), a coleta de resíduos no mínimo 3 (três)
dias por semana;
LII - exigir que os loteamentos fechados, incluindo os chacreamentos,
possuam Programas de Gestão de Resíduos Sólidos – PGRS

e

promovam a reutilização e reciclagem dos resíduos antes de serem
destinados ao Aterro Sanitário do Município;
LIII - criar programas de estímulo a reciclagem e reaproveitamento de
resíduos sólidos de modo a garantir uma maior vida útil do Aterro
Sanitário;
LIV - implantar e gerir, tanto nos bairros de Catalão, quanto nos distritos
de Pires Belo e Santo Antônio do Rio Verde, contêineres para receber o
depósito de resíduos sólidos enterrados com grande capacidade de
armazenamento temporário dos resíduos domiciliares até o momento da
coleta;
LV - realizar um diagnóstico anual da composição dos resíduos
coletados para viabilizar a implantação de técnicas e tecnologias mais
adequadas às especificidades observadas;
LVI - criar uma comissão de monitoramento das ações propostas no
Plano Diretor de Ordenamento do Território e Desenvolvimento
Sustentável de Catalão - PDOTDSC envolvendo representantes do poder
público municipal, da sociedade civil, do movimento social, de conselho
profissional, do CONCIDADE e das instituições de ensino superior com
a intenção de monitorar as atividades ao final de cada biênio, assim como
viabilizar a realização das atividades previstas nesta lei;
LVII – Adequar e equipar a Secretaria de Planejamento e Regulação de
instrumentos de fiscalização, gestão e corpo técnico profissional de
forma a efetivamente exercer a competência de planejar o espaço urbano,
ambiental e o ordenamento territorial do município.

TÍTULO III
DO ORDENAMENTO DE USO E OCUPAÇÃO DO TERRITÓRIO

CAPÍTULO I
Das Estratégias do Ordenamento Territorial

Art. 14 - As seguintes estratégias serão adotadas para atender os
princípios, objetivos e diretrizes da Política de Ordenamento Urbano:
I – promoção do ordenamento territorial com base em critérios de
sustentabilidade, conjugando a preservação do meio ambiente com a
otimização das vocações naturais, culturais, econômicas e tecnológicas
do Município;
II – valorização e reconhecimento da paisagem natural e dos elementos
históricos e culturais do Município como parâmetro do desenvolvimento
urbano;
III – incremento da mobilidade urbana e promoção da acessibilidade
universal em edifícios e logradouros;
IV – universalização do saneamento básico como ação precípua do
desenvolvimento urbano; e
V – inserção da habitação social nos programas de desenvolvimento
urbano dos diversos setores do município.

Art. 15 - A Política de Ordenamento do Território deve contemplar a
qualificação dos espaços e equipamentos públicos com o desenho urbano
integrado, de modo a dotar a cidade, seus espaços públicos e seus equipamentos
de padrões estéticos e funcionais atualizados, em todas as localidades, incluindo
a qualificação do desenho urbano, que pressupõe intervenções que restauram,
consolidam ou complementam setores da cidade.

Parágrafo Único – A qualificação dos equipamentos urbanos pressupõe
a atualização dos padrões de calçadas, praças e logradouros, inclusive bancos,
floreiras, lixeiras, playgrounds, postes e luminárias, bancas de revistas,
quiosques, guaritas, sanitários, pontos de ônibus, sinalização de trânsito e
informativa, placas de propaganda, antenas de rádio, televisão e telefonia celular.

CAPÍTULO II - DO ZONEAMENTO

Art. 16 - O zoneamento deverá estabelecer normas relativas ao uso e à
ocupação do território municipal, considerando:
I – condições naturais, ambientais e paisagísticas para as diversas
porções do território;
II – condições de acesso a serviços, equipamentos e infraestrutura
disponíveis e planejadas;
III – parcelamento, usos e volume compatíveis com os da vizinhança;
IV – condições de conforto ambiental;
V

–

potencialidades

sociais,

econômicas

e

ambientais

de

desenvolvimento;
VI – vulnerabilidades sociais e ambientais.

Art. 17 - O zoneamento deverá apresentar estratégia para controle de:
I – densidades construtivas e demográficas;
II – parcelamento do solo;
III – relação entre espaços públicos e privados;
IV – circulação viária;
V – usos e atividades;
VI – áreas não edificáveis;
VII – fragilidade ambiental e da aptidão física à urbanização,
especialmente as áreas suscetíveis à ocorrência de deslizamentos de

grande impacto, inundações bruscas ou processos geológicos ou
hidrológicos correlatos;
VIII – bens e áreas de valor histórico, paisagístico e cultural;
IX – áreas de preservação permanente e unidades de conservação;
X – atividades agropecuárias, minerárias e industriais.
Art. 18 – O território municipal de Catalão, conforme as disposições
constantes nesta lei é composto pelas seguintes Macrozonas:
I – Macrozona Urbana - toda a porção do território delimitada como
perímetro urbano (Sede), incluídos os Distritos de Pires Belo e Santo
Antônio do Rio Verde;
II – Macrozona Rural - todas as porções do território, excetuadas as
áreas da Macrozona Urbana.

CAPÍTULO III
DO MICROZONEAMENTO URBANO
Art. 19 – A porção do território, estabelecida como Macrozona Urbana,
fica subdividida nas seguintes microzonas:
I – Zona Urbana de Usos Diversificados (ZUD);
II – Zona Urbana de Uso Sustentável (ZUUS);
III – Zona Urbana de Usos Especiais (ZUE);
IV – Zona de Uso Exclusivo para Atividades de Reciclagem,
Reaproveitamento e Reutilização de Resíduos (ZEAR);
V – Zona de Influência da ETE (ZETE);
VI – Zona de Expansão Urbana (ZEU);
VII – Zona Urbana de Proteção de Manancial (ZUPM).

Parágrafo único – O uso e ocupação das zonas acima nominadas deverá
observar o disposto nesta Lei e na Lei de Uso e Ocupação do Solo quanto às
restrições de uso, não devendo, salvo exceções legais, ser permitida a ocorrência
de taxa de permeabilidade inferior a 20% da área do terreno.
Art. 20 – A Zona Urbana de Usos Diversificados (ZUD) corresponde às
áreas que podem ter diversas formas de usos e ocupações do solo, desde que
compatíveis com as características físicas, ambientais, socioeconômicas e
infraestruturais de cada segmento urbano. A ZUD se subdivide em I – ZUD–1 – áreas de uso misto, com predominância residencial.
II – ZUD–2 – áreas de uso misto, com predominância comercial.
III – ZUD–3 – área central de uso misto, com predominância comercial.
IV – ZUD–4 – áreas de uso misto, com predominância comercial,
especialmente voltada para atividade de logística e transporte, situada às
margens das rodovias que cortam os perímetros urbanos.
Art. 21 – A Zona Urbana de Uso Sustentável (ZUUS) é formada por área
de relevante interesse histórico, ambiental e paisagístico, em que a ocupação darse-á de forma controlada, considerando a declividade do terreno, as áreas de
preservação permanente, bem como o estabelecimento de maior índice de
permeabilidade, não podendo este ser inferior a 30%.
§ 1º – Devido às peculiaridades dessa Zona, para o parcelamento urbano
da área deverá ser observada a predominância de uso residencial sendo admitidos
parcelamentos residenciais unifamiliares, em lotes com área mínima de 500 m²
(quinhentos metros quadrados);

§ 2º - Considerando a relevância histórica, ambiental e paisagística da
área, os empreendimentos que pleitearem ali sua instalação, deverão
obrigatoriamente, quando de sua aprovação, aplicar os recursos de compensação

ambiental definidos no processo de licenciamento, em obras destinadas ao
estabelecimento de áreas livres de uso público nesta mesma zona e/ou nas
proximidades.

§ 3º - Em caso de parcelamento do solo nesta zona, a interferência na
área deverá observar obrigatoriamente os parâmetros federais e estaduais
relativos à declividade, estabilidade geológica e proteção das áreas de
preservação permanente.
Art. 22 – A Zona Urbana de Uso Especial (ZUE) compreende áreas
destinadas exclusivamente a usos comerciais, industriais e de serviços, onde são
admitidas atividades industriais de baixo, médio e alto potencial poluente, a
critério do órgão ambiental competente e atividades de comércio e serviços e que
deve, obrigatoriamente, ser precedida de análise de estudos de Avaliação de
Impacto Ambiental e Estudos de Impacto de Vizinhança, com lotes de área
mínima de 360,00 m² (trezentos e sessenta metros quadrados).
Art. 23 – A Zona de Uso Exclusivo para Atividades de Reciclagem,
Reaproveitamento e Reutilização de Resíduos (ZEAR) compreende a área que
corresponde a um raio de 500 m (quinhentos metros) a partir dos limites do
Aterro Sanitário de Catalão, consideradas como inadequadas ao uso residencial
urbano, onde serão permitidos empreendimentos que tenham relação direta com
o Aterro Sanitário, como por exemplo, usinas de reciclagem e cooperativas
voltadas para a gestão, aproveitamento e monitoramento de resíduos.
Art. 24 – A Zona de Influência da ETE (ZETE) compreende a área num
raio de 500 m (quinhentos metros) a partir dos limites da Estação de Tratamento
de Esgoto, na qual é proibido o uso para fins residenciais.
Art. 25 – A Zona de Expansão Urbana (ZEU) compreende a porção do
território urbano, não parcelada para fins urbanos, na qual o Município poderá

aprovar parcelamentos do solo, nos termos da lei municipal competente. A
aprovação de novos parcelamentos do solo deve obrigatoriamente, ser precedida
de análise de estudos de Avaliação de Impacto Ambiental e Estudos de Impacto
de Vizinhança. A ZEU subdivide-se em:
I – ZEU–1 – zona de expansão urbana passível de parcelamento do solo
para fins urbanos, com características de zonas de uso diversificado
(ZUD), conforme regulamento.
II – ZEU–2 – zona de expansão urbana onde poderá ser aprovado
parcelamento do solo para atividades industriais de baixo potencial
poluidor, a critério do órgão ambiental competente, assim como as
atividades de comércio e serviços, e que deve obrigatoriamente, ser
precedida de análise de estudos de Avaliação de Impacto Ambiental e
Estudos de Impacto de Vizinhança, com lotes de área mínima de 360,00
m² (trezentos e sessenta metros quadrados).
III – ZEU–3 – zona de expansão urbana onde poderá ser aprovado
parcelamento do solo para atividades de médio e alto potencial poluidor,
a critério do órgão ambiental competente, assim como as atividades de
comércio e serviços, e que deve obrigatoriamente, ser precedida de
análise de estudos de Avaliação de Impacto Ambiental e Estudos de
Impacto de Vizinhança, com lotes de área mínima de 360,00 m²
(trezentos e sessenta metros quadrados).
Art. 26 – Zona Urbana de Proteção de Manancial (ZUPM) corresponde à
porção do território delimitada pela bacia hidrográfica de contribuição do
manancial de abastecimento público, inserida na Macrozona Urbana, na qual o
município deve regulamentar regras de parcelamento do solo e de uso e ocupação
mais restritivos, considerando a manutenção de áreas permeáveis para infiltração
de água pluvial e abastecimento do lençol freático, o estabelecimento de menores
índices de taxa de ocupação e a ocupação urbana com menor adensamento
populacional.

§ 1º – Devido às peculiaridades dessa Zona, para o parcelamento urbano
da área deverá ser observada a predominância de uso residencial sendo admitidos
parcelamentos residenciais unifamiliares, em lotes com área mínima 360 m²
(trezentos e sessenta metros quadrados) e taxa de permeabilidade de 20%, (vinte
por cento), vedadas atividades de médio e alto impacto e potencial poluidor.

§ 2º - Considerando a relevância hídrico-social da área, os
empreendimentos que pleitearem ali sua instalação deverão, obrigatoriamente,
quando de sua aprovação, aplicar os recursos de compensação ambiental no
processo de licenciamento, em obras destinadas ao estabelecimento de áreas
livres de uso público nesta mesma zona.

§ 3º - O parcelamento urbano da área, nos casos em que na gleba
encontre-se inserido curso hídrico pertencente ao manancial da Bacia do
Samambaia/Pari, deverá respeitar o limite de área de manutenção e resguardo
deste manancial de 100m (cem metros) lineares, com proibição de alocação de
áreas de qualquer especificidade nos 50 m (cinquenta metros) lindeiros ao curso
hídrico e permissibilidade de alocação de áreas públicas nos 50 m (cinquenta
metros) adjacentes.

§ 4º - Na área de manutenção e resguardo do manancial de abastecimento
público (Bacia do Samambaia) somente será permitida a intervenção por parte do
Poder Público e desde que efetivada nos 50 m (cinquenta metros) não
confrontantes com o curso hídrico, sendo permitida a intervenção consorciada
com o empreendedor nos 50 m (cinquenta metros) lindeiros ao curso hídrico,
exclusivamente para adequação urbanística com a finalidade de instituição de
parques ecológicos e áreas de desenvolvimento de programas de educação
ambiental, vedada a alteração desta finalidade sem a realização de audiência
pública com ampla divulgação e garantia de participação popular.

§ 5º - Nos parcelamentos urbanos localizados na ZUPM as áreas
destinadas ao programa habitacional de interesse social, poderão ser permutadas,
mediante manifestação expressa da Secretaria de Meio Ambiente do Município
de Catalão, em obras de cunho estritamente sócio-ambiental, desde que alocadas
na mesma área do empreendimento, vedadas as permutas em obras de mero
embelezamento ou de inexpressiva valoração social.

§ 6º - Na avaliação do valor da obra, nos casos de permuta nos termos do
parágrafo anterior, serão utilizados parâmetros de avaliação da área como se
urbanizada fosse, com todas as melhorias de infraestrutura a serem
implementadas e a área devidamente parcelada, vedada a permuta por valoração
da gleba.

§ 7º - Os termos do acordo de permuta por realização de obra constarão
do instrumento de garantia de realização de obras de infraestrutura e serão
igualmente obstáculo à liberação da caução dos imóveis ou outra forma de
garantia, mesmo quando finalizadas as obras de infraestrutura inexistindo o
aceite da obra objeto de permuta.

CAPÍTULO IV
DO MACROZONEAMENTO RURAL
Art. 27 – A porção do território estabelecida como Macrozona Rural é
composta por:
I – Zona de Mineração Consolidada (ZMC);
II – Zona Rural de Proteção de Manancial (ZRPM);
III – Zona de Desenvolvimento Rural (ZDR);
IV - Zona de Urbanização Específica para Chacreamento (ZUEC).

Parágrafo único – A Zona de Urbanização Específica para
Chacreamento (ZEUC) será objeto de lei específica, a qual deverá seguir os
objetivos e diretrizes desta lei.
Art. 28 – A Zona de Mineração Consolidada corresponde às áreas
diretamente impactadas por atividades de extração mineral, na qual o município
deve regulamentar regras de controle do impacto socioambiental observando sua
competência federativa.
Art. 29 – A Zona Rural de Proteção de Manancial corresponde à porção
do território delimitada pela bacia hidrográfica de contribuição do manancial de
abastecimento público, inserida na Macrozona Rural, na qual o município deve
regulamentar regras de uso alternativo do solo, com atenção à restrição do uso de
defensivos agrícolas nocivos à saúde humana e ao meio ambiente promovendo o
fomento à agricultura familiar e produção de alimentos orgânicos.
Art. 30 – A Zona de Desenvolvimento Rural corresponde a todas as
porções da Macrozona Rural, excetuadas a ZMC e ZRPM, na qual o município
deve regulamentar regras para o desenvolvimento de atividades agropecuárias e
de exploração mineral.

CAPÍTULO V
DAS ZONAS ESPECIAIS

Art. 31 - A Zona Especial de Interesse Social (ZEIS) é formada por áreas
destinadas a implementação de programas habitacionais de interesse social,
observadas as definições e condições estabelecidas nesta Lei.

Art. 32 - A Zona Especial de Interesse Econômico (ZEIE) é formada por
áreas destinadas à implementação de programas de desenvolvimento econômico
do município e que, conforme disposições desta Lei, subdivide-se em:

I - Zona Especial de Interesse Econômico - 1 (ZEIE-1), destinada à
implantação de um centro de apoio ao transporte de carga, na região de
influência das rodovias que passam pelos Perímetros Urbanos do
Município;
II - Zona Especial de Interesse Econômico - 2 (ZEIE-2), destinada à
ampliação da área do DIMIC (Distrito Minero Industrial de Catalão);
III - Zona Especial de Interesse Econômico - 3 (ZEIE-3), destinada à
implantação de

área voltada a atividades industriais, comerciais

atacadistas e de serviços que promovam baixo impacto ambiental mais
especificamente à margem esquerda da BR-050;
IV - Zona de Especial Interesse Econômico - 4 (ZEIE-4), destinada à
implementação do Condomínio Empresarial Tecnológico – GOIÁSTEC
– voltado para o desenvolvimento tecnológico das áreas de agronegócio,
confecções, metalurgia, logística e similares;
V - Zona de Especial Interesse Econômico - 5 (ZEIE-5), destinada à
manutenção e ampliação das áreas dos terminais logísticos das empresas
de mineração, localizada fora do limite do perímetro urbano;

Art. 33 - A Zona Especial de Interesse do Patrimônio Histórico e
Cultural (ZEPC) é formada por áreas destinadas à preservação do patrimônio
paisagístico e cultural do município, envolvendo edificações e áreas públicas,
subdividindo-se em:

I - ZEPC 1 - destinada a preservar a memória da identidade cultural
local, preservação e resgate das fachadas originais, especialmente dos
seguintes edifícios: Escola Paroquial Bernardino de Siena; Colégio
Nossa Senhora Mãe de Deus; Edifício Nasr Fayad; Fundação Cultural
Maria das Dores Campos; Igreja de Nossa Senhora do Rosário e Igreja
de São João Batista, Museu Histórico Municipal Cornélio Ramos;

II - ZEPC 2 - destinado a criação de roteiro turístico e cultural dos
patrimônios tombados em nível municipal e estadual, como a Igreja de
Nossa Senhora do Rosário, o Museu Histórico Municipal Cornélio
Ramos, o Morrinho de São João e a Igreja de São João Batista e a
Estação Ferroviária de Catalão;
III - ZEPC 3 - destinada a planejar e efetivar a requalificação do
conjunto arquitetônico urbanístico e paisagístico, destacando

a

importância da preservação e conservação do Coreto da Praça Getúlio
Vargas, da Fundação Cultural Maria das Dores Campos, da Matriz
Velha, da Matriz Nova, Museu das Congadas, Capela do Colégio Nossa
Senhora Mãe de Deus.
Parágrafo Único – A Fundação Cultural Maria das Dores Campos e o Conselho
Municipal do Patrimônio Artístico e Cultural devem realizar, no prazo de 12
(doze) meses, no campo e nas áreas urbanas de Catalão e dos Distritos, amplo
levantamento de todos os edifícios e paisagens de relevante interesse histórico e
cultural e propor legislação especifica para preservação, conservação e
restauração destes monumentos e similares.

Art. 34 - A Zona Especial de Recuperação Ambiental (ZERA) é formada
por áreas destinadas à implementação de programas de recuperação de áreas
ambientalmente degradadas, ocupadas ou não por assentamentos urbanos e que,
pelas disposições desta Lei, subdivide-se em:

I - ZERA-1 - relativa às áreas situadas abaixo da cota máxima de
inundação decenal, correspondente a uma altura de 10,00 m (dez metros)
acima do nível d’água normal do Ribeirão Pirapitinga e que deverão ser
objeto de um programa específico de recuperação ambiental;
II - ZERA-2 - relativa à área da bacia de contribuição do manancial de
abastecimento público, que deverá ser objeto de um programa específico
de recuperação ambiental das áreas de preservação permanente,

construção de cacimbas e similares, curvas de nível e o que mais for
necessário para a implementação do Programa Produtor de Águas;
III - ZERA-3 - relativa a recuperação de áreas verdes dos projetos de
parcelamento, das áreas de preservação permanente e remanescentes
florestais inseridos no perímetro urbano, que deverá ser objeto de um
programa específico de recuperação de áreas degradadas, recuperação da
vegetação nativa e incorporação de áreas livres de uso público e
equipamentos de lazer.
IV - ZERA-4 - relativa às Áreas de Preservação Permanente inseridas na
ZUUS, que deverão ser objeto de um programa específico de
recuperação de áreas degradadas, recuperação da vegetação nativa e
incorporação de áreas livres de uso público e equipamentos de lazer, a
partir da criação de um Parque Urbano que deverá, em caso de
parcelamento/utilização da área, ser doado ao Município de Catalão em
conformidade com a legislação vigente.
V - ZERA-5 - relativa à Unidade de Conservação do Parque Natural
Municipal do Setor Santa Cruz, que deverá ser objeto de um Plano de
Manejo, que defina as formas de uso, preservação de espécies, a
recuperação de áreas degradadas e vegetação nativa.
Art. 35 – A Zona Especial de Conservação da Biodiversidade (ZECB) é
formada por áreas destinadas à criação e implementação de Unidades de
Conservação, conforme critérios legais estabelecidos pelos órgãos ambientais
gestores de meio ambiente, subdividindo-se em:
I – ZECB 1 – relativa à área de Mata Atlântica de Interior, conforme
delimitação oficial do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE) e Ministério do Meio Ambiente (MMA).
II – ZECB 2 – relativa à bacia hidrográfica do rio São Bento, afluente do
rio São Marcos.

CAPÍTULO VI

DO PARCELAMENTO

Art. 36 - A legislação de Parcelamento do Solo do Município de Catalão
deve observar integralmente às disposições da Lei Federal de Parcelamento do
Solo e suas alterações, e obedecer às diretrizes fixadas nesta Lei, observando-se:

I - Parcelamentos do solo para fins urbanos são permitidos
exclusivamente nos Perímetros Urbanos.
II - As propriedades rurais seccionadas pelo limite do Perímetro Urbano
serão consideradas urbanas caso a parcela remanescente na Zona Rural
seja inferior ao módulo mínimo local admitido pelo INCRA.

Art. 37 - São modalidades de parcelamento do solo no Município de
Catalão:
I – Loteamento aberto - divisão de gleba em lotes destinados a
edificação, com abertura de novas vias de circulação, de logradouros
públicos ou prolongamento, modificação ou ampliação das vias ou
logradouros públicos existentes.
II – Loteamento fechado - divisão de gleba em lotes autônomos para a
edificação de finalidade residencial, comercial ou industrial, não
podendo haver uso misto, com áreas de utilização exclusiva de seus
proprietários, caracterizando-se pela separação da área utilizada,
inclusive da malha viária urbana, por meio de grade ou muro, analisadas
as peculiaridades de cada caso, em toda a área parcelada, com gestão
particular de infraestrutura e coleta de resíduos e controle de acesso de
seus moradores e visitantes.
III – Parcelamento vinculado - aprovação simultânea do projeto de
loteamento fechado e dos projetos construtivos das partes comuns e das
edificações autônomas, nos termos do art. 3º do Decreto Lei nº 271/67.

IV – Desmembramento em lote - divisão de gleba em lotes destinados à
edificação, com aproveitamento do sistema viário existente, desde que
não implique abertura de novas vias e logradouros públicos, nem
prolongamento, modificação ou ampliação dos já existentes, respeitandose o tamanho mínimo de lote do loteamento aprovado ou do loteamento
limítrofe.
V – Desmembramento em gleba - divisão de uma gleba em duas ou
mais glebas em perímetro urbano, sem finalidade de constituição de lotes
destinados à edificação.
VI – Desdobro - divisão de um lote para a formação de novos lotes.
VII – Reparcelamento - alteração das dimensões de lotes existentes ou
pertencentes

a

loteamentos

aprovados,

implicando

em

novo

fracionamento ou remembramento de lotes ou de todo o loteamento, com
alteração do sistema viário, dos espaços livres de uso público ou das
áreas destinadas a equipamentos urbanos e comunitários.
VIII – Modificação de loteamento - alteração das dimensões de lotes
existentes ou pertencentes a loteamentos aprovados, implicando em novo
fracionamento ou remembramento de lotes ou de todo o loteamento, sem
alteração do sistema viário, dos espaços livres de uso público ou das
áreas destinadas a equipamentos urbanos e comunitários.
IX – Chacreamento - divisão de gleba rural em chácaras destinadas à
moradia e/ou ao lazer, mediante aprovação do projeto por Decreto do
Poder Executivo Municipal e alteração de sua natureza junto aos órgãos
competentes.

§ 1º - Para efeitos de parcelamento do solo neste Município, considerase:
I – Lote - o terreno servido de infraestrutura básica cujas dimensões
atendam aos índices urbanísticos definidos nesta Lei e na lei municipal
de parcelamento.

II – Loteamento Padrão - loteamento aberto formado integralmente por
lotes com limitação de área mínima em 360m² (trezentos e sessenta
metros quadrados) e testada mínima de 12m (doze metros).
III – Loteamento Popular - loteamento aberto formado por lotes com
área inferior a 360m² (trezentos e sessenta metros quadrados), mesmo
que seja parcialmente, e com limitação de área mínima em 250m²
(duzentos e cinquenta metros quadrados) e testada mínima de 10m (dez
metros), mediante a obrigação de transferir ao Município o dobro de área
correspondente

ao

percentual

mínimo

exigido

para

programas

habitacionais de interesse social.
IV – Loteamento de Interesse Social - loteamento aberto formado para
finalidade exclusiva de atender instalação de conjuntos habitacionais e
composto por lotes com área mínima de 180m² (cento e oitenta metros
quadrados) e máxima de 250m² (duzentos e cinquenta metros quadrados)
e testada mínima de 08m (oito metros).
V – Infraestrutura básica dos parcelamentos urbanos - é constituída
pelos equipamentos urbanos de escoamento das águas pluviais,
iluminação pública, esgotamento sanitário mediante rede coletora de
esgoto, abastecimento de água potável, energia elétrica pública e
domiciliar e vias de circulação.”
VI – Remembramento - fusão de dois ou mais lotes ou de duas ou mais
glebas de terras.

§ 2° - Constituir-se-á encargo do Poder Público Municipal a promoção
de loteamentos de interesse social, observadas as seguintes condições:
I – destinação dos lotes exclusivamente à população sem moradia
própria, com renda familiar mensal igual ou inferior a 03 (três) salários
mínimos;

II – o repasse dos lotes à população mediante planos de financiamento à
longo prazo e que não comprometam mais do que 10% (dez por cento)
da renda familiar mensal;
III – necessidade de prévio licenciamento do órgão ambiental
competente.

§ 3° - O loteamento de interesse social poderá ser feito em parceria com
proprietários de terrenos particulares, na forma do regulamento.

§ 4° - A área mínima dos lotes para parcelamentos urbanos efetivados na
modalidade de

loteamentos fechados com fins residências será de 250 m²

(duzentos e cinquenta metros quadrados) e 12m (doze metros) de testada e, na
modalidade de parcelamento vinculado, 200 m² (duzentos metros quadrados) e
10m (dez metros) de testada.
Art. 38 – O parcelamento do solo para fins urbanos no Município de
Catalão deverá cumprir, além da regra geral da Lei Federal n° 6.766/79, os
seguintes requisitos:

I - os lotes deverão ter acesso por via veicular e ter dimensões
compatíveis com a caracterização do loteamento;
II - continuidade do sistema viário existente, bem como da infraestrutura
implantada, evitando-se o surgimento ou a expansão de núcleos isolados
da malha urbana;
III - hierarquização viária com a previsão de vias que contemplem o
acesso aos lotes, o transporte público, as ciclovias, ciclofaixas e/ou
ciclorrotas e a circulação de veículos e pedestres;
IV - previsão de lotes destinados a usos mistos, reduzindo-se a distância
entre as áreas residenciais, comerciais, de serviços e institucionais;

V - previsão de espaços livres de uso público e de equipamentos urbanos
e comunitários alocados em conformidade com o EIV e compatíveis com
o adensamento previsto para o futuro parcelamento e o entorno.
VI - os lotes resultantes de parcelamento não poderão fazer divisa com
unidades de conservação, áreas verdes e APPs, devendo haver entre eles
vias públicas;
VII – transferência de áreas ao Município, em montante não inferior a
40% da gleba parcelável, sendo o mínimo de 20% para o sistema de
circulação, de 07% para implantação de equipamentos comunitários, de
08% para espaços livres de uso público e de 05% para atender programas
habitacionais de interesse social, observando-se as regras especiais da
Lei regulamentar;
VIII – todas as áreas de APP contidas no perímetro da gleba a ser
parcelada deverão ser transferida para o domínio do Município;
IX – as áreas transferidas ao Município devem ter, no mínimo, 1.000m²
(mil metros quadrados) de área, com exceção dos lotes de interesse
social, que deverão seguir o tamanho de lote padrão do loteamento.

§ 1º - A garantia para execução das obras previstas na legislação de
parcelamento do solo deverá ser feita pelo empreendedor, de acordo com uma
das seguintes modalidades.
I – garantia hipotecária;
II – caução em dinheiro;
III – fiança bancária; e
IV – seguro garantia.

§ 2º - A garantia terá o valor equivalente ao custo orçado para as obras,
conforme avaliação do órgão municipal competente.

§ 3º – Uma vez constituída a garantia, em qualquer das modalidades, a
mesma só poderá ser desconstituída após a entrega total do empreendimento,
mediante termo próprio que ateste o cumprimento integral das exigências legais,
inclusive o padrão de qualidade da infraestrutura básica.

TÍTULO V
DOS SISTEMAS DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO

Art. 39 - Os sistemas de ordenamento do território têm por objetivo
estruturar, de forma sustentável, diretrizes a fim de proporcionar a melhoria da
qualidade de vida no Município, a redução das desigualdades sociais e a
diminuição das vulnerabilidades sociais e ambientais.

Parágrafo Único - Os sistemas referidos no caput deste artigo são
formados por:
I – Sistema Municipal de Meio Ambiente - SISMUMA;
II – Sistema Municipal de Saneamento - SISMUSA;
III – Sistema Municipal de Mobilidade - SISMUM;
IV – Sistema Municipal de Gestão Urbana - SISMUG;
V – Sistema Municipal de Habitação Social - SISMUHS;
VI – Sistema Municipal de Equipamentos Urbanos, Comunitários e
Sociais - SISMEUCS;
VII – Sistema Municipal De Informação - SISMUI.

CAPÍTULO I
DO SISTEMA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Art. 40 - O Sistema Municipal do Meio Ambiente (SISMUMA) regula o
funcionamento do órgão ambiental municipal, do Conselho Municipal do Meio
Ambiente e do Fundo Municipal do Meio Ambiente, na forma da Resolução

CONAMA 237/97 e Resolução 69/06 do Conselho Estadual do Meio Ambiente.
O SISMUMA deve ser regulamentado por novo Código Ambiental Municipal,
no prazo de 180 dias a partir da aprovação desta lei, tratando da estrutura da
Secretaria Municipal do Meio Ambiente, do Conselho Municipal de Meio
Ambiente e do Fundo Municipal do Meio Ambiente, além de estabelecer
minimamente os seguintes Programas:
I – Programa Municipal de Gestão de Áreas Verdes;
II – Programa Municipal de Monitoramento da Qualidade do Ar;
III – Programa Municipal de Gestão de Recursos Hídricos;
IV – Programa Municipal de Educação Ambiental;
V – Programa Municipal de Gestão Integrada dos Resíduos Sólidos;

§ 1º - O Município deverá elaborar, aprovar e implementar estes
instrumentos no prazo máximo de 180 dias, a partir da vigência desta Lei.

§ 2º - O Poder Executivo Municipal fica obrigado a destinar
semestralmente, a partir da vigência desta Lei Complementar, o valor auferido
pelo repasse Estadual do ICMS ecológico ao Fundo Municipal do Meio
Ambiente, para desenvolvimento dos programas listados nos incisos do caput
deste artigo, bem como para realização tanto de ações vinculadas à proteção das
áreas verdes municipais e áreas de preservação permanente quanto de criação e
manutenção de unidades de conservação municipal.”

SEÇÃO I
DAS ÁREAS VERDES

Art. 41 - O Sistema Municipal de Áreas Verdes é definido pelo conjunto
de espaços vegetados e os destinados à implantação de áreas verdes, de
propriedade pública ou privada, delimitados por instrumentos de proteção e
preservação.

§ 1º - A organização das áreas verdes como Sistema configura-se em
estratégia de preservação, de conservação, de recuperação visando à melhoria da
qualidade ambiental do Município.

§ 2º - O projeto urbanístico de parcelamento do solo deve priorizar áreas
de relevante interesse ecológico na constituição de espaços públicos de uso livre.

§ 3° - As áreas de reserva legal isoladas em perímetro urbano, que
constituam fragmentos residuais de glebas urbanizadas, poderão ser convertidas
exclusivamente em áreas verdes de novos projetos de parcelamento. Quando
localizadas fora da área parcelável, poderão compor a área verde exigida para o
novo empreendimento, desde que limitada a atingir 50% da referida área e com
aprovação do órgão ambiental municipal competente.

§ 4º - O Sistema Municipal de Unidades de Conservação, quando
implantado no Código Ambiental, deve integrar o Sistema Municipal de Áreas
Verdes.

SEÇÃO II
DAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE

Art. 42 - As Áreas de Preservação Permanente existentes no território de
Catalão observarão o regime estabelecido pela legislação federal e estadual
pertinentes, bem como Resolução do CONAMA, obedecendo aos rígidos
critérios previstos para eventuais intervenções ou supressões de vegetação nativa.

SEÇÃO III
DAS AÇÕES PRIORITÁRIAS

Art. 43 - As ações prioritárias do Sistema Ambiental são:

I – aprovar o Código Ambiental e implementar o Sistema Municipal de
Unidades de Conservação – SMUC;
II – elaborar o Plano Municipal de Arborização Urbana;
III – implantar medidas de fiscalização e controle ambiental da expansão
e adensamento urbano;
IV – implementar a taxa de controle e fiscalização ambiental, nos termos
da Lei Federal n° 6.938/81;
V – requalificar os parques e unidades de conservação municipal
conforme Sistema Municipal de Unidades de Conservação;
VI – implantar medidas de planejamento e gestão relativas às unidades
de conservação instituídas;
VII – estimular a recuperação de áreas de preservação permanente;
VIII – implantar ações de recuperação ambiental e de ampliação de áreas
permeáveis e vegetadas nas áreas de fundos de vale e em cabeceiras de
drenagem;
IX – estimular a criação de selos de qualidade ambiental para pessoas
físicas ou jurídicas que preservem o meio ambiente com boas práticas
para além da obrigação legal, mediante incentivos tributários;
X – promover medidas eficientes para combater a poluição sonora;
XI – implementar instrumentos de incentivo à preservação de áreas
verdes particulares previstos no Estatuto da Cidade e na legislação
ambiental;
XII – integrar as políticas setoriais, em especial as de mobilidade, uso e
ocupação do solo e geração de emprego como estratégia de mitigação de
emissões de poluentes e gases de efeito estufa;
XIII – adotar mecanismos de compensação ambiental para fins de
aquisição e implantação de áreas verdes públicas e de ampliação das
áreas permeáveis;
XIV – compensar os proprietários, ou detentores de posse mansa e
pacífica, de áreas com ecossistemas prestadores de serviços ambientais;

XV – ampliar as áreas verdes visando à melhoria da relação área verde
por habitante no Município;
XVI – estimular a criação de parques urbanos em todos os bairros e
regiões da zona urbana;
XVII – conservar áreas permeáveis, com vegetação significativa em
imóveis urbanos e proteção da paisagem;
XVIII – assegurar a recuperação dos recursos hídricos, da qualidade
ambiental das bacias hidrográficas, das áreas de mananciais de produção
de água e da flora e fauna originais;
XIX – criar mecanismos para contenção de enchentes e inundações,
principalmente nas margens de canalização do córrego Pirapitinga e
outros cursos d’água da área urbana;
XX – reduzir os impactos gerados pelo incremento de eventos climáticos
extremos, à vida e à saúde humana, às infraestruturas urbanas e aos
ecossistemas;
XXI – estimular e apoiar à agricultura social e ambientalmente
sustentável;
XXII – restringir o uso do solo e utilização de agrotóxicos (ou
defensivos agrícolas) na bacia de contribuição do manancial de
abastecimento público e nas proximidades das áreas urbanas dos
Distritos;
XXIII – proibir a utilização de agrotóxicos (defensivos agrícolas) a uma
distância de 1000m (mil metros) de áreas urbanas consolidadas e do
manancial de abastecimento público;

CAPÍTULO II
SISTEMA MUNICIPAL DE SANEAMENTO

Art. 44 - O Sistema Municipal de Saneamento e (SISMUSA) regula o
funcionamento do órgão municipal responsável pelo sistema de abastecimento
público de água e esgoto municipal, do Conselho Municipal de Saneamento e

Fundo Municipal de Recursos Hídricos. O SISMUSA deve ser regulamentado,
no prazo de 180 dias a partir da aprovação desta lei e deve também, estabelecer
minimamente os seguintes Planos e Programas:
I – Plano Municipal de Saneamento Básico;
II – Plano Municipal de Drenagem Urbana;
III – Programa Municipal Produtor de Águas.

Parágrafo único - O Município deverá elaborar, aprovar e implementar
estes instrumentos no prazo máximo de 180 dias, a partir da vigência desta Lei.

Art. 45 - Os programas, ações e investimentos, públicos e privados, no
Sistema de Saneamento devem ser orientados para os seguintes objetivos:
I – acesso universal ao saneamento básico;
II – preservação dos recursos ambientais e espaços naturais do
Município;
III – redução, reutilização, reciclagem, tratamento dos resíduos sólidos e
disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos;
IV – proteção da vida humana.

Art. 46 - Os programas, ações e investimentos, públicos e privados, no
Sistema de Saneamento devem ser orientados conforme as seguintes diretrizes:
I – integrar as políticas, programas, projetos e ações governamentais
relacionadas

com

o

saneamento,

saúde,

recursos

hídricos,

desenvolvimento urbano, habitação, uso e ocupação do solo;
II – integrar os sistemas, inclusive os componentes de responsabilidade
privada;

III – estabelecer ações preventivas para a gestão dos recursos hídricos,
realização da drenagem urbana, gestão integrada dos resíduos sólidos e
líquidos e preservação de áreas de mananciais e proteção ambiental;
IV – melhorar a gestão e reduzir das perdas dos sistemas existentes;
V – definir parâmetros de qualidade de vida da população a partir de
indicadores sanitários, epidemiológicos e ambientais que deverão nortear
as ações relativas ao saneamento;
VI – promover atividades de educação ambiental sanitária, com ênfase
em saneamento;
VII – realizar processos participativos efetivos que envolvam
representantes dos diversos setores da sociedade civil;
VIII – articular o plano municipal de saneamento ambiental integrado ao
plano municipal de habitação;
IX – aderir à política nacional de saneamento.

Art. 47 - O Plano de Macrodrenagem do Município de Catalão tem
como objetivo caracterizar as causas das inundações ocorridas neste Município e
apresentar propostas de ações estruturais e não estruturais de controle de cheias,
nos horizontes de curto, médio e longo prazo, objetivando reduzir
progressivamente a frequência, a intensidade e a gravidade das ocorrências de
enchentes. Além disso, as situações de risco devem ser identificadas com o
intuito de nortear ações preventivas.

§ 1° - O Plano de Macrodrenagem deverá conter, no mínimo:
I – plano de gestão com ações de desenvolvimento institucional, com
estruturação de entidade específica para planejamento e gestão do
sistema de drenagem, fortalecimento da relação entre o Município e os
órgãos e entidades dos demais entes federativos, identificação de fontes
de financiamento, proposição de estratégias para o desenvolvimento
tecnológico e para a formação e a capacitação dos quadros técnicos;

II – programa de bacias hidrográficas com propostas de ações estruturais
e não estruturais planejadas com base em estudos multidisciplinares,
cadastros, cartografias, modelagens matemáticas e monitoramento
hidráulico e hidrológico de cada bacia;
III – caracterização e diagnóstico dos sistemas de drenagem, avaliando
seus impactos nas condições de vida da população, a partir de
indicadores sanitários, epidemiológicos, ambientais e socioeconômicos;
IV – metas de curto, médio e longo prazo para melhorar o sistema de
drenagem do Município, observando a compatibilidade com os demais
planos setoriais, identificando possíveis fontes de financiamento.

§ 2º - O Município deverá elaborar e aprovar o Plano de Macrodrenagem
do Município de Catalão no prazo máximo de 02 (dois) anos, a partir da vigência
desta Lei.

CAPÍTULO III
SISTEMA MUNICIPAL DE MOBILIDADE
Art. 48 – O Sistema Municipal de Mobilidade (SISMUM) regula o
funcionamento do órgão municipal responsável pela Mobilidade, Trânsito e
Transporte do Município, do Conselho Municipal de Mobilidade e do Fundo
Municipal de Mobilidade. O SISMUM deve ser regulamentado, no prazo de 180
dias a partir da aprovação desta lei e deve também, estabelecer minimamente os
seguintes Planos e Programas:
I – Plano Viário;
II – Plano Municipal de Mobilidade Urbana;
III – Programa Municipal de Transporte Público;
IV – Programa Municipal de Ciclovias;
V – Programa Municipal de Respeito ao Pedestre.

§ 1º - O Município deverá elaborar, aprovar e implementar estes
instrumentos no prazo máximo de 1 (um) ano, a partir da vigência desta Lei.

§ 2º - O Plano Municipal de Mobilidade Urbana é uma ação prioritária
do Sistema Municipal de Mobilidade e deverá conter, no mínimo:
I – análise sobre as condições de acessibilidade e mobilidade existentes
no Município a fim de identificar os diferentes tipos de demandas
urbanas, sociais, econômicas e ambientais que deverão nortear a
formulação das propostas;
II – ações para a ampliação e aprimoramento do sistema de transporte
público coletivo no Município, considerando todos os seus componentes
- infraestrutura viária, terminais e estações, entre outros;
III – modelo institucional para o planejamento da mobilidade,
promovendo maior integração entre as esferas municipal e estadual, tanto
no âmbito da formulação de políticas setoriais como na esfera do
desenvolvimento técnico dos trabalhos;
IV – programa para o gerenciamento dos estacionamentos no Município
com controle de estacionamento nas vias públicas, limitação de
estacionamentos nas áreas centrais, implantação de estacionamentos
públicos associados com o sistema de transporte público coletivo,
centralidades urbanas e rodovias;
V – estratégias tarifárias para melhorar as condições de mobilidade da
população, em especial de baixa renda;
VI – ações para garantir a acessibilidade universal aos serviços,
equipamentos e infraestruturas de transporte público coletivo com
adequações das calçadas, travessias e acessos às edificações, priorizando
o acesso universal às pessoas;
VII – intervenções para complementação, adequação e melhoria do
sistema viário estrutural necessárias para favorecer a circulação de

transportes coletivos e promover ligações mais eficientes entre os bairros
e centralidades;
VIII – sistema de monitoramento integrado e remoto dos componentes
do sistema de mobilidade urbana;
IX – estratégias para a configuração do sistema de circulação de carga no
Município, abrangendo as esferas de gestão, regulamentação e
infraestrutura e definição do sistema viário de interesse do transporte de
carga;
X – intervenções para a implantação do sistema cicloviário integrado ao
sistema de transporte público coletivo de alta e média capacidade;
XI – identificação do o sistema viário de interesse do transporte público
coletivo.
Art. 49 – O sistema de mobilidade é definido pelo conjunto de serviços,
equipamentos, infraestruturas e instalações operacionais necessárias à ampla
mobilidade de pessoas e deslocamento de cargas pelo território municipal.

Parágrafo único - São componentes do Sistema de Mobilidade:
I – sistema de circulação;
II – sistemas de transporte coletivo;
III – sistema de circulação de pedestres;
IV – sistema cicloviário.

Art. 50 - O sistema de circulação é definido pelo conjunto de
infraestruturas necessárias para a circulação de pessoas e cargas. O Município
regulamentará através de instrumentos específicos:
I – a circulação e o estacionamento de veículos privados e de transporte
fretado nas vias;
II – o serviço de táxis e transporte individual remunerado de passageiros;

III – os serviços de moto-táxis;
IV – a abertura de rotas de ciclismo e similares;
V – a circulação e presença de cargas perigosas;
VI – a utilização e manutenção dos passeios públicos e das vias de
pedestres;
VII – a realização de atividades e a implantação e funcionamento de
estabelecimentos geradores de tráfego, por transporte coletivo ou
individual, de pessoas ou de cargas.

§ 1º - É parte integrante desta Lei o Anexo III, composto pelo mapa do
sistema viário da cidade de Catalão, que trata da hierarquização das vias,
conforme classificação/quadro a seguir:
I – Vias locais - vias de pequeno fluxo de veículos e pedestres,
específicas para moradores e visitantes locais.
II – Vias coletoras - vias de médio fluxo de veículos e pedestres, que
fazem a ligação entre as vias locais e vias de maior fluxo como vias
arteriais e expressas.
III – Vias arteriais - vias de elevado fluxo de veículos e pedestres,
estruturantes para ligação de bairros à área central da cidade.
IV – Vias de Transição - estabelecem a ligação entre o sistema
rodoviário interurbano e o sistema viário urbano, apresentando altos
níveis de fluidez de tráfego, baixa acessibilidade, pouca integração com o
uso e ocupação do solo, e são próprias para a operação de sistemas de
transporte de alta capacidade e de cargas.
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§ 2º - Os Parcelamentos do Solo para fins urbanos, especialmente os
loteamentos, devem obrigatoriamente apresentar a hierarquização viária durante
o processo de aprovação de seu projeto de loteamento, respeitando as distâncias e
padrões estabelecidos.

§ 3º - Os Parcelamentos do Solo para fins urbanos, especialmente os
loteamentos, devem obrigatoriamente, salvo impossibilidade técnica, apresentar
na aprovação do projeto, a instalação de ciclovias e de vias coletoras margeando
as Áreas de Preservação Permanente, criando um eixo de mobilidade cicloviário
e de veículos nos fundos de vale e respeitando os limites estabelecidos pela
legislação ambiental, bem como a criação de parques urbanos integrados.

Art. 51 - O sistema de transporte público coletivo é composto pelo
conjunto de modos e serviços que realizam o serviço de transporte de passageiros
acessível a toda a população, com itinerários e preços fixados pelo Poder
Público.

Parágrafo único - São componentes do Sistema de Transporte Público
Coletivo:
I – veículos que realizam o serviço de transporte público coletivo;
II – estações, pontos de parada e terminais de integração e transbordo;
III – vias, segregadas ou não;
IV – pátios de manutenção e estacionamento;
V – instalações e edificações de apoio ao sistema.

Art. 52 - O sistema cicloviário é caracterizado por um sistema de
mobilidade não motorizado e definido pelo conjunto de infraestruturas
necessárias para a circulação segura dos ciclistas e incentivo ao uso da bicicleta.

Parágrafo único - São componentes do sistema cicloviário:
I – ciclovias;
II – ciclofaixas e ou ciclorrotas;
III – bicicletários e demais equipamentos urbanos de suporte.

CAPÍTULO IV
SISTEMA MUNICIPAL DE GESTÃO URBANA
Art. 53 – O Sistema Municipal de Gestão Urbana (SISMUG) regula o
funcionamento do órgão municipal responsável pelo Planejamento Urbano do
Município, do Conselho Municipal da Cidade e do Fundo Municipal de Gestão
Urbana. O SISMUG deve ser regulamentado, no prazo de 1 (um) ano a partir da
aprovação desta lei, inclusive com adequação da Secretaria de Planejamento e

Regulação, criação do Fundo Municipal de Gestão Urbana e estabelecimento
mínimo dos seguintes Planos e Programas:
I – Plano Municipal de Estruturação e Requalificação Urbana;
II – Plano Municipal de Gestão dos Distritos Urbanos;
III – Plano Municipal de Gestão de Equipamentos Públicos.

§ 1º - O Plano Municipal de Estruturação e Requalificação Urbana deve
promover a articulação entre as políticas públicas setoriais (de habitação,
mobilidade, educação, cultura, meio ambiente, equipamentos públicos) para
realizar transformações urbanas locais, especialmente nas áreas mais carentes e
vulneráveis, qualificando centralidades locais existentes e estimulando a
formação de novas.

§ 2º - O Plano Municipal de Gestão dos Distritos Urbanos deve dar
atenção aos Distritos de Pires Belo e Santo Antônio de Rio Verde, criando
subprefeituras em cada uma das localidades, com oferta de serviços
administrativos básicos e estabelecendo Comitês de Gestão do Espaço Urbano
para cada um dos Distritos, permitindo a participação da população no
desenvolvimento urbano local.

§ 3º - O Plano Municipal de Gestão de Equipamentos Públicos deve ser
composto pelas redes de equipamentos operados pelas políticas sociais de
diferentes setores voltados para a efetivação e universalização de direitos sociais,
compreendidos como direito do cidadão e dever do Estado, com participação da
sociedade civil nas fases de decisão, execução e fiscalização dos resultados.

§ 4º - São considerados como Equipamentos Públicos:
I – os equipamentos de educação;

II – os equipamentos de saúde;
III – os equipamentos de esportes;
IV – os equipamentos de cultura e lazer;
V – os equipamentos de assistência social;
VI – os equipamentos de segurança;
VII – os equipamentos de gestão urbana;
VIII – os prédios e espaços públicos.

§ 5º - Os Parcelamentos do Solo para fins urbanos, especialmente os
loteamentos, devem. obrigatoriamente, salvo impossibilidade técnica, apresentar,
no projeto a ser aprovado, a instalação dos Equipamentos Públicos em áreas
centralizadas do loteamento ou centralizadas do ponto de vista da demanda local,
os quais devem também ser instalados em vias coletoras ou de maior fluxo, de
modo a garantir à população o acesso mais ágil e nas proximidades das rotas de
transporte público.

§ 6º - Todas as áreas de Equipamentos Públicos, assim destinadas nos
processos de aprovação de loteamentos, devem, obrigatoriamente, às custas do
ente privado, serem matriculadas em nome do Município.

§ 7º - Todos os Equipamentos Públicos, em especial os prédios públicos,
devem atender às normas e padrões de acessibilidade.

CAPÍTULO V
DO SISTEMA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL
Art. 54 – O Sistema Municipal de Habitação Social (SISMUHS) regula
o funcionamento do órgão municipal responsável pela Habitação Social do
Município, do Conselho Municipal de Habitação e do Fundo Municipal de
Habitação. O SISMUHS deve ser regulamentado, no prazo de 360 (trezentos e

sessenta) dias a partir da aprovação desta lei e deve também estabelecer
minimamente os seguintes Planos e Programas:
I – Plano Municipal de Habitação Social;
II – Programa Municipal de Aluguel Social;
III – Programa Municipal de Regularização Fundiária.

§ 1º - O Município deverá elaborar, aprovar e implementar estes
instrumentos no prazo máximo de 360 dias, a partir da vigência desta Lei.

§ 2º - O Plano Municipal de Habitação Social é uma exigência da Lei nº
11.124, de 16 de junho de 2005 e deverá conter diagnóstico do setor habitacional,
diretrizes, objetivos, linhas programáticas, fontes de recursos, metas e
indicadores, que expressem o entendimento dos governos locais e dos agentes
sociais, a respeito do planejamento local do setor habitacional e definam um
plano de ação para enfrentar seus principais problemas, especialmente no que se
refere à habitação de interesse social. Deve estabelecer princípios, objetivos e
metas a serem aplicadas a partir do diagnóstico da questão habitacional,
prioritariamente de interesse social do município, complementado por
diagnósticos setoriais e da análise da conjuntura (nacional e estadual), em
consonância com as diretrizes estabelecidas no Plano Nacional de Habitação e no
Plano Diretor de Ordenamento do Território e Desenvolvimento Sustentável de
Catalão.

§ 3º - O Programa Municipal de Aluguel Social deve criar instrumentos
para atender, em caráter de urgência, famílias que se encontram sem moradia ou
em situação de extrema pobreza, ou ainda quando instaladas em áreas de risco e
vulnerabilidade socioambiental.

§ 4º - O Programa Municipal de Regularização Fundiária deve
regularizar áreas municipais ocupadas irregularmente na cidade, com o objetivo

de promover a qualidade de vida para os seus moradores, que passam a ter direito
aos serviços públicos e o exercício da cidadania.

§ 5º - Os Parcelamentos do Solo para fins urbanos, especialmente os
loteamentos, devem, obrigatoriamente, dispor de Lotes de Interesse Social,
respeitando as especificidades da Lei de Parcelamento. Os lotes de Interesse
Social, devem ser destinados à população de baixa renda, conforme regras
estabelecidas pelo Plano Municipal de Habitação.

§ 6º - Os lotes de interesse social devem seguir todos os padrões de uso e
ocupação do solo e assim como os demais, também estão obrigados ao
cumprimento dos requisitos urbanísticos estabelecidos em legislação específica.

§ 7º - No ato de aprovação de novos loteamentos, os lotes de interesse
social devem ser cadastrados junto à Secretaria de Habitação e devem seguir as
regras estabelecidas no Plano Municipal de Habitação Social.

§ 8º - Os lotes de interesse social devem ser destinados à população de
baixa renda, cadastrada previamente nos Programas Sociais do Município e que
tenham renda familiar não superior a três salários mínimos.

CAPÍTULO VI
SISTEMA DE EQUIPAMENTOS URBANOS, COMUNITÁRIOS E
SOCIAIS

Art. 55 - O sistema de equipamentos urbanos, comunitários e sociais SISMEUC é composto pelas redes de equipamentos operados pelas políticas
sociais de diferentes setores voltados para a efetivação e universalização de
direitos sociais, compreendidos como direito do cidadão e dever do Estado, com
participação da sociedade civil nas fases de decisão, execução e fiscalização dos
resultados.

Art. 56 - São componentes do Sistema de Equipamentos Urbanos,
Comunitários e Sociais:
I – os equipamentos de educação;
II – os equipamentos de saúde;
III – os equipamentos de esportes;
IV – os equipamentos de cultura e lazer;
V – os equipamentos de assistência social;
VI – os equipamentos de segurança;
VII – os equipamentos de gestão urbana;
VIII – os prédios e espaços públicos.

Art. 57 - Os programas, ações e investimentos, públicos e privados, no
sistema de Equipamentos Urbanos, Comunitários e Sociais devem ser orientados
para os seguintes objetivos:
I – a proteção integral à família e à pessoa, com prioridade de
atendimento às famílias e grupos sociais mais vulneráveis;
II – a redução das desigualdades socioespaciais suprindo carências de
equipamentos

e

infraestrutura

urbana

nos

bairros

com

maior

vulnerabilidade social;
III – o suprimento de todas as áreas habitacionais com os equipamentos
necessários à satisfação das necessidades básicas de saúde, educação,
lazer, cultura e assistência social de sua população;
IV – a ampliação da acessibilidade à rede de equipamentos e aos
sistemas de mobilidade urbana, incluindo pedestres e ciclovias.

Art. 58 - Os programas, ações e investimentos, públicos e privados, no
sistema de Equipamentos Urbanos e Comunitários devem ser orientados segundo
as seguintes diretrizes:
I – priorizar o uso de terrenos públicos e equipamentos ociosos ou
subutilizados como forma de potencializar o uso do espaço público já
constituído;
II – otimizar a ocupação dos equipamentos existentes e a integração
entre equipamentos implantados na mesma quadra;
III – priorizar a áreas de redução da vulnerabilidade urbana;
IV – contemplar áreas dos Distritos de Pires Belo e de Santo Antônio do
Rio Verde.

Art. 59 - As ações prioritárias no sistema de Equipamentos Urbanos e
Comunitários são:
I – elaborar plano de gestão das áreas públicas visando efetivar os
princípios e objetivos da presente Lei;
II – elaborar plano de articulação e integração das redes de equipamentos
urbanos e comunitários no território;
III – ampliar a rede de Centros de Referência da Assistência Social –
CRAS;
IV – expandir a rede de Centros de Educação Infantil (CEIs) e da rede de
Escolas Municipais de Educação Infantil (EMEIs);
V – expandir a rede hospitalar e o número de leitos;
VI – expandir a rede dos demais equipamentos de saúde para realização
de exames, atendimento ambulatorial, de especialidades, ou de urgência
e emergência;
VII – revitalizar os Clubes Desportivos da Comunidade, em especial a
área conhecida como Clube do Povo;

VIII – promover a integração com clubes esportivos sociais objetivando
o fomento do esporte;
IX – expandir a rede de equipamentos culturais;
X – expandir a rede de equipamentos esportivos;
XI – aprimorar as políticas e a instalação de equipamentos, visando à
viabilização das políticas de acolhimento e proteção às mulheres vítimas
de violência;
XII – implantar as áreas de conexão (internet) sem fio aberta, com
qualidade e estabilidade de sinal.
XIII – utilizar as áreas verdes municipais para a implementação de áreas
verdes de convivência da população e contemplação da paisagem, com
instalação de equipamentos de práticas de esportes e de lazer.

Art. 60 - O Município elaborará o plano de gestão das áreas públicas,
devendo seguir os objetivos e diretrizes previstas nesta Lei.

§ 1º - O plano de gestão das áreas públicas deverá conter, no mínimo:
I – análise e alinhamento com as legislações pertinentes;
II – elaboração de diagnóstico e situação atual das áreas públicas do
Município;
III – definição das estratégias de gestão da informação sobre áreas
públicas;
IV – critérios de aproveitamento do patrimônio existente;
V – critérios para aquisição e destinação de novas áreas, a partir de
informações sobre demandas existentes e projetadas.

§ 2º - O Município deverá elaborar o plano de gestão de áreas públicas
no prazo de 02 (dois) anos, a partir da vigência desta Lei.

Art. 61 - O Município elaborará o plano de articulação e integração das
redes de equipamentos urbanos e comunitários, por intermédio de ação conjunta
das secretarias municipais envolvidas e de ampla participação popular.

Parágrafo Único - O plano deverá apresentar critérios para
dimensionamento de demandas por equipamentos urbanos e comunitários
compatibilizados com os critérios de localização e integração com os
equipamentos existentes.

Art. 62 - O Município elaborará ou, se for o caso, revisará os planos
setoriais de educação, saúde, esportes, assistência social e cultura, garantido o
processo participativo, com representantes da sociedade civil e de outros órgãos
governamentais.

§ 1º - Os planos setoriais deverão conter, no mínimo, os resultados dos
cálculos de demanda por diferentes programas e equipamentos urbanos e
comunitários, bem como as propostas de atendimento a tais demandas.

§ 2º - O plano de educação deverá prever a parceria, sempre que
possível, entre o Executivo municipal e o Sistema Nacional de Aprendizagem e
Serviço Social, no sentido de agilizar e efetivar os programas e projetos
específicos que visem atender os princípios e diretrizes do presente Plano
Diretor, bem como as políticas dele decorrentes.

§ 3º - O plano de assistência social deverá priorizar o atendimento das
necessidades sociais dos grupos em situação de vulnerabilidade.

§ 4º - O plano de cultura deverá considerar estratégias para fortalecer e
estimular as práticas e formas de produção cultural local.

CAPÍTULO VII

SISTEMA MUNICIPAL DE INFORMAÇÃO
Art. 63 – O Sistema Municipal de Informação (SISMUI) regula o livre
acesso a informação pública pelos cidadãos do município de Catalão. O SISMUI
deve ser regulamentado, no prazo de 180 dias a partir da aprovação desta lei e
deve também estabelecer minimamente os seguintes Planos e Programas:
I – Programa Municipal de Acesso a Informação;

Parágrafo Único- O Município deverá elaborar, aprovar e implementar
estes instrumentos no prazo máximo de 1 (um) ano, a partir da vigência desta
Lei.

TÍTULO V
INSTRUMENTOS DE GESTÃO DO TERRITÓRIO

Art. 64 - Para alcançar fins propostos nesta Lei, o Município deverá
aplicar os instrumentos da política urbana tratados no Estatuto da Cidade,
priorizando-se os seguintes I – Do estudo de impacto de vizinhança;
II – Da outorga onerosa do direito de construir;
III – Da transferência do direito de construir;
IV – Do direito de preempção;
V – Do parcelamento, edificação ou utilização compulsórios;
VI – Do IPTU progressivo no tempo e do IPTU verde;
VII – Das operações urbanas consorciadas;
VIII – Da gestão orçamentária participativa.

ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA - EIV

Art. 65 - O estudo de impacto de vizinhança (EIV) é o instrumento
destinado a subsidiar a aprovação de autorizações próprias do Poder Público
Municipal para construção, ampliação ou funcionamento de atividades de
significativo impacto ambiental, e deverá ser executado de forma a contemplar os
efeitos positivos e negativos do empreendimento ou atividade quanto à qualidade
de vida da população residente na área e suas proximidades.

§ 1° - O EIV deve contemplar, no mínimo, as seguintes questões:
I – adensamento populacional e incomodidade;
II – provisão de equipamentos urbanos e comunitários;
III – interferências no uso e ocupação do solo;
IV – valorização imobiliária;
V – impacto no trânsito e demanda por transporte público;
VI – ventilação e iluminação;
VII – paisagem urbana e patrimônio natural e cultural.

§ 2º - O EIV deve propor:
I – alternativas para conciliar eventuais conflitos com a vizinhança;
II

–

condições

e/ou

contrapartidas

para

funcionamento

do

empreendimento;
III – adequações necessárias para a defesa ambiental;
IV – recomendar ajustes necessários à infraestrutura urbana, a fim de
potencializar impactos positivos ou minimizar impactos negativos
gerados à vizinhança;
V –alocação dos equipamentos comunitários em locais diversificados
para atender estrategicamente as variadas demandas sociais, quando se
tratar de aprovação de loteamento.

§ 3° - A elaboração do EIV não substitui a elaboração e a aprovação de
avaliação de impacto ambiental (AIA), em qualquer modalidade, requerida nos
termos da legislação ambiental.

§ 4° - Dar-se-á publicidade aos documentos integrantes do EIV, que
ficarão disponíveis para consulta, no órgão competente do Poder Público
municipal, por qualquer interessado.

OUTORGA ONEROSA DO DIREITO DE CONSTRUIR - OODC

Art. 66 - A outorga onerosa do direito de construir (OODC) é a
contrapartida financeira paga para que se possa construir além do coeficiente de
aproveitamento básico até o limite do coeficiente de aproveitamento máximo,
conforme índices definidos por zonas de ocupação territorial.

§ 1º - Considerando as diretrizes de política urbana estabelecidas nesta
Lei, o Coeficiente de Aproveitamento Básico não poderá ser fixado, em qualquer
zona urbana, acima do índice não oneroso de 1,5 (um vírgula cinco, ou um e
meio).

§ 2º - A contrapartida financeira correspondente à aplicação da Outorga
Onerosa será calculada na forma a seguir - Voo = Raac x Rfm, onde:
•

Voo = Valor da Outorga Onerosa;

•

Raac = Referencial, em metros quadrados, da área acrescida
acima do coeficiente de aproveitamento básico, em metros
quadrados, excluídas as áreas definidas no §10 abaixo;
Rfm = Referencial financeiro, por metro quadrado, levando-

•

se em conta o Valor Referencial do CUB, divulgado
mensalmente pelo SINDUSCON-GO, conforme os índices
aplicáveis de acordo com os grupos graduados por valor do
metro quadrado do terreno.

I – A determinação do valor da contrapartida financeira, do metro
quadrado da área (Rfm), para efeito de inclusão nos grupos graduados,
levará em conta o maior valor de metro quadrado da planta de valores
utilizada para cálculo do IPTU;
II – os grupos serão distribuídos proporcionalmente, em percentual
relativo ao maior valor do metro quadrado da planta de valores utilizada
para o cálculo do IPTU, resultando em 6 (seis) grupos, sendo o Grupo I,
o de maior valor e o Grupo VI o de menor valor, conforme quadro
abaixo:

Grupos

Percentual

Grupo I

de 84,01% a 100%

Grupo II

de 67,01 a 84%

Grupo III

de 50,01% a 67%

Grupo IV

de 34,01% a 50%

Grupo V

de 17,01% a 34%

Grupo VI

até 17%

III – O cálculo para encontrar o percentual mencionado no inciso anterior,
em ralação ao imóvel sobre o qual se pretenda calcular a outorga onerosa, será
obtido por meio da fórmula - P = Vmm / Vm x 100, onde:
 P = percentual;
 Vmm = valor do metro quadro do imóvel, para efeito de
cálculo do IPTU, sobre o qual se pretende calcular a
outorga onerosa;
 Vm = maior valor do metro quadrado, para efeito do
cálculo do IPTU, praticado no Município de Catalão.

IV – Obtido o grupo em que se enquadra o imóvel sobre o qual será
calculada a outorga onerosa, o CUB será aplicado com base no quadro
abaixo:

Grupo
Grupo I
Grupo II
Grupo III
Grupo IV
Grupo V
Grupo VI

Razão do CUB a ser utilizado por
Grupo
Razão de 3,5% (três vírgula cinco por
cento) do CUB
Razão de 3% (três por cento) do CUB
Razão de 2,5% (dois vírgula cinco por
cento) do CUB
Razão de 2% (dois por cento) do CUB
Razão de 1,5% (um vírgula cinco por
cento) do CUB
Razão de 1% (um por cento) do CUB”

V – Loteamentos futuros deverão ser enquadrados em um dos grupos
acima, por critério de preço do metro quadrado do terreno, para cálculo
do IPTU;
VI – O valor do CUB a ser utilizado será sempre o do mês anterior à data
da apresentação do projeto.

§ 3º - A contrapartida correspondente à aplicação da outorga onerosa, a
ser feita em moeda corrente do país, deverá ser imposta antes da emissão do
Alvará de Construção e poderá ser cumprida mediante pagamento de DUAM,
observando–se:
I – possibilidade de parcelamento em até 3 (três) parcelas, pagas
bimestralmente, sendo a primeira parcela paga antes da emissão do
Alvará de Construção, e as demais reajustadas pelo INCC (Índice
Nacional da Construção Civil);
II – aplicação de multa de 10%, juros de 1% ao mês pro rata die, e
correção monetária pela INPC, para o caso de atraso nas parcelas;

III – vencimento antecipado das parcelas vincendas, para o caso de
atraso de duas parcelas consecutivas;
IV – a não quitação do valor da outorga onerosa obstará a emissão do
Habite-se até que haja a referida quitação;
V – em caso de parcelamento da outorga onerosa, a emissão do Habitese somente se dará após a quitação antecipada de todas as parcelas
pendentes.

§ 4º - A contrapartida correspondente à aplicação da outorga onerosa
poderá, a critério e mediante análise da Administração Municipal, ser feita em
forma de entrega de bens, serviços ou obras, observando-se:
I – poderão ser oferecidos um ou mais bens, serviços ou obras como
contrapartida para uma ou mais outorgas onerosas;
II – obediência à análise de conveniências pelo órgão municipal
competente e será objeto de Termo de Compromisso em forma de
transação;
III – quanto ao recebimento de bens, dever-se-á comprovar estar(em)
livre(s) e desimpedido(s) de quaisquer ônus e pertencer(em) ao
beneficiário da outorga onerosa, além de que, deverá(ão) estar situado(s)
dentro do município outorgante:

§ 5º - A outorga onerosa concedida na forma deste artigo, terá prazo de
validade de 2 (dois) anos a contar da data da concessão do respectivo alvará de
construção, observando–se os seguintes critérios:
I – passado o prazo de 2 (dois) anos, respeitado o prazo decadencial de 5
(cinco) anos a contar da data do pagamento realizado, ou do último
pagamento realizado, em caso de parcelamento, e persistindo o interesse
do beneficiário, este poderá utilizar a outorga concedida, no mesmo
projeto, mediante renovação da outorga, que será calculada, novamente,

com base nos valores vigentes no mês anterior ao novo pedido, abatidos
os valores pagos na outorga anterior, estes, corrigidos pelo INPC;
II – caso não haja interesse de utilização na mesma obra, o beneficiário
poderá utilizar os valores pagos a título de outorga onerosa, corrigidos
pelo INPC, para nova outorga (diferente da primeira), para si ou terceiro,
respeitado o prazo decadencial de 5 (cinco) anos, a contar da data do
pagamento realizado, ou do último pagamento realizado, em caso de
parcelamento;
III – em caso de entrada em vigor de nova legislação regulamentando a
Outorga Onerosa do Direito de Construir de forma diversa da
estabelecida nesta lei, os valores pagos sob a égide desta, poderão ser
utilizados, corrigidos pelo INPC, para renovação da outorga ou nova
outorga (diferente da primeira), para si ou terceiro, respeito o prazo
prescricional de 2 (dois) anos, a contar da data de início da vigência da
nova legislação e, ainda, respeitado o prazo decadencial de 5 (cinco)
anos a contar da data do pagamento realizado, ou do último pagamento
realizado, em caso de parcelamento:
§ 6º – A integralidade dos recursos auferidos com a adoção da Outorga
Onerosa do Direito de Construir serão aplicados conforme o art. 26 da Lei nº
10.257/01 – Estatuto da Cidade, para:
I – regularização fundiária;
II – execução de programas e projetos habitacionais de interesse social;
III – constituição de reserva fundiária;
IV – ordenamento e direcionamento da expansão urbana;
V – implantação de equipamentos urbanos e comunitários;
VI – criação de espaços públicos de lazer e áreas verdes;
VII – criação de unidades de conservação ou proteção de outras áreas de
interesse ambiental;
VIII – proteção de áreas de interesse histórico, cultural ou paisagístico.

§ 7º - O Município criará o Fundo Municipal de Gestão Urbana,
vinculado a Secretaria Municipal de Planejamento e Regulação, com gestão do
Conselho Municipal da Cidade - CONCIDADE.

§ 8º - Os recursos oriundos da outorga onerosa do direito de construir
deverão ser destinados ao Fundo Municipal de Gestão Urbana, ou, em caso de
contrapartidas feitas em forma de entrega de bens, serviços ou obras mediante
Termo de Compromisso a ser firmado junto a Secretaria Municipal de Meio
Ambiente em cooperação, quando for o caso, com as demais secretarias
municipais que tenham interesse direto no bem, na obra ou no serviço, em
qualquer dos casos, com destinação vinculada aos incisos I a VIII do artigo 26 da
Lei Federal n° 10.257/2001.

§ 9º - Os empreendimentos residenciais unifamiliares estão dispensados
da outorga onerosa do direito de construir, não se aplicando estes efeitos às
edificações de uso misto.

§ 10 – A outorga onerosa não incide sobre as seguintes áreas de uso e
interesse comum em edificações coletivas:
I - Estacionamentos cobertos para estacionamento, em subsolo, nível
térreo ou elevados;
II - Vestíbulos de acesso em comum, recepções e sala de espera;
III - Circulações coletivas horizontais e verticais;
IV - Instalações de interesse coletivo como casas de máquinas, barriletes,
elevatórias de água e esgoto, subestações de energia elétrica e depósitos e
incineradores de lixo, etc;
V - Pavimentos em pilotis, quando de uso coletivo;
VI - Os terraços sobre o último pavimento, quando de uso coletivo;

VII - Bicicletários e dependências similares, quando de uso coletivo.

§ 11 – O empreendimento, cuja obra seja realizada integralmente por
empresa certificada pela ISO 14.001, ou outra regulamentação ISO que venha
substitui-la, sob o enfoque, no mínimo, do gerenciamento sustentável de resíduos
da construção civil, uso racional da água e controle de poluição, terá desconto de
50% do valor conferido a título de outorga onerosa, mediante comprovação da
referida certificação junto ao órgão municipal de meio ambiente.”

TRANSFERÊNCIA DO DIREITO DE CONSTRUIR

Art. 67 - A Lei Municipal poderá autorizar o proprietário de imóvel
urbano, privado ou público, a exercer em outro local, ou alienar, mediante
escritura pública, o direito de construir previsto no plano diretor ou em legislação
urbanística dele decorrente, quando o referido imóvel for considerado necessário
para fins de:
I – implantação de equipamentos urbanos e comunitários;
II – preservação, quando o imóvel for considerado de interesse histórico,
ambiental, paisagístico, social ou cultural;
III – servir a programas de regularização fundiária, urbanização de áreas
ocupadas por população de baixa renda e habitação de interesse social.

Parágrafo Único - O Município deverá identificar áreas prioritárias para
uso deste instrumento de gestão e regulamentar as condições relativas à aplicação
da transferência do direito de construir.

DIREITO DE PREEMPÇÃO

Art. 68 - O Direito de Preempção confere ao Poder Público Municipal
preferência para aquisição de imóvel urbano objeto de alienação onerosa entre
particulares.

Parágrafo Único - Lei Municipal específica deverá regulamentar este
instrumento, delimitando as áreas em que incidirá o Direito de Preempção e
fixando prazo de vigência, não superior a cinco anos, renovável a partir de um
ano após o decurso do prazo inicial de vigência.

PARCELAMENTO, EDIFICAÇÃO OU UTILIZAÇÃO COMPULSÓRIOS

Art. 69 - A Lei Municipal específica poderá determinar o parcelamento,
a edificação ou a utilização compulsórios do solo urbano não edificado,
subutilizado ou não utilizado, devendo fixar as condições e os prazos para
implementação da referida obrigação, em conformidade com o Estatuto da
Cidade./

IPTU PROGRESSIVO E IPTU VERDE
Art. 70 – Para efeito deste imposto, no imóvel caracterizado como solo
urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado, cujo proprietário, possuidor
a qualquer título ou detentor de domínio útil, tenha sido regularmente notificado
para promover seu adequado aproveitamento e tenha descumprido as condições e
os

prazos

estabelecidos

para

parcelamento,

edificação

ou

utilização

compulsórios, incide IPTU Progressivo no Tempo, mediante aplicação de
alíquotas majoradas anualmente pelo prazo de 5 (cinco) anos consecutivos até a
alíquota máxima de 15% (quinze por cento).

§ 1º - Constitui fato gerador do IPTU Progressivo no Tempo, ser
proprietário, possuidor a qualquer título ou detentor de domínio útil, de imóvel
urbano na data de1º de janeiro do exercício subsequente ao da constatação do

descumprimento das condições e dos prazos estabelecidos para parcelamento,
edificação ou utilização compulsórios, desde que o descumprimento perdure até
essa data, e, em 1º de janeiro de cada exercício seguinte, até que se cumpra a
obrigação de parcelar, edificar ou utilizar o imóvel ou que ocorra a sua
desapropriação.

§ 2º - Para efeito do cálculo do IPTU Progressivo no Tempo será
utilizada a alíquota igual ao dobro do valor da alíquota do IPTU do ano anterior,
nos termos do Código Tributário do Município de Catalão, respeitado o limite
estabelecido no caput deste artigo.

§ 3º - No primeiro ano de incidência do IPTU Progressivo no Tempo, o
valor da alíquota do ano anterior, mencionado no § 2º deste artigo, será aquele
que foi ou teria sido aplicado para o lançamento do IPTU no exercício anterior,
em conformidade com o Código Tributário Municipal, desconsiderando qualquer
isenção, inclusive aquelas contempladas por lei especial, acréscimo, desconto ou
limite de diferença nominal entre exercícios.

§ 4º - A majoração das alíquotas prosseguirá com a mesma base de
cálculo, mesmo que em exercícios posteriores ocorra alteração de dados
cadastrais do imóvel que implique enquadramento diverso do adotado conforme
disposto no § 3º deste artigo.

§ 5º - O lançamento do IPTU Progressivo no Tempo será efetuado na
seguinte conformidade:
I – lançamento regular do IPTU em conformidade com a disposição do
Código Tributário Municipal, sem qualquer desconto na base de cálculo,
isenção do tributo ou outros benefícios fiscais;
II – lançamento complementar do IPTU Progressivo no Tempo, que
consiste no produto do valor venal do imóvel, sem qualquer desconto,

pela alíquota apurada conforme os Parágrafos 2º, 3º e 4º deste artigo,
subtraído do valor lançado conforme o inciso I deste parágrafo.

§ 6º - O lançamento complementar a que se refere o inciso II do § 5º
deste artigo conterá aviso indicando tratar–se de tributação em razão do
descumprimento da função social da propriedade.

§ 7º - Comprovado o cumprimento da obrigação de parcelar, edificar ou
utilizar o imóvel, ocorrerá o lançamento do IPTU no exercício seguinte sem a
aplicação das alíquotas previstas nesta Lei.

§ 8º - Enquanto o proprietário, possuidor a qualquer título ou detentor de
domínio útil, atender às condições e aos prazos estabelecidos para o
parcelamento, edificação ou utilização compulsórios do imóvel, considera–se
comprovado o cumprimento da respectiva obrigação, para fins do disposto nos
Parágrafos 1º e 7º deste artigo.

§ 9º - O IPTU Progressivo no Tempo incide, inclusive, nos imóveis que
possuem isenção quando constatado o não cumprimento da função social da
propriedade, conforme disposto nesta lei.

§ 10 - É vedada a concessão de isenções, anistias, incentivos ou
benefícios fiscais relativos ao IPTU Progressivo no Tempo.

Art. 71 - Caso o proprietário, possuidor a qualquer título ou detentor de
domínio útil de imóvel isento do IPTU seja notificado para o parcelamento,
edificação ou utilização compulsórios, a isenção do imposto deve ser cancelada.

§ 1º - Cancelada a isenção, o IPTU será lançado a partir da data da
ocorrência dos fatos geradores supervenientes.

§ 2º - Em caso de impugnação à notificação referida no caput deste
artigo com decisão favorável ao o proprietário, possuidor a qualquer título ou
detentor de domínio útil, proceder–se–á à análise do mérito quanto ao benefício
da isenção para os fatos geradores ocorridos desde o seu cancelamento.

§ 3º - É vedada a concessão de quaisquer isenções do IPTU incidente
sobre imóvel objeto de notificação para parcelamento, edificação ou utilização
compulsórios, enquanto a exigência não tiver sido totalmente cumprida.

§ 4º - Comprovado o cumprimento da obrigação de parcelar, edificar ou
utilizar o imóvel, proceder–se–á à análise do mérito quanto ao benefício da
isenção para os fatos geradores posteriores.

Art. 72 - Decorrido o prazo de 5 (cinco) anos de incidência do IPTU
Progressivo no Tempo sem que o proprietário, possuidor a qualquer título ou
detentor de domínio útil do imóvel tenha cumprido a obrigação de parcelá-lo,
edificá-lo ou utilizá-lo, conforme o caso, o órgão municipal competente deve
acionar a Procuradoria Geral do Município para análise quanto à conveniência de
se proceder à desapropriação do bem.

§ 1 - Será procedido o lançamento do IPTU Progressivo no Tempo, pela
alíquota majorada, até que se cumpra a obrigação de parcelar, edificar ou utilizar
o imóvel ou que ocorra a sua desapropriação.

§ 2º - Para efeito da incidência do IPTU Progressivo no Tempo, contarse-á o prazo de 8 (oito) anos das obras de infraestrutura do loteamento, prazo
após o qual incide a obrigação de notificação dos proprietários, possuidores a
qualquer título ou detentores de domínio útil, de imóveis urbanos que não
cumpram a função social da propriedade nos termos desta lei.

§ 3º - Nas glebas situadas dentro do perímetro urbano, que não possuam
atividade econômica comprovadamente tipificada como de zona rural e sobre as
quais incida IPTU, decorrido o lapso temporal de 5 (cinco) anos da primeira
incidência do imposto, aplicar-se-á a incidência do IPTU Progressivo no Tempo,
prazo após o qual incide a obrigação de notificação dos proprietários,
possuidores a qualquer título ou detentores de domínio útil, para o cumprimento
da função social da propriedade, nos termos desta lei.

Art. 73 - A Procuradoria Geral do Município editará normas
complementares necessárias à execução do disposto nesta Lei.

Art. 74 - O Poder Executivo Municipal fica obrigado a regulamentar o
IPTU VERDE, no prazo máximo de 180 dias, mediante política de incidir
percentual de desconto sobre o valor devido a título de IPTU conforme o efetivo
plantio de árvores por lote.

OPERAÇÕES URBANAS CONSORCIADAS

Art. 75 - Considera-se Operação Urbana Consorciada o conjunto de
intervenções e medidas coordenadas pelo Poder Público municipal, com a
participação dos proprietários, moradores, usuários permanentes e investidores
privados, com o objetivo de alcançar em uma área transformações urbanísticas
estruturais, melhorias sociais e a valorização ambiental.

§ 1º - Lei Municipal específica poderá delimitar área para aplicação de
operações consorciadas.

§ 2º - Poderão ser previstas nas Operações Urbanas Consorciadas, entre
outras medidas:

I – a modificação de índices e características de parcelamento, uso e
ocupação do solo e subsolo, bem como alterações das normas edilícias,
considerado o impacto ambiental delas decorrente;
II – a regularização de construções, reformas ou ampliações executadas
em desacordo com a legislação vigente.
III – a concessão de incentivos a operações urbanas que utilizam
tecnologias visando a redução de impactos ambientais, e que comprovem
a utilização, nas construções e uso de edificações urbanas, de tecnologias
que reduzam os impactos ambientais e economizem recursos naturais,
especificadas as modalidades de design e de obras a serem
contempladas.

§ 3º - Da lei específica que aprovar a Operação Urbana Consorciada
constará o Plano de Operação Urbana Consorciada, contendo, no mínimo:
I – definição da área a ser atingida;
II – programa básico de ocupação da área;
III – programa de atendimento econômico e social para a população
diretamente afetada pela operação;
IV – finalidades da operação;
V – estudo prévio de impacto de vizinhança;
VI – forma de controle da operação, obrigatoriamente compartilhado
com representação da sociedade civil;
VII – natureza dos incentivos a serem concedidos aos proprietários,
usuários permanentes e investidores privados, uma vez atendido o
disposto na Lei.

GESTÃO ORÇAMENTÁRIA PARTICIPATIVA

Art. 76 - A gestão orçamentária participativa dar-se-á através da
discussão pública dos orçamentos anuais que deverá ser realizada uma vez ao

ano através de audiência pública em momento anterior a aprovação do plano
orçamentário.

TÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 77 - As legislações mencionadas nesta Lei Complementar, nos
diversos aspectos relacionados com a implementação da política de
desenvolvimento sustentável e ambiental, serão a ela tidas por complementares,
respeitada a hierarquia das normas que compõe o Ordenamento Jurídico Pátrio.

Parágrafo Único - A legislação complementar a esta Lei deve observar
e garantir a segurança jurídica dos direitos adquiridos e dos atos jurídicos
perfeitos, principalmente no que diz respeito aos usos não conformes
consolidados antes da vigência desta Lei.
Art. 78 – A Secretaria Municipal de Planejamento e Regulação deverá,
no prazo máximo de 1 (um) ano:
I – proceder, onde couber pelos termos da Lei Orgânica do Município, à
elaboração das minutas de decretos do Executivo necessários à
regulamentação de dispositivos desta Lei relacionados com a
implementação da Política Urbana;
II – proceder, para encaminhamento à Câmara Municipal pelo
Executivo, onde couber pelos termos da Lei Orgânica do Município, a
elaboração das minutas dos projetos de lei necessários à implementação
da política de desenvolvimento sustentável e ambiental estabelecida
nesta Lei, regulamentando os dispositivos não abrangidos pelas
legislações complementares;

III – proceder, onde couber, à elaboração dos planos e programas
necessários

à

implementação

das

diretrizes

de

Política

de

Desenvolvimento Sustentável estabelecidas nesta Lei;
IV – organizar e instalar, o Sistema Municipal de Informações, com
mapas e demais informações deste Plano Diretor de Ordenamento do
Território e Desenvolvimento Sustentável de Catalão, devidamente
digitalizadas em condições de ser fornecidas e disponibilizadas para a
população em geral (interatividade);
V – divulgar, disponibilizando-a para consulta pública, na página da
internet da Prefeitura Municipal, toda a legislação

municipal

devidamente atualizada com as alterações ocorridas em seus textos, tão
logo ocorram;
VI – providenciar o levantamento planialtimétrico e cadastral do
Município.

Art. 79 - O Município, no prazo máximo de 10 (dez) anos da
promulgação desta Lei, deverá proceder a revisão geral do Plano Diretor ora
instituído, considerando os resultados de sua aplicação e as transformações
socioeconômicas, físicas e ambientais verificadas no período, promovendo a
adequação que se fizer necessária.
Parágrafo Único – A administração municipal deverá criar Fórum de
Revisões Pontuais, através do CONCIDADES, que se reunirá de 2 (dois) em 2
(dois) anos para verificar o andamento das implementações previstas na presente
lei, identificando os pontos não efetivados ou efetivados precariamente,
propondo soluções para sua efetivação plena.

Art. 80 - Integram a presente Lei Complementar os seguintes anexos:
I – Anexo I - Macrozoneamento;
II – Anexo II - Microzoneamento e Memorial Descritivo.

III – Anexo III - Sistema Viário.

Parágrafo Único - Os anexos que acompanham esta Lei Complementar
são partes integrantes da mesma, não podendo, em hipótese alguma, ser
interpretados desassociados da letra da Lei, e, havendo divergência de
interpretação entre a Lei e o anexo, deve prevalecer, sempre, a letra da Lei.

Art. 81 - Qualquer alteração aos dispositivos desta Lei deverá ser
precedida de audiência pública, garantindo–se ampla participação popular, nos
termos do Estatuto da Cidade, e observando–se o rito de aprovação de Lei
Complementar, no termos da Lei Orgânica deste Município.

Art. 82 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário e, em especial, a Lei Municipal n° 2.210 de 05 de
agosto de 2004.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE
CATALÃO-GO, Estado de Goiás, aos 08 (oito) dias do mês de dezembro de
2016.

JARDEL SEBBA
Prefeito Municipal
OBS: ALTERADA PELA LEI 3.462, 17.03.2017

Anexo I

Anexo II

Memorial descritivo do Perímetro Urbano de Catalão

Área: 12.840,8582 ha
Perímetro: 71.682,48 m
Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice 1, definido pelas coordenadas E:
192.317,554 m e N: 7.989.425,441 m com azimute 264° 15' 39,55'' e distância de 46,78 m
até o vértice 2, definido pelas coordenadas E: 192.271,007 m e N: 7.989.420,763 m com
azimute 258° 51' 04,02'' e distância de 31,14 m até o vértice 3, definido pelas coordenadas
E: 192.240,456 m e N: 7.989.414,742 m com azimute 296° 36' 12,06'' e distância de 10,24
m até o vértice 4, definido pelas coordenadas E: 192.231,303 m e N: 7.989.419,326 m com
azimute 184° 21' 38,74'' e distância de 14,58 m até o vértice 5, definido pelas coordenadas
E: 192.230,195 m e N: 7.989.404,787 m com azimute 200° 27' 45,06'' e distância de 26,50
m até o vértice 6, definido pelas coordenadas E: 192.220,930 m e N: 7.989.379,959 m com
azimute 204° 54' 39,28'' e distância de 18,55 m até o vértice 7, definido pelas coordenadas
E: 192.213,117 m e N: 7.989.363,134 m com azimute 205° 13' 42,55'' e distância de 21,45
m até o vértice 8, definido pelas coordenadas E: 192.203,972 m e N: 7.989.343,726 m com
azimute 207° 15' 16,74'' e distância de 12,98 m até o vértice 9, definido pelas coordenadas
E: 192.198,030 m e N: 7.989.332,191 m com azimute 208° 29' 59,54'' e distância de 18,18
m até o vértice 10, definido pelas coordenadas E: 192.189,355 m e N: 7.989.316,213 m
com azimute 207° 15' 42,35'' e distância de 8,85 m até o vértice 11, definido pelas
coordenadas E: 192.185,301 m e N: 7.989.308,347 m com azimute 208° 22' 43,40'' e
distância de 13,44 m até o vértice 12, definido pelas coordenadas E: 192.178,912 m e N:
7.989.296,519 m com azimute 207° 29' 47,18'' e distância de 14,14 m até o vértice 13,
definido pelas coordenadas E: 192.172,385 m e N: 7.989.283,980 m com azimute 214° 02'
41,47'' e distância de 11,59 m até o vértice 14, definido pelas coordenadas E: 192.165,896
m e N: 7.989.274,375 m com azimute 214° 02' 49,24'' e distância de 21,50 m até o vértice
15, definido pelas coordenadas E: 192.153,857 m e N: 7.989.256,558 m com azimute 218°
28' 58,70'' e distância de 22,97 m até o vértice 16, definido pelas coordenadas E:
192.139,561 m e N: 7.989.238,575 m com azimute 217° 50' 24,94'' e distância de 27,44 m
até o vértice 17, definido pelas coordenadas E: 192.122,729 m e N: 7.989.216,906 m com
azimute 221° 56' 48,41'' e distância de 27,60 m até o vértice 18, definido pelas coordenadas
E: 192.104,281 m e N: 7.989.196,380 m com azimute 221° 13' 50,60'' e distância de 21,49
m até o vértice 19, definido pelas coordenadas E: 192.090,118 m e N: 7.989.180,219 m
com azimute 226° 01' 01,02'' e distância de 30,16 m até o vértice 20, definido pelas
coordenadas E: 192.068,414 m e N: 7.989.159,272 m com azimute 226° 01' 07,42'' e
distância de 14,13 m até o vértice 21, definido pelas coordenadas E: 192.058,249 m e N:
7.989.149,462 m com azimute 231° 44' 10,51'' e distância de 33,51 m até o vértice 22,
definido pelas coordenadas E: 192.031,938 m e N: 7.989.128,710 m com azimute 198° 32'
03,17'' e distância de 31,69 m até o vértice 23, definido pelas coordenadas E: 192.021,866
m e N: 7.989.098,667 m com azimute 184° 57' 41,31'' e distância de 132,53 m até o vértice
24, definido pelas coordenadas E: 192.010,404 m e N: 7.988.966,631 m com azimute 171°
00' 24,45'' e distância de 132,58 m até o vértice 25, definido pelas coordenadas E:
192.031,128 m e N: 7.988.835,685 m com azimute 161° 59' 51,17'' e distância de 84,54 m
até o vértice 26, definido pelas coordenadas E: 192.057,254 m e N: 7.988.755,287 m com
azimute 172° 40' 00,02'' e distância de 80,36 m até o vértice 27, definido pelas coordenadas
E: 192.067,512 m e N: 7.988.675,581 m com azimute 123° 15' 32,77'' e distância de 106,80
m até o vértice 28, definido pelas coordenadas E: 192.156,818 m e N: 7.988.617,009 m
com azimute 154° 49' 18,54'' e distância de 88,71 m até o vértice 29, definido pelas

coordenadas E: 192.194,557 m e N: 7.988.536,730 m com azimute 149° 02' 57,55'' e
distância de 187,86 m até o vértice 30, definido pelas coordenadas E: 192.291,176 m e N:
7.988.375,616 m com azimute 151° 12' 55,02'' e distância de 41,29 m até o vértice 31,
definido pelas coordenadas E: 192.311,059 m e N: 7.988.339,425 m com azimute 158° 47'
39,14'' e distância de 90,18 m até o vértice 32, definido pelas coordenadas E: 192.343,680
m e N: 7.988.255,348 m com azimute 143° 14' 56,59'' e distância de 46,40 m até o vértice
33, definido pelas coordenadas E: 192.371,440 m e N: 7.988.218,174 m com azimute 145°
45' 25,96'' e distância de 41,21 m até o vértice 34, definido pelas coordenadas E:
192.394,630 m e N: 7.988.184,106 m com azimute 144° 11' 22,05'' e distância de 150,60 m
até o vértice 35, definido pelas coordenadas E: 192.482,747 m e N: 7.988.061,976 m com
azimute 153° 13' 18,29'' e distância de 26,08 m até o vértice 36, definido pelas coordenadas
E: 192.494,497 m e N: 7.988.038,693 m com azimute 175° 17' 51,01'' e distância de 72,01
m até o vértice 37, definido pelas coordenadas E: 192.500,401 m e N: 7.987.966,922 m
com azimute 172° 17' 14,33'' e distância de 72,94 m até o vértice 38, definido pelas
coordenadas E: 192.510,190 m e N: 7.987.894,643 m com azimute 168° 49' 35,67'' e
distância de 86,14 m até o vértice 39, definido pelas coordenadas E: 192.526,883 m e N:
7.987.810,133 m com azimute 181° 10' 12,60'' e distância de 48,03 m até o vértice 40,
definido pelas coordenadas E: 192.525,902 m e N: 7.987.762,116 m com azimute 197° 39'
40,12'' e distância de 165,30 m até o vértice 41, definido pelas coordenadas E: 192.475,751
m e N: 7.987.604,605 m com azimute 187° 49' 18,88'' e distância de 100,89 m até o vértice
42, definido pelas coordenadas E: 192.462,021 m e N: 7.987.504,652 m com azimute 197°
52' 14,36'' e distância de 153,41 m até o vértice 43, definido pelas coordenadas E:
192.414,943 m e N: 7.987.358,641 m com azimute 211° 45' 05,33'' e distância de 81,95 m
até o vértice 44, definido pelas coordenadas E: 192.371,820 m e N: 7.987.288,960 m com
azimute 179° 58' 38,01'' e distância de 24,15 m até o vértice 45, definido pelas coordenadas
E: 192.371,830 m e N: 7.987.264,809 m com azimute 169° 27' 06,36'' e distância de 30,29
m até o vértice 46, definido pelas coordenadas E: 192.377,374 m e N: 7.987.235,034 m
com azimute 174° 15' 39,72'' e distância de 40,79 m até o vértice 47, definido pelas
coordenadas E: 192.381,453 m e N: 7.987.194,451 m com azimute 181° 44' 13,64'' e
distância de 114,31 m até o vértice 48, definido pelas coordenadas E: 192.377,988 m e N:
7.987.080,196 m com azimute 192° 12' 37,25'' e distância de 26,21 m até o vértice 49,
definido pelas coordenadas E: 192.372,444 m e N: 7.987.054,575 m com azimute 208° 14'
01,30'' e distância de 20,53 m até o vértice 50, definido pelas coordenadas E: 192.362,731
m e N: 7.987.036,487 m com azimute 211° 36' 31,53'' e distância de 25,11 m até o vértice
51, definido pelas coordenadas E: 192.349,572 m e N: 7.987.015,105 m com azimute 202°
51' 05,75'' e distância de 29,03 m até o vértice 52, definido pelas coordenadas E:
192.338,300 m e N: 7.986.988,356 m com azimute 166° 13' 39,96'' e distância de 39,50 m
até o vértice 53, definido pelas coordenadas E: 192.347,703 m e N: 7.986.949,994 m com
azimute 153° 24' 54,17'' e distância de 43,77 m até o vértice 54, definido pelas coordenadas
E: 192.367,292 m e N: 7.986.910,849 m com azimute 174° 48' 04,12'' e distância de 43,24
m até o vértice 55, definido pelas coordenadas E: 192.371,210 m e N: 7.986.867,789 m
com azimute 198° 10' 50,95'' e distância de 52,74 m até o vértice 56, definido pelas
coordenadas E: 192.354,755 m e N: 7.986.817,684 m com azimute 188° 04' 47,83'' e
distância de 94,62 m até o vértice 57, definido pelas coordenadas E: 192.341,456 m e N:
7.986.724,004 m com azimute 191° 06' 10,63'' e distância de 40,69 m até o vértice 58,
definido pelas coordenadas E: 192.333,620 m e N: 7.986.684,076 m com azimute 169° 22'
16,93'' e distância de 25,49 m até o vértice 59, definido pelas coordenadas E: 192.338,322
m e N: 7.986.659,023 m com azimute 141° 18' 56,54'' e distância de 45,13 m até o vértice
60, definido pelas coordenadas E: 192.366,530 m e N: 7.986.623,793 m com azimute 166°
59' 41,27'' e distância de 20,89 m até o vértice 61, definido pelas coordenadas E:
192.371,232 m e N: 7.986.603,437 m com azimute 158° 36' 44,39'' e distância de 38,68 m
até o vértice 62, definido pelas coordenadas E: 192.385,336 m e N: 7.986.567,424 m com

azimute 152° 49' 48,68'' e distância de 34,32 m até o vértice 63, definido pelas coordenadas
E: 192.401,008 m e N: 7.986.536,891 m com azimute 161° 33' 00,93'' e distância de 34,66
m até o vértice 64, definido pelas coordenadas E: 192.411,978 m e N: 7.986.504,009 m
com azimute 163° 55' 11,20'' e distância de 45,30 m até o vértice 65, definido pelas
coordenadas E: 192.424,526 m e N: 7.986.460,478 m com azimute 185° 19' 09,16'' e
distância de 33,81 m até o vértice 66, definido pelas coordenadas E: 192.421,392 m e N:
7.986.426,814 m com azimute 174° 20' 00,11'' e distância de 31,65 m até o vértice 67,
definido pelas coordenadas E: 192.424,517 m e N: 7.986.395,323 m com azimute 165° 03'
22,81'' e distância de 36,46 m até o vértice 68, definido pelas coordenadas E: 192.433,920
m e N: 7.986.360,092 m com azimute 169° 29' 58,55'' e distância de 43,00 m até o vértice
69, definido pelas coordenadas E: 192.441,755 m e N: 7.986.317,816 m com azimute 171°
23' 17,39'' e distância de 57,63 m até o vértice 70, definido pelas coordenadas E:
192.450,384 m e N: 7.986.260,839 m com azimute 144° 26' 18,76'' e distância de 26,95 m
até o vértice 71, definido pelas coordenadas E: 192.466,056 m e N: 7.986.238,918 m com
azimute 156° 06' 32,59'' e distância de 76,04 m até o vértice 72, definido pelas coordenadas
E: 192.496,852 m e N: 7.986.169,393 m com azimute 211° 55' 05,99'' e distância de 27,32
m até o vértice 73, definido pelas coordenadas E: 192.482,407 m e N: 7.986.146,203 m
com azimute 266° 08' 48,98'' e distância de 9,03 m até o vértice 74, definido pelas
coordenadas E: 192.473,395 m e N: 7.986.145,596 m com azimute 272° 20' 59,13'' e
distância de 26,37 m até o vértice 75, definido pelas coordenadas E: 192.447,051 m e N:
7.986.146,677 m com azimute 247° 16' 06,25'' e distância de 12,13 m até o vértice 76,
definido pelas coordenadas E: 192.435,863 m e N: 7.986.141,990 m com azimute 229° 35'
54,34'' e distância de 12,80 m até o vértice 77, definido pelas coordenadas E: 192.426,120
m e N: 7.986.133,697 m com azimute 190° 57' 46,82'' e distância de 11,38 m até o vértice
78, definido pelas coordenadas E: 192.423,954 m e N: 7.986.122,520 m com azimute 171°
04' 43,81'' e distância de 18,61 m até o vértice 79, definido pelas coordenadas E:
192.426,841 m e N: 7.986.104,131 m com azimute 181° 32' 57,05'' e distância de 13,61 m
até o vértice 80, definido pelas coordenadas E: 192.426,473 m e N: 7.986.090,524 m com
azimute 227° 53' 40,75'' e distância de 8,75 m até o vértice 81, definido pelas coordenadas
E: 192.419,984 m e N: 7.986.084,660 m com azimute 249° 37' 05,90'' e distância de 5,78 m
até o vértice 82, definido pelas coordenadas E: 192.414,569 m e N: 7.986.082,648 m com
azimute 253° 35' 53,18'' e distância de 18,97 m até o vértice 83, definido pelas coordenadas
E: 192.396,366 m e N: 7.986.077,290 m com azimute 237° 25' 47,05'' e distância de 26,12
m até o vértice 84, definido pelas coordenadas E: 192.374,353 m e N: 7.986.063,228 m
com azimute 222° 32' 02,63'' e distância de 11,74 m até o vértice 85, definido pelas
coordenadas E: 192.366,414 m e N: 7.986.054,574 m com azimute 214° 12' 47,13'' e
distância de 8,35 m até o vértice 86, definido pelas coordenadas E: 192.361,717 m e N:
7.986.047,667 m com azimute 257° 00' 55,27'' e distância de 17,40 m até o vértice 87,
definido pelas coordenadas E: 192.344,761 m e N: 7.986.043,757 m com azimute 293° 56'
51,33'' e distância de 7,11 m até o vértice 88, definido pelas coordenadas E: 192.338,265 m
e N: 7.986.046,642 m com azimute 307° 30' 58,19'' e distância de 8,20 m até o vértice 89,
definido pelas coordenadas E: 192.331,764 m e N: 7.986.051,633 m com azimute 297° 51'
51,53'' e distância de 16,32 m até o vértice 90, definido pelas coordenadas E: 192.317,334
m e N: 7.986.059,262 m com azimute 258° 07' 17,45'' e distância de 28,03 m até o vértice
91, definido pelas coordenadas E: 192.289,907 m e N: 7.986.053,493 m com azimute 235°
57' 41,45'' e distância de 29,19 m até o vértice 92, definido pelas coordenadas E:
192.265,718 m e N: 7.986.037,154 m com azimute 261° 38' 56,19'' e distância de 35,19 m
até o vértice 93, definido pelas coordenadas E: 192.230,901 m e N: 7.986.032,043 m com
azimute 234° 06' 51,16'' e distância de 41,29 m até o vértice 94, definido pelas coordenadas
E: 192.197,448 m e N: 7.986.007,840 m com azimute 260° 11' 04,78'' e distância de 67,13
m até o vértice 95, definido pelas coordenadas E: 192.131,300 m e N: 7.985.996,396 m
com azimute 242° 38' 00,93'' e distância de 73,83 m até o vértice 96, definido pelas

coordenadas E: 192.065,733 m e N: 7.985.962,458 m com azimute 272° 02' 39,04'' e
distância de 49,57 m até o vértice 97, definido pelas coordenadas E: 192.016,199 m e N:
7.985.964,226 m com azimute 257° 12' 21,41'' e distância de 26,61 m até o vértice 98,
definido pelas coordenadas E: 191.990,253 m e N: 7.985.958,334 m com azimute 174° 46'
02,32'' e distância de 72,52 m até o vértice 99, definido pelas coordenadas E: 191.996,867
m e N: 7.985.886,116 m com azimute 187° 02' 38,34'' e distância de 94,31 m até o vértice
100, definido pelas coordenadas E: 191.985,301 m e N: 7.985.792,515 m com azimute 189°
28' 13,63'' e distância de 84,35 m até o vértice 101, definido pelas coordenadas E:
191.971,423 m e N: 7.985.709,315 m com azimute 198° 42' 08,04'' e distância de 82,96 m
até o vértice 102, definido pelas coordenadas E: 191.944,822 m e N: 7.985.630,737 m com
azimute 183° 48' 00,55'' e distância de 175,60 m até o vértice 103, definido pelas
coordenadas E: 191.933,184 m e N: 7.985.455,521 m com azimute 187° 17' 41,53'' e
distância de 100,19 m até o vértice 104, definido pelas coordenadas E: 191.920,462 m e N:
7.985.356,142 m com azimute 195° 43' 17,79'' e distância de 192,07 m até o vértice 105,
definido pelas coordenadas E: 191.868,417 m e N: 7.985.171,253 m com azimute 207° 22'
10,47'' e distância de 37,74 m até o vértice 106, definido pelas coordenadas E: 191.851,068
m e N: 7.985.137,741 m com azimute 225° 01' 31,44'' e distância de 45,78 m até o vértice
107, definido pelas coordenadas E: 191.818,685 m e N: 7.985.105,386 m com azimute 220°
12' 14,33'' e distância de 68,09 m até o vértice 108, definido pelas coordenadas E:
191.774,735 m e N: 7.985.053,386 m com azimute 230° 24' 47,29'' e distância de 43,52 m
até o vértice 109, definido pelas coordenadas E: 191.741,195 m e N: 7.985.025,652 m com
azimute 234° 29' 13,56'' e distância de 19,89 m até o vértice 110, definido pelas
coordenadas E: 191.725,003 m e N: 7.985.014,097 m com azimute 241° 50' 28,67'' e
distância de 36,73 m até o vértice 111, definido pelas coordenadas E: 191.692,619 m e N:
7.984.996,763 m com azimute 243° 27' 15,64'' e distância de 54,30 m até o vértice 112,
definido pelas coordenadas E: 191.644,044 m e N: 7.984.972,496 m com azimute 237° 24'
12,16'' e distância de 34,32 m até o vértice 113, definido pelas coordenadas E: 191.615,130
m e N: 7.984.954,007 m com azimute 192° 26' 08,75'' e distância de 246,92 m até o vértice
114, definido pelas coordenadas E: 191.561,957 m e N: 7.984.712,881 m com azimute 184°
58' 28,83'' e distância de 22,23 m até o vértice 115, definido pelas coordenadas E:
191.560,030 m e N: 7.984.690,738 m com azimute 177° 46' 00,10'' e distância de 74,19 m
até o vértice 116, definido pelas coordenadas E: 191.562,921 m e N: 7.984.616,604 m com
azimute 174° 17' 04,10'' e distância de 77,41 m até o vértice 117, definido pelas
coordenadas E: 191.570,630 m e N: 7.984.539,582 m com azimute 193° 30' 29,53'' e
distância de 24,75 m até o vértice 118, definido pelas coordenadas E: 191.564,848 m e N:
7.984.515,513 m com azimute 200° 20' 17,87'' e distância de 27,72 m até o vértice 119,
definido pelas coordenadas E: 191.555,212 m e N: 7.984.489,518 m com azimute 213° 08'
00,94'' e distância de 26,44 m até o vértice 120, definido pelas coordenadas E: 191.540,758
m e N: 7.984.467,374 m com azimute 198° 41' 05,15'' e distância de 54,79 m até o vértice
121, definido pelas coordenadas E: 191.523,206 m e N: 7.984.415,474 m com azimute 123°
00' 03,05'' e distância de 23,63 m até o vértice 122, definido pelas coordenadas E:
191.543,027 m e N: 7.984.402,602 m com azimute 131° 49' 14,97'' e distância de 89,10 m
até o vértice 123, definido pelas coordenadas E: 191.609,426 m e N: 7.984.343,191 m com
azimute 151° 30' 17,10'' e distância de 66,47 m até o vértice 124, definido pelas
coordenadas E: 191.641,139 m e N: 7.984.284,771 m com azimute 143° 56' 58,76'' e
distância de 40,42 m até o vértice 125, definido pelas coordenadas E: 191.664,923 m e N:
7.984.252,095 m com azimute 127° 14' 32,21'' e distância de 57,26 m até o vértice 126,
definido pelas coordenadas E: 191.710,511 m e N: 7.984.217,439 m com azimute 121° 58'
36,51'' e distância de 107,86 m até o vértice 127, definido pelas coordenadas E:
191.802,008 m e N: 7.984.160,317 m com azimute 130° 50' 53,58'' e distância de 68,13 m
até o vértice 128, definido pelas coordenadas E: 191.853,541 m e N: 7.984.115,759 m com
azimute 145° 41' 22,77'' e distância de 26,37 m até o vértice 129, definido pelas

coordenadas E: 191.868,407 m e N: 7.984.093,975 m com azimute 131° 23' 52,63'' e
distância de 22,46 m até o vértice 130, definido pelas coordenadas E: 191.885,254 m e N:
7.984.079,123 m com azimute 121° 44' 14,58'' e distância de 73,41 m até o vértice 131,
definido pelas coordenadas E: 191.947,689 m e N: 7.984.040,506 m com azimute 111° 18'
04,80'' e distância de 43,61 m até o vértice 132, definido pelas coordenadas E: 191.988,322
m e N: 7.984.024,663 m com azimute 95° 06' 46,40'' e distância de 66,66 m até o vértice
133, definido pelas coordenadas E: 192.054,721 m e N: 7.984.018,722 m com azimute 105°
10' 23,12'' e distância de 71,88 m até o vértice 134, definido pelas coordenadas E:
192.124,093 m e N: 7.983.999,909 m com azimute 130° 53' 25,11'' e distância de 39,33 m
até o vértice 135, definido pelas coordenadas E: 192.153,824 m e N: 7.983.974,164 m com
azimute 168° 13' 22,00'' e distância de 24,28 m até o vértice 136, definido pelas
coordenadas E: 192.158,778 m e N: 7.983.950,400 m com azimute 198° 26' 58,93'' e
distância de 18,79 m até o vértice 137, definido pelas coordenadas E: 192.152,832 m e N:
7.983.932,577 m com azimute 213° 42' 44,16'' e distância de 32,14 m até o vértice 138,
definido pelas coordenadas E: 192.134,994 m e N: 7.983.905,842 m com azimute 208° 37'
50,02'' e distância de 24,82 m até o vértice 139, definido pelas coordenadas E: 192.123,102
m e N: 7.983.884,058 m com azimute 212° 35' 49,86'' e distância de 42,31 m até o vértice
140, definido pelas coordenadas E: 192.100,308 m e N: 7.983.848,412 m com azimute 216°
04' 39,13'' e distância de 55,53 m até o vértice 141, definido pelas coordenadas E:
192.067,605 m e N: 7.983.803,529 m com azimute 192° 29' 48,51'' e distância de 91,51 m
até o vértice 142, definido pelas coordenadas E: 192.047,804 m e N: 7.983.714,188 m com
azimute 160° 43' 31,07'' e distância de 87,06 m até o vértice 143, definido pelas
coordenadas E: 192.076,544 m e N: 7.983.632,004 m com azimute 153° 24' 54,31'' e
distância de 159,44 m até o vértice 144, definido pelas coordenadas E: 192.147,898 m e N:
7.983.489,419 m com azimute 175° 35' 51,06'' e distância de 38,73 m até o vértice 145,
definido pelas coordenadas E: 192.150,871 m e N: 7.983.450,802 m com azimute 168° 48'
16,16'' e distância de 25,78 m até o vértice 146, definido pelas coordenadas E: 192.155,876
m e N: 7.983.425,514 m com azimute 194° 02' 52,69'' e distância de 89,82 m até o vértice
147, definido pelas coordenadas E: 192.134,074 m e N: 7.983.338,379 m com azimute 179°
10' 51,44'' e distância de 69,32 m até o vértice 148, definido pelas coordenadas E:
192.135,065 m e N: 7.983.269,066 m com azimute 145° 32' 15,52'' e distância de 42,03 m
até o vértice 149, definido pelas coordenadas E: 192.158,850 m e N: 7.983.234,410 m com
azimute 133° 14' 21,03'' e distância de 46,25 m até o vértice 150, definido pelas
coordenadas E: 192.192,544 m e N: 7.983.202,725 m com azimute 143° 38' 58,40'' e
distância de 41,80 m até o vértice 151, definido pelas coordenadas E: 192.217,320 m e N:
7.983.169,059 m com azimute 151° 08' 46,59'' e distância de 109,22 m até o vértice 152,
definido pelas coordenadas E: 192.270,029 m e N: 7.983.073,395 m com azimute 184° 34'
41,68'' e distância de 24,83 m até o vértice 153, definido pelas coordenadas E: 192.268,047
m e N: 7.983.048,641 m com azimute 206° 35' 05,00'' e distância de 31,00 m até o vértice
154, definido pelas coordenadas E: 192.254,172 m e N: 7.983.020,916 m com azimute 229°
47' 15,48'' e distância de 33,74 m até o vértice 155, definido pelas coordenadas E:
192.228,406 m e N: 7.982.999,132 m com azimute 216° 53' 38,63'' e distância de 44,57 m
até o vértice 156, definido pelas coordenadas E: 192.201,648 m e N: 7.982.963,486 m com
azimute 199° 31' 03,61'' e distância de 50,43 m até o vértice 157, definido pelas
coordenadas E: 192.184,800 m e N: 7.982.915,957 m com azimute 223° 23' 17,39'' e
distância de 24,53 m até o vértice 158, definido pelas coordenadas E: 192.167,953 m e N:
7.982.898,134 m com azimute 226° 34' 23,55'' e distância de 51,85 m até o vértice 159,
definido pelas coordenadas E: 192.130,294 m e N: 7.982.862,488 m com azimute 210° 30'
27,06'' e distância de 42,97 m até o vértice 160, definido pelas coordenadas E: 192.108,481
m e N: 7.982.825,469 m com azimute 195° 36' 53,24'' e distância de 29,42 m até o vértice
161, definido pelas coordenadas E: 192.100,563 m e N: 7.982.797,136 m com azimute 180°
e distância de 23,76 m até o vértice 162, definido pelas coordenadas E: 192.100,563 m e N:

7.982.773,372 m com azimute 201° 57' 17,90'' e distância de 53,35 m até o vértice 163,
definido pelas coordenadas E: 192.080,617 m e N: 7.982.723,892 m com azimute 186° 35'
09,07'' e distância de 112,25 m até o vértice 164, definido pelas coordenadas E:
192.067,743 m e N: 7.982.612,385 m com azimute 195° 28' 26,85'' e distância de 48,29 m
até o vértice 165, definido pelas coordenadas E: 192.054,859 m e N: 7.982.565,847 m com
azimute 205° 20' 12,05'' e distância de 27,81 m até o vértice 166, definido pelas
coordenadas E: 192.042,957 m e N: 7.982.540,710 m com azimute 182° 48' 04,41'' e
distância de 80,91 m até o vértice 167, definido pelas coordenadas E: 192.039,003 m e N:
7.982.459,898 m com azimute 188° 43' 17,86'' e distância de 46,07 m até o vértice 168,
definido pelas coordenadas E: 192.032,017 m e N: 7.982.414,356 m com azimute 198° 46'
45,94'' e distância de 73,85 m até o vértice 169, definido pelas coordenadas E: 192.008,242
m e N: 7.982.344,436 m com azimute 194° 02' 53,16'' e distância de 48,99 m até o vértice
170, definido pelas coordenadas E: 191.996,349 m e N: 7.982.296,907 m com azimute 183°
56' 54,74'' e distância de 86,35 m até o vértice 171, definido pelas coordenadas E:
191.990,403 m e N: 7.982.210,762 m com azimute 189° 32' 34,14'' e distância de 54,16 m
até o vértice 172, definido pelas coordenadas E: 191.981,425 m e N: 7.982.157,355 m com
azimute 267° 54' 46,69'' e distância de 53,08 m até o vértice 173, definido pelas
coordenadas E: 191.928,381 m e N: 7.982.155,422 m com azimute 272° 44' 40,09'' e
distância de 46,61 m até o vértice 174, definido pelas coordenadas E: 191.881,820 m e N:
7.982.157,654 m com azimute 275° 42' 21,78'' e distância de 104,03 m até o vértice 175,
definido pelas coordenadas E: 191.778,307 m e N: 7.982.167,997 m com azimute 319° 52'
27,66'' e distância de 85,66 m até o vértice 176, definido pelas coordenadas E: 191.723,100
m e N: 7.982.233,498 m com azimute 330° 14' 02,50'' e distância de 55,60 m até o vértice
177, definido pelas coordenadas E: 191.695,497 m e N: 7.982.281,762 m com azimute 323°
06' 22,76'' e distância de 94,83 m até o vértice 178, definido pelas coordenadas E:
191.638,565 m e N: 7.982.357,606 m com azimute 317° 44' 21,05'' e distância de 177,01 m
até o vértice 179, definido pelas coordenadas E: 191.519,525 m e N: 7.982.488,609 m com
azimute 309° 54' 43,03'' e distância de 96,72 m até o vértice 180, definido pelas
coordenadas E: 191.445,340 m e N: 7.982.550,663 m com azimute 292° 53' 54,67'' e
distância de 227,49 m até o vértice 181, definido pelas coordenadas E: 191.235,776 m e N:
7.982.639,180 m com azimute 270° e distância de 79,36 m até o vértice 182, definido pelas
coordenadas E: 191.156,416 m e N: 7.982.639,180 m com azimute 262° 07' 25,78'' e
distância de 113,21 m até o vértice 183, definido pelas coordenadas E: 191.044,277 m e N:
7.982.623,667 m com azimute 251° 50' 54,21'' e distância de 116,20 m até o vértice 184,
definido pelas coordenadas E: 190.933,863 m e N: 7.982.587,468 m com azimute 231° 21'
51,55'' e distância de 99,39 m até o vértice 185, definido pelas coordenadas E: 190.856,229
m e N: 7.982.525,414 m com azimute 237° 07' 02,26'' e distância de 69,85 m até o vértice
186, definido pelas coordenadas E: 190.797,571 m e N: 7.982.487,492 m com azimute 248°
28' 32,81'' e distância de 70,47 m até o vértice 187, definido pelas coordenadas E:
190.732,013 m e N: 7.982.461,636 m com azimute 255° 54' 24,71'' e distância de 58,72 m
até o vértice 188, definido pelas coordenadas E: 190.675,062 m e N: 7.982.447,338 m com
azimute 263° 27' 27,11'' e distância de 71,18 m até o vértice 189, definido pelas
coordenadas E: 190.604,347 m e N: 7.982.439,228 m com azimute 293° 04' 24,63'' e
distância de 241,90 m até o vértice 190, definido pelas coordenadas E: 190.381,795 m e N:
7.982.534,033 m com azimute 275° 11' 23,22'' e distância de 57,17 m até o vértice 191,
definido pelas coordenadas E: 190.324,863 m e N: 7.982.539,204 m com azimute 261° 45'
23,55'' e distância de 169,92 m até o vértice 192, definido pelas coordenadas E:
190.156,699 m e N: 7.982.514,841 m com azimute 252° 16' 28,38'' e distância de 148,39 m
até o vértice 193, definido pelas coordenadas E: 190.015,354 m e N: 7.982.469,663 m com
azimute 253° 34' 24,84'' e distância de 120,64 m até o vértice 194, definido pelas
coordenadas E: 189.899,642 m e N: 7.982.435,549 m com azimute 247° 07' 39,44'' e
distância de 84,26 m até o vértice 195, definido pelas coordenadas E: 189.822,007 m e N:

7.982.402,799 m com azimute 234° 22' 04,86'' e distância de 97,64 m até o vértice 196,
definido pelas coordenadas E: 189.742,648 m e N: 7.982.345,916 m com azimute 228° 40'
36,43'' e distância de 114,86 m até o vértice 197, definido pelas coordenadas E:
189.656,387 m e N: 7.982.270,072 m com azimute 243° 19' 52,45'' e distância de 226,41 m
até o vértice 198, definido pelas coordenadas E: 189.454,063 m e N: 7.982.168,452 m com
azimute 325° 40' 34,77'' e distância de 41,25 m até o vértice 199, definido pelas
coordenadas E: 189.430,805 m e N: 7.982.202,517 m com azimute 344° 43' 56,06'' e
distância de 35,38 m até o vértice 200, definido pelas coordenadas E: 189.421,489 m e N:
7.982.236,646 m com azimute 314° 12' 41,38'' e distância de 82,32 m até o vértice 201,
definido pelas coordenadas E: 189.362,488 m e N: 7.982.294,045 m com azimute 303° 05'
20,91'' e distância de 42,62 m até o vértice 202, definido pelas coordenadas E: 189.326,777
m e N: 7.982.317,315 m com azimute 306° 30' 17,25'' e distância de 52,15 m até o vértice
203, definido pelas coordenadas E: 189.284,855 m e N: 7.982.348,341 m com azimute 338°
49' 19,32'' e distância de 154,72 m até o vértice 204, definido pelas coordenadas E:
189.228,960 m e N: 7.982.492,613 m com azimute 321° 12' 23,59'' e distância de 57,12 m
até o vértice 205, definido pelas coordenadas E: 189.193,176 m e N: 7.982.537,129 m com
azimute 255° 15' 29,69'' e distância de 91,88 m até o vértice 206, definido pelas
coordenadas E: 189.104,317 m e N: 7.982.513,748 m com azimute 246° 13' 19,11'' e
distância de 108,68 m até o vértice 207, definido pelas coordenadas E: 189.004,858 m e N:
7.982.469,927 m com azimute 242° 34' 31,22'' e distância de 95,07 m até o vértice 208,
definido pelas coordenadas E: 188.920,471 m e N: 7.982.426,139 m com azimute 266° 18'
42,21'' e distância de 100,47 m até o vértice 209, definido pelas coordenadas E:
188.820,210 m e N: 7.982.419,676 m com azimute 280° 27' 55,29'' e distância de 130,46 m
até o vértice 210, definido pelas coordenadas E: 188.691,920 m e N: 7.982.443,373 m com
azimute 270° e distância de 29,11 m até o vértice 211, definido pelas coordenadas E:
188.662,812 m e N: 7.982.443,373 m com azimute 276° 58' 27,08'' e distância de 53,22 m
até o vértice 212, definido pelas coordenadas E: 188.609,986 m e N: 7.982.449,835 m com
azimute 284° 31' 23,82'' e distância de 60,14 m até o vértice 213, definido pelas
coordenadas E: 188.551,770 m e N: 7.982.464,916 m com azimute 299° 02' 01,27'' e
distância de 77,68 m até o vértice 214, definido pelas coordenadas E: 188.483,851 m e N:
7.982.502,616 m com azimute 301° 09' 45,28'' e distância de 47,88 m até o vértice 215,
definido pelas coordenadas E: 188.442,884 m e N: 7.982.527,390 m com azimute 299° 13'
39,32'' e distância de 30,88 m até o vértice 216, definido pelas coordenadas E: 188.415,932
m e N: 7.982.542,470 m com azimute 272° 29' 13,47'' e distância de 49,64 m até o vértice
217, definido pelas coordenadas E: 188.366,341 m e N: 7.982.544,624 m com azimute 260°
54' 59,66'' e distância de 27,29 m até o vértice 218, definido pelas coordenadas E:
188.339,389 m e N: 7.982.540,315 m com azimute 265° 03' 02,98'' e distância de 37,45 m
até o vértice 219, definido pelas coordenadas E: 188.302,077 m e N: 7.982.537,084 m com
azimute 216° 38' 26,52'' e distância de 43,46 m até o vértice 220, definido pelas
coordenadas E: 188.276,142 m e N: 7.982.502,214 m com azimute 247° 11' 01,85'' e
distância de 28,01 m até o vértice 221, definido pelas coordenadas E: 188.250,323 m e N:
7.982.491,352 m com azimute 254° 46' 00,73'' e distância de 51,67 m até o vértice 222,
definido pelas coordenadas E: 188.200,465 m e N: 7.982.477,775 m com azimute 266° 56'
00,94'' e distância de 50,77 m até o vértice 223, definido pelas coordenadas E: 188.149,765
m e N: 7.982.475,059 m com azimute 274° 10' 52,10'' e distância de 55,86 m até o vértice
224, definido pelas coordenadas E: 188.094,050 m e N: 7.982.479,132 m com azimute 234°
48' 24,05'' e distância de 28,27 m até o vértice 225, definido pelas coordenadas E:
188.070,949 m e N: 7.982.462,840 m com azimute 222° 32' 06,01'' e distância de 66,33 m
até o vértice 226, definido pelas coordenadas E: 188.026,106 m e N: 7.982.413,962 m com
azimute 330° 58' 19,07'' e distância de 135,14 m até o vértice 227, definido pelas
coordenadas E: 187.960,529 m e N: 7.982.532,130 m com azimute 306° 00' 10,33'' e
distância de 22,97 m até o vértice 228, definido pelas coordenadas E: 187.941,949 m e N:

7.982.545,630 m com azimute 301° 55' 22,01'' e distância de 169,15 m até o vértice 229,
definido pelas coordenadas E: 187.798,385 m e N: 7.982.635,070 m com azimute 291° 21'
14,55'' e distância de 41,71 m até o vértice 230, definido pelas coordenadas E: 187.759,538
m e N: 7.982.650,258 m com azimute 288° 25' 08,55'' e distância de 48,07 m até o vértice
231, definido pelas coordenadas E: 187.713,935 m e N: 7.982.665,445 m com azimute 287°
30' 43,10'' e distância de 67,30 m até o vértice 232, definido pelas coordenadas E:
187.649,754 m e N: 7.982.685,696 m com azimute 285° 00' 18,86'' e distância de 71,69 m
até o vértice 233, definido pelas coordenadas E: 187.580,505 m e N: 7.982.704,258 m com
azimute 275° 18' 38,39'' e distância de 72,94 m até o vértice 234, definido pelas
coordenadas E: 187.507,878 m e N: 7.982.711,009 m com azimute 257° 06' 11,95'' e
distância de 83,17 m até o vértice 235, definido pelas coordenadas E: 187.426,807 m e N:
7.982.692,446 m com azimute 270° e distância de 20,27 m até o vértice 236, definido pelas
coordenadas E: 187.406,539 m e N: 7.982.692,446 m com azimute 265° 55' 04,69'' e
distância de 94,82 m até o vértice 237, definido pelas coordenadas E: 187.311,956 m e N:
7.982.685,696 m com azimute 261° 34' 45,17'' e distância de 46,10 m até o vértice 238,
definido pelas coordenadas E: 187.266,352 m e N: 7.982.678,945 m com azimute 242° 48'
19,70'' e distância de 19,59 m até o vértice 239, definido pelas coordenadas E: 187.248,930
m e N: 7.982.669,993 m com azimute 242° 48' 14,38'' e distância de 46,87 m até o vértice
240, definido pelas coordenadas E: 187.207,238 m e N: 7.982.648,570 m com azimute 257°
08' 06,17'' e distância de 60,64 m até o vértice 241, definido pelas coordenadas E:
187.148,123 m e N: 7.982.635,069 m com azimute 235° 01' 59,49'' e distância de 20,61 m
até o vértice 242, definido pelas coordenadas E: 187.131,233 m e N: 7.982.623,257 m com
azimute 225° 01' 22,47'' e distância de 23,88 m até o vértice 243, definido pelas
coordenadas E: 187.114,344 m e N: 7.982.606,381 m com azimute 206° 35' 06,81'' e
distância de 26,42 m até o vértice 244, definido pelas coordenadas E: 187.102,521 m e N:
7.982.582,756 m com azimute 212° 29' 38,38'' e distância de 44,02 m até o vértice 245,
definido pelas coordenadas E: 187.078,874 m e N: 7.982.545,630 m com azimute 220° 23'
21,00'' e distância de 44,31 m até o vértice 246, definido pelas coordenadas E: 187.050,162
m e N: 7.982.511,880 m com azimute 232° 16' 37,36'' e distância de 66,19 m até o vértice
247, definido pelas coordenadas E: 186.997,803 m e N: 7.982.471,379 m com azimute 270°
e distância de 43,91 m até o vértice 248, definido pelas coordenadas E: 186.953,889 m e N:
7.982.471,379 m com azimute 246° 49' 09,58'' e distância de 38,58 m até o vértice 249,
definido pelas coordenadas E: 186.918,420 m e N: 7.982.456,191 m com azimute 245° 18'
01,33'' e distância de 103,78 m até o vértice 250, definido pelas coordenadas E:
186.824,138 m e N: 7.982.412,827 m com azimute 237° 54' 58,52'' e distância de 96,76 m
até o vértice 251, definido pelas coordenadas E: 186.742,153 m e N: 7.982.361,430 m com
azimute 228° 37' 33,44'' e distância de 93,79 m até o vértice 252, definido pelas
coordenadas E: 186.671,775 m e N: 7.982.299,440 m com azimute 212° 10' 33,26'' e
distância de 65,16 m até o vértice 253, definido pelas coordenadas E: 186.637,078 m e N:
7.982.244,291 m com azimute 185° 45' 02,55'' e distância de 55,71 m até o vértice 254,
definido pelas coordenadas E: 186.631,496 m e N: 7.982.188,859 m com azimute 229° 53'
49,46'' e distância de 94,04 m até o vértice 255, definido pelas coordenadas E: 186.559,562
m e N: 7.982.128,279 m com azimute 224° 54' 16,07'' e distância de 143,76 m até o vértice
256, definido pelas coordenadas E: 186.458,078 m e N: 7.982.026,456 m com azimute 334°
42' 25,91'' e distância de 435,61 m até o vértice 257, definido pelas coordenadas E:
186.271,968 m e N: 7.982.420,303 m com azimute 290° 19' 30,66'' e distância de 736,86 m
até o vértice 258, definido pelas coordenadas E: 185.580,989 m e N: 7.982.676,249 m com
azimute 230° 02' 41,25'' e distância de 541,95 m até o vértice 259, definido pelas
coordenadas E: 185.165,562 m e N: 7.982.328,217 m com azimute 227° 13' 32,72'' e
distância de 438,82 m até o vértice 260, definido pelas coordenadas E: 184.843,453 m e N:
7.982.030,210 m com azimute 218° 16' 40,27'' e distância de 84,24 m até o vértice 261,
definido pelas coordenadas E: 184.791,266 m e N: 7.981.964,077 m com azimute 99° 54'

19,46'' e distância de 203,60 m até o vértice 262, definido pelas coordenadas E:
184.991,827 m e N: 7.981.929,054 m com azimute 98° 27' 48,26'' e distância de 77,76 m
até o vértice 263, definido pelas coordenadas E: 185.068,743 m e N: 7.981.917,609 m com
azimute 114° 12' 33,42'' e distância de 71,77 m até o vértice 264, definido pelas
coordenadas E: 185.134,204 m e N: 7.981.888,177 m com azimute 120° 45' 29,30'' e
distância de 35,20 m até o vértice 265, definido pelas coordenadas E: 185.164,450 m e N:
7.981.870,177 m com azimute 151° 34' 11,77'' e distância de 46,47 m até o vértice 266,
definido pelas coordenadas E: 185.186,573 m e N: 7.981.829,313 m com azimute 167° 27'
37,31'' e distância de 45,23 m até o vértice 267, definido pelas coordenadas E: 185.196,392
m e N: 7.981.785,166 m com azimute 174° 50' 43,42'' e distância de 136,28 m até o vértice
268, definido pelas coordenadas E: 185.208,636 m e N: 7.981.649,438 m com azimute 175°
17' 12,80'' e distância de 109,91 m até o vértice 269, definido pelas coordenadas E:
185.217,666 m e N: 7.981.539,900 m com azimute 177° 50' 45,51'' e distância de 101,90 m
até o vértice 270, definido pelas coordenadas E: 185.221,496 m e N: 7.981.438,075 m com
azimute 179° 52' 31,17'' e distância de 221,69 m até o vértice 271, definido pelas
coordenadas E: 185.221,979 m e N: 7.981.216,385 m com azimute 181° 27' 24,41'' e
distância de 37,24 m até o vértice 272, definido pelas coordenadas E: 185.221,032 m e N:
7.981.179,155 m com azimute 173° 21' 42,17'' e distância de 141,57 m até o vértice 273,
definido pelas coordenadas E: 185.237,397 m e N: 7.981.038,536 m com azimute 177° 52'
54,00'' e distância de 74,96 m até o vértice 274, definido pelas coordenadas E: 185.240,168
m e N: 7.980.963,624 m com azimute 174° 50' 37,61'' e distância de 85,55 m até o vértice
275, definido pelas coordenadas E: 185.247,857 m e N: 7.980.878,417 m com azimute 171°
05' 08,52'' e distância de 122,60 m até o vértice 276, definido pelas coordenadas E:
185.266,855 m e N: 7.980.757,298 m com azimute 165° 27' 13,40'' e distância de 45,61 m
até o vértice 277, definido pelas coordenadas E: 185.278,310 m e N: 7.980.713,150 m com
azimute 169° 06' 18,78'' e distância de 43,29 m até o vértice 278, definido pelas
coordenadas E: 185.286,493 m e N: 7.980.670,637 m com azimute 166° 32' 19,22'' e
distância de 91,75 m até o vértice 279, definido pelas coordenadas E: 185.307,851 m e N:
7.980.581,408 m com azimute 174° 48' 03,24'' e distância de 54,18 m até o vértice 280,
definido pelas coordenadas E: 185.312,761 m e N: 7.980.527,449 m com azimute 179° 59'
59,59'' e distância de 50,69 m até o vértice 281, definido pelas coordenadas E: 185.312,761
m e N: 7.980.476,761 m com azimute 124° 14' 38,93'' e distância de 180,15 m até o vértice
282, definido pelas coordenadas E: 185.461,684 m e N: 7.980.375,385 m com azimute 134°
58' 30,95'' e distância de 111,04 m até o vértice 283, definido pelas coordenadas E:
185.540,237 m e N: 7.980.296,900 m com azimute 127° 12' 39,96'' e distância de 51,37 m
até o vértice 284, definido pelas coordenadas E: 185.581,150 m e N: 7.980.265,833 m com
azimute 134° 41' 54,51'' e distância de 239,44 m até o vértice 285, definido pelas
coordenadas E: 185.751,348 m e N: 7.980.097,417 m com azimute 152° 30' 18,34'' e
distância de 46,08 m até o vértice 286, definido pelas coordenadas E: 185.772,623 m e N:
7.980.056,540 m com azimute 144° 13' 58,03'' e distância de 104,18 m até o vértice 287,
definido pelas coordenadas E: 185.833,516 m e N: 7.979.972,008 m com azimute 166° 21'
40,32'' e distância de 55,52 m até o vértice 288, definido pelas coordenadas E: 185.846,608
m e N: 7.979.918,050 m com azimute 158° 56' 46,99'' e distância de 68,33 m até o vértice
289, definido pelas coordenadas E: 185.871,156 m e N: 7.979.854,280 m com azimute 169°
36' 39,74'' e distância de 63,20 m até o vértice 290, definido pelas coordenadas E:
185.882,552 m e N: 7.979.792,119 m com azimute 146° 43' 32,72'' e distância de 50,82 m
até o vértice 291, definido pelas coordenadas E: 185.910,432 m e N: 7.979.749,634 m com
azimute 165° 38' 19,67'' e distância de 72,58 m até o vértice 292, definido pelas
coordenadas E: 185.928,434 m e N: 7.979.679,324 m com azimute 148° 06' 41,26'' e
distância de 71,25 m até o vértice 293, definido pelas coordenadas E: 185.966,074 m e N:
7.979.618,826 m com azimute 143° 30' 25,47'' e distância de 93,56 m até o vértice 294,
definido pelas coordenadas E: 186.021,715 m e N: 7.979.543,611 m com azimute 146° 59'

34,31'' e distância de 117,58 m até o vértice 295, definido pelas coordenadas E:
186.085,768 m e N: 7.979.445,006 m com azimute 252° 41' 21,43'' e distância de 47,07 m
até o vértice 296, definido pelas coordenadas E: 186.040,826 m e N: 7.979.430,999 m com
azimute 245° 06' 52,95'' e distância de 139,71 m até o vértice 297, definido pelas
coordenadas E: 185.914,089 m e N: 7.979.372,209 m com azimute 235° 38' 18,44'' e
distância de 147,54 m até o vértice 298, definido pelas coordenadas E: 185.792,299 m e N:
7.979.288,938 m com azimute 221° 09' 55,32'' e distância de 179,48 m até o vértice 299,
definido pelas coordenadas E: 185.674,157 m e N: 7.979.153,821 m com azimute 199° 27'
38,05'' e distância de 125,95 m até o vértice 300, definido pelas coordenadas E:
185.632,196 m e N: 7.979.035,066 m com azimute 238° 17' 12,16'' e distância de 82,10 m
até o vértice 301, definido pelas coordenadas E: 185.562,355 m e N: 7.978.991,909 m com
azimute 328° 25' 09,59'' e distância de 84,36 m até o vértice 302, definido pelas
coordenadas E: 185.518,174 m e N: 7.979.063,779 m com azimute 320° 46' 31,93'' e
distância de 224,53 m até o vértice 303, definido pelas coordenadas E: 185.376,189 m e N:
7.979.237,718 m com azimute 327° 20' 09,20'' e distância de 32,87 m até o vértice 304,
definido pelas coordenadas E: 185.358,449 m e N: 7.979.265,389 m com azimute 336° 51'
32,33'' e distância de 71,90 m até o vértice 305, definido pelas coordenadas E: 185.330,192
m e N: 7.979.331,504 m com azimute 338° 52' 48,53'' e distância de 99,87 m até o vértice
306, definido pelas coordenadas E: 185.294,207 m e N: 7.979.424,667 m com azimute 337°
15' 32,86'' e distância de 215,97 m até o vértice 307, definido pelas coordenadas E:
185.210,721 m e N: 7.979.623,847 m com azimute 338° 14' 28,65'' e distância de 34,76 m
até o vértice 308, definido pelas coordenadas E: 185.197,836 m e N: 7.979.656,128 m com
azimute 335° 32' 07,85'' e distância de 28,34 m até o vértice 309, definido pelas
coordenadas E: 185.186,101 m e N: 7.979.681,922 m com azimute 330° 59' 31,16'' e
distância de 32,19 m até o vértice 310, definido pelas coordenadas E: 185.170,491 m e N:
7.979.710,073 m com azimute 330° 00' 11,96'' e distância de 45,69 m até o vértice 311,
definido pelas coordenadas E: 185.147,646 m e N: 7.979.749,647 m com azimute 327° 12'
15,46'' e distância de 48,27 m até o vértice 312, definido pelas coordenadas E: 185.121,502
m e N: 7.979.790,222 m com azimute 325° 13' 06,49'' e distância de 40,27 m até o vértice
313, definido pelas coordenadas E: 185.098,528 m e N: 7.979.823,300 m com azimute 314°
45' 19,75'' e distância de 22,34 m até o vértice 314, definido pelas coordenadas E:
185.082,667 m e N: 7.979.839,026 m com azimute 294° 48' 10,37'' e distância de 27,93 m
até o vértice 315, definido pelas coordenadas E: 185.057,315 m e N: 7.979.850,742 m com
azimute 280° 39' 42,67'' e distância de 50,63 m até o vértice 316, definido pelas
coordenadas E: 185.007,560 m e N: 7.979.860,109 m com azimute 280° 58' 29,98'' e
distância de 282,12 m até o vértice 317, definido pelas coordenadas E: 184.730,595 m e N:
7.979.913,820 m com azimute 287° 08' 42,20'' e distância de 52,17 m até o vértice 318,
definido pelas coordenadas E: 184.680,744 m e N: 7.979.929,199 m com azimute 292° 41'
20,85'' e distância de 76,97 m até o vértice 319, definido pelas coordenadas E: 184.609,735
m e N: 7.979.958,887 m com azimute 301° 34' 38,55'' e distância de 84,50 m até o vértice
320, definido pelas coordenadas E: 184.537,746 m e N: 7.980.003,136 m com azimute 299°
47' 07,08'' e distância de 107,04 m até o vértice 321, definido pelas coordenadas E:
184.444,843 m e N: 7.980.056,310 m com azimute 300° 44' 34,48'' e distância de 69,06 m
até o vértice 322, definido pelas coordenadas E: 184.385,486 m e N: 7.980.091,614 m com
azimute 306° 28' 55,84'' e distância de 88,41 m até o vértice 323, definido pelas
coordenadas E: 184.314,404 m e N: 7.980.144,178 m com azimute 327° 24' 06,33'' e
distância de 309,89 m até o vértice 324, definido pelas coordenadas E: 184.147,454 m e N:
7.980.405,247 m com azimute 339° 21' 04,36'' e distância de 83,02 m até o vértice 325,
definido pelas coordenadas E: 184.118,177 m e N: 7.980.482,936 m com azimute 347° 42'
12,11'' e distância de 275,59 m até o vértice 326, definido pelas coordenadas E:
184.059,485 m e N: 7.980.752,201 m com azimute 216° 14' 03,99'' e distância de 58,36 m
até o vértice 327, definido pelas coordenadas E: 184.024,987 m e N: 7.980.705,125 m com

azimute 299° 55' 29,48'' e distância de 62,63 m até o vértice 328, definido pelas
coordenadas E: 183.970,710 m e N: 7.980.736,367 m com azimute 310° 02' 41,76'' e
distância de 222,60 m até o vértice 329, definido pelas coordenadas E: 183.800,303 m e N:
7.980.879,583 m com azimute 313° 36' 12,78'' e distância de 62,16 m até o vértice 330,
definido pelas coordenadas E: 183.755,294 m e N: 7.980.922,450 m com azimute 319° 03'
23,92'' e distância de 137,49 m até o vértice 331, definido pelas coordenadas E:
183.665,195 m e N: 7.981.026,304 m com azimute 319° 18' 20,96'' e distância de 67,48 m
até o vértice 332, definido pelas coordenadas E: 183.621,200 m e N: 7.981.077,464 m com
azimute 323° 36' 36,59'' e distância de 91,67 m até o vértice 333, definido pelas
coordenadas E: 183.566,813 m e N: 7.981.151,260 m com azimute 324° 34' 44,06'' e
distância de 166,45 m até o vértice 334, definido pelas coordenadas E: 183.470,344 m e N:
7.981.286,899 m com azimute 329° 28' 50,93'' e distância de 90,36 m até o vértice 335,
definido pelas coordenadas E: 183.424,459 m e N: 7.981.364,737 m com azimute 358° 36'
23,51'' e distância de 72,33 m até o vértice 336, definido pelas coordenadas E: 183.422,700
m e N: 7.981.437,044 m com azimute 266° 19' 54,85'' e distância de 110,15 m até o vértice
337, definido pelas coordenadas E: 183.312,776 m e N: 7.981.429,997 m com azimute 274°
28' 54,82'' e distância de 47,27 m até o vértice 338, definido pelas coordenadas E:
183.265,649 m e N: 7.981.433,691 m com azimute 264° 17' 34,02'' e distância de 18,57 m
até o vértice 339, definido pelas coordenadas E: 183.247,168 m e N: 7.981.431,844 m com
azimute 256° 22' 18,48'' e distância de 79,29 m até o vértice 340, definido pelas
coordenadas E: 183.170,108 m e N: 7.981.413,161 m com azimute 246° 03' 22,24'' e
distância de 54,60 m até o vértice 341, definido pelas coordenadas E: 183.120,208 m e N:
7.981.391,003 m com azimute 250° 07' 50,47'' e distância de 92,36 m até o vértice 342,
definido pelas coordenadas E: 183.033,346 m e N: 7.981.359,612 m com azimute 241° 56'
51,51'' e distância de 47,12 m até o vértice 343, definido pelas coordenadas E: 182.991,763
m e N: 7.981.337,453 m com azimute 231° 06' 50,49'' e distância de 145,42 m até o vértice
344, definido pelas coordenadas E: 182.878,567 m e N: 7.981.246,161 m com azimute 222°
11' 13,32'' e distância de 52,47 m até o vértice 345, definido pelas coordenadas E:
182.843,329 m e N: 7.981.207,281 m com azimute 325° 28' 07,54'' e distância de 33,13 m
até o vértice 346, definido pelas coordenadas E: 182.824,550 m e N: 7.981.234,572 m com
azimute 314° 58' 29,98'' e distância de 45,85 m até o vértice 347, definido pelas
coordenadas E: 182.792,114 m e N: 7.981.266,980 m com azimute 326° 17' 11,75'' e
distância de 55,36 m até o vértice 348, definido pelas coordenadas E: 182.761,385 m e N:
7.981.313,033 m com azimute 341° 33' 00,50'' e distância de 53,94 m até o vértice 349,
definido pelas coordenadas E: 182.744,313 m e N: 7.981.364,204 m com azimute 353° 47'
28,30'' e distância de 78,92 m até o vértice 350, definido pelas coordenadas E: 182.735,777
m e N: 7.981.442,666 m com azimute 0° e distância de 54,58 m até o vértice 351, definido
pelas coordenadas E: 182.735,777 m e N: 7.981.497,248 m com azimute 3° 41' 40,96'' e
distância de 52,99 m até o vértice 352, definido pelas coordenadas E: 182.739,192 m e N:
7.981.550,125 m com azimute 355° 41' 01,31'' e distância de 159,41 m até o vértice 353,
definido pelas coordenadas E: 182.727,194 m e N: 7.981.709,087 m com azimute 343° 01'
50,98'' e distância de 45,32 m até o vértice 354, definido pelas coordenadas E: 182.713,967
m e N: 7.981.752,432 m com azimute 355° 01' 07,28'' e distância de 97,95 m até o vértice
355, definido pelas coordenadas E: 182.705,462 m e N: 7.981.850,010 m com azimute 353°
30' 01,73'' e distância de 114,28 m até o vértice 356, definido pelas coordenadas E:
182.692,527 m e N: 7.981.963,551 m com azimute 356° 29' 36,14'' e distância de 56,08 m
até o vértice 357, definido pelas coordenadas E: 182.689,097 m e N: 7.982.019,528 m com
azimute 5° 56' 11,81'' e distância de 65,94 m até o vértice 358, definido pelas coordenadas
E: 182.695,916 m e N: 7.982.085,110 m com azimute 14° 23' 38,91'' e distância de 34,29 m
até o vértice 359, definido pelas coordenadas E: 182.704,441 m e N: 7.982.118,326 m com
azimute 23° 29' 19,52'' e distância de 70,58 m até o vértice 360, definido pelas coordenadas
E: 182.732,572 m e N: 7.982.183,056 m com azimute 5° 04' 48,38'' e distância de 48,50 m

até o vértice 361, definido pelas coordenadas E: 182.736,866 m e N: 7.982.231,361 m com
azimute 18° 28' 08,64'' e distância de 150,98 m até o vértice 362, definido pelas
coordenadas E: 182.784,696 m e N: 7.982.374,567 m com azimute 91° 03' 16,31'' e
distância de 101,45 m até o vértice 363, definido pelas coordenadas E: 182.886,124 m e N:
7.982.372,700 m com azimute 96° 29' 47,28'' e distância de 70,67 m até o vértice 364,
definido pelas coordenadas E: 182.956,343 m e N: 7.982.364,704 m com azimute 92° 39'
27,51'' e distância de 58,92 m até o vértice 365, definido pelas coordenadas E: 183.015,199
m e N: 7.982.361,972 m com azimute 85° 49' 06,61'' e distância de 113,57 m até o vértice
366, definido pelas coordenadas E: 183.128,466 m e N: 7.982.370,253 m com azimute 82°
18' 56,30'' e distância de 226,41 m até o vértice 367, definido pelas coordenadas E:
183.352,846 m e N: 7.982.400,528 m com azimute 79° 33' 10,84'' e distância de 289,30 m
até o vértice 368, definido pelas coordenadas E: 183.637,347 m e N: 7.982.452,985 m com
azimute 70° 44' 50,45'' e distância de 30,96 m até o vértice 369, definido pelas coordenadas
E: 183.666,580 m e N: 7.982.463,195 m com azimute 30° 12' 01,40'' e distância de 67,12 m
até o vértice 370, definido pelas coordenadas E: 183.700,345 m e N: 7.982.521,208 m com
azimute 61° 56' 19,88'' e distância de 582,92 m até o vértice 371, definido pelas
coordenadas E: 184.214,737 m e N: 7.982.795,420 m com azimute 55° 24' 24,80'' e
distância de 94,92 m até o vértice 372, definido pelas coordenadas E: 184.292,878 m e N:
7.982.849,312 m com azimute 41° 47' 05,63'' e distância de 51,89 m até o vértice 373,
definido pelas coordenadas E: 184.327,454 m e N: 7.982.888,003 m com azimute 20° 05'
32,62'' e distância de 144,93 m até o vértice 374, definido pelas coordenadas E:
184.377,242 m e N: 7.983.024,113 m com azimute 14° 09' 59,40'' e distância de 237,75 m
até o vértice 375, definido pelas coordenadas E: 184.435,430 m e N: 7.983.254,636 m com
azimute 4° 12' 17,43'' e distância de 47,61 m até o vértice 376, definido pelas coordenadas
E: 184.438,921 m e N: 7.983.302,114 m com azimute 1° 21' 52,86'' e distância de 58,05 m
até o vértice 377, definido pelas coordenadas E: 184.440,304 m e N: 7.983.360,151 m com
azimute 343° 08' 55,02'' e distância de 54,86 m até o vértice 378, definido pelas
coordenadas E: 184.424,399 m e N: 7.983.412,660 m com azimute 350° 56' 41,72'' e
distância de 109,84 m até o vértice 379, definido pelas coordenadas E: 184.407,111 m e N:
7.983.521,134 m com azimute 358° 16' 48,05'' e distância de 46,08 m até o vértice 380,
definido pelas coordenadas E: 184.405,728 m e N: 7.983.567,197 m com azimute 349° 53'
37,82'' e distância de 153,69 m até o vértice 381, definido pelas coordenadas E:
184.378,759 m e N: 7.983.718,507 m com azimute 348° 55' 14,56'' e distância de 64,77 m
até o vértice 382, definido pelas coordenadas E: 184.366,312 m e N: 7.983.782,071 m com
azimute 6° 45' 31,50'' e distância de 52,88 m até o vértice 383, definido pelas coordenadas
E: 184.372,535 m e N: 7.983.834,581 m com azimute 23° 18' 00,13'' e distância de 78,73 m
até o vértice 384, definido pelas coordenadas E: 184.403,676 m e N: 7.983.906,889 m com
azimute 18° 02' 14,56'' e distância de 151,86 m até o vértice 385, definido pelas
coordenadas E: 184.450,699 m e N: 7.984.051,290 m com azimute 349° 53' 36,61'' e
distância de 51,23 m até o vértice 386, definido pelas coordenadas E: 184.441,709 m e N:
7.984.101,727 m com azimute 18° 52' 08,57'' e distância de 164,90 m até o vértice 387,
definido pelas coordenadas E: 184.495,040 m e N: 7.984.257,770 m com azimute 22° 23'
51,83'' e distância de 63,52 m até o vértice 388, definido pelas coordenadas E: 184.519,243
m e N: 7.984.316,497 m com azimute 9° 52' 26,35'' e distância de 112,91 m até o vértice
389, definido pelas coordenadas E: 184.538,605 m e N: 7.984.427,735 m com azimute 18°
22' 34,84'' e distância de 157,92 m até o vértice 390, definido pelas coordenadas E:
184.588,391 m e N: 7.984.577,605 m com azimute 8° 16' 58,80'' e distância de 86,95 m até
o vértice 391, definido pelas coordenadas E: 184.600,917 m e N: 7.984.663,647 m com
azimute 4° 31' 05,59'' e distância de 59,63 m até o vértice 392, definido pelas coordenadas
E: 184.605,615 m e N: 7.984.723,094 m com azimute 351° 01' 11,21'' e distância de 60,19
m até o vértice 393, definido pelas coordenadas E: 184.596,220 m e N: 7.984.782,542 m
com azimute 349° 22' 16,35'' e distância de 50,93 m até o vértice 394, definido pelas

coordenadas E: 184.586,826 m e N: 7.984.832,603 m com azimute 0° e distância de 48,50
m até o vértice 395, definido pelas coordenadas E: 184.586,826 m e N: 7.984.881,100 m
com azimute 335° 04' 34,69'' e distância de 48,30 m até o vértice 396, definido pelas
coordenadas E: 184.566,471 m e N: 7.984.924,903 m com azimute 354° 54' 57,42'' e
distância de 70,68 m até o vértice 397, definido pelas coordenadas E: 184.560,208 m e N:
7.984.995,301 m com azimute 346° 44' 54,06'' e distância de 27,32 m até o vértice 398,
definido pelas coordenadas E: 184.553,945 m e N: 7.985.021,896 m com azimute 0° e
distância de 31,29 m até o vértice 399, definido pelas coordenadas E: 184.553,945 m e N:
7.985.053,184 m com azimute 352° 23' 55,97'' e distância de 23,67 m até o vértice 400,
definido pelas coordenadas E: 184.550,813 m e N: 7.985.076,650 m com azimute 347° 27'
37,88'' e distância de 43,27 m até o vértice 401, definido pelas coordenadas E: 184.541,419
m e N: 7.985.118,889 m com azimute 0° 21' 01,11'' e distância de 105,20 m até o vértice
402, definido pelas coordenadas E: 184.542,062 m e N: 7.985.224,088 m com azimute 359°
21' 05,20'' e distância de 61,67 m até o vértice 403, definido pelas coordenadas E:
184.541,364 m e N: 7.985.285,758 m com azimute 30° 59' 08,17'' e distância de 63,87 m
até o vértice 404, definido pelas coordenadas E: 184.574,244 m e N: 7.985.340,512 m com
azimute 44° 31' 33,38'' e distância de 58,76 m até o vértice 405, definido pelas coordenadas
E: 184.615,446 m e N: 7.985.382,401 m com azimute 48° 02' 00,99'' e distância de 41,44 m
até o vértice 406, definido pelas coordenadas E: 184.646,257 m e N: 7.985.410,111 m com
azimute 35° 26' 25,44'' e distância de 43,22 m até o vértice 407, definido pelas coordenadas
E: 184.671,321 m e N: 7.985.445,327 m com azimute 42° 30' 53,16'' e distância de 51,50 m
até o vértice 408, definido pelas coordenadas E: 184.706,122 m e N: 7.985.483,285 m com
azimute 51° 33' 37,64'' e distância de 29,53 m até o vértice 409, definido pelas coordenadas
E: 184.729,255 m e N: 7.985.501,646 m com azimute 45° 30' 22,33'' e distância de 131,70
m até o vértice 410, definido pelas coordenadas E: 184.823,200 m e N: 7.985.593,946 m
com azimute 41° 22' 21,43'' e distância de 52,12 m até o vértice 411, definido pelas
coordenadas E: 184.857,647 m e N: 7.985.633,056 m com azimute 47° 37' 36,37'' e
distância de 48,75 m até o vértice 412, definido pelas coordenadas E: 184.893,659 m e N:
7.985.665,909 m com azimute 55° 44' 10,88'' e distância de 41,68 m até o vértice 413,
definido pelas coordenadas E: 184.928,106 m e N: 7.985.689,375 m com azimute 33° 39'
16,31'' e distância de 17,22 m até o vértice 414, definido pelas coordenadas E: 184.937,647
m e N: 7.985.703,705 m com azimute 30° 02' 33,92'' e distância de 23,57 m até o vértice
415, definido pelas coordenadas E: 184.949,449 m e N: 7.985.724,112 m com azimute 7°
07' 53,95'' e distância de 24,84 m até o vértice 416, definido pelas coordenadas E:
184.952,533 m e N: 7.985.748,760 m com azimute 350° 46' 53,39'' e distância de 28,87 m
até o vértice 417, definido pelas coordenadas E: 184.947,907 m e N: 7.985.777,261 m com
azimute 348° 47' 42,24'' e distância de 10,97 m até o vértice 418, definido pelas
coordenadas E: 184.945,776 m e N: 7.985.788,021 m com azimute 259° 56' 41,69'' e
distância de 10,93 m até o vértice 419, definido pelas coordenadas E: 184.935,015 m e N:
7.985.786,113 m com azimute 265° 32' 39,42'' e distância de 15,56 m até o vértice 420,
definido pelas coordenadas E: 184.919,500 m e N: 7.985.784,904 m com azimute 272° 36'
40,14'' e distância de 12,91 m até o vértice 421, definido pelas coordenadas E: 184.906,607
m e N: 7.985.785,492 m com azimute 280° 26' 35,70'' e distância de 22,54 m até o vértice
422, definido pelas coordenadas E: 184.884,438 m e N: 7.985.789,578 m com azimute 286°
03' 22,72'' e distância de 20,85 m até o vértice 423, definido pelas coordenadas E:
184.864,404 m e N: 7.985.795,344 m com azimute 295° 50' 47,77'' e distância de 26,64 m
até o vértice 424, definido pelas coordenadas E: 184.840,433 m e N: 7.985.806,956 m com
azimute 302° 57' 32,02'' e distância de 20,05 m até o vértice 425, definido pelas
coordenadas E: 184.823,609 m e N: 7.985.817,865 m com azimute 317° 51' 50,64'' e
distância de 51,23 m até o vértice 426, definido pelas coordenadas E: 184.789,239 m e N:
7.985.855,855 m com azimute 334° 39' 37,10'' e distância de 31,75 m até o vértice 427,
definido pelas coordenadas E: 184.775,652 m e N: 7.985.884,546 m com azimute 345° 54'

24,22'' e distância de 36,55 m até o vértice 428, definido pelas coordenadas E: 184.766,752
m e N: 7.985.919,996 m com azimute 356° 45' 56,92'' e distância de 83,27 m até o vértice
429, definido pelas coordenadas E: 184.762,054 m e N: 7.986.003,134 m com azimute 352°
34' 06,14'' e distância de 34,94 m até o vértice 430, definido pelas coordenadas E:
184.757,535 m e N: 7.986.037,784 m com azimute 341° 52' 31,48'' e distância de 27,75 m
até o vértice 431, definido pelas coordenadas E: 184.748,903 m e N: 7.986.064,155 m com
azimute 327° 14' 13,24'' e distância de 30,26 m até o vértice 432, definido pelas
coordenadas E: 184.732,530 m e N: 7.986.089,597 m com azimute 320° 08' 54,16'' e
distância de 273,94 m até o vértice 433, definido pelas coordenadas E: 184.556,991 m e N:
7.986.299,900 m com azimute 315° 48' 06,90'' e distância de 73,47 m até o vértice 434,
definido pelas coordenadas E: 184.505,771 m e N: 7.986.352,574 m com azimute 307° 46'
51,81'' e distância de 46,32 m até o vértice 435, definido pelas coordenadas E: 184.469,164
m e N: 7.986.380,950 m com azimute 300° 36' 50,64'' e distância de 36,91 m até o vértice
436, definido pelas coordenadas E: 184.437,399 m e N: 7.986.399,746 m com azimute 295°
50' 27,33'' e distância de 33,14 m até o vértice 437, definido pelas coordenadas E:
184.407,577 m e N: 7.986.414,189 m com azimute 287° 39' 04,41'' e distância de 54,55 m
até o vértice 438, definido pelas coordenadas E: 184.355,597 m e N: 7.986.430,729 m com
azimute 277° 41' 22,46'' e distância de 53,28 m até o vértice 439, definido pelas
coordenadas E: 184.302,798 m e N: 7.986.437,858 m com azimute 277° 59' 09,62'' e
distância de 48,20 m até o vértice 440, definido pelas coordenadas E: 184.255,069 m e N:
7.986.444,554 m com azimute 276° 44' 19,62'' e distância de 50,83 m até o vértice 441,
definido pelas coordenadas E: 184.204,586 m e N: 7.986.450,519 m com azimute 276° 32'
43,58'' e distância de 35,54 m até o vértice 442, definido pelas coordenadas E: 184.169,280
m e N: 7.986.454,570 m com azimute 281° 05' 21,83'' e distância de 34,66 m até o vértice
443, definido pelas coordenadas E: 184.135,265 m e N: 7.986.461,237 m com azimute 281°
37' 34,22'' e distância de 28,29 m até o vértice 444, definido pelas coordenadas E:
184.107,551 m e N: 7.986.466,939 m com azimute 294° 44' 49,38'' e distância de 27,72 m
até o vértice 445, definido pelas coordenadas E: 184.082,374 m e N: 7.986.478,544 m com
azimute 296° 02' 11,61'' e distância de 26,24 m até o vértice 446, definido pelas
coordenadas E: 184.058,793 m e N: 7.986.490,064 m com azimute 304° 04' 11,67'' e
distância de 57,14 m até o vértice 447, definido pelas coordenadas E: 184.011,461 m e N:
7.986.522,074 m com azimute 312° 22' 56,66'' e distância de 39,24 m até o vértice 448,
definido pelas coordenadas E: 183.982,472 m e N: 7.986.548,528 m com azimute 317° 13'
59,64'' e distância de 64,34 m até o vértice 449, definido pelas coordenadas E: 183.938,788
m e N: 7.986.595,758 m com azimute 316° 41' 26,36'' e distância de 116,51 m até o vértice
450, definido pelas coordenadas E: 183.858,870 m e N: 7.986.680,537 m com azimute 317°
32' 35,81'' e distância de 58,43 m até o vértice 451, definido pelas coordenadas E:
183.819,425 m e N: 7.986.723,649 m com azimute 311° 38' 08,93'' e distância de 39,77 m
até o vértice 452, definido pelas coordenadas E: 183.789,701 m e N: 7.986.750,072 m com
azimute 307° 20' 05,10'' e distância de 39,98 m até o vértice 453, definido pelas
coordenadas E: 183.757,915 m e N: 7.986.774,317 m com azimute 310° 10' 07,68'' e
distância de 67,07 m até o vértice 454, definido pelas coordenadas E: 183.706,661 m e N:
7.986.817,582 m com azimute 11° 52' 25,53'' e distância de 15,92 m até o vértice 455,
definido pelas coordenadas E: 183.709,938 m e N: 7.986.833,165 m com azimute 311° 26'
10,41'' e distância de 138,45 m até o vértice 456, definido pelas coordenadas E:
183.606,142 m e N: 7.986.924,790 m com azimute 306° 41' 43,78'' e distância de 111,65 m
até o vértice 457, definido pelas coordenadas E: 183.516,617 m e N: 7.986.991,509 m com
azimute 302° 07' 11,62'' e distância de 151,16 m até o vértice 458, definido pelas
coordenadas E: 183.388,596 m e N: 7.987.071,878 m com azimute 304° 47' 34,36'' e
distância de 123,12 m até o vértice 459, definido pelas coordenadas E: 183.287,490 m e N:
7.987.142,130 m com azimute 315° 40' 21,90'' e distância de 24,94 m até o vértice 460,
definido pelas coordenadas E: 183.270,064 m e N: 7.987.159,970 m com azimute 331° 10'

40,60'' e distância de 34,99 m até o vértice 461, definido pelas coordenadas E: 183.253,194
m e N: 7.987.190,629 m com azimute 331° 08' 31,26'' e distância de 191,17 m até o vértice
462, definido pelas coordenadas E: 183.160,926 m e N: 7.987.358,063 m com azimute 93°
37' 44,20'' e distância de 84,30 m até o vértice 463, definido pelas coordenadas E:
183.245,061 m e N: 7.987.352,727 m com azimute 340° 16' 40,30'' e distância de 81,49 m
até o vértice 464, definido pelas coordenadas E: 183.217,561 m e N: 7.987.429,437 m com
azimute 351° 31' 54,69'' e distância de 66,28 m até o vértice 465, definido pelas
coordenadas E: 183.207,801 m e N: 7.987.494,990 m com azimute 337° 06' 49,30'' e
distância de 86,44 m até o vértice 466, definido pelas coordenadas E: 183.174,183 m e N:
7.987.574,629 m com azimute 319° 36' 42,33'' e distância de 28,45 m até o vértice 467,
definido pelas coordenadas E: 183.155,747 m e N: 7.987.596,300 m com azimute 311° 53'
51,01'' e distância de 35,69 m até o vértice 468, definido pelas coordenadas E: 183.129,178
m e N: 7.987.620,137 m com azimute 313° 57' 37,26'' e distância de 47,33 m até o vértice
469, definido pelas coordenadas E: 183.095,109 m e N: 7.987.652,992 m com azimute 3°
00' 18,40'' e distância de 16,28 m até o vértice 470, definido pelas coordenadas E:
183.095,962 m e N: 7.987.669,250 m com azimute 8° 58' 47,08'' e distância de 20,84 m até
o vértice 471, definido pelas coordenadas E: 183.099,215 m e N: 7.987.689,837 m com
azimute 323° 06' 18,04'' e distância de 16,26 m até o vértice 472, definido pelas
coordenadas E: 183.089,455 m e N: 7.987.702,839 m com azimute 0° e distância de 16,79
m até o vértice 473, definido pelas coordenadas E: 183.089,455 m e N: 7.987.719,634 m
com azimute 21° 49' 06,77'' e distância de 14,59 m até o vértice 474, definido pelas
coordenadas E: 183.094,877 m e N: 7.987.733,178 m com azimute 337° 15' 40,76'' e
distância de 17,03 m até o vértice 475, definido pelas coordenadas E: 183.088,293 m e N:
7.987.748,888 m com azimute 328° 20' 43,42'' e distância de 10,18 m até o vértice 476,
definido pelas coordenadas E: 183.082,948 m e N: 7.987.757,557 m com azimute 351° 33'
55,47'' e distância de 14,79 m até o vértice 477, definido pelas coordenadas E: 183.080,779
m e N: 7.987.772,185 m com azimute 14° 02' 41,83'' e distância de 6,70 m até o vértice
478, definido pelas coordenadas E: 183.082,406 m e N: 7.987.778,686 m com azimute 21°
10' 46,72'' e distância de 18,01 m até o vértice 479, definido pelas coordenadas E:
183.088,913 m e N: 7.987.795,480 m com azimute 352° 17' 52,17'' e distância de 20,23 m
até o vértice 480, definido pelas coordenadas E: 183.086,202 m e N: 7.987.815,526 m com
azimute 346° 44' 50,81'' e distância de 9,46 m até o vértice 481, definido pelas coordenadas
E: 183.084,033 m e N: 7.987.824,736 m com azimute 351° 44' 26,47'' e distância de 10,35
m até o vértice 482, definido pelas coordenadas E: 183.082,545 m e N: 7.987.834,982 m
com azimute 352° 14' 05,83'' e distância de 25,80 m até o vértice 483, definido pelas
coordenadas E: 183.079,060 m e N: 7.987.860,542 m com azimute 351° 24' 52,50'' e
distância de 6,79 m até o vértice 484, definido pelas coordenadas E: 183.078,046 m e N:
7.987.867,257 m com azimute 0° e distância de 9,75 m até o vértice 485, definido pelas
coordenadas E: 183.078,046 m e N: 7.987.877,009 m com azimute 354° 25' 21,92'' e
distância de 18,47 m até o vértice 486, definido pelas coordenadas E: 183.076,251 m e N:
7.987.895,391 m com azimute 354° 25' 21,87'' e distância de 3,85 m até o vértice 487,
definido pelas coordenadas E: 183.075,877 m e N: 7.987.899,221 m com azimute 332° 41'
29,17'' e distância de 16,55 m até o vértice 488, definido pelas coordenadas E: 183.068,284
m e N: 7.987.913,926 m com azimute 0° 00' 14,20'' e distância de 18,89 m até o vértice
489, definido pelas coordenadas E: 183.068,286 m e N: 7.987.932,811 m com azimute 6°
20' 53,01'' e distância de 9,81 m até o vértice 490, definido pelas coordenadas E:
183.069,371 m e N: 7.987.942,562 m com azimute 358° 04' 29,50'' e distância de 18,51 m
até o vértice 491, definido pelas coordenadas E: 183.068,749 m e N: 7.987.961,058 m com
azimute 351° 46' 40,93'' e distância de 33,62 m até o vértice 492, definido pelas
coordenadas E: 183.063,942 m e N: 7.987.994,328 m com azimute 333° 24' 54,25'' e
distância de 12,12 m até o vértice 493, definido pelas coordenadas E: 183.058,519 m e N:
7.988.005,163 m com azimute 327° 30' 23,89'' e distância de 14,13 m até o vértice 494,

definido pelas coordenadas E: 183.050,928 m e N: 7.988.017,082 m com azimute 318° 33'
07,58'' e distância de 12,29 m até o vértice 495, definido pelas coordenadas E: 183.042,795
m e N: 7.988.026,292 m com azimute 350° 19' 55,35'' e distância de 38,24 m até o vértice
496, definido pelas coordenadas E: 183.036,373 m e N: 7.988.063,988 m com azimute 339°
39' 38,59'' e distância de 22,08 m até o vértice 497, definido pelas coordenadas E:
183.028,700 m e N: 7.988.084,688 m com azimute 354° 17' 05,88'' e distância de 30,82 m
até o vértice 498, definido pelas coordenadas E: 183.025,630 m e N: 7.988.115,355 m com
azimute 8° 08' 16,08'' e distância de 10,84 m até o vértice 499, definido pelas coordenadas
E: 183.027,165 m e N: 7.988.126,089 m com azimute 27° 22' 10,33'' e distância de 25,04 m
até o vértice 500, definido pelas coordenadas E: 183.038,675 m e N: 7.988.148,322 m com
azimute 349° 27' 55,64'' e distância de 33,92 m até o vértice 501, definido pelas
coordenadas E: 183.032,474 m e N: 7.988.181,669 m com azimute 3° 26' 20,22'' e distância
de 26,88 m até o vértice 502, definido pelas coordenadas E: 183.034,086 m e N:
7.988.208,504 m com azimute 0° e distância de 25,30 m até o vértice 503, definido pelas
coordenadas E: 183.034,086 m e N: 7.988.233,804 m com azimute 3° 00' 51,91'' e distância
de 14,59 m até o vértice 504, definido pelas coordenadas E: 183.034,853 m e N:
7.988.248,371 m com azimute 11° 19' 09,39'' e distância de 15,64 m até o vértice 505,
definido pelas coordenadas E: 183.037,922 m e N: 7.988.263,704 m com azimute 7° 26'
15,07'' e distância de 17,78 m até o vértice 506, definido pelas coordenadas E: 183.040,224
m e N: 7.988.281,338 m com azimute 351° 14' 47,22'' e distância de 30,25 m até o vértice
507, definido pelas coordenadas E: 183.035,620 m e N: 7.988.311,239 m com azimute 3°
11' 04,28'' e distância de 13,82 m até o vértice 508, definido pelas coordenadas E:
183.036,388 m e N: 7.988.325,039 m com azimute 12° 06' 21,02'' e distância de 10,98 m
até o vértice 509, definido pelas coordenadas E: 183.038,690 m e N: 7.988.335,772 m com
azimute 15° 57' 28,35'' e distância de 11,16 m até o vértice 510, definido pelas coordenadas
E: 183.041,759 m e N: 7.988.346,505 m com azimute 36° 53' 29,09'' e distância de 7,67 m
até o vértice 511, definido pelas coordenadas E: 183.046,363 m e N: 7.988.352,639 m com
azimute 27° 55' 01,20'' e distância de 14,75 m até o vértice 512, definido pelas coordenadas
E: 183.053,270 m e N: 7.988.365,673 m com azimute 6° 48' 31,69'' e distância de 38,89 m
até o vértice 513, definido pelas coordenadas E: 183.057,880 m e N: 7.988.404,284 m com
azimute 5° 54' 40,48'' e distância de 72,51 m até o vértice 514, definido pelas coordenadas
E: 183.065,347 m e N: 7.988.476,409 m com azimute 344° 02' 29,73'' e distância de 27,52
m até o vértice 515, definido pelas coordenadas E: 183.057,781 m e N: 7.988.502,869 m
com azimute 357° 08' 06,63'' e distância de 18,92 m até o vértice 516, definido pelas
coordenadas E: 183.056,835 m e N: 7.988.521,769 m com azimute 19° 02' 23,67'' e
distância de 14,50 m até o vértice 517, definido pelas coordenadas E: 183.061,564 m e N:
7.988.535,472 m com azimute 31° 12' 29,17'' e distância de 20,99 m até o vértice 518,
definido pelas coordenadas E: 183.072,441 m e N: 7.988.553,426 m com azimute 12° 21'
37,67'' e distância de 68,48 m até o vértice 519, definido pelas coordenadas E: 183.087,099
m e N: 7.988.620,314 m com azimute 4° 05' 20,63'' e distância de 33,16 m até o vértice
520, definido pelas coordenadas E: 183.089,463 m e N: 7.988.653,389 m com azimute 0° e
distância de 19,84 m até o vértice 521, definido pelas coordenadas E: 183.089,463 m e N:
7.988.673,234 m com azimute 29° 22' 48,34'' e distância de 17,35 m até o vértice 522,
definido pelas coordenadas E: 183.097,975 m e N: 7.988.688,353 m com azimute 6° 54'
26,08'' e distância de 71,15 m até o vértice 523, definido pelas coordenadas E: 183.106,533
m e N: 7.988.758,991 m com azimute 27° 55' 07,68'' e distância de 18,18 m até o vértice
524, definido pelas coordenadas E: 183.115,045 m e N: 7.988.775,055 m com azimute 9°
33' 43,77'' e distância de 137,82 m até o vértice 525, definido pelas coordenadas E:
183.137,940 m e N: 7.988.910,963 m com azimute 359° 59' 59,70'' e distância de 69,67 m
até o vértice 526, definido pelas coordenadas E: 183.137,940 m e N: 7.988.980,636 m com
azimute 16° 42' 45,92'' e distância de 80,83 m até o vértice 527, definido pelas coordenadas
E: 183.161,184 m e N: 7.989.058,050 m com azimute 26° 35' 06,92'' e distância de 26,89 m

até o vértice 528, definido pelas coordenadas E: 183.173,216 m e N: 7.989.082,094 m com
azimute 26° 35' 08,07'' e distância de 20,72 m até o vértice 529, definido pelas coordenadas
E: 183.182,491 m e N: 7.989.100,627 m com azimute 20° 47' 19,89'' e distância de 60,03 m
até o vértice 530, definido pelas coordenadas E: 183.203,798 m e N: 7.989.156,752 m com
azimute 23° 12' 58,80'' e distância de 44,22 m até o vértice 531, definido pelas coordenadas
E: 183.221,231 m e N: 7.989.197,394 m com azimute 48° 23' 28,41'' e distância de 35,66 m
até o vértice 532, definido pelas coordenadas E: 183.247,895 m e N: 7.989.221,074 m com
azimute 48° 23' 19,82'' e distância de 10,97 m até o vértice 533, definido pelas coordenadas
E: 183.256,098 m e N: 7.989.228,360 m com azimute 37° 46' 15,44'' e distância de 75,90 m
até o vértice 534, definido pelas coordenadas E: 183.302,586 m e N: 7.989.288,355 m com
azimute 48° 23' 26,39'' e distância de 46,63 m até o vértice 535, definido pelas coordenadas
E: 183.337,452 m e N: 7.989.319,321 m com azimute 42° 54' 12,75'' e distância de 73,98 m
até o vértice 536, definido pelas coordenadas E: 183.387,815 m e N: 7.989.373,511 m com
azimute 47° 11' 58,30'' e distância de 108,24 m até o vértice 537, definido pelas
coordenadas E: 183.467,233 m e N: 7.989.447,054 m com azimute 29° 01' 50,29'' e
distância de 33,23 m até o vértice 538, definido pelas coordenadas E: 183.483,357 m e N:
7.989.476,106 m com azimute 29° 01' 49,17'' e distância de 87,36 m até o vértice 539,
definido pelas coordenadas E: 183.525,749 m e N: 7.989.552,488 m com azimute 49° 12'
36,74'' e distância de 27,71 m até o vértice 540, definido pelas coordenadas E: 183.546,732
m e N: 7.989.570,593 m com azimute 14° 02' 52,92'' e distância de 23,58 m até o vértice
541, definido pelas coordenadas E: 183.552,454 m e N: 7.989.593,463 m com azimute 353°
17' 00,39'' e distância de 32,62 m até o vértice 542, definido pelas coordenadas E:
183.548,639 m e N: 7.989.625,862 m com azimute 2° 04' 03,23'' e distância de 62,60 m até
o vértice 543, definido pelas coordenadas E: 183.550,897 m e N: 7.989.688,419 m com
azimute 6° 35' 14,80'' e distância de 31,44 m até o vértice 544, definido pelas coordenadas
E: 183.554,503 m e N: 7.989.719,649 m com azimute 28° 19' 17,90'' e distância de 35,48 m
até o vértice 545, definido pelas coordenadas E: 183.571,334 m e N: 7.989.750,878 m com
azimute 43° 00' 10,81'' e distância de 72,27 m até o vértice 546, definido pelas coordenadas
E: 183.620,622 m e N: 7.989.803,728 m com azimute 46° 34' 21,47'' e distância de 31,45 m
até o vértice 547, definido pelas coordenadas E: 183.643,464 m e N: 7.989.825,349 m com
azimute 28° 49' 54,16'' e distância de 54,84 m até o vértice 548, definido pelas coordenadas
E: 183.669,912 m e N: 7.989.873,394 m com azimute 359° 42' 42,80'' e distância de 89,93
m até o vértice 549, definido pelas coordenadas E: 183.669,459 m e N: 7.989.963,321 m
com azimute 1° 02' 32,76'' e distância de 60,74 m até o vértice 550, definido pelas
coordenadas E: 183.670,564 m e N: 7.990.024,049 m com azimute 4° 40' 16,02'' e distância
de 54,28 m até o vértice 551, definido pelas coordenadas E: 183.674,985 m e N:
7.990.078,153 m com azimute 22° 38' 15,12'' e distância de 57,42 m até o vértice 552,
definido pelas coordenadas E: 183.697,087 m e N: 7.990.131,152 m com azimute 348° 16'
43,97'' e distância de 78,02 m até o vértice 553, definido pelas coordenadas E: 183.681,238
m e N: 7.990.207,545 m com azimute 58° 54' 42,69'' e distância de 7,39 m até o vértice
554, definido pelas coordenadas E: 183.687,563 m e N: 7.990.211,359 m com azimute 80°
48' 15,44'' e distância de 9,24 m até o vértice 555, definido pelas coordenadas E:
183.696,687 m e N: 7.990.212,836 m com azimute 83° 09' 19,91'' e distância de 9,53 m até
o vértice 556, definido pelas coordenadas E: 183.706,151 m e N: 7.990.213,972 m com
azimute 99° 54' 11,48'' e distância de 19,01 m até o vértice 557, definido pelas coordenadas
E: 183.724,881 m e N: 7.990.210,702 m com azimute 98° 58' 59,61'' e distância de 16,72 m
até o vértice 558, definido pelas coordenadas E: 183.741,398 m e N: 7.990.208,091 m com
azimute 83° 56' 02,51'' e distância de 20,28 m até o vértice 559, definido pelas coordenadas
E: 183.761,564 m e N: 7.990.210,234 m com azimute 91° 40' 04,01'' e distância de 10,20 m
até o vértice 560, definido pelas coordenadas E: 183.771,764 m e N: 7.990.209,937 m com
azimute 104° 37' 16,65'' e distância de 9,23 m até o vértice 561, definido pelas coordenadas
E: 183.780,695 m e N: 7.990.207,607 m com azimute 114° 37' 55,83'' e distância de 60,22

m até o vértice 562, definido pelas coordenadas E: 183.835,439 m e N: 7.990.182,506 m
com azimute 109° 47' 35,27'' e distância de 12,53 m até o vértice 563, definido pelas
coordenadas E: 183.847,232 m e N: 7.990.178,262 m com azimute 97° 31' 33,57'' e
distância de 9,87 m até o vértice 564, definido pelas coordenadas E: 183.857,019 m e N:
7.990.176,969 m com azimute 89° 19' 10,83'' e distância de 55,59 m até o vértice 565,
definido pelas coordenadas E: 183.912,600 m e N: 7.990.177,629 m com azimute 114° 17'
27,13'' e distância de 18,74 m até o vértice 566, definido pelas coordenadas E: 183.929,681
m e N: 7.990.169,920 m com azimute 140° 52' 10,81'' e distância de 17,65 m até o vértice
567, definido pelas coordenadas E: 183.940,819 m e N: 7.990.156,230 m com azimute 149°
48' 45,25'' e distância de 118,43 m até o vértice 568, definido pelas coordenadas E:
184.000,370 m e N: 7.990.053,860 m com azimute 126° 01' 40,91'' e distância de 180,41 m
até o vértice 569, definido pelas coordenadas E: 184.146,269 m e N: 7.989.947,749 m com
azimute 63° 14' 18,86'' e distância de 161,97 m até o vértice 570, definido pelas
coordenadas E: 184.290,887 m e N: 7.990.020,679 m com azimute 29° 07' 24,44'' e
distância de 200,66 m até o vértice 571, definido pelas coordenadas E: 184.388,545 m e N:
7.990.195,966 m com azimute 26° 42' 49,60'' e distância de 80,11 m até o vértice 572,
definido pelas coordenadas E: 184.424,558 m e N: 7.990.267,528 m com azimute 22° 35'
52,58'' e distância de 82,34 m até o vértice 573, definido pelas coordenadas E: 184.456,198
m e N: 7.990.343,544 m com azimute 27° 59' 13,87'' e distância de 31,00 m até o vértice
574, definido pelas coordenadas E: 184.470,744 m e N: 7.990.370,916 m com azimute 38°
36' 55,41'' e distância de 49,56 m até o vértice 575, definido pelas coordenadas E:
184.501,672 m e N: 7.990.409,638 m com azimute 29° 19' 35,65'' e distância de 35,57 m
até o vértice 576, definido pelas coordenadas E: 184.519,095 m e N: 7.990.440,651 m com
azimute 43° 16' 45,41'' e distância de 32,67 m até o vértice 577, definido pelas coordenadas
E: 184.541,494 m e N: 7.990.464,438 m com azimute 44° 29' 41,59'' e distância de 35,99 m
até o vértice 578, definido pelas coordenadas E: 184.566,717 m e N: 7.990.490,110 m com
azimute 50° 36' 26,68'' e distância de 36,01 m até o vértice 579, definido pelas coordenadas
E: 184.594,544 m e N: 7.990.512,961 m com azimute 58° 54' 11,37'' e distância de 10,57 m
até o vértice 580, definido pelas coordenadas E: 184.603,591 m e N: 7.990.518,418 m com
azimute 71° 06' 47,12'' e distância de 20,24 m até o vértice 581, definido pelas coordenadas
E: 184.622,742 m e N: 7.990.524,970 m com azimute 57° 11' 47,43'' e distância de 24,18 m
até o vértice 582, definido pelas coordenadas E: 184.643,067 m e N: 7.990.538,070 m com
azimute 46° 39' 38,25'' e distância de 23,35 m até o vértice 583, definido pelas coordenadas
E: 184.660,047 m e N: 7.990.554,093 m com azimute 29° 35' 20,72'' e distância de 14,40 m
até o vértice 584, definido pelas coordenadas E: 184.667,158 m e N: 7.990.566,616 m com
azimute 10° 57' 13,15'' e distância de 11,05 m até o vértice 585, definido pelas coordenadas
E: 184.669,258 m e N: 7.990.577,469 m com azimute 357° 10' 47,24'' e distância de 35,13
m até o vértice 586, definido pelas coordenadas E: 184.667,530 m e N: 7.990.612,553 m
com azimute 1° 28' 36,76'' e distância de 55,10 m até o vértice 587, definido pelas
coordenadas E: 184.668,950 m e N: 7.990.667,630 m com azimute 10° 31' 22,54'' e
distância de 46,55 m até o vértice 588, definido pelas coordenadas E: 184.677,452 m e N:
7.990.713,401 m com azimute 15° 46' 21,33'' e distância de 40,18 m até o vértice 589,
definido pelas coordenadas E: 184.688,373 m e N: 7.990.752,067 m com azimute 23° 36'
22,34'' e distância de 78,18 m até o vértice 590, definido pelas coordenadas E: 184.719,679
m e N: 7.990.823,702 m com azimute 27° 43' 06,59'' e distância de 63,73 m até o vértice
591, definido pelas coordenadas E: 184.749,324 m e N: 7.990.880,122 m com azimute 31°
12' 11,42'' e distância de 28,57 m até o vértice 592, definido pelas coordenadas E:
184.764,123 m e N: 7.990.904,555 m com azimute 35° 20' 53,58'' e distância de 34,37 m
até o vértice 593, definido pelas coordenadas E: 184.784,006 m e N: 7.990.932,587 m com
azimute 35° 04' 47,85'' e distância de 22,74 m até o vértice 594, definido pelas coordenadas
E: 184.797,074 m e N: 7.990.951,195 m com azimute 60° 52' 21,49'' e distância de 16,67 m
até o vértice 595, definido pelas coordenadas E: 184.811,639 m e N: 7.990.959,311 m com

azimute 71° 17' 48,65'' e distância de 19,02 m até o vértice 596, definido pelas coordenadas
E: 184.829,652 m e N: 7.990.965,409 m com azimute 76° 07' 52,15'' e distância de 123,37
m até o vértice 597, definido pelas coordenadas E: 184.949,430 m e N: 7.990.994,982 m
com azimute 34° 56' 11,34'' e distância de 63,39 m até o vértice 598, definido pelas
coordenadas E: 184.985,730 m e N: 7.991.046,947 m com azimute 33° 03' 03,16'' e
distância de 90,53 m até o vértice 599, definido pelas coordenadas E: 185.035,105 m e N:
7.991.122,829 m com azimute 43° 40' 07,82'' e distância de 86,04 m até o vértice 600,
definido pelas coordenadas E: 185.094,516 m e N: 7.991.185,067 m com azimute 43° 48'
26,39'' e distância de 22,73 m até o vértice 601, definido pelas coordenadas E: 185.110,251
m e N: 7.991.201,471 m com azimute 297° 13' 47,04'' e distância de 68,42 m até o vértice
602, definido pelas coordenadas E: 185.049,410 m e N: 7.991.232,779 m com azimute 13°
24' 55,00'' e distância de 62,23 m até o vértice 603, definido pelas coordenadas E:
185.063,847 m e N: 7.991.293,308 m com azimute 333° 24' 53,14'' e distância de 71,33 m
até o vértice 604, definido pelas coordenadas E: 185.031,925 m e N: 7.991.357,095 m com
azimute 340° 48' 22,77'' e distância de 43,15 m até o vértice 605, definido pelas
coordenadas E: 185.017,738 m e N: 7.991.397,849 m com azimute 5° 22' 48,81'' e distância
de 37,76 m até o vértice 606, definido pelas coordenadas E: 185.021,278 m e N:
7.991.435,441 m com azimute 15° 57' 30,42'' e distância de 77,40 m até o vértice 607,
definido pelas coordenadas E: 185.042,560 m e N: 7.991.509,861 m com azimute 18° 36'
47,26'' e distância de 44,47 m até o vértice 608, definido pelas coordenadas E: 185.056,753
m e N: 7.991.552,003 m com azimute 11° 19' 12,32'' e distância de 27,11 m até o vértice
609, definido pelas coordenadas E: 185.062,073 m e N: 7.991.578,581 m com azimute 352°
52' 09,52'' e distância de 28,57 m até o vértice 610, definido pelas coordenadas E:
185.058,527 m e N: 7.991.606,931 m com azimute 356° 59' 04,46'' e distância de 134,85 m
até o vértice 611, definido pelas coordenadas E: 185.051,433 m e N: 7.991.741,595 m com
azimute 340° 00' 03,21'' e distância de 41,48 m até o vértice 612, definido pelas
coordenadas E: 185.037,245 m e N: 7.991.780,577 m com azimute 343° 28' 55,20'' e
distância de 49,90 m até o vértice 613, definido pelas coordenadas E: 185.023,058 m e N:
7.991.828,418 m com azimute 356° 31' 44,38'' e distância de 58,58 m até o vértice 614,
definido pelas coordenadas E: 185.019,511 m e N: 7.991.886,890 m com azimute 0° e
distância de 21,26 m até o vértice 615, definido pelas coordenadas E: 185.019,511 m e N:
7.991.908,152 m com azimute 6° 42' 53,77'' e distância de 30,33 m até o vértice 616,
definido pelas coordenadas E: 185.023,058 m e N: 7.991.938,275 m com azimute 359° 59'
59,77'' e distância de 90,37 m até o vértice 617, definido pelas coordenadas E: 185.023,058
m e N: 7.992.028,641 m com azimute 333° 42' 42,31'' e distância de 64,09 m até o vértice
618, definido pelas coordenadas E: 184.994,671 m e N: 7.992.086,107 m com azimute 350°
02' 28,88'' e distância de 102,86 m até o vértice 619, definido pelas coordenadas E:
184.976,883 m e N: 7.992.187,417 m com azimute 333° 24' 55,32'' e distância de 27,74 m
até o vértice 620, definido pelas coordenadas E: 184.964,469 m e N: 7.992.212,223 m com
azimute 338° 32' 08,45'' e distância de 53,31 m até o vértice 621, definido pelas
coordenadas E: 184.944,962 m e N: 7.992.261,836 m com azimute 355° 32' 28,57'' e
distância de 91,41 m até o vértice 622, definido pelas coordenadas E: 184.937,855 m e N:
7.992.352,968 m com azimute 345° 57' 05,47'' e distância de 43,84 m até o vértice 623,
definido pelas coordenadas E: 184.927,214 m e N: 7.992.395,493 m com azimute 350° 58'
54,61'' e distância de 22,55 m até o vértice 624, definido pelas coordenadas E: 184.923,680
m e N: 7.992.417,762 m com azimute 7° 46' 19,39'' e distância de 39,34 m até o vértice
625, definido pelas coordenadas E: 184.929,001 m e N: 7.992.456,744 m com azimute 353°
17' 01,39'' e distância de 30,33 m até o vértice 626, definido pelas coordenadas E:
184.925,453 m e N: 7.992.486,866 m com azimute 333° 30' 21,77'' e distância de 56,94 m
até o vértice 627, definido pelas coordenadas E: 184.900,051 m e N: 7.992.537,828 m com
azimute 59° 03' 29,44'' e distância de 35,88 m até o vértice 628, definido pelas coordenadas
E: 184.930,828 m e N: 7.992.556,278 m com azimute 62° 53' 05,80'' e distância de 62,48 m

até o vértice 629, definido pelas coordenadas E: 184.986,441 m e N: 7.992.584,755 m com
azimute 18° 05' 53,90'' e distância de 45,29 m até o vértice 630, definido pelas coordenadas
E: 185.000,511 m e N: 7.992.627,805 m com azimute 27° 46' 33,82'' e distância de 38,38 m
até o vértice 631, definido pelas coordenadas E: 185.018,399 m e N: 7.992.661,767 m com
azimute 0° e distância de 86,63 m até o vértice 632, definido pelas coordenadas E:
185.018,399 m e N: 7.992.748,401 m com azimute 11° 27' 01,08'' e distância de 35,58 m
até o vértice 633, definido pelas coordenadas E: 185.025,462 m e N: 7.992.783,276 m com
azimute 0° e distância de 37,27 m até o vértice 634, definido pelas coordenadas E:
185.025,462 m e N: 7.992.820,548 m com azimute 5° 07' 44,48'' e distância de 33,76 m até
o vértice 635, definido pelas coordenadas E: 185.028,481 m e N: 7.992.854,175 m com
azimute 351° 51' 48,90'' e distância de 28,49 m até o vértice 636, definido pelas
coordenadas E: 185.024,448 m e N: 7.992.882,381 m com azimute 2° 47' 42,96'' e distância
de 20,80 m até o vértice 637, definido pelas coordenadas E: 185.025,462 m e N:
7.992.903,153 m com azimute 17° 09' 59,62'' e distância de 34,14 m até o vértice 638,
definido pelas coordenadas E: 185.035,538 m e N: 7.992.935,771 m com azimute 24° 44'
33,84'' e distância de 50,60 m até o vértice 639, definido pelas coordenadas E: 185.056,718
m e N: 7.992.981,728 m com azimute 37° 25' 23,69'' e distância de 18,24 m até o vértice
640, definido pelas coordenadas E: 185.067,803 m e N: 7.992.996,214 m com azimute 16°
31' 02,67'' e distância de 28,37 m até o vértice 641, definido pelas coordenadas E:
185.075,868 m e N: 7.993.023,413 m com azimute 355° 31' 36,00'' e distância de 31,16 m
até o vértice 642, definido pelas coordenadas E: 185.073,438 m e N: 7.993.054,479 m com
azimute 30° 16' 43,31'' e distância de 6,89 m até o vértice 643, definido pelas coordenadas
E: 185.076,913 m e N: 7.993.060,431 m com azimute 42° 49' 13,32'' e distância de 18,26 m
até o vértice 644, definido pelas coordenadas E: 185.089,324 m e N: 7.993.073,824 m com
azimute 46° 25' 21,78'' e distância de 14,39 m até o vértice 645, definido pelas coordenadas
E: 185.099,749 m e N: 7.993.083,744 m com azimute 9° 28' 10,49'' e distância de 24,14 m
até o vértice 646, definido pelas coordenadas E: 185.103,720 m e N: 7.993.107,552 m com
azimute 353° 59' 10,26'' e distância de 18,95 m até o vértice 647, definido pelas
coordenadas E: 185.101,735 m e N: 7.993.126,400 m com azimute 330° 46' 51,71'' e
distância de 19,32 m até o vértice 648, definido pelas coordenadas E: 185.092,302 m e N:
7.993.143,264 m com azimute 348° 40' 54,25'' e distância de 10,12 m até o vértice 649,
definido pelas coordenadas E: 185.090,317 m e N: 7.993.153,184 m com azimute 15° 50'
43,70'' e distância de 34,54 m até o vértice 650, definido pelas coordenadas E: 185.099,749
m e N: 7.993.186,416 m com azimute 36° 53' 31,45'' e distância de 7,44 m até o vértice
651, definido pelas coordenadas E: 185.104,217 m e N: 7.993.192,368 m com azimute 62°
02' 29,22'' e distância de 17,99 m até o vértice 652, definido pelas coordenadas E:
185.120,103 m e N: 7.993.200,800 m com azimute 52° 26' 22,09'' e distância de 16,90 m
até o vértice 653, definido pelas coordenadas E: 185.133,500 m e N: 7.993.211,103 m com
azimute 39° 45' 51,39'' e distância de 45,16 m até o vértice 654, definido pelas coordenadas
E: 185.162,385 m e N: 7.993.245,815 m com azimute 56° 20' 15,32'' e distância de 12,53 m
até o vértice 655, definido pelas coordenadas E: 185.172,810 m e N: 7.993.252,758 m com
azimute 49° 25' 00,37'' e distância de 9,15 m até o vértice 656, definido pelas coordenadas
E: 185.179,760 m e N: 7.993.258,711 m com azimute 70° 55' 19,75'' e distância de 13,66 m
até o vértice 657, definido pelas coordenadas E: 185.192,667 m e N: 7.993.263,175 m com
azimute 46° 25' 22,77'' e distância de 14,39 m até o vértice 658, definido pelas coordenadas
E: 185.203,093 m e N: 7.993.273,095 m com azimute 353° 24' 35,19'' e distância de 13,06
m até o vértice 659, definido pelas coordenadas E: 185.201,594 m e N: 7.993.286,069 m
com azimute 318° 47' 51,40'' e distância de 15,06 m até o vértice 660, definido pelas
coordenadas E: 185.191,674 m e N: 7.993.297,399 m com azimute 310° 34' 41,04'' e
distância de 9,15 m até o vértice 661, definido pelas coordenadas E: 185.184,724 m e N:
7.993.303,351 m com azimute 317° 27' 49,21'' e distância de 16,16 m até o vértice 662,
definido pelas coordenadas E: 185.173,803 m e N: 7.993.315,255 m com azimute 5° 07'

45,76'' e distância de 16,63 m até o vértice 663, definido pelas coordenadas E: 185.175,289
m e N: 7.993.331,815 m com azimute 34° 21' 10,20'' e distância de 27,27 m até o vértice
664, definido pelas coordenadas E: 185.190,675 m e N: 7.993.354,326 m com azimute 20°
46' 55,80'' e distância de 22,40 m até o vértice 665, definido pelas coordenadas E:
185.198,624 m e N: 7.993.375,271 m com azimute 12° 37' 07,57'' e distância de 6,80 m até
o vértice 666, definido pelas coordenadas E: 185.200,111 m e N: 7.993.381,911 m com
azimute 3° 31' 18,40'' e distância de 16,21 m até o vértice 667, definido pelas coordenadas
E: 185.201,106 m e N: 7.993.398,088 m com azimute 353° 39' 15,53'' e distância de 26,95
m até o vértice 668, definido pelas coordenadas E: 185.198,128 m e N: 7.993.424,872 m
com azimute 340° 32' 39,32'' e distância de 17,89 m até o vértice 669, definido pelas
coordenadas E: 185.192,171 m e N: 7.993.441,736 m com azimute 356° 49' 06,85'' e
distância de 17,88 m até o vértice 670, definido pelas coordenadas E: 185.191,178 m e N:
7.993.459,592 m com azimute 351° 50' 03,59'' e distância de 27,36 m até o vértice 671,
definido pelas coordenadas E: 185.187,292 m e N: 7.993.486,676 m com azimute 2° 45'
07,13'' e distância de 11,12 m até o vértice 672, definido pelas coordenadas E: 185.187,825
m e N: 7.993.497,779 m com azimute 339° 48' 04,32'' e distância de 4,73 m até o vértice
673, definido pelas coordenadas E: 185.186,191 m e N: 7.993.502,222 m com azimute 347°
14' 28,79'' e distância de 9,93 m até o vértice 674, definido pelas coordenadas E:
185.183,999 m e N: 7.993.511,902 m com azimute 11° 30' 10,50'' e distância de 6,73 m até
o vértice 675, definido pelas coordenadas E: 185.185,340 m e N: 7.993.518,492 m com
azimute 288° 21' 04,59'' e distância de 95,19 m até o vértice 676, definido pelas
coordenadas E: 185.094,990 m e N: 7.993.548,462 m com azimute 307° 40' 13,07'' e
distância de 21,85 m até o vértice 677, definido pelas coordenadas E: 185.077,699 m e N:
7.993.561,812 m com azimute 301° 48' 15,89'' e distância de 26,82 m até o vértice 678,
definido pelas coordenadas E: 185.054,906 m e N: 7.993.575,947 m com azimute 301° 31'
07,67'' e distância de 32,28 m até o vértice 679, definido pelas coordenadas E: 185.027,390
m e N: 7.993.592,821 m com azimute 307° 12' 32,88'' e distância de 26,64 m até o vértice
680, definido pelas coordenadas E: 185.006,174 m e N: 7.993.608,930 m com azimute 314°
58' 34,17'' e distância de 14,44 m até o vértice 681, definido pelas coordenadas E:
184.995,957 m e N: 7.993.619,139 m com azimute 319° 36' 37,73'' e distância de 20,62 m
até o vértice 682, definido pelas coordenadas E: 184.982,595 m e N: 7.993.634,845 m com
azimute 325° 35' 47,03'' e distância de 18,08 m até o vértice 683, definido pelas
coordenadas E: 184.972,377 m e N: 7.993.649,766 m com azimute 320° 59' 05,99'' e
distância de 21,22 m até o vértice 684, definido pelas coordenadas E: 184.959,015 m e N:
7.993.666,257 m com azimute 346° 25' 03,41'' e distância de 23,43 m até o vértice 685,
definido pelas coordenadas E: 184.953,513 m e N: 7.993.689,031 m com azimute 351° 22'
35,77'' e distância de 26,21 m até o vértice 686, definido pelas coordenadas E: 184.949,583
m e N: 7.993.714,946 m com azimute 0° e distância de 14,92 m até o vértice 687, definido
pelas coordenadas E: 184.949,583 m e N: 7.993.729,867 m com azimute 338° 49' 18,19'' e
distância de 26,11 m até o vértice 688, definido pelas coordenadas E: 184.940,151 m e N:
7.993.754,211 m com azimute 351° 14' 49,45'' e distância de 20,66 m até o vértice 689,
definido pelas coordenadas E: 184.937,008 m e N: 7.993.774,629 m com azimute 341° 39'
19,17'' e distância de 35,53 m até o vértice 690, definido pelas coordenadas E: 184.925,827
m e N: 7.993.808,349 m com azimute 321° 36' 30,57'' e distância de 24,05 m até o vértice
691, definido pelas coordenadas E: 184.910,893 m e N: 7.993.827,196 m com azimute 311°
08' 59,84'' e distância de 31,32 m até o vértice 692, definido pelas coordenadas E:
184.887,310 m e N: 7.993.847,805 m com azimute 316° 05' 56,75'' e distância de 28,34 m
até o vértice 693, definido pelas coordenadas E: 184.867,661 m e N: 7.993.868,223 m com
azimute 319° 42' 51,06'' e distância de 27,67 m até o vértice 694, definido pelas
coordenadas E: 184.849,767 m e N: 7.993.889,333 m com azimute 310° 04' 37,29'' e
distância de 8,50 m até o vértice 695, definido pelas coordenadas E: 184.843,264 m e N:
7.993.894,805 m com azimute 284° 55' 10,34'' e distância de 21,25 m até o vértice 696,

definido pelas coordenadas E: 184.822,727 m e N: 7.993.900,277 m com azimute 262° 52'
51,73'' e distância de 11,04 m até o vértice 697, definido pelas coordenadas E: 184.811,773
m e N: 7.993.898,909 m com azimute 233° 27' 11,63'' e distância de 54,73 m até o vértice
698, definido pelas coordenadas E: 184.767,802 m e N: 7.993.866,316 m com azimute 219°
26' 51,72'' e distância de 17,77 m até o vértice 699, definido pelas coordenadas E:
184.756,512 m e N: 7.993.852,595 m com azimute 231° 48' 45,71'' e distância de 40,94 m
até o vértice 700, definido pelas coordenadas E: 184.724,336 m e N: 7.993.827,287 m com
azimute 249° 49' 15,63'' e distância de 12,77 m até o vértice 701, definido pelas
coordenadas E: 184.712,350 m e N: 7.993.822,882 m com azimute 271° 36' 02,16'' e
distância de 35,26 m até o vértice 702, definido pelas coordenadas E: 184.677,100 m e N:
7.993.823,867 m com azimute 296° 04' 35,02'' e distância de 37,35 m até o vértice 703,
definido pelas coordenadas E: 184.643,556 m e N: 7.993.840,283 m com azimute 276° 14'
55,39'' e distância de 25,14 m até o vértice 704, definido pelas coordenadas E: 184.618,569
m e N: 7.993.843,019 m com azimute 307° 54' 14,74'' e distância de 70,72 m até o vértice
705, definido pelas coordenadas E: 184.562,767 m e N: 7.993.886,466 m com azimute 328°
25' 00,51'' e distância de 21,14 m até o vértice 706, definido pelas coordenadas E:
184.551,696 m e N: 7.993.904,473 m com azimute 332° 33' 58,45'' e distância de 42,70 m
até o vértice 707, definido pelas coordenadas E: 184.532,023 m e N: 7.993.942,371 m com
azimute 311° 51' 07,28'' e distância de 23,94 m até o vértice 708, definido pelas
coordenadas E: 184.514,192 m e N: 7.993.958,343 m com azimute 293° 36' 42,73'' e
distância de 21,47 m até o vértice 709, definido pelas coordenadas E: 184.494,516 m e N:
7.993.966,944 m com azimute 299° 51' 14,53'' e distância de 33,32 m até o vértice 710,
definido pelas coordenadas E: 184.465,617 m e N: 7.993.983,531 m com azimute 319° 59'
20,94'' e distância de 24,87 m até o vértice 711, definido pelas coordenadas E: 184.449,630
m e N: 7.994.002,576 m com azimute 331° 22' 16,06'' e distância de 7,70 m até o vértice
712, definido pelas coordenadas E: 184.445,941 m e N: 7.994.009,334 m com azimute 317°
53' 20,12'' e distância de 80,52 m até o vértice 713, definido pelas coordenadas E:
184.391,945 m e N: 7.994.069,070 m com azimute 301° 44' 06,07'' e distância de 37,42 m
até o vértice 714, definido pelas coordenadas E: 184.360,115 m e N: 7.994.088,755 m com
azimute 313° 53' 14,90'' e distância de 26,61 m até o vértice 715, definido pelas
coordenadas E: 184.340,937 m e N: 7.994.107,203 m com azimute 289° 49' 32,63'' e
distância de 16,02 m até o vértice 716, definido pelas coordenadas E: 184.325,867 m e N:
7.994.112,636 m com azimute 244° 13' 04,36'' e distância de 19,77 m até o vértice 717,
definido pelas coordenadas E: 184.308,061 m e N: 7.994.104,035 m com azimute 296° 54'
14,00'' e distância de 10,45 m até o vértice 718, definido pelas coordenadas E: 184.298,741
m e N: 7.994.108,764 m com azimute 309° 35' 12,24'' e distância de 29,16 m até o vértice
719, definido pelas coordenadas E: 184.276,265 m e N: 7.994.127,349 m com azimute 325°
02' 30,29'' e distância de 9,73 m até o vértice 720, definido pelas coordenadas E:
184.270,690 m e N: 7.994.135,324 m com azimute 326° 15' 42,07'' e distância de 8,10 m
até o vértice 721, definido pelas coordenadas E: 184.266,189 m e N: 7.994.142,062 m com
azimute 347° 27' 43,23'' e distância de 14,28 m até o vértice 722, definido pelas
coordenadas E: 184.263,090 m e N: 7.994.156,001 m com azimute 352° 41' 10,57'' e
distância de 32,41 m até o vértice 723, definido pelas coordenadas E: 184.258,964 m e N:
7.994.188,146 m com azimute 325° 24' 26,02'' e distância de 31,58 m até o vértice 724,
definido pelas coordenadas E: 184.241,035 m e N: 7.994.214,142 m com azimute 328° 33'
36,30'' e distância de 17,63 m até o vértice 725, definido pelas coordenadas E: 184.231,837
m e N: 7.994.229,187 m com azimute 346° 44' 55,70'' e distância de 13,52 m até o vértice
726, definido pelas coordenadas E: 184.228,737 m e N: 7.994.242,351 m com azimute 334°
16' 17,82'' e distância de 23,21 m até o vértice 727, definido pelas coordenadas E:
184.218,662 m e N: 7.994.263,259 m com azimute 310° 06' 04,79'' e distância de 70,93 m
até o vértice 728, definido pelas coordenadas E: 184.164,410 m e N: 7.994.308,946 m com
azimute 322° 47' 30,81'' e distância de 28,20 m até o vértice 729, definido pelas

coordenadas E: 184.147,359 m e N: 7.994.331,403 m com azimute 311° 40' 25,30'' e
distância de 57,07 m até o vértice 730, definido pelas coordenadas E: 184.104,732 m e N:
7.994.369,347 m com azimute 309° 00' 40,08'' e distância de 36,91 m até o vértice 731,
definido pelas coordenadas E: 184.076,056 m e N: 7.994.392,578 m com azimute 305° 11'
35,29'' e distância de 32,25 m até o vértice 732, definido pelas coordenadas E: 184.049,704
m e N: 7.994.411,162 m com azimute 302° 38' 17,54'' e distância de 35,89 m até o vértice
733, definido pelas coordenadas E: 184.019,478 m e N: 7.994.430,521 m com azimute 332°
43' 27,36'' e distância de 28,75 m até o vértice 734, definido pelas coordenadas E:
184.006,302 m e N: 7.994.456,075 m com azimute 325° 08' 54,64'' e distância de 111,09 m
até o vértice 735, definido pelas coordenadas E: 183.942,819 m e N: 7.994.547,241 m com
azimute 344° 14' 08,86'' e distância de 31,16 m até o vértice 736, definido pelas
coordenadas E: 183.934,353 m e N: 7.994.577,230 m com azimute 1° 32' 58,83'' e distância
de 28,46 m até o vértice 737, definido pelas coordenadas E: 183.935,123 m e N:
7.994.605,681 m com azimute 16° 09' 27,68'' e distância de 30,42 m até o vértice 738,
definido pelas coordenadas E: 183.943,588 m e N: 7.994.634,901 m com azimute 7° 36'
04,53'' e distância de 34,91 m até o vértice 739, definido pelas coordenadas E: 183.948,206
m e N: 7.994.669,504 m com azimute 354° 10' 06,71'' e distância de 37,87 m até o vértice
740, definido pelas coordenadas E: 183.944,358 m e N: 7.994.707,182 m com azimute 7°
46' 15,38'' e distância de 17,07 m até o vértice 741, definido pelas coordenadas E:
183.946,667 m e N: 7.994.724,099 m com azimute 106° 29' 41,35'' e distância de 75,78 m
até o vértice 742, definido pelas coordenadas E: 184.019,331 m e N: 7.994.702,582 m com
azimute 118° 42' 47,71'' e distância de 39,50 m até o vértice 743, definido pelas
coordenadas E: 184.053,976 m e N: 7.994.683,604 m com azimute 108° 44' 48,39'' e
distância de 82,35 m até o vértice 744, definido pelas coordenadas E: 184.131,954 m e N:
7.994.657,139 m com azimute 101° 44' 00,96'' e distância de 103,96 m até o vértice 745,
definido pelas coordenadas E: 184.233,739 m e N: 7.994.635,998 m com azimute 99° 43'
24,73'' e distância de 28,57 m até o vértice 746, definido pelas coordenadas E: 184.261,903
m e N: 7.994.631,172 m com azimute 106° 41' 09,83'' e distância de 45,22 m até o vértice
747, definido pelas coordenadas E: 184.305,219 m e N: 7.994.618,188 m com azimute 81°
52' 35,95'' e distância de 45,94 m até o vértice 748, definido pelas coordenadas E:
184.350,701 m e N: 7.994.624,680 m com azimute 74° 04' 02,58'' e distância de 47,30 m
até o vértice 749, definido pelas coordenadas E: 184.396,184 m e N: 7.994.637,664 m com
azimute 77° 40' 18,23'' e distância de 70,94 m até o vértice 750, definido pelas coordenadas
E: 184.465,490 m e N: 7.994.652,811 m com azimute 95° 48' 45,77'' e distância de 80,54 m
até o vértice 751, definido pelas coordenadas E: 184.545,617 m e N: 7.994.644,654 m com
azimute 83° 17' 17,54'' e distância de 69,79 m até o vértice 752, definido pelas coordenadas
E: 184.614,931 m e N: 7.994.652,811 m com azimute 71° 35' 16,79'' e distância de 47,37 m
até o vértice 753, definido pelas coordenadas E: 184.659,880 m e N: 7.994.667,774 m com
azimute 71° 33' 38,12'' e distância de 21,11 m até o vértice 754, definido pelas coordenadas
E: 184.679,906 m e N: 7.994.674,451 m com azimute 86° 59' 23,04'' e distância de 41,21 m
até o vértice 755, definido pelas coordenadas E: 184.721,057 m e N: 7.994.676,615 m com
azimute 113° 26' 21,10'' e distância de 75,54 m até o vértice 756, definido pelas
coordenadas E: 184.790,359 m e N: 7.994.646,569 m com azimute 101° 53' 48,00'' e
distância de 64,19 m até o vértice 757, definido pelas coordenadas E: 184.853,172 m e N:
7.994.633,336 m com azimute 93° 48' 39,38'' e distância de 32,56 m até o vértice 758,
definido pelas coordenadas E: 184.885,659 m e N: 7.994.631,172 m com azimute 72° 18'
50,48'' e distância de 106,84 m até o vértice 759, definido pelas coordenadas E:
184.987,452 m e N: 7.994.663,631 m com azimute 60° 28' 58,17'' e distância de 43,10 m
até o vértice 760, definido pelas coordenadas E: 185.024,959 m e N: 7.994.684,866 m com
azimute 130° 28' 45,78'' e distância de 56,04 m até o vértice 761, definido pelas
coordenadas E: 185.067,588 m e N: 7.994.648,484 m com azimute 114° 58' 40,53'' e
distância de 41,30 m até o vértice 762, definido pelas coordenadas E: 185.105,028 m e N:

7.994.631,043 m com azimute 123° 57' 37,64'' e distância de 46,25 m até o vértice 763,
definido pelas coordenadas E: 185.143,391 m e N: 7.994.605,205 m com azimute 133° 14'
20,94'' e distância de 50,54 m até o vértice 764, definido pelas coordenadas E: 185.180,210
m e N: 7.994.570,582 m com azimute 131° 36' 34,27'' e distância de 52,14 m até o vértice
765, definido pelas coordenadas E: 185.219,195 m e N: 7.994.535,958 m com azimute 122°
19' 30,65'' e distância de 66,48 m até o vértice 766, definido pelas coordenadas E:
185.275,372 m e N: 7.994.500,410 m com azimute 114° 45' 58,36'' e distância de 59,78 m
até o vértice 767, definido pelas coordenadas E: 185.329,652 m e N: 7.994.475,368 m com
azimute 121° 05' 25,82'' e distância de 63,19 m até o vértice 768, definido pelas
coordenadas E: 185.383,765 m e N: 7.994.442,737 m com azimute 116° 06' 41,30'' e
distância de 71,69 m até o vértice 769, definido pelas coordenadas E: 185.448,142 m e N:
7.994.411,183 m com azimute 84° 47' 02,63'' e distância de 546,50 m até o vértice 770,
definido pelas coordenadas E: 185.992,378 m e N: 7.994.460,865 m com azimute 331° 04'
50,15'' e distância de 963,44 m até o vértice 771, definido pelas coordenadas E:
185.526,480 m e N: 7.995.304,163 m com azimute 331° 04' 29,56'' e distância de 1.606,80
m até o vértice 772, definido pelas coordenadas E: 184.749,323 m e N: 7.996.710,523 m
com azimute 320° 30' 53,11'' e distância de 682,76 m até o vértice 773, definido pelas
coordenadas E: 184.315,168 m e N: 7.997.237,472 m com azimute 331° 17' 49,63'' e
distância de 44,57 m até o vértice 774, definido pelas coordenadas E: 184.293,763 m e N:
7.997.276,564 m com azimute 335° 51' 11,38'' e distância de 76,56 m até o vértice 775,
definido pelas coordenadas E: 184.262,444 m e N: 7.997.346,425 m com azimute 339° 28'
44,46'' e distância de 279,86 m até o vértice 776, definido pelas coordenadas E:
184.164,339 m e N: 7.997.608,525 m com azimute 101° 49' 53,51'' e distância de 4,55 m
até o vértice 777, definido pelas coordenadas E: 184.168,788 m e N: 7.997.607,593 m com
azimute 95° 22' 57,86'' e distância de 10,81 m até o vértice 778, definido pelas coordenadas
E: 184.179,550 m e N: 7.997.606,579 m com azimute 103° 05' 03,69'' e distância de 13,44
m até o vértice 779, definido pelas coordenadas E: 184.192,638 m e N: 7.997.603,537 m
com azimute 106° 31' 25,55'' e distância de 10,70 m até o vértice 780, definido pelas
coordenadas E: 184.202,892 m e N: 7.997.600,495 m com azimute 132° 31' 05,65'' e
distância de 15,00 m até o vértice 781, definido pelas coordenadas E: 184.213,951 m e N:
7.997.590,355 m com azimute 143° 06' 34,35'' e distância de 10,14 m até o vértice 782,
definido pelas coordenadas E: 184.220,040 m e N: 7.997.582,242 m com azimute 161° 33'
01,30'' e distância de 9,62 m até o vértice 783, definido pelas coordenadas E: 184.223,085
m e N: 7.997.573,116 m com azimute 179° 59' 58,55'' e distância de 14,20 m até o vértice
784, definido pelas coordenadas E: 184.223,085 m e N: 7.997.558,920 m com azimute 175°
50' 12,04'' e distância de 27,96 m até o vértice 785, definido pelas coordenadas E:
184.225,115 m e N: 7.997.531,035 m com azimute 109° 13' 00,53'' e distância de 25,83 m
até o vértice 786, definido pelas coordenadas E: 184.249,503 m e N: 7.997.522,534 m com
azimute 115° 10' 49,57'' e distância de 15,36 m até o vértice 787, definido pelas
coordenadas E: 184.263,403 m e N: 7.997.515,999 m com azimute 84° 28' 44,21'' e
distância de 25,46 m até o vértice 788, definido pelas coordenadas E: 184.288,750 m e N:
7.997.518,449 m com azimute 75° 58' 26,25'' e distância de 13,48 m até o vértice 789,
definido pelas coordenadas E: 184.301,832 m e N: 7.997.521,717 m com azimute 61° 56'
59,89'' e distância de 13,90 m até o vértice 790, definido pelas coordenadas E: 184.314,096
m e N: 7.997.528,252 m com azimute 52° 36' 56,64'' e distância de 17,49 m até o vértice
791, definido pelas coordenadas E: 184.327,996 m e N: 7.997.538,873 m com azimute 69°
27' 44,94'' e distância de 13,97 m até o vértice 792, definido pelas coordenadas E:
184.341,078 m e N: 7.997.543,774 m com azimute 73° 49' 29,07'' e distância de 26,39 m
até o vértice 793, definido pelas coordenadas E: 184.366,425 m e N: 7.997.551,126 m com
azimute 89° 59' 38,98'' e distância de 9,81 m até o vértice 794, definido pelas coordenadas
E: 184.376,236 m e N: 7.997.551,127 m com azimute 84° 48' 45,59'' e distância de 18,06 m
até o vértice 795, definido pelas coordenadas E: 184.394,224 m e N: 7.997.552,760 m com

azimute 76° 46' 10,52'' e distância de 14,28 m até o vértice 796, definido pelas coordenadas
E: 184.408,124 m e N: 7.997.556,028 m com azimute 85° 27' 54,73'' e distância de 24,23 m
até o vértice 797, definido pelas coordenadas E: 184.432,282 m e N: 7.997.557,944 m com
azimute 86° 25' 06,57'' e distância de 8,56 m até o vértice 798, definido pelas coordenadas
E: 184.440,829 m e N: 7.997.558,479 m com azimute 60° 43' 31,14'' e distância de 13,36 m
até o vértice 799, definido pelas coordenadas E: 184.452,487 m e N: 7.997.565,014 m com
azimute 54° 47' 14,85'' e distância de 12,75 m até o vértice 800, definido pelas coordenadas
E: 184.462,905 m e N: 7.997.572,367 m com azimute 52° 09' 03,63'' e distância de 9,32 m
até o vértice 801, definido pelas coordenadas E: 184.470,264 m e N: 7.997.578,085 m com
azimute 50° 13' 11,99'' e distância de 12,77 m até o vértice 802, definido pelas coordenadas
E: 184.480,076 m e N: 7.997.586,254 m com azimute 71° 34' 48,77'' e distância de 28,44 m
até o vértice 803, definido pelas coordenadas E: 184.507,057 m e N: 7.997.595,240 m com
azimute 74° 45' 22,91'' e distância de 9,32 m até o vértice 804, definido pelas coordenadas
E: 184.516,051 m e N: 7.997.597,691 m com azimute 66° 23' 11,57'' e distância de 14,28 m
até o vértice 805, definido pelas coordenadas E: 184.529,133 m e N: 7.997.603,410 m com
azimute 77° 28' 55,47'' e distância de 37,69 m até o vértice 806, definido pelas coordenadas
E: 184.565,927 m e N: 7.997.611,579 m com azimute 88° 27' 37,40'' e distância de 33,79 m
até o vértice 807, definido pelas coordenadas E: 184.599,709 m e N: 7.997.612,487 m com
azimute 72° 54' 36,00'' e distância de 11,12 m até o vértice 808, definido pelas coordenadas
E: 184.610,339 m e N: 7.997.615,755 m com azimute 88° 21' 52,81'' e distância de 28,63 m
até o vértice 809, definido pelas coordenadas E: 184.638,956 m e N: 7.997.616,572 m com
azimute 111° 47' 07,66'' e distância de 4,40 m até o vértice 810, definido pelas coordenadas
E: 184.643,044 m e N: 7.997.614,938 m com azimute 88° 12' 41,27'' e distância de 26,18 m
até o vértice 811, definido pelas coordenadas E: 184.669,208 m e N: 7.997.615,755 m com
azimute 71° 34' 42,12'' e distância de 10,34 m até o vértice 812, definido pelas coordenadas
E: 184.679,020 m e N: 7.997.619,023 m com azimute 66° 03' 16,42'' e distância de 8,05 m
até o vértice 813, definido pelas coordenadas E: 184.686,379 m e N: 7.997.622,291 m com
azimute 77° 55' 07,86'' e distância de 11,71 m até o vértice 814, definido pelas coordenadas
E: 184.697,825 m e N: 7.997.624,741 m com azimute 98° 19' 03,48'' e distância de 33,88 m
até o vértice 815, definido pelas coordenadas E: 184.731,348 m e N: 7.997.619,840 m com
azimute 72° 29' 26,93'' e distância de 16,29 m até o vértice 816, definido pelas coordenadas
E: 184.746,883 m e N: 7.997.624,741 m com azimute 55° 01' 39,86'' e distância de 9,98 m
até o vértice 817, definido pelas coordenadas E: 184.755,059 m e N: 7.997.630,460 m com
azimute 49° 47' 20,83'' e distância de 13,92 m até o vértice 818, definido pelas coordenadas
E: 184.765,689 m e N: 7.997.639,446 m com azimute 55° 01' 51,29'' e distância de 19,96 m
até o vértice 819, definido pelas coordenadas E: 184.782,041 m e N: 7.997.650,883 m com
azimute 25° 13' 11,16'' e distância de 30,70 m até o vértice 820, definido pelas coordenadas
E: 184.795,123 m e N: 7.997.678,659 m com azimute 33° 42' 51,62'' e distância de 26,52 m
até o vértice 821, definido pelas coordenadas E: 184.809,841 m e N: 7.997.700,715 m com
azimute 4° 14' 23,56'' e distância de 22,12 m até o vértice 822, definido pelas coordenadas
E: 184.811,476 m e N: 7.997.722,772 m com azimute 52° 01' 26,36'' e distância de 33,19 m
até o vértice 823, definido pelas coordenadas E: 184.837,640 m e N: 7.997.743,196 m com
azimute 60° 58' 15,07'' e distância de 8,42 m até o vértice 824, definido pelas coordenadas
E: 184.844,999 m e N: 7.997.747,280 m com azimute 73° 18' 53,95'' e distância de 25,61 m
até o vértice 825, definido pelas coordenadas E: 184.869,528 m e N: 7.997.754,632 m com
azimute 45° 01' 18,87'' e distância de 9,25 m até o vértice 826, definido pelas coordenadas
E: 184.876,069 m e N: 7.997.761,168 m com azimute 33° 42' 50,98'' e distância de 8,84 m
até o vértice 827, definido pelas coordenadas E: 184.880,975 m e N: 7.997.768,520 m com
azimute 45° 01' 27,63'' e distância de 20,80 m até o vértice 828, definido pelas coordenadas
E: 184.895,692 m e N: 7.997.783,225 m com azimute 36° 53' 43,51'' e distância de 8,17 m
até o vértice 829, definido pelas coordenadas E: 184.900,598 m e N: 7.997.789,760 m com
azimute 6° 21' 11,32'' e distância de 8,89 m até o vértice 830, definido pelas coordenadas

E: 184.901,582 m e N: 7.997.798,596 m com azimute 24° 26' 20,75'' e distância de 25,29 m
até o vértice 831, definido pelas coordenadas E: 184.912,045 m e N: 7.997.821,620 m com
azimute 49° 25' 11,94'' e distância de 15,07 m até o vértice 832, definido pelas coordenadas
E: 184.923,491 m e N: 7.997.831,424 m com azimute 71° 35' 19,97'' e distância de 5,17 m
até o vértice 833, definido pelas coordenadas E: 184.928,397 m e N: 7.997.833,057 m com
azimute 102° 30' 41,97'' e distância de 7,54 m até o vértice 834, definido pelas coordenadas
E: 184.935,756 m e N: 7.997.831,424 m com azimute 123° 40' 02,72'' e distância de 20,63
m até o vértice 835, definido pelas coordenadas E: 184.952,926 m e N: 7.997.819,987 m
com azimute 81° 19' 16,20'' e distância de 3,27 m até o vértice 836, definido pelas
coordenadas E: 184.956,163 m e N: 7.997.820,481 m com azimute 179° 04' 45,32'' e
distância de 2,13 m até o vértice 837, definido pelas coordenadas E: 184.956,197 m e N:
7.997.818,353 m com azimute 94° 30' 05,52'' e distância de 25,39 m até o vértice 838,
definido pelas coordenadas E: 184.981,512 m e N: 7.997.816,360 m com azimute 78° 42'
05,64'' e distância de 14,85 m até o vértice 839, definido pelas coordenadas E: 184.996,077
m e N: 7.997.819,270 m com azimute 120° 56' 26,53'' e distância de 21,23 m até o vértice
840, definido pelas coordenadas E: 185.014,283 m e N: 7.997.808,356 m com azimute 157°
21' 25,31'' e distância de 7,55 m até o vértice 841, definido pelas coordenadas E:
185.017,192 m e N: 7.997.801,384 m com azimute 180° e distância de 10,92 m até o
vértice 842, definido pelas coordenadas E: 185.017,192 m e N: 7.997.790,469 m com
azimute 165° 00' 56,92'' e distância de 28,19 m até o vértice 843, definido pelas
coordenadas E: 185.024,479 m e N: 7.997.763,242 m com azimute 182° 07' 21,93'' e
distância de 19,66 m até o vértice 844, definido pelas coordenadas E: 185.023,751 m e N:
7.997.743,596 m com azimute 205° 56' 54,30'' e distância de 16,66 m até o vértice 845,
definido pelas coordenadas E: 185.016,463 m e N: 7.997.728,620 m com azimute 260° 42'
42,61'' e distância de 19,92 m até o vértice 846, definido pelas coordenadas E: 184.996,805
m e N: 7.997.725,405 m com azimute 274° 05' 02,90'' e distância de 10,22 m até o vértice
847, definido pelas coordenadas E: 184.986,609 m e N: 7.997.726,133 m com azimute 250°
54' 55,73'' e distância de 14,65 m até o vértice 848, definido pelas coordenadas E:
184.972,767 m e N: 7.997.721,344 m com azimute 180° e distância de 8,73 m até o vértice
849, definido pelas coordenadas E: 184.972,767 m e N: 7.997.712,612 m com azimute 152°
13' 49,04'' e distância de 9,39 m até o vértice 850, definido pelas coordenadas E:
184.977,142 m e N: 7.997.704,304 m com azimute 129° 15' 58,97'' e distância de 10,35 m
até o vértice 851, definido pelas coordenadas E: 184.985,153 m e N: 7.997.697,755 m com
azimute 140° 10' 07,03'' e distância de 11,37 m até o vértice 852, definido pelas
coordenadas E: 184.992,436 m e N: 7.997.689,024 m com azimute 128° 38' 05,48'' e
distância de 18,65 m até o vértice 853, definido pelas coordenadas E: 185.007,001 m e N:
7.997.677,382 m com azimute 118° 16' 59,83'' e distância de 10,75 m até o vértice 854,
definido pelas coordenadas E: 185.016,468 m e N: 7.997.672,288 m com azimute 91° 54'
30,43'' e distância de 21,86 m até o vértice 855, definido pelas coordenadas E: 185.038,316
m e N: 7.997.671,560 m com azimute 71° 35' 08,08'' e distância de 23,21 m até o vértice
856, definido pelas coordenadas E: 185.060,342 m e N: 7.997.678,893 m com azimute 93°
56' 13,33'' e distância de 9,48 m até o vértice 857, definido pelas coordenadas E:
185.069,801 m e N: 7.997.678,242 m com azimute 84° 04' 52,47'' e distância de 5,58 m até
o vértice 858, definido pelas coordenadas E: 185.075,347 m e N: 7.997.678,817 m com
azimute 79° 03' 51,89'' e distância de 11,63 m até o vértice 859, definido pelas coordenadas
E: 185.086,764 m e N: 7.997.681,023 m com azimute 84° 12' 22,76'' e distância de 7,21 m
até o vértice 860, definido pelas coordenadas E: 185.093,939 m e N: 7.997.681,751 m com
azimute 77° 01' 33,45'' e distância de 8,37 m até o vértice 861, definido pelas coordenadas
E: 185.102,095 m e N: 7.997.683,630 m com azimute 88° 53' 14,34'' e distância de 3,91 m
até o vértice 862, definido pelas coordenadas E: 185.106,008 m e N: 7.997.683,706 m com
azimute 71° 58' 25,43'' e distância de 8,92 m até o vértice 863, definido pelas coordenadas
E: 185.114,486 m e N: 7.997.686,465 m com azimute 50° 21' 50,29'' e distância de 4,24 m

até o vértice 864, definido pelas coordenadas E: 185.117,752 m e N: 7.997.689,170 m com
azimute 29° 46' 00,18'' e distância de 10,51 m até o vértice 865, definido pelas coordenadas
E: 185.122,971 m e N: 7.997.698,295 m com azimute 0° e distância de 5,87 m até o vértice
866, definido pelas coordenadas E: 185.122,971 m e N: 7.997.704,162 m com azimute 346°
44' 42,25'' e distância de 5,69 m até o vértice 867, definido pelas coordenadas E:
185.121,666 m e N: 7.997.709,702 m com azimute 352° 13' 49,23'' e distância de 7,24 m
até o vértice 868, definido pelas coordenadas E: 185.120,687 m e N: 7.997.716,872 m com
azimute 332° 09' 16,11'' e distância de 13,27 m até o vértice 869, definido pelas
coordenadas E: 185.114,490 m e N: 7.997.728,604 m com azimute 344° 21' 51,09'' e
distância de 13,37 m até o vértice 870, definido pelas coordenadas E: 185.110,887 m e N:
7.997.741,476 m com azimute 41° 12' 41,41'' e distância de 14,08 m até o vértice 871,
definido pelas coordenadas E: 185.120,162 m e N: 7.997.752,066 m com azimute 65° 14'
43,02'' e distância de 9,48 m até o vértice 872, definido pelas coordenadas E: 185.128,774
m e N: 7.997.756,037 m com azimute 75° 15' 59,47'' e distância de 13,01 m até o vértice
873, definido pelas coordenadas E: 185.141,361 m e N: 7.997.759,347 m com azimute 72°
54' 51,78'' e distância de 9,01 m até o vértice 874, definido pelas coordenadas E:
185.149,973 m e N: 7.997.761,994 m com azimute 50° 12' 48,87'' e distância de 5,17 m até
o vértice 875, definido pelas coordenadas E: 185.153,947 m e N: 7.997.765,304 m com
azimute 45° 01' 30,33'' e distância de 9,36 m até o vértice 876, definido pelas coordenadas
E: 185.160,572 m e N: 7.997.771,923 m com azimute 28° 37' 48,50'' e distância de 8,30 m
até o vértice 877, definido pelas coordenadas E: 185.164,547 m e N: 7.997.779,204 m com
azimute 8° 08' 12,05'' e distância de 9,36 m até o vértice 878, definido pelas coordenadas
E: 185.165,872 m e N: 7.997.788,470 m com azimute 353° 39' 21,25'' e distância de 5,99 m
até o vértice 879, definido pelas coordenadas E: 185.165,209 m e N: 7.997.794,427 m com
azimute 339° 34' 37,18'' e distância de 9,51 m até o vértice 880, definido pelas coordenadas
E: 185.161,892 m e N: 7.997.803,336 m com azimute 355° 42' 55,17'' e distância de 8,93 m
até o vértice 881, definido pelas coordenadas E: 185.161,225 m e N: 7.997.812,244 m com
azimute 56° 00' 49,80'' e distância de 7,20 m até o vértice 882, definido pelas coordenadas
E: 185.167,197 m e N: 7.997.816,270 m com azimute 74° 45' 31,39'' e distância de 15,11 m
até o vértice 883, definido pelas coordenadas E: 185.181,771 m e N: 7.997.820,241 m com
azimute 61° 43' 17,85'' e distância de 9,78 m até o vértice 884, definido pelas coordenadas
E: 185.190,383 m e N: 7.997.824,874 m com azimute 65° 14' 32,50'' e distância de 14,59 m
até o vértice 885, definido pelas coordenadas E: 185.203,630 m e N: 7.997.830,983 m com
azimute 87° 14' 45,36'' e distância de 10,61 m até o vértice 886, definido pelas coordenadas
E: 185.214,232 m e N: 7.997.831,493 m com azimute 107° 05' 30,10'' e distância de 9,01 m
até o vértice 887, definido pelas coordenadas E: 185.222,844 m e N: 7.997.828,845 m com
azimute 126° 08' 45,99'' e distância de 9,84 m até o vértice 888, definido pelas coordenadas
E: 185.230,791 m e N: 7.997.823,040 m com azimute 113° 57' 44,55'' e distância de 10,15
m até o vértice 889, definido pelas coordenadas E: 185.240,068 m e N: 7.997.818,917 m
com azimute 102° 31' 13,67'' e distância de 6,11 m até o vértice 890, definido pelas
coordenadas E: 185.246,030 m e N: 7.997.817,593 m com azimute 114° 55' 24,81'' e
distância de 31,41 m até o vértice 891, definido pelas coordenadas E: 185.274,516 m e N:
7.997.804,356 m com azimute 93° 31' 31,21'' e distância de 16,59 m até o vértice 892,
definido pelas coordenadas E: 185.291,072 m e N: 7.997.803,336 m com azimute 80° 59'
13,63'' e distância de 10,74 m até o vértice 893, definido pelas coordenadas E: 185.301,677
m e N: 7.997.805,018 m com azimute 85° 52' 03,13'' e distância de 22,58 m até o vértice
894, definido pelas coordenadas E: 185.324,196 m e N: 7.997.806,645 m com azimute 74°
10' 25,33'' e distância de 11,02 m até o vértice 895, definido pelas coordenadas E:
185.334,800 m e N: 7.997.809,651 m com azimute 53° 09' 11,01'' e distância de 9,93 m até
o vértice 896, definido pelas coordenadas E: 185.342,749 m e N: 7.997.815,608 m com
azimute 16° 34' 14,12'' e distância de 25,55 m até o vértice 897, definido pelas coordenadas
E: 185.350,036 m e N: 7.997.840,098 m com azimute 301° 58' 48,39'' e distância de 6,25 m

até o vértice 898, definido pelas coordenadas E: 185.344,737 m e N: 7.997.843,407 m com
azimute 292° 36' 19,00'' e distância de 8,61 m até o vértice 899, definido pelas coordenadas
E: 185.336,787 m e N: 7.997.846,717 m com azimute 316° 14' 14,50'' e distância de 9,58 m
até o vértice 900, definido pelas coordenadas E: 185.330,158 m e N: 7.997.853,639 m com
azimute 305° 11' 41,19'' e distância de 13,78 m até o vértice 901, definido pelas
coordenadas E: 185.318,896 m e N: 7.997.861,582 m com azimute 344° 05' 59,93'' e
distância de 12,07 m até o vértice 902, definido pelas coordenadas E: 185.315,588 m e N:
7.997.873,192 m com azimute 26° 30' 16,90'' e distância de 20,21 m até o vértice 903,
definido pelas coordenadas E: 185.324,607 m e N: 7.997.891,276 m com azimute 59° 43'
05,88'' e distância de 12,29 m até o vértice 904, definido pelas coordenadas E: 185.335,223
m e N: 7.997.897,475 m com azimute 33° 42' 49,44'' e distância de 6,38 m até o vértice
905, definido pelas coordenadas E: 185.338,763 m e N: 7.997.902,781 m com azimute 0°
01' 38,05'' e distância de 10,31 m até o vértice 906, definido pelas coordenadas E:
185.338,768 m e N: 7.997.913,089 m com azimute 332° 40' 45,56'' e distância de 10,30 m
até o vértice 907, definido pelas coordenadas E: 185.334,043 m e N: 7.997.922,236 m com
azimute 301° 14' 36,15'' e distância de 19,32 m até o vértice 908, definido pelas
coordenadas E: 185.317,521 m e N: 7.997.932,259 m com azimute 321° 49' 44,71'' e
distância de 21,02 m até o vértice 909, definido pelas coordenadas E: 185.304,530 m e N:
7.997.948,785 m com azimute 353° 29' 46,85'' e distância de 10,37 m até o vértice 910,
definido pelas coordenadas E: 185.303,355 m e N: 7.997.959,092 m com azimute 48° 54'
01,25'' e distância de 9,40 m até o vértice 911, definido pelas coordenadas E: 185.310,441
m e N: 7.997.965,273 m com azimute 63° 27' 22,74'' e distância de 7,91 m até o vértice
912, definido pelas coordenadas E: 185.317,521 m e N: 7.997.968,810 m com azimute 72°
16' 02,92'' e distância de 15,49 m até o vértice 913, definido pelas coordenadas E:
185.332,273 m e N: 7.997.973,527 m com azimute 81° 15' 43,18'' e distância de 23,28 m
até o vértice 914, definido pelas coordenadas E: 185.355,285 m e N: 7.997.977,064 m com
azimute 90° e distância de 14,16 m até o vértice 915, definido pelas coordenadas E:
185.369,446 m e N: 7.997.977,064 m com azimute 59° 03' 24,77'' e distância de 13,76 m
até o vértice 916, definido pelas coordenadas E: 185.381,247 m e N: 7.997.984,139 m com
azimute 53° 09' 11,36'' e distância de 8,85 m até o vértice 917, definido pelas coordenadas
E: 185.388,328 m e N: 7.997.989,445 m com azimute 63° 27' 18,85'' e distância de 2,27 m
até o vértice 918, definido pelas coordenadas E: 185.390,362 m e N: 7.997.990,461 m com
azimute 61° 30' 31,06'' e distância de 7,76 m até o vértice 919, definido pelas coordenadas
E: 185.397,179 m e N: 7.997.994,161 m com azimute 59° 11' 38,65'' e distância de 13,74 m
até o vértice 920, definido pelas coordenadas E: 185.408,981 m e N: 7.998.001,198 m com
azimute 65° 22' 38,96'' e distância de 38,29 m até o vértice 921, definido pelas coordenadas
E: 185.443,793 m e N: 7.998.017,153 m com azimute 69° 09' 34,76'' e distância de 13,26 m
até o vértice 922, definido pelas coordenadas E: 185.456,185 m e N: 7.998.021,870 m com
azimute 53° 09' 20,69'' e distância de 11,80 m até o vértice 923, definido pelas coordenadas
E: 185.465,625 m e N: 7.998.028,944 m com azimute 40° 37' 30,24'' e distância de 5,44 m
até o vértice 924, definido pelas coordenadas E: 185.469,166 m e N: 7.998.033,071 m com
azimute 27° 55' 02,03'' e distância de 22,68 m até o vértice 925, definido pelas coordenadas
E: 185.479,787 m e N: 7.998.053,116 m com azimute 54° 06' 53,83'' e distância de 21,12 m
até o vértice 926, definido pelas coordenadas E: 185.496,898 m e N: 7.998.065,496 m com
azimute 35° 05' 46,51'' e distância de 19,45 m até o vértice 927, definido pelas coordenadas
E: 185.508,084 m e N: 7.998.081,413 m com azimute 50° 08' 37,53'' e distância de 9,77 m
até o vértice 928, definido pelas coordenadas E: 185.515,586 m e N: 7.998.087,676 m com
azimute 44° 00' 57,06'' e distância de 5,13 m até o vértice 929, definido pelas coordenadas
E: 185.519,147 m e N: 7.998.091,362 m com azimute 57° 45' 00,52'' e distância de 8,29 m
até o vértice 930, definido pelas coordenadas E: 185.526,154 m e N: 7.998.095,783 m com
azimute 74° 12' 37,59'' e distância de 20,31 m até o vértice 931, definido pelas coordenadas
E: 185.545,700 m e N: 7.998.101,310 m com azimute 86° 49' 06,07'' e distância de 6,65 m

até o vértice 932, definido pelas coordenadas E: 185.552,338 m e N: 7.998.101,679 m com
azimute 81° 52' 34,00'' e distância de 10,43 m até o vértice 933, definido pelas coordenadas
E: 185.562,664 m e N: 7.998.103,153 m com azimute 68° 58' 55,61'' e distância de 5,14 m
até o vértice 934, definido pelas coordenadas E: 185.567,458 m e N: 7.998.104,995 m com
azimute 59° 33' 41,83'' e distância de 7,27 m até o vértice 935, definido pelas coordenadas
E: 185.573,728 m e N: 7.998.108,679 m com azimute 21° 48' 50,10'' e distância de 5,95 m
até o vértice 936, definido pelas coordenadas E: 185.575,940 m e N: 7.998.114,207 m com
azimute 343° 43' 34,00'' e distância de 9,21 m até o vértice 937, definido pelas coordenadas
E: 185.573,359 m e N: 7.998.123,050 m com azimute 295° 37' 08,33'' e distância de 10,22
m até o vértice 938, definido pelas coordenadas E: 185.564,139 m e N: 7.998.127,471 m
com azimute 274° 00' 39,86'' e distância de 21,07 m até o vértice 939, definido pelas
coordenadas E: 185.543,118 m e N: 7.998.128,945 m com azimute 275° 11' 25,04'' e
distância de 8,15 m até o vértice 940, definido pelas coordenadas E: 185.535,005 m e N:
7.998.129,682 m com azimute 293° 04' 04,45'' e distância de 6,42 m até o vértice 941,
definido pelas coordenadas E: 185.529,099 m e N: 7.998.132,197 m com azimute 334° 52'
12,00'' e distância de 7,80 m até o vértice 942, definido pelas coordenadas E: 185.525,785
m e N: 7.998.139,262 m com azimute 18° 26' 58,99'' e distância de 16,31 m até o vértice
943, definido pelas coordenadas E: 185.530,948 m e N: 7.998.154,738 m com azimute 38°
18' 46,14'' e distância de 8,92 m até o vértice 944, definido pelas coordenadas E:
185.536,480 m e N: 7.998.161,739 m com azimute 90° e distância de 13,28 m até o vértice
945, definido pelas coordenadas E: 185.549,756 m e N: 7.998.161,739 m com azimute 87°
37' 08,83'' e distância de 8,86 m até o vértice 946, definido pelas coordenadas E:
185.558,607 m e N: 7.998.162,107 m com azimute 77° 54' 32,52'' e distância de 5,28 m até
o vértice 947, definido pelas coordenadas E: 185.563,770 m e N: 7.998.163,213 m com
azimute 0° e distância de 9,58 m até o vértice 948, definido pelas coordenadas E:
185.563,770 m e N: 7.998.172,793 m com azimute 42° 32' 21,93'' e distância de 6,00 m até
o vértice 949, definido pelas coordenadas E: 185.567,827 m e N: 7.998.177,214 m com
azimute 23° 58' 47,66'' e distância de 10,89 m até o vértice 950, definido pelas coordenadas
E: 185.572,252 m e N: 7.998.187,163 m com azimute 336° 01' 12,34'' e distância de 10,89
m até o vértice 951, definido pelas coordenadas E: 185.567,827 m e N: 7.998.197,112 m
com azimute 320° 30' 12,61'' e distância de 8,12 m até o vértice 952, definido pelas
coordenadas E: 185.562,664 m e N: 7.998.203,376 m com azimute 325° 27' 56,98'' e
distância de 7,16 m até o vértice 953, definido pelas coordenadas E: 185.558,607 m e N:
7.998.209,271 m com azimute 334° 31' 05,95'' e distância de 8,57 m até o vértice 954,
definido pelas coordenadas E: 185.554,919 m e N: 7.998.217,009 m com azimute 25° 42'
51,07'' e distância de 23,57 m até o vértice 955, definido pelas coordenadas E: 185.565,148
m e N: 7.998.238,249 m com azimute 11° 41' 55,05'' e distância de 17,71 m até o vértice
956, definido pelas coordenadas E: 185.568,738 m e N: 7.998.255,588 m com azimute 48°
20' 12,37'' e distância de 18,43 m até o vértice 957, definido pelas coordenadas E:
185.582,506 m e N: 7.998.267,839 m com azimute 7° 00' 21,53'' e distância de 19,58 m até
o vértice 958, definido pelas coordenadas E: 185.584,895 m e N: 7.998.287,275 m com
azimute 334° 51' 58,77'' e distância de 21,13 m até o vértice 959, definido pelas
coordenadas E: 185.575,919 m e N: 7.998.306,407 m com azimute 342° 53' 02,63'' e
distância de 16,27 m até o vértice 960, definido pelas coordenadas E: 185.571,132 m e N:
7.998.321,952 m com azimute 34° 39' 56,42'' e distância de 16,66 m até o vértice 961,
definido pelas coordenadas E: 185.580,605 m e N: 7.998.335,651 m com azimute 54° 04'
18,68'' e distância de 15,00 m até o vértice 962, definido pelas coordenadas E: 185.592,754
m e N: 7.998.344,454 m com azimute 104° 34' 54,49'' e distância de 30,14 m até o vértice
963, definido pelas coordenadas E: 185.621,926 m e N: 7.998.336,865 m com azimute 145°
55' 51,93'' e distância de 54,24 m até o vértice 964, definido pelas coordenadas E:
185.652,309 m e N: 7.998.291,937 m com azimute 81° 12' 25,34'' e distância de 25,82 m
até o vértice 965, definido pelas coordenadas E: 185.677,826 m e N: 7.998.295,884 m com

azimute 64° 49' 06,16'' e distância de 22,83 m até o vértice 966, definido pelas coordenadas
E: 185.698,487 m e N: 7.998.305,598 m com azimute 51° 21' 53,31'' e distância de 7,78 m
até o vértice 967, definido pelas coordenadas E: 185.704,563 m e N: 7.998.310,455 m com
azimute 56° 19' 59,33'' e distância de 17,52 m até o vértice 968, definido pelas coordenadas
E: 185.719,147 m e N: 7.998.320,169 m com azimute 68° 58' 37,46'' e distância de 16,93 m
até o vértice 969, definido pelas coordenadas E: 185.734,946 m e N: 7.998.326,241 m com
azimute 15° 57' 35,35'' e distância de 8,84 m até o vértice 970, definido pelas coordenadas
E: 185.737,377 m e N: 7.998.334,740 m com azimute 349° 06' 19,00'' e distância de 32,15
m até o vértice 971, definido pelas coordenadas E: 185.731,300 m e N: 7.998.366,311 m
com azimute 63° 27' 08,28'' e distância de 13,59 m até o vértice 972, definido pelas
coordenadas E: 185.743,453 m e N: 7.998.372,383 m com azimute 90° e distância de 7,29
m até o vértice 973, definido pelas coordenadas E: 185.750,745 m e N: 7.998.372,383 m
com azimute 78° 41' 56,45'' e distância de 18,59 m até o vértice 974, definido pelas
coordenadas E: 185.768,975 m e N: 7.998.376,026 m com azimute 18° 27' 06,12'' e
distância de 7,68 m até o vértice 975, definido pelas coordenadas E: 185.771,406 m e N:
7.998.383,311 m com azimute 45° 01' 27,32'' e distância de 12,03 m até o vértice 976,
definido pelas coordenadas E: 185.779,913 m e N: 7.998.391,811 m com azimute 57° 17'
18,07'' e distância de 20,22 m até o vértice 977, definido pelas coordenadas E: 185.796,928
m e N: 7.998.402,739 m com azimute 35° 00' 52,19'' e distância de 14,83 m até o vértice
978, definido pelas coordenadas E: 185.805,435 m e N: 7.998.414,882 m com azimute 340°
19' 50,59'' e distância de 18,05 m até o vértice 979, definido pelas coordenadas E:
185.799,358 m e N: 7.998.431,882 m com azimute 330° 14' 03,01'' e distância de 29,38 m
até o vértice 980, definido pelas coordenadas E: 185.784,774 m e N: 7.998.457,382 m com
azimute 3° 34' 45,91'' e distância de 19,47 m até o vértice 981, definido pelas coordenadas
E: 185.785,990 m e N: 7.998.476,810 m com azimute 26° 35' 06,65'' e distância de 16,29 m
até o vértice 982, definido pelas coordenadas E: 185.793,282 m e N: 7.998.491,381 m com
azimute 59° 03' 24,37'' e distância de 14,17 m até o vértice 983, definido pelas coordenadas
E: 185.805,435 m e N: 7.998.498,667 m com azimute 85° 36' 21,83'' e distância de 15,85 m
até o vértice 984, definido pelas coordenadas E: 185.821,234 m e N: 7.998.499,881 m com
azimute 92° 51' 30,60'' e distância de 18,25 m até o vértice 985, definido pelas coordenadas
E: 185.839,459 m e N: 7.998.498,971 m com azimute 87° 03' 07,94'' e distância de 13,34 m
até o vértice 986, definido pelas coordenadas E: 185.852,781 m e N: 7.998.499,657 m com
azimute 78° 54' 46,46'' e distância de 7,48 m até o vértice 987, definido pelas coordenadas
E: 185.860,124 m e N: 7.998.501,096 m com azimute 63° 27' 24,47'' e distância de 16,30 m
até o vértice 988, definido pelas coordenadas E: 185.874,708 m e N: 7.998.508,381 m com
azimute 71° 34' 44,26'' e distância de 23,06 m até o vértice 989, definido pelas coordenadas
E: 185.896,584 m e N: 7.998.515,667 m com azimute 133° 12' 54,91'' e distância de 53,74
m até o vértice 990, definido pelas coordenadas E: 185.935,746 m e N: 7.998.478,872 m
com azimute 152° 25' 34,40'' e distância de 35,87 m até o vértice 991, definido pelas
coordenadas E: 185.952,349 m e N: 7.998.447,077 m com azimute 126° 50' 48,92'' e
distância de 20,75 m até o vértice 992, definido pelas coordenadas E: 185.968,952 m e N:
7.998.434,635 m com azimute 149° 54' 36,26'' e distância de 30,36 m até o vértice 993,
definido pelas coordenadas E: 185.984,172 m e N: 7.998.408,369 m com azimute 180° e
distância de 24,88 m até o vértice 994, definido pelas coordenadas E: 185.984,172 m e N:
7.998.383,486 m com azimute 151° 22' 10,51'' e distância de 17,33 m até o vértice 995,
definido pelas coordenadas E: 185.992,474 m e N: 7.998.368,279 m com azimute 130° 20'
24,15'' e distância de 36,30 m até o vértice 996, definido pelas coordenadas E: 186.020,146
m e N: 7.998.344,778 m com azimute 123° 39' 59,55'' e distância de 59,85 m até o vértice
997, definido pelas coordenadas E: 186.069,956 m e N: 7.998.311,601 m com azimute 153°
24' 56,45'' e distância de 24,73 m até o vértice 998, definido pelas coordenadas E:
186.081,024 m e N: 7.998.289,482 m com azimute 132° 51' 15,74'' e distância de 52,85 m
até o vértice 999, definido pelas coordenadas E: 186.119,765 m e N: 7.998.253,539 m com

azimute 119° 20' 06,41'' e distância de 25,39 m até o vértice 1000, definido pelas
coordenadas E: 186.141,903 m e N: 7.998.241,098 m com azimute 131° 09' 38,97'' e
distância de 61,55 m até o vértice 1001, definido pelas coordenadas E: 186.188,239 m e N:
7.998.200,590 m com azimute 128° 31' 46,07'' e distância de 65,19 m até o vértice 1002,
definido pelas coordenadas E: 186.239,236 m e N: 7.998.159,982 m com azimute 137° 32'
33,84'' e distância de 26,94 m até o vértice 1003, definido pelas coordenadas E:
186.257,419 m e N: 7.998.140,109 m com azimute 115° 05' 43,79'' e distância de 30,56 m
até o vértice 1004, definido pelas coordenadas E: 186.285,092 m e N: 7.998.127,149 m com
azimute 99° 59' 57,99'' e distância de 44,78 m até o vértice 1005, definido pelas
coordenadas E: 186.329,194 m e N: 7.998.119,373 m com azimute 116° 33' 15,86'' e
distância de 63,78 m até o vértice 1006, definido pelas coordenadas E: 186.386,245 m e N:
7.998.090,861 m com azimute 126° 49' 44,89'' e distância de 47,57 m até o vértice 1007,
definido pelas coordenadas E: 186.424,317 m e N: 7.998.062,349 m com azimute 133° 38'
37,21'' e distância de 29,74 m até o vértice 1008, definido pelas coordenadas E:
186.445,842 m e N: 7.998.041,820 m com azimute 146° 17' 13,51'' e distância de 24,07 m
até o vértice 1009, definido pelas coordenadas E: 186.459,200 m e N: 7.998.021,800 m com
azimute 131° 19' 22,94'' e distância de 37,06 m até o vértice 1010, definido pelas
coordenadas E: 186.487,030 m e N: 7.997.997,331 m com azimute 134° 58' 29,96'' e
distância de 22,03 m até o vértice 1011, definido pelas coordenadas E: 186.502,614 m e N:
7.997.981,760 m com azimute 105° 30' 21,61'' e distância de 33,28 m até o vértice 1012,
definido pelas coordenadas E: 186.534,687 m e N: 7.997.972,862 m com azimute 139° 54'
18,70'' e distância de 34,90 m até o vértice 1013, definido pelas coordenadas E:
186.557,161 m e N: 7.997.946,168 m com azimute 156° 13' 55,45'' e distância de 60,76 m
até o vértice 1014, definido pelas coordenadas E: 186.581,651 m e N: 7.997.890,557 m com
azimute 150° 46' 53,71'' e distância de 43,33 m até o vértice 1015, definido pelas
coordenadas E: 186.602,802 m e N: 7.997.852,741 m com azimute 141° 41' 06,80'' e
distância de 26,93 m até o vértice 1016, definido pelas coordenadas E: 186.619,500 m e N:
7.997.831,609 m com azimute 123° 15' 08,35'' e distância de 42,60 m até o vértice 1017,
definido pelas coordenadas E: 186.655,122 m e N: 7.997.808,252 m com azimute 115° 48'
07,99'' e distância de 38,33 m até o vértice 1018, definido pelas coordenadas E:
186.689,631 m e N: 7.997.791,568 m com azimute 100° 36' 36,60'' e distância de 36,24 m
até o vértice 1019, definido pelas coordenadas E: 186.725,253 m e N: 7.997.784,895 m com
azimute 112° 30' 15,07'' e distância de 13,79 m até o vértice 1020, definido pelas
coordenadas E: 186.737,995 m e N: 7.997.779,616 m com azimute 112° 30' 09,57'' e
distância de 35,61 m até o vértice 1021, definido pelas coordenadas E: 186.770,894 m e N:
7.997.765,987 m com azimute 122° 51' 10,01'' e distância de 16,40 m até o vértice 1022,
definido pelas coordenadas E: 186.784,673 m e N: 7.997.757,089 m com azimute 119° 52'
47,76'' e distância de 64,59 m até o vértice 1023, definido pelas coordenadas E:
186.840,676 m e N: 7.997.724,912 m com azimute 128° 16' 53,06'' e distância de 28,78 m
até o vértice 1024, definido pelas coordenadas E: 186.863,270 m e N: 7.997.707,080 m com
azimute 122° 05' 23,71'' e distância de 37,00 m até o vértice 1025, definido pelas
coordenadas E: 186.894,617 m e N: 7.997.687,424 m com azimute 108° 26' 07,58'' e
distância de 107,01 m até o vértice 1026, definido pelas coordenadas E: 186.996,134 m e
N: 7.997.653,584 m com azimute 116° 32' 42,85'' e distância de 46,55 m até o vértice 1027,
definido pelas coordenadas E: 187.037,778 m e N: 7.997.632,780 m com azimute 108° 25'
11,64'' e distância de 81,52 m até o vértice 1028, definido pelas coordenadas E:
187.115,116 m e N: 7.997.607,023 m com azimute 114° 01' 32,37'' e distância de 70,56 m
até o vértice 1029, definido pelas coordenadas E: 187.179,565 m e N: 7.997.578,294 m com
azimute 131° 08' 44,06'' e distância de 77,39 m até o vértice 1030, definido pelas
coordenadas E: 187.237,843 m e N: 7.997.527,373 m com azimute 136° 56' 14,05'' e
distância de 27,78 m até o vértice 1031, definido pelas coordenadas E: 187.256,810 m e N:
7.997.507,078 m com azimute 151° 29' 44,06'' e distância de 71,29 m até o vértice 1032,

definido pelas coordenadas E: 187.290,832 m e N: 7.997.444,429 m com azimute 141° 18'
58,63'' e distância de 28,26 m até o vértice 1033, definido pelas coordenadas E:
187.308,495 m e N: 7.997.422,369 m com azimute 138° 11' 26,97'' e distância de 55,64 m
até o vértice 1034, definido pelas coordenadas E: 187.345,588 m e N: 7.997.380,897 m com
azimute 117° 57' 29,57'' e distância de 31,99 m até o vértice 1035, definido pelas
coordenadas E: 187.373,848 m e N: 7.997.365,897 m com azimute 116° 08' 31,57'' e
distância de 56,08 m até o vértice 1036, definido pelas coordenadas E: 187.424,188 m e N:
7.997.341,190 m com azimute 106° 22' 35,11'' e distância de 31,30 m até o vértice 1037,
definido pelas coordenadas E: 187.454,215 m e N: 7.997.332,366 m com azimute 111° 14'
47,91'' e distância de 32,62 m até o vértice 1038, definido pelas coordenadas E:
187.484,620 m e N: 7.997.320,544 m com azimute 129° 26' 58,48'' e distância de 19,44 m
até o vértice 1039, definido pelas coordenadas E: 187.499,634 m e N: 7.997.308,190 m com
azimute 121° 02' 00,08'' e distância de 21,84 m até o vértice 1040, definido pelas
coordenadas E: 187.518,349 m e N: 7.997.296,930 m com azimute 101° 09' 19,89'' e
distância de 42,14 m até o vértice 1041, definido pelas coordenadas E: 187.559,688 m e N:
7.997.288,778 m com azimute 119° 20' 06,39'' e distância de 16,21 m até o vértice 1042,
definido pelas coordenadas E: 187.573,818 m e N: 7.997.280,837 m com azimute 151° 48'
04,39'' e distância de 28,03 m até o vértice 1043, definido pelas coordenadas E:
187.587,065 m e N: 7.997.256,130 m com azimute 183° 09' 13,28'' e distância de 28,28 m
até o vértice 1044, definido pelas coordenadas E: 187.585,510 m e N: 7.997.227,893 m com
azimute 154° 47' 04,72'' e distância de 24,38 m até o vértice 1045, definido pelas
coordenadas E: 187.595,897 m e N: 7.997.205,834 m com azimute 129° 46' 54,84'' e
distância de 27,58 m até o vértice 1046, definido pelas coordenadas E: 187.617,092 m e N:
7.997.188,186 m com azimute 117° 37' 29,78'' e distância de 20,93 m até o vértice 1047,
definido pelas coordenadas E: 187.635,639 m e N: 7.997.178,480 m com azimute 112° 24'
30,25'' e distância de 60,18 m até o vértice 1048, definido pelas coordenadas E:
187.691,277 m e N: 7.997.155,538 m com azimute 109° 53' 17,32'' e distância de 51,88 m
até o vértice 1049, definido pelas coordenadas E: 187.740,060 m e N: 7.997.137,890 m com
azimute 104° 01' 25,59'' e distância de 21,85 m até o vértice 1050, definido pelas
coordenadas E: 187.761,256 m e N: 7.997.132,596 m com azimute 113° 00' 30,03'' e
distância de 49,66 m até o vértice 1051, definido pelas coordenadas E: 187.806,969 m e N:
7.997.113,184 m com azimute 117° 03' 08,19'' e distância de 44,62 m até o vértice 1052,
definido pelas coordenadas E: 187.846,711 m e N: 7.997.092,889 m com azimute 115° 11'
20,21'' e distância de 37,32 m até o vértice 1053, definido pelas coordenadas E:
187.880,481 m e N: 7.997.077,006 m com azimute 97° 27' 51,21'' e distância de 40,76 m
até o vértice 1054, definido pelas coordenadas E: 187.920,895 m e N: 7.997.071,711 m com
azimute 90° e distância de 29,14 m até o vértice 1055, definido pelas coordenadas E:
187.950,039 m e N: 7.997.071,711 m com azimute 83° 18' 03,10'' e distância de 60,52 m
até o vértice 1056, definido pelas coordenadas E: 188.010,146 m e N: 7.997.078,771 m com
azimute 80° 30' 55,42'' e distância de 16,06 m até o vértice 1057, definido pelas
coordenadas E: 188.025,990 m e N: 7.997.081,418 m com azimute 78° 36' 13,53'' e
distância de 150,77 m até o vértice 1058, definido pelas coordenadas E: 188.173,792 m e
N: 7.997.111,210 m com azimute 93° 08' 41,25'' e distância de 71,64 m até o vértice 1059,
definido pelas coordenadas E: 188.245,322 m e N: 7.997.107,280 m com azimute 98° 57'
56,37'' e distância de 30,26 m até o vértice 1060, definido pelas coordenadas E:
188.275,213 m e N: 7.997.102,564 m com azimute 109° 04' 41,56'' e distância de 43,28 m
até o vértice 1061, definido pelas coordenadas E: 188.316,118 m e N: 7.997.088,417 m com
azimute 105° 14' 29,68'' e distância de 26,90 m até o vértice 1062, definido pelas
coordenadas E: 188.342,076 m e N: 7.997.081,344 m com azimute 90° 53' 40,09'' e
distância de 50,35 m até o vértice 1063, definido pelas coordenadas E: 188.392,420 m e N:
7.997.080,558 m com azimute 89° 15' 42,14'' e distância de 17,38 m até o vértice 1064,
definido pelas coordenadas E: 188.409,802 m e N: 7.997.080,782 m com azimute 88° 21'

23,85'' e distância de 19,60 m até o vértice 1065, definido pelas coordenadas E:
188.429,391 m e N: 7.997.081,344 m com azimute 110° 04' 44,56'' e distância de 34,34 m
até o vértice 1066, definido pelas coordenadas E: 188.461,643 m e N: 7.997.069,555 m com
azimute 103° 44' 56,31'' e distância de 39,68 m até o vértice 1067, definido pelas
coordenadas E: 188.500,187 m e N: 7.997.060,124 m com azimute 93° 41' 18,56'' e
distância de 24,44 m até o vértice 1068, definido pelas coordenadas E: 188.524,572 m e N:
7.997.058,552 m com azimute 84° 01' 36,69'' e distância de 60,49 m até o vértice 1069,
definido pelas coordenadas E: 188.584,736 m e N: 7.997.064,847 m com azimute 70° 39'
18,60'' e distância de 30,85 m até o vértice 1070, definido pelas coordenadas E:
188.613,841 m e N: 7.997.075,065 m com azimute 55° 54' 34,93'' e distância de 29,45 m
até o vértice 1071, definido pelas coordenadas E: 188.638,226 m e N: 7.997.091,569 m com
azimute 60° 35' 35,33'' e distância de 35,22 m até o vértice 1072, definido pelas
coordenadas E: 188.668,904 m e N: 7.997.108,860 m com azimute 58° 24' 50,81'' e
distância de 36,01 m até o vértice 1073, definido pelas coordenadas E: 188.699,583 m e N:
7.997.127,723 m com azimute 55° 01' 51,81'' e distância de 28,80 m até o vértice 1074,
definido pelas coordenadas E: 188.723,182 m e N: 7.997.144,228 m com azimute 56° 44'
55,55'' e distância de 30,10 m até o vértice 1075, definido pelas coordenadas E:
188.748,353 m e N: 7.997.160,732 m com azimute 66° 35' 16,66'' e distância de 25,72 m
até o vértice 1076, definido pelas coordenadas E: 188.771,952 m e N: 7.997.170,950 m com
azimute 71° 54' 54,33'' e distância de 27,19 m até o vértice 1077, definido pelas
coordenadas E: 188.797,794 m e N: 7.997.179,389 m com azimute 72° 14' 54,77'' e
distância de 29,03 m até o vértice 1078, definido pelas coordenadas E: 188.825,442 m e N:
7.997.188,240 m com azimute 77° 19' 45,30'' e distância de 32,25 m até o vértice 1079,
definido pelas coordenadas E: 188.856,907 m e N: 7.997.195,314 m com azimute 79° 28'
14,11'' e distância de 34,40 m até o vértice 1080, definido pelas coordenadas E:
188.890,732 m e N: 7.997.201,601 m com azimute 87° 58' 09,23'' e distância de 78,62 m
até o vértice 1081, definido pelas coordenadas E: 188.969,302 m e N: 7.997.204,387 m com
azimute 90° 43' 22,82'' e distância de 33,92 m até o vértice 1082, definido pelas
coordenadas E: 189.003,218 m e N: 7.997.203,959 m com azimute 85° 32' 52,46'' e
distância de 60,75 m até o vértice 1083, definido pelas coordenadas E: 189.063,788 m e N:
7.997.208,675 m com azimute 97° 35' 19,42'' e distância de 47,61 m até o vértice 1084,
definido pelas coordenadas E: 189.110,985 m e N: 7.997.202,387 m com azimute 92° 56'
00,07'' e distância de 30,72 m até o vértice 1085, definido pelas coordenadas E:
189.141,664 m e N: 7.997.200,815 m com azimute 83° 00' 15,08'' e distância de 45,17 m
até o vértice 1086, definido pelas coordenadas E: 189.186,501 m e N: 7.997.206,317 m com
azimute 88° 36' 14,12'' e distância de 32,26 m até o vértice 1087, definido pelas
coordenadas E: 189.218,752 m e N: 7.997.207,103 m com azimute 97° 06' 51,54'' e
distância de 74,46 m até o vértice 1088, definido pelas coordenadas E: 189.292,641 m e N:
7.997.197,881 m com azimute 97° 38' 20,73'' e distância de 56,00 m até o vértice 1089,
definido pelas coordenadas E: 189.348,142 m e N: 7.997.190,437 m com azimute 85° 25'
47,18'' e distância de 17,70 m até o vértice 1090, definido pelas coordenadas E:
189.365,781 m e N: 7.997.191,847 m com azimute 106° 12' 27,36'' e distância de 40,41 m
até o vértice 1091, definido pelas coordenadas E: 189.404,588 m e N: 7.997.180,567 m com
azimute 92° 12' 02,96'' e distância de 18,36 m até o vértice 1092, definido pelas
coordenadas E: 189.422,933 m e N: 7.997.179,862 m com azimute 99° 43' 02,93'' e
distância de 25,05 m até o vértice 1093, definido pelas coordenadas E: 189.447,628 m e N:
7.997.175,633 m com azimute 107° 05' 22,63'' e distância de 28,79 m até o vértice 1094,
definido pelas coordenadas E: 189.475,145 m e N: 7.997.167,173 m com azimute 90° e
distância de 9,88 m até o vértice 1095, definido pelas coordenadas E: 189.485,023 m e N:
7.997.167,173 m com azimute 104° 31' 23,27'' e distância de 19,68 m até o vértice 1096,
definido pelas coordenadas E: 189.504,074 m e N: 7.997.162,238 m com azimute 86° 54'
19,45'' e distância de 33,92 m até o vértice 1097, definido pelas coordenadas E:

189.537,942 m e N: 7.997.164,069 m com azimute 81° 12' 52,64'' e distância de 15,71 m
até o vértice 1098, definido pelas coordenadas E: 189.553,464 m e N: 7.997.166,468 m com
azimute 82° 39' 12,74'' e distância de 44,11 m até o vértice 1099, definido pelas
coordenadas E: 189.597,210 m e N: 7.997.172,108 m com azimute 90° e distância de 49,39
m até o vértice 1100, definido pelas coordenadas E: 189.646,600 m e N: 7.997.172,108 m
com azimute 98° 34' 36,37'' e distância de 37,82 m até o vértice 1101, definido pelas
coordenadas E: 189.683,996 m e N: 7.997.166,468 m com azimute 87° 30' 44,95'' e
distância de 32,49 m até o vértice 1102, definido pelas coordenadas E: 189.716,452 m e N:
7.997.167,878 m com azimute 108° 41' 01,22'' e distância de 48,41 m até o vértice 1103,
definido pelas coordenadas E: 189.762,315 m e N: 7.997.152,369 m com azimute 79° 22'
15,55'' e distância de 31,93 m até o vértice 1104, definido pelas coordenadas E:
189.793,694 m e N: 7.997.158,258 m com azimute 81° 11' 44,50'' e distância de 16,80 m
até o vértice 1105, definido pelas coordenadas E: 189.810,294 m e N: 7.997.160,829 m com
azimute 86° 44' 04,13'' e distância de 24,74 m até o vértice 1106, definido pelas
coordenadas E: 189.834,989 m e N: 7.997.162,238 m com azimute 83° 25' 24,27'' e
distância de 36,93 m até o vértice 1107, definido pelas coordenadas E: 189.871,679 m e N:
7.997.166,468 m com azimute 114° 07' 33,46'' e distância de 22,42 m até o vértice 1108,
definido pelas coordenadas E: 189.892,140 m e N: 7.997.157,304 m com azimute 128° 58'
03,82'' e distância de 19,06 m até o vértice 1109, definido pelas coordenadas E:
189.906,958 m e N: 7.997.145,319 m com azimute 105° 44' 13,61'' e distância de 28,59 m
até o vértice 1110, definido pelas coordenadas E: 189.934,475 m e N: 7.997.137,565 m com
azimute 130° 53' 28,32'' e distância de 28,00 m até o vértice 1111, definido pelas
coordenadas E: 189.955,642 m e N: 7.997.119,235 m com azimute 136° 42' 35,11'' e
distância de 16,46 m até o vértice 1112, definido pelas coordenadas E: 189.966,932 m e N:
7.997.107,251 m com azimute 133° 48' 21,44'' e distância de 24,44 m até o vértice 1113,
definido pelas coordenadas E: 189.984,571 m e N: 7.997.090,332 m com azimute 134° 58'
30,69'' e distância de 27,93 m até o vértice 1114, definido pelas coordenadas E:
190.004,327 m e N: 7.997.070,593 m com azimute 124° 08' 34,55'' e distância de 33,92 m
até o vértice 1115, definido pelas coordenadas E: 190.032,399 m e N: 7.997.051,556 m com
azimute 19° 51' 41,04'' e distância de 35,14 m até o vértice 1116, definido pelas
coordenadas E: 190.044,339 m e N: 7.997.084,610 m com azimute 32° 02' 28,40'' e
distância de 75,82 m até o vértice 1117, definido pelas coordenadas E: 190.084,562 m e N:
7.997.148,877 m com azimute 11° 38' 55,38'' e distância de 80,35 m até o vértice 1118,
definido pelas coordenadas E: 190.100,786 m e N: 7.997.227,571 m com azimute 6° 00'
51,59'' e distância de 50,12 m até o vértice 1119, definido pelas coordenadas E:
190.106,037 m e N: 7.997.277,411 m com azimute 20° 06' 00,53'' e distância de 122,50 m
até o vértice 1120, definido pelas coordenadas E: 190.148,136 m e N: 7.997.392,451 m com
azimute 18° 55' 06,51'' e distância de 148,35 m até o vértice 1121, definido pelas
coordenadas E: 190.196,235 m e N: 7.997.532,789 m com azimute 34° 22' 32,59'' e
distância de 71,92 m até o vértice 1122, definido pelas coordenadas E: 190.236,842 m e N:
7.997.592,149 m com azimute 35° 36' 18,10'' e distância de 251,23 m até o vértice 1123,
definido pelas coordenadas E: 190.383,109 m e N: 7.997.796,415 m com azimute 42° 54'
13,42'' e distância de 50,14 m até o vértice 1124, definido pelas coordenadas E:
190.417,240 m e N: 7.997.833,139 m com azimute 39° 28' 01,02'' e distância de 186,33 m
até o vértice 1125, definido pelas coordenadas E: 190.535,678 m e N: 7.997.976,985 m com
azimute 48° 50' 19,23'' e distância de 41,85 m até o vértice 1126, definido pelas
coordenadas E: 190.567,183 m e N: 7.998.004,528 m com azimute 50° 32' 04,42'' e
distância de 26,09 m até o vértice 1127, definido pelas coordenadas E: 190.587,322 m e N:
7.998.021,109 m com azimute 50° 33' 57,43'' e distância de 31,71 m até o vértice 1128,
definido pelas coordenadas E: 190.611,815 m e N: 7.998.041,252 m com azimute 51° 28'
49,66'' e distância de 33,38 m até o vértice 1129, definido pelas coordenadas E:
190.637,928 m e N: 7.998.062,038 m com azimute 50° 47' 29,00'' e distância de 27,29 m

até o vértice 1130, definido pelas coordenadas E: 190.659,072 m e N: 7.998.079,288 m com
azimute 48° 50' 20,44'' e distância de 83,69 m até o vértice 1131, definido pelas
coordenadas E: 190.722,082 m e N: 7.998.134,373 m com azimute 45° 01' 29,03'' e
distância de 96,49 m até o vértice 1132, definido pelas coordenadas E: 190.790,343 m e N:
7.998.202,575 m com azimute 48° 58' 05,46'' e distância de 60,37 m até o vértice 1133,
definido pelas coordenadas E: 190.835,883 m e N: 7.998.242,207 m com azimute 49° 03'
45,76'' e distância de 59,62 m até o vértice 1134, definido pelas coordenadas E:
190.880,920 m e N: 7.998.281,270 m com azimute 52° 52' 41,65'' e distância de 56,50 m
até o vértice 1135, definido pelas coordenadas E: 190.925,972 m e N: 7.998.315,370 m com
azimute 62° 07' 50,78'' e distância de 58,92 m até o vértice 1136, definido pelas
coordenadas E: 190.978,060 m e N: 7.998.342,913 m com azimute 48° 25' 43,34'' e
distância de 22,73 m até o vértice 1137, definido pelas coordenadas E: 190.995,067 m e N:
7.998.357,998 m com azimute 48° 27' 51,79'' e distância de 72,62 m até o vértice 1138,
definido pelas coordenadas E: 191.049,429 m e N: 7.998.406,153 m com azimute 46° 45'
39,21'' e distância de 21,49 m até o vértice 1139, definido pelas coordenadas E:
191.065,088 m e N: 7.998.420,878 m com azimute 31° 41' 59,44'' e distância de 51,02 m
até o vértice 1140, definido pelas coordenadas E: 191.091,898 m e N: 7.998.464,288 m com
azimute 142° 40' 24,96'' e distância de 18,10 m até o vértice 1141, definido pelas
coordenadas E: 191.102,875 m e N: 7.998.449,892 m com azimute 137° 27' 53,86'' e
distância de 11,16 m até o vértice 1142, definido pelas coordenadas E: 191.110,422 m e N:
7.998.441,666 m com azimute 141° 55' 40,69'' e distância de 20,03 m até o vértice 1143,
definido pelas coordenadas E: 191.122,772 m e N: 7.998.425,900 m com azimute 148° 45'
35,06'' e distância de 26,46 m até o vértice 1144, definido pelas coordenadas E:
191.136,494 m e N: 7.998.403,279 m com azimute 146° 17' 12,95'' e distância de 34,61 m
até o vértice 1145, definido pelas coordenadas E: 191.155,704 m e N: 7.998.374,488 m com
azimute 142° 06' 03,36'' e distância de 23,45 m até o vértice 1146, definido pelas
coordenadas E: 191.170,112 m e N: 7.998.355,980 m com azimute 119° 24' 06,49'' e
distância de 87,06 m até o vértice 1147, definido pelas coordenadas E: 191.245,958 m e N:
7.998.313,240 m com azimute 154° 57' 52,62'' e distância de 16,29 m até o vértice 1148,
definido pelas coordenadas E: 191.252,850 m e N: 7.998.298,483 m com azimute 150° 13'
59,74'' e distância de 23,80 m até o vértice 1149, definido pelas coordenadas E:
191.264,666 m e N: 7.998.277,824 m com azimute 127° 40' 16,86'' e distância de 27,37 m
até o vértice 1150, definido pelas coordenadas E: 191.286,328 m e N: 7.998.261,099 m com
azimute 153° 24' 53,94'' e distância de 15,40 m até o vértice 1151, definido pelas
coordenadas E: 191.293,220 m e N: 7.998.247,326 m com azimute 162° 27' 35,15'' e
distância de 19,60 m até o vértice 1152, definido pelas coordenadas E: 191.299,128 m e N:
7.998.228,634 m com azimute 156° 33' 11,21'' e distância de 32,17 m até o vértice 1153,
definido pelas coordenadas E: 191.311,928 m e N: 7.998.199,121 m com azimute 162° 06'
25,02'' e distância de 32,05 m até o vértice 1154, definido pelas coordenadas E:
191.321,775 m e N: 7.998.168,623 m com azimute 163° 28' 55,92'' e distância de 27,71 m
até o vértice 1155, definido pelas coordenadas E: 191.329,652 m e N: 7.998.142,061 m com
azimute 166° 35' 53,83'' e distância de 27,31 m até o vértice 1156, definido pelas
coordenadas E: 191.335,980 m e N: 7.998.115,499 m com azimute 165° 53' 57,06'' e
distância de 75,06 m até o vértice 1157, definido pelas coordenadas E: 191.354,268 m e N:
7.998.042,699 m com azimute 148° 47' 35,60'' e distância de 43,71 m até o vértice 1158,
definido pelas coordenadas E: 191.376,914 m e N: 7.998.005,315 m com azimute 173° 17'
03,76'' e distância de 33,68 m até o vértice 1159, definido pelas coordenadas E:
191.380,853 m e N: 7.997.971,866 m com azimute 192° 16' 29,63'' e distância de 23,16 m
até o vértice 1160, definido pelas coordenadas E: 191.375,930 m e N: 7.997.949,239 m com
azimute 164° 24' 53,71'' e distância de 53,14 m até o vértice 1161, definido pelas
coordenadas E: 191.390,207 m e N: 7.997.898,052 m com azimute 143° 06' 30,03'' e
distância de 15,38 m até o vértice 1162, definido pelas coordenadas E: 191.399,438 m e N:

7.997.885,754 m com azimute 141° 36' 29,66'' e distância de 18,83 m até o vértice 1163,
definido pelas coordenadas E: 191.411,131 m e N: 7.997.870,997 m com azimute 125° 43'
44,54'' e distância de 18,95 m até o vértice 1164, definido pelas coordenadas E:
191.426,516 m e N: 7.997.859,930 m com azimute 127° 32' 39,06'' e distância de 20,18 m
até o vértice 1165, definido pelas coordenadas E: 191.442,516 m e N: 7.997.847,633 m com
azimute 131° 50' 30,68'' e distância de 16,59 m até o vértice 1166, definido pelas
coordenadas E: 191.454,876 m e N: 7.997.836,565 m com azimute 109° 52' 56,43'' e
distância de 23,50 m até o vértice 1167, definido pelas coordenadas E: 191.476,978 m e N:
7.997.828,572 m com azimute 130° 34' 45,77'' e distância de 11,34 m até o vértice 1168,
definido pelas coordenadas E: 191.485,594 m e N: 7.997.821,193 m com azimute 143° 43'
20,89'' e distância de 11,44 m até o vértice 1169, definido pelas coordenadas E:
191.492,363 m e N: 7.997.811,970 m com azimute 154° 53' 42,96'' e distância de 8,83 m
até o vértice 1170, definido pelas coordenadas E: 191.496,108 m e N: 7.997.803,977 m com
azimute 131° 27' 53,56'' e distância de 6,50 m até o vértice 1171, definido pelas
coordenadas E: 191.500,979 m e N: 7.997.799,673 m com azimute 77° 28' 43,11'' e
distância de 5,67 m até o vértice 1172, definido pelas coordenadas E: 191.506,517 m e N:
7.997.800,903 m com azimute 71° 34' 55,19'' e distância de 19,46 m até o vértice 1173,
definido pelas coordenadas E: 191.524,979 m e N: 7.997.807,051 m com azimute 102° 30'
41,40'' e distância de 5,67 m até o vértice 1174, definido pelas coordenadas E: 191.530,518
m e N: 7.997.805,822 m com azimute 96° 20' 09,98'' e distância de 11,15 m até o vértice
1175, definido pelas coordenadas E: 191.541,595 m e N: 7.997.804,592 m com azimute 73°
09' 25,58'' e distância de 21,22 m até o vértice 1176, definido pelas coordenadas E:
191.561,903 m e N: 7.997.810,740 m com azimute 101° 17' 37,10'' e distância de 6,28 m
até o vértice 1177, definido pelas coordenadas E: 191.568,057 m e N: 7.997.809,511 m com
azimute 170° 31' 52,07'' e distância de 7,48 m até o vértice 1178, definido pelas
coordenadas E: 191.569,288 m e N: 7.997.802,132 m com azimute 180° e distância de 4,30
m até o vértice 1179, definido pelas coordenadas E: 191.569,288 m e N: 7.997.797,828 m
com azimute 145° 16' 50,52'' e distância de 19,45 m até o vértice 1180, definido pelas
coordenadas E: 191.580,365 m e N: 7.997.781,842 m com azimute 137° 37' 26,56'' e
distância de 9,06 m até o vértice 1181, definido pelas coordenadas E: 191.586,472 m e N:
7.997.775,149 m com azimute 138° 01' 35,34'' e distância de 15,24 m até o vértice 1182,
definido pelas coordenadas E: 191.596,662 m e N: 7.997.763,821 m com azimute 138° 39'
41,56'' e distância de 7,94 m até o vértice 1183, definido pelas coordenadas E: 191.601,904
m e N: 7.997.757,862 m com azimute 158° 10' 54,21'' e distância de 6,62 m até o vértice
1184, definido pelas coordenadas E: 191.604,366 m e N: 7.997.751,713 m com azimute
180° e distância de 13,53 m até o vértice 1185, definido pelas coordenadas E: 191.604,366
m e N: 7.997.738,186 m com azimute 195° 16' 04,10'' e distância de 14,02 m até o vértice
1186, definido pelas coordenadas E: 191.600,673 m e N: 7.997.724,659 m com azimute
188° 14' 04,71'' e distância de 29,60 m até o vértice 1187, definido pelas coordenadas E:
191.596,434 m e N: 7.997.695,363 m com azimute 180° e distância de 5,53 m até o vértice
1188, definido pelas coordenadas E: 191.596,434 m e N: 7.997.689,829 m com azimute
142° 06' 02,35'' e distância de 7,01 m até o vértice 1189, definido pelas coordenadas E:
191.600,742 m e N: 7.997.684,295 m com azimute 84° 48' 32,14'' e distância de 6,80 m até
o vértice 1190, definido pelas coordenadas E: 191.607,511 m e N: 7.997.684,910 m com
azimute 78° 41' 47,45'' e distância de 3,14 m até o vértice 1191, definido pelas coordenadas
E: 191.610,588 m e N: 7.997.685,525 m com azimute 74° 04' 14,76'' e distância de 8,96 m
até o vértice 1192, definido pelas coordenadas E: 191.619,204 m e N: 7.997.687,984 m com
azimute 83° 39' 50,02'' e distância de 11,15 m até o vértice 1193, definido pelas
coordenadas E: 191.630,281 m e N: 7.997.689,214 m com azimute 125° 30' 42,76'' e
distância de 5,29 m até o vértice 1194, definido pelas coordenadas E: 191.634,589 m e N:
7.997.686,140 m com azimute 150° 37' 15,26'' e distância de 11,29 m até o vértice 1195,
definido pelas coordenadas E: 191.640,127 m e N: 7.997.676,302 m com azimute 191° 19'

11,24'' e distância de 6,27 m até o vértice 1196, definido pelas coordenadas E: 191.638,896
m e N: 7.997.670,153 m com azimute 201° 23' 13,35'' e distância de 15,19 m até o vértice
1197, definido pelas coordenadas E: 191.633,358 m e N: 7.997.656,011 m com azimute
186° 42' 59,80'' e distância de 10,52 m até o vértice 1198, definido pelas coordenadas E:
191.632,127 m e N: 7.997.645,559 m com azimute 168° 06' 06,66'' e distância de 11,94 m
até o vértice 1199, definido pelas coordenadas E: 191.634,589 m e N: 7.997.633,876 m com
azimute 143° 56' 50,63'' e distância de 8,37 m até o vértice 1200, definido pelas
coordenadas E: 191.639,512 m e N: 7.997.627,113 m com azimute 164° 02' 28,27'' e
distância de 13,43 m até o vértice 1201, definido pelas coordenadas E: 191.643,204 m e N:
7.997.614,200 m com azimute 200° 00' 04,56'' e distância de 7,20 m até o vértice 1202,
definido pelas coordenadas E: 191.640,743 m e N: 7.997.607,437 m com azimute 225° 01'
21,03'' e distância de 10,44 m até o vértice 1203, definido pelas coordenadas E:
191.633,358 m e N: 7.997.600,058 m com azimute 230° 13' 16,14'' e distância de 4,80 m
até o vértice 1204, definido pelas coordenadas E: 191.629,666 m e N: 7.997.596,984 m com
azimute 161° 59' 29,85'' e distância de 12,28 m até o vértice 1205, definido pelas
coordenadas E: 191.633,463 m e N: 7.997.585,302 m com azimute 142° 06' 09,32'' e
distância de 14,03 m até o vértice 1206, definido pelas coordenadas E: 191.642,079 m e N:
7.997.574,234 m com azimute 134° 40' 22,81'' e distância de 10,11 m até o vértice 1207,
definido pelas coordenadas E: 191.649,268 m e N: 7.997.567,126 m com azimute 139° 33'
53,15'' e distância de 12,47 m até o vértice 1208, definido pelas coordenadas E:
191.657,358 m e N: 7.997.557,632 m com azimute 137° 27' 47,74'' e distância de 10,01 m
até o vértice 1209, definido pelas coordenadas E: 191.664,128 m e N: 7.997.550,254 m com
azimute 162° 52' 55,60'' e distância de 8,36 m até o vértice 1210, definido pelas
coordenadas E: 191.666,589 m e N: 7.997.542,261 m com azimute 165° 57' 06,11'' e
distância de 10,14 m até o vértice 1211, definido pelas coordenadas E: 191.669,051 m e N:
7.997.532,423 m com azimute 141° 19' 04,94'' e distância de 7,88 m até o vértice 1212,
definido pelas coordenadas E: 191.673,974 m e N: 7.997.526,274 m com azimute 124° 05'
28,09'' e distância de 23,04 m até o vértice 1213, definido pelas coordenadas E:
191.693,051 m e N: 7.997.513,362 m com azimute 168° 40' 42,31'' e distância de 6,27 m
até o vértice 1214, definido pelas coordenadas E: 191.694,282 m e N: 7.997.507,214 m com
azimute 182° 38' 33,58'' e distância de 11,42 m até o vértice 1215, definido pelas
coordenadas E: 191.693,756 m e N: 7.997.495,807 m com azimute 146° 17' 08,04'' e
distância de 13,30 m até o vértice 1216, definido pelas coordenadas E: 191.701,141 m e N:
7.997.484,740 m com azimute 173° 39' 18,33'' e distância de 11,14 m até o vértice 1217,
definido pelas coordenadas E: 191.702,371 m e N: 7.997.473,672 m com azimute 191° 19'
10,59'' e distância de 15,68 m até o vértice 1218, definido pelas coordenadas E:
191.699,294 m e N: 7.997.458,300 m com azimute 163° 54' 57,43'' e distância de 13,33 m
até o vértice 1219, definido pelas coordenadas E: 191.702,987 m e N: 7.997.445,494 m com
azimute 138° 50' 19,49'' e distância de 14,03 m até o vértice 1220, definido pelas
coordenadas E: 191.712,218 m e N: 7.997.434,935 m com azimute 142° 13' 26,52'' e
distância de 20,09 m até o vértice 1221, definido pelas coordenadas E: 191.724,526 m e N:
7.997.419,054 m com azimute 178° 32' 11,69'' e distância de 24,09 m até o vértice 1222,
definido pelas coordenadas E: 191.725,141 m e N: 7.997.394,969 m com azimute 188° 34'
04,62'' e distância de 57,83 m até o vértice 1223, definido pelas coordenadas E:
191.716,526 m e N: 7.997.337,786 m com azimute 198° 00' 41,23'' e distância de 116,76 m
até o vértice 1224, definido pelas coordenadas E: 191.680,424 m e N: 7.997.226,751 m com
azimute 193° 34' 07,29'' e distância de 57,38 m até o vértice 1225, definido pelas
coordenadas E: 191.666,961 m e N: 7.997.170,972 m com azimute 193° 46' 07,43'' e
distância de 30,58 m até o vértice 1226, definido pelas coordenadas E: 191.659,684 m e N:
7.997.141,275 m com azimute 183° 22' 09,17'' e distância de 44,11 m até o vértice 1227,
definido pelas coordenadas E: 191.657,092 m e N: 7.997.097,242 m com azimute 177° 24'
08,79'' e distância de 68,51 m até o vértice 1228, definido pelas coordenadas E:

191.660,197 m e N: 7.997.028,798 m com azimute 178° 29' 44,96'' e distância de 79,22 m
até o vértice 1229, definido pelas coordenadas E: 191.662,277 m e N: 7.996.949,602 m com
azimute 180° e distância de 51,80 m até o vértice 1230, definido pelas coordenadas E:
191.662,277 m e N: 7.996.897,799 m com azimute 181° 58' 35,50'' e distância de 75,16 m
até o vértice 1231, definido pelas coordenadas E: 191.659,684 m e N: 7.996.822,683 m com
azimute 179° 59' 59,86'' e distância de 147,64 m até o vértice 1232, definido pelas
coordenadas E: 191.659,685 m e N: 7.996.675,043 m com azimute 179° 59' 59,87'' e
distância de 152,82 m até o vértice 1233, definido pelas coordenadas E: 191.659,685 m e
N: 7.996.522,223 m com azimute 171° 01' 11,36'' e distância de 99,65 m até o vértice 1234,
definido pelas coordenadas E: 191.675,239 m e N: 7.996.423,796 m com azimute 178° 12'
30,25'' e distância de 82,93 m até o vértice 1235, definido pelas coordenadas E:
191.677,832 m e N: 7.996.340,911 m com azimute 177° 26' 44,84'' e distância de 245,76 m
até o vértice 1236, definido pelas coordenadas E: 191.688,784 m e N: 7.996.095,393 m com
azimute 170° 58' 22,88'' e distância de 141,61 m até o vértice 1237, definido pelas
coordenadas E: 191.711,003 m e N: 7.995.955,534 m com azimute 170° 58' 22,01'' e
distância de 23,61 m até o vértice 1238, definido pelas coordenadas E: 191.714,708 m e N:
7.995.932,212 m com azimute 175° 45' 35,69'' e distância de 70,13 m até o vértice 1239,
definido pelas coordenadas E: 191.719,893 m e N: 7.995.862,277 m com azimute 168° 06'
05,24'' e distância de 50,29 m até o vértice 1240, definido pelas coordenadas E:
191.730,263 m e N: 7.995.813,064 m com azimute 147° 42' 06,49'' e distância de 58,22 m
até o vértice 1241, definido pelas coordenadas E: 191.761,372 m e N: 7.995.763,851 m com
azimute 140° 24' 57,36'' e distância de 77,30 m até o vértice 1242, definido pelas
coordenadas E: 191.810,628 m e N: 7.995.704,277 m com azimute 132° 57' 13,86'' e
distância de 155,85 m até o vértice 1243, definido pelas coordenadas E: 191.924,694 m e
N: 7.995.598,080 m com azimute 130° 53' 22,77'' e distância de 51,44 m até o vértice 1244,
definido pelas coordenadas E: 191.963,580 m e N: 7.995.564,408 m com azimute 125° 30'
52,47'' e distância de 66,88 m até o vértice 1245, definido pelas coordenadas E:
192.018,021 m e N: 7.995.525,555 m com azimute 131° 09' 39,31'' e distância de 55,09 m
até o vértice 1246, definido pelas coordenadas E: 192.059,500 m e N: 7.995.489,293 m com
azimute 115° 19' 39,02'' e distância de 54,49 m até o vértice 1247, definido pelas
coordenadas E: 192.108,755 m e N: 7.995.465,981 m com azimute 118° 31' 07,07'' e
distância de 162,75 m até o vértice 1248, definido pelas coordenadas E: 192.251,759 m e
N: 7.995.388,276 m com azimute 125° 54' 26,70'' e distância de 79,50 m até o vértice 1249,
definido pelas coordenadas E: 192.316,149 m e N: 7.995.341,653 m com azimute 127° 58'
20,99'' e distância de 92,61 m até o vértice 1250, definido pelas coordenadas E:
192.389,157 m e N: 7.995.284,669 m com azimute 140° 46' 40,52'' e distância de 50,70 m
até o vértice 1251, definido pelas coordenadas E: 192.421,213 m e N: 7.995.245,395 m com
azimute 140° 24' 41,00'' e distância de 93,73 m até o vértice 1252, definido pelas
coordenadas E: 192.480,944 m e N: 7.995.173,164 m com azimute 143° 06' 24,28'' e
distância de 41,11 m até o vértice 1253, definido pelas coordenadas E: 192.505,624 m e N:
7.995.140,285 m com azimute 155° 18' 14,45'' e distância de 83,69 m até o vértice 1254,
definido pelas coordenadas E: 192.540,588 m e N: 7.995.064,254 m com azimute 159° 39'
39,37'' e distância de 59,17 m até o vértice 1255, definido pelas coordenadas E:
192.561,155 m e N: 7.995.008,771 m com azimute 164° 43' 56,79'' e distância de 46,86 m
até o vértice 1256, definido pelas coordenadas E: 192.573,495 m e N: 7.994.963,563 m com
azimute 156° 01' 07,11'' e distância de 40,48 m até o vértice 1257, definido pelas
coordenadas E: 192.589,949 m e N: 7.994.926,575 m com azimute 152° 25' 37,02'' e
distância de 53,32 m até o vértice 1258, definido pelas coordenadas E: 192.614,629 m e N:
7.994.879,312 m com azimute 149° 30' 45,20'' e distância de 40,54 m até o vértice 1259,
definido pelas coordenadas E: 192.635,196 m e N: 7.994.844,379 m com azimute 145° 45'
41,24'' e distância de 62,14 m até o vértice 1260, definido pelas coordenadas E:
192.670,159 m e N: 7.994.793,006 m com azimute 147° 58' 20,68'' e distância de 38,78 m

até o vértice 1261, definido pelas coordenadas E: 192.690,726 m e N: 7.994.760,127 m com
azimute 150° 30' 09,10'' e distância de 54,30 m até o vértice 1262, definido pelas
coordenadas E: 192.717,463 m e N: 7.994.712,865 m com azimute 142° 24' 27,14'' e
distância de 67,43 m até o vértice 1263, definido pelas coordenadas E: 192.758,597 m e N:
7.994.659,437 m com azimute 136° 12' 37,65'' e distância de 39,85 m até o vértice 1264,
definido pelas coordenadas E: 192.786,175 m e N: 7.994.630,668 m com azimute 145° 00'
14,13'' e distância de 45,15 m até o vértice 1265, definido pelas coordenadas E:
192.812,071 m e N: 7.994.593,680 m com azimute 111° 01' 15,07'' e distância de 57,29 m
até o vértice 1266, definido pelas coordenadas E: 192.865,545 m e N: 7.994.573,131 m com
azimute 127° 10' 05,35'' e distância de 231,12 m até o vértice 1267, definido pelas
coordenadas E: 193.049,719 m e N: 7.994.433,496 m com azimute 126° 10' 56,38'' e
distância de 26,85 m até o vértice 1268, definido pelas coordenadas E: 193.071,390 m e N:
7.994.417,646 m com azimute 137° 05' 44,29'' e distância de 24,55 m até o vértice 1269,
definido pelas coordenadas E: 193.088,100 m e N: 7.994.399,666 m com azimute 130° 04'
35,59'' e distância de 31,92 m até o vértice 1270, definido pelas coordenadas E:
193.112,523 m e N: 7.994.379,117 m com azimute 120° 40' 42,37'' e distância de 95,65 m
até o vértice 1271, definido pelas coordenadas E: 193.194,791 m e N: 7.994.330,312 m com
azimute 118° 35' 23,54'' e distância de 32,21 m até o vértice 1272, definido pelas
coordenadas E: 193.223,070 m e N: 7.994.314,900 m com azimute 114° 17' 07,36'' e
distância de 87,43 m até o vértice 1273, definido pelas coordenadas E: 193.302,767 m e N:
7.994.278,940 m com azimute 103° 32' 58,95'' e distância de 19,34 m até o vértice 1274,
definido pelas coordenadas E: 193.321,568 m e N: 7.994.274,409 m com azimute 109° 23'
27,56'' e distância de 25,04 m até o vértice 1275, definido pelas coordenadas E:
193.345,186 m e N: 7.994.266,096 m com azimute 95° 11' 19,23'' e distância de 28,40 m
até o vértice 1276, definido pelas coordenadas E: 193.373,466 m e N: 7.994.263,528 m com
azimute 90° e distância de 46,28 m até o vértice 1277, definido pelas coordenadas E:
193.419,741 m e N: 7.994.263,528 m com azimute 79° 23' 21,52'' e distância de 20,92 m
até o vértice 1278, definido pelas coordenadas E: 193.440,308 m e N: 7.994.267,381 m com
azimute 74° 04' 03,00'' e distância de 28,07 m até o vértice 1279, definido pelas
coordenadas E: 193.467,302 m e N: 7.994.275,087 m com azimute 77° 32' 14,08'' e
distância de 23,80 m até o vértice 1280, definido pelas coordenadas E: 193.490,545 m e N:
7.994.280,224 m com azimute 80° 53' 18,81'' e distância de 32,44 m até o vértice 1281,
definido pelas coordenadas E: 193.522,575 m e N: 7.994.285,361 m com azimute 73° 51'
41,66'' e distância de 14,29 m até o vértice 1282, definido pelas coordenadas E:
193.536,299 m e N: 7.994.289,332 m com azimute 109° 21' 43,08'' e distância de 1.000,00
m até o vértice 1284, definido pelas coordenadas E: 194.479,742 m e N: 7.993.957,797 m
com azimute 208° 21' 43,15'' e distância de 312,87 m até o vértice 1285, definido pelas
coordenadas E: 194.331,117 m e N: 7.993.682,484 m com azimute 217° 21' 42,92'' e
distância de 195,98 m até o vértice 1286, definido pelas coordenadas E: 194.212,185 m e
N: 7.993.526,714 m com azimute 217° 24' 57,94'' e distância de 2,17 m até o vértice 1287,
definido pelas coordenadas E: 194.210,867 m e N: 7.993.524,991 m com azimute 217° 29'
10,49'' e distância de 375,46 m até o vértice 1288, definido pelas coordenadas E:
193.982,373 m e N: 7.993.227,063 m com azimute 217° 13' 53,86'' e distância de 206,27 m
até o vértice 1289, definido pelas coordenadas E: 193.857,572 m e N: 7.993.062,833 m com
azimute 216° 39' 13,87'' e distância de 216,46 m até o vértice 1290, definido pelas
coordenadas E: 193.728,350 m e N: 7.992.889,176 m com azimute 217° 04' 57,68'' e
distância de 14,95 m até o vértice 1291, definido pelas coordenadas E: 193.719,336 m e N:
7.992.877,250 m com azimute 217° 30' 37,68'' e distância de 199,64 m até o vértice 1292,
definido pelas coordenadas E: 193.597,775 m e N: 7.992.718,888 m com azimute 186° 09'
14,98'' e distância de 154,06 m até o vértice 1293, definido pelas coordenadas E:
193.581,259 m e N: 7.992.565,719 m com azimute 185° 45' 17,93'' e distância de 173,01 m
até o vértice 1294, definido pelas coordenadas E: 193.563,911 m e N: 7.992.393,582 m com

azimute 185° 49' 23,44'' e distância de 2,28 m até o vértice 1295, definido pelas
coordenadas E: 193.563,680 m e N: 7.992.391,315 m com azimute 185° 53' 08,15'' e
distância de 188,16 m até o vértice 1296, definido pelas coordenadas E: 193.544,385 m e
N: 7.992.204,142 m com azimute 185° 57' 34,72'' e distância de 2,56 m até o vértice 1297,
definido pelas coordenadas E: 193.544,118 m e N: 7.992.201,592 m com azimute 186° 01'
57,04'' e distância de 132,26 m até o vértice 1298, definido pelas coordenadas E:
193.530,219 m e N: 7.992.070,066 m com azimute 185° 34' 59,76'' e distância de 112,39 m
até o vértice 1299, definido pelas coordenadas E: 193.519,285 m e N: 7.991.958,213 m com
azimute 185° 59' 36,23'' e distância de 14,31 m até o vértice 1300, definido pelas
coordenadas E: 193.517,790 m e N: 7.991.943,978 m com azimute 186° 24' 12,50'' e
distância de 111,35 m até o vértice 1301, definido pelas coordenadas E: 193.505,371 m e
N: 7.991.833,318 m com azimute 185° 48' 21,92'' e distância de 150,39 m até o vértice
1302, definido pelas coordenadas E: 193.490,157 m e N: 7.991.683,702 m com azimute
186° 03' 10,40'' e distância de 8,61 m até o vértice 1303, definido pelas coordenadas E:
193.489,249 m e N: 7.991.675,139 m com azimute 186° 17' 58,14'' e distância de 107,03 m
até o vértice 1304, definido pelas coordenadas E: 193.477,506 m e N: 7.991.568,758 m com
azimute 185° 51' 11,21'' e distância de 184,29 m até o vértice 1305, definido pelas
coordenadas E: 193.458,712 m e N: 7.991.385,427 m com azimute 185° 51' 40,92'' e
distância de 169,25 m até o vértice 1306, definido pelas coordenadas E: 193.441,428 m e
N: 7.991.217,063 m com azimute 185° 47' 03,91'' e distância de 138,31 m até o vértice
1307, definido pelas coordenadas E: 193.427,489 m e N: 7.991.079,460 m com azimute
185° 49' 46,30'' e distância de 1,53 m até o vértice 1308, definido pelas coordenadas E:
193.427,333 m e N: 7.991.077,934 m com azimute 185° 52' 20,11'' e distância de 154,22 m
até o vértice 1309, definido pelas coordenadas E: 193.411,555 m e N: 7.990.924,524 m com
azimute 186° 03' 38,10'' e distância de 6,56 m até o vértice 1310, definido pelas
coordenadas E: 193.410,861 m e N: 7.990.917,996 m com azimute 186° 14' 54,38'' e
distância de 153,89 m até o vértice 1311, definido pelas coordenadas E: 193.394,112 m e
N: 7.990.765,018 m com azimute 185° 55' 15,74'' e distância de 199,39 m até o vértice
1312, definido pelas coordenadas E: 193.373,543 m e N: 7.990.566,693 m com azimute
186° 05' 36,20'' e distância de 6,02 m até o vértice 1313, definido pelas coordenadas E:
193.372,905 m e N: 7.990.560,710 m com azimute 186° 15' 57,04'' e distância de 170,04 m
até o vértice 1314, definido pelas coordenadas E: 193.354,347 m e N: 7.990.391,690 m com
azimute 186° 08' 08,32'' e distância de 153,14 m até o vértice 1315, definido pelas
coordenadas E: 193.337,979 m e N: 7.990.239,431 m com azimute 185° 41' 45,95'' e
distância de 74,73 m até o vértice 1316, definido pelas coordenadas E: 193.330,562 m e N:
7.990.165,070 m com azimute 290° 29' 16,09'' e distância de 18,56 m até o vértice 1317,
definido pelas coordenadas E: 193.313,174 m e N: 7.990.171,567 m com azimute 270° 27'
52,97'' e distância de 173,84 m até o vértice 1318, definido pelas coordenadas E:
193.139,335 m e N: 7.990.172,977 m com azimute 260° 27' 12,53'' e distância de 324,53 m
até o vértice 1319, definido pelas coordenadas E: 192.819,304 m e N: 7.990.119,155 m com
azimute 250° 16' 14,05'' e distância de 176,79 m até o vértice 1320, definido pelas
coordenadas E: 192.652,893 m e N: 7.990.059,475 m com azimute 229° 54' 18,87'' e
distância de 176,79 m até o vértice 1321, definido pelas coordenadas E: 192.517,654 m e
N: 7.989.945,614 m com azimute 219° 43' 20,82'' e distância de 104,72 m até o vértice
1322, definido pelas coordenadas E: 192.450,728 m e N: 7.989.865,065 m com azimute
218° 25' 47,57'' e distância de 22,55 m até o vértice 1323, definido pelas coordenadas E:
192.436,710 m e N: 7.989.847,398 m com azimute 217° 08' 17,30'' e distância de 27,86 m
até o vértice 1324, definido pelas coordenadas E: 192.419,889 m e N: 7.989.825,187 m com
azimute 210° 34' 11,70'' e distância de 114,38 m até o vértice 1325, definido pelas
coordenadas E: 192.361,715 m e N: 7.989.726,703 m com azimute 204° 00' 07,10'' e
distância de 20,97 m até o vértice 1326, definido pelas coordenadas E: 192.353,186 m e N:
7.989.707,549 m com azimute 195° 01' 12,97'' e distância de 156,12 m até o vértice 1327,

definido pelas coordenadas E: 192.312,726 m e N: 7.989.556,764 m com azimute 186° 02'
18,46'' e distância de 21,37 m até o vértice 1328, definido pelas coordenadas E:
192.310,478 m e N: 7.989.535,512 m com azimute 176° 19' 18,51'' e distância de 110,30 m
até o vértice 1, encerrando este perímetro.
Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico
Brasileiro e encontram-se representadas no Sistema UTM, referenciadas ao Meridiano
Central 45 WGr, fuso 23S, tendo como datum o SIRGAS-2000. Todos os azimutes e
distâncias, área e perímetro foram calculados no plano de projeção UTM.

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Município de Catalão

LEI COMPLEMENTAR Nº 3.440, de 08 de dezembro de 2016

ESTABELECE NORMAS E CONDIÇÕES
PARA PARCELAMENTO DO SOLO NO
MUNICÍPIO DE CATALÃO/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:
CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º. Esta Lei estabelece as normas e as condições para parcelamento do solo
para fins urbanos ou rurais no Município, observadas as disposições da Lei
Federal nº 6.766/79 e suas alterações, do Plano Diretor de Ordenamento do
Território e Desenvolvimento Sustentável de Catalão – PDOTDSC – e demais
legislações pertinentes.

§ 1º. Parcelamentos do solo para fins urbanos são permitidos exclusivamente nos
Perímetros Urbanos.

§ 2º. Para fins de parcelamento, as propriedades rurais seccionadas pelo limite do
Perímetro Urbano serão consideradas urbanas caso a parcela remanescente na
Zona Rural seja inferior ao módulo mínimo local admitido pelo INCRA.

§ 3º. Para efeitos desta Lei, considera-se responsável pelo parcelamento a pessoa
física ou jurídica detentora dos direitos dominiais sobre a gleba a ser parcelada.

Art. 2º. O parcelamento do solo para fins urbanos ou rurais pode ser feito
mediante aprovação do Município, nos termos do PDOTDSC, por meio de:

I - Loteamento aberto - divisão de gleba em lotes destinados a
edificação, com abertura de novas vias de circulação, de logradouros
públicos ou prolongamento, modificação ou ampliação das vias ou
logradouros públicos existentes.
II – Loteamento fechado - divisão de gleba em lotes autônomos para a
edificação de finalidade residencial, comercial ou industrial, não
podendo haver uso misto, com áreas de utilização exclusiva de seus
proprietários, caracterizando-se pela separação da área utilizada,
inclusive da malha viária urbana, por meio de grade ou muro, analisadas
as peculiaridades de cada caso, em toda a área parcelada, com gestão
particular de infraestrutura e coleta de resíduos e controle de acesso de
seus moradores e visitantes.
III – Parcelamento vinculado - aprovação simultânea do projeto de
loteamento fechado e dos projetos construtivos das partes comuns e das
edificações autônomas, nos termos do art. 3º do Decreto Lei nº 271/67.
IV - Desmembramento em lote - divisão de gleba em lotes destinados à
edificação, com aproveitamento do sistema viário existente, desde que
não implique abertura de novas vias e logradouros públicos, nem
prolongamento, modificação ou ampliação dos já existentes, respeitandose o tamanho mínimo de lote do loteamento aprovado ou do loteamento
limítrofe.

V - Desmembramento em gleba - divisão de uma gleba em duas ou
mais glebas em perímetro urbano sem finalidade de constituição de lotes
destinados à edificação.
VI - Desdobro - divisão de um lote para a formação de novos lotes,
respeitando-se o tamanho padrão de lote do parcelamento aprovado ou,
quando for o caso de área urbana constituída sem prévia aprovação,
deve-se respeitar as dimensões de lote do loteamento classificado como
popular nos termos desta Lei.
VII - Reparcelamento - alteração das dimensões de lotes existentes ou
pertencentes

a

loteamentos

aprovados,

implicando

em

novo

fracionamento ou remembramento de lotes, de parte do lote ou de todo o
loteamento, com alteração do sistema viário, dos espaços livres de uso
público ou das áreas destinadas a equipamentos urbanos e comunitários.
VIII - Modificação de loteamento - alteração das dimensões de lotes
existentes ou pertencentes a loteamentos aprovados, implicando em novo
fracionamento ou remembramento de lotes, de parte do lote ou de todo o
loteamento, sem alteração do sistema viário, dos espaços livres de uso
público ou das áreas destinadas a equipamentos urbanos e comunitários.
IX – Chacreamento - divisão de gleba rural em chácaras destinadas à
moradia e/ou ao lazer, mediante aprovação do projeto por Decreto do
Poder Executivo Municipal e alteração de sua natureza junto aos órgãos
competentes.

Parágrafo único. Para efeitos de parcelamento do solo nos termos desta Lei,
considera-se remembramento a fusão de dois ou mais lotes ou de duas ou mais
glebas de terras, observada a Lei Federal nº 6.015/73.

Art. 3º. Somente será admitido o parcelamento do solo para fins urbanos em
perímetro urbano ou zona de urbanização específica aprovada por ato do Chefe
do Poder Executivo, nos termos do PDOTDSC.

Parágrafo único. Não será permitido o parcelamento do solo para fins urbanos:

I - em terrenos alagadiços e sujeitos a inundações, antes de tomadas as
providências para assegurar o escoamento das águas e obtenção de
anuência pelo órgão de defesa civil ou órgão municipal competente;
II - em terrenos que tenham sido aterrados com material nocivo à saúde
pública, sem que sejam previamente saneados;
III - em terrenos com declividade superior a 30% (trinta por cento);
IV - em terrenos onde as condições geológicas não aconselham a
edificação;
V - em áreas de preservação permanente ou naquelas onde a poluição
impeça condições sanitárias suportáveis, até a sua correção;
VI - em áreas de risco, assim definidas como não edificáveis no Plano
Diretor ou em legislação dele derivada;
VII - em quaisquer áreas que o Município declarar, por ato próprio, como
de importância para preservação do meio ambiente ou de interesse
público;
VIII - em Zonas Urbanas definidas como não edificáveis, no Plano
Diretor ou em legislação dele derivada.

Art. 4º. A infraestrutura básica dos parcelamentos para fins urbanos deve ser
constituída obrigatoriamente pelos equipamentos urbanos de escoamento das
águas pluviais, iluminação pública, esgotamento sanitário e abastecimento de
água potável ligado à rede pública, energia elétrica pública e domiciliar e vias
pavimentadas do sistema de circulação com sinalização vertical e horizontal
instalada.

§ 1°. A infraestrutura básica dos parcelamentos considerados como de interesse
social deve atender os mesmos requisitos do caput.

§ 2. A infraestrutura básica do chacreamento, bem como os requisitos de
implantação, possui regramento próprio, nos termos desta Lei.

Art. 5º. Os parcelamentos para fins urbanos devem atender as seguintes
exigências e requisitos urbanísticos:

I - áreas destinadas a sistemas de circulação, a implantação de
equipamento urbano e comunitário, bem como a espaços livres de uso
público, proporcionais à densidade de ocupação projetada;
II - a pavimentação das vias de circulação e outros logradouros públicos,
bem como assentamento de meio-fio e sarjetas;
III - as vias de loteamento ou desmembramento deverão se articular com
as vias adjacentes oficiais, existentes ou projetadas, harmonizando-se com
a topografia local, observando as diretrizes do sistema de circulação e a
condição mais favorável à insolação dos lotes;
IV - ao longo das faixas de domínio público das rodovias e ferrovias, será
obrigatória a reserva de uma faixa não-edificável de 15 (quinze) metros de
cada lado, salvo maiores exigências de legislação específica;
V - a extensão máxima da somatória das testadas (frentes) de lotes ou
terrenos contíguos, compreendidos entre duas vias transversais, não pode
ser superior a 200m (duzentos metros);
VI - os lotes do loteamento aberto deverão ter as seguintes medidas:
a) área mínima de 180,00 m² (cento e oitenta metros quadrados) e
máxima inferior a 250,00 m² (duzentos e cinquenta metros
quadrados) para loteamento de interesse social, sendo, no mínimo,
8,00m (oito metros) de frente e profundidade não inferior à
metragem da frente;
b) área mínima de 250 m² (duzentos e cinquenta metros quadrados)
e máxima inferior a 360 m² (trezentos e sessenta metros quadrados)
para loteamento popular, sendo, no mínimo, 10,00m (dez metros)
de frente e profundidade não inferior à metragem da frente;

c) área mínima de 360 m² (trezentos e sessenta metros quadrados)
para loteamento padrão, sendo, no mínimo, 12,00m (doze metros)
de frente e profundidade não inferior à metragem da frente;
VII - os lotes do loteamento fechado deverão ter área mínima de 250m²
(trezentos e sessenta quadrados), 12m (doze metros) de frente e
profundidade não inferior à metragem da frente; os lotes do parcelamento
vinculado deverão ter área mínima de 200m² (duzentos metros quadrados),
10m (dez metros) de frente e profundidade não inferior à metragem da
frente;
VIII - os lotes devem se confrontar com via pública;
IX – todas as quadras deverão ser circundadas integralmente por sistema
de circulação;
X - as áreas e vias de tráfego, bem como a passagem de canalização
pública de esgotos e de águas pluviais, deverão ser destinadas nos fundos
do vale, quando for o caso;
XI - caso haja área de preservação permanente no perímetro da gleba a ser
parcelada, a mesma deverá ser transferida ao Município, sem ônus, após
ser cercada, recuperada e, quando for o caso, conservada nos termos do
cronograma do plano de recuperação de área degradada – PRAD – a
encargo do empreendedor.
XII - os projetos arquitetônicos e urbanísticos devem observar todas as
disposições normativas relativas à acessibilidade, com o objetivo de
garantir dignidade à pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida,
nos termos da Lei Federal 13.146/2015, ou por outra Lei que lhe
sobrevier.

§ 1º. Consideram-se comunitários os equipamentos públicos de educação,
cultura, saúde, segurança, esporte, lazer e convívio social.

§ 2º. Consideram-se urbanos os equipamentos públicos de abastecimento de
água, serviços de esgotos, energia elétrica, coletas de águas pluviais, rede de
telecomunicação e gás canalizado.

§ 3º. Consideram-se espaços livres de uso público as áreas verdes, as praças e os
similares, conforme definições contidas no PDOTDSC, e em todos os casos
dotados de infraestrutura mínima para uso público.

§ 4º. Sistema de circulação são as vias necessárias ao tráfego de veículos,
ciclistas e pedestres, composto obrigatoriamente por faixa de rolamento e
calçadas.

§ 5º. As áreas não edificáveis devem ser identificadas na planta de aprovação do
parcelamento, devendo ser transferidas ao Município, mediante interesse público.

§ 6º. Na definição das áreas a serem transferidas ao domínio público, deverá ser
priorizado o acordo entre Município e loteador, desde que resguardado o
atendimento ao interesse público e ao equilíbrio ecológico.

§ 7º. As áreas transferidas ao Município devem ter área mínima de 1.000m² (mil
metros quadrados), com exceção das áreas destinadas a equipamentos urbanos,
especificamente ao atendimento de implantação de reservatórios de água e
elevatórias de esgoto a serem definidas pela concessionária do serviço público.

§ 8º. As áreas destinadas a equipamentos urbanos e comunitários, bem como os
espaços livres de uso público, não poderão confrontar com lotes, com exceção
para a finalidade de implantação de reservatórios de água e elevatórias de esgoto
a serem definidas pela concessionária do serviço público.

§ 9º. As áreas verdes devem ser implantadas, constituídas, mantidas e
conservadas pelo empreendedor até o recebimento das obras pelo Município,

devendo o empreendedor, ainda, nos termos do PDOTDSC, observar as diretrizes
técnicas emitidas pelo órgão ambiental competente do Município, e cumprir os
seguintes requisitos:
I - Recuperar e manter os fragmentos de áreas verdes que servirem à
função de corredor ecológico ou às demais características de Parque
Linear e Parque Urbano, nos termos do PDOTDSC;
II - Implementar infraestrutura mínima para integrar o acesso ao publico,
com, no mínimo, isolamento da vegetação arbustiva preservada, gramado
nas adjacências, plantação de árvores frutíferas, implantação de bancos
para descanso e pavimentação de calçadas no entorno da área;
III - Integrar a infraestrutura voltada aos fins sociais, ecológicos,
científicos ou culturais, com características predominantemente naturais,
em que a cobertura vegetal e solo permeável deve ocupar pelo menos 70%
do espaço.

§ 10. Em casos excepcionais, decorrentes da especificidade do empreendimento,
serão admitidas quadras com margem lateral superior à prevista no inciso V, a
juízo da Administração Pública, desde que suas vias circundantes se articulem
com as adjacentes.

§ 11. A inserção do imóvel rural em perímetro urbano não desobriga o
proprietário ou posseiro da manutenção da área de reserva legal, que só se
extingue concomitantemente ao registro do parcelamento do solo para fins
urbanos.

§ 12. As áreas de reserva legal isoladas em perímetro urbano, que constituam
fragmentos residuais de glebas parceladas ou urbanizadas, poderão ser
convertidas exclusivamente em áreas verdes para atender a obrigação de novos
projetos de parcelamento, desde que limitadas a atingir 50% do percentual da
alínea “c”, inciso I do artigo 8º exigido para o novo empreendimento, mediante

aprovação do órgão ambiental competente, que deverá observar a proporção de
áreas verdes essenciais a todas as regiões da cidade.

§ 13. O Município poderá exigir em cada loteamento reserva de faixa nãoedificável para rede de água, serviço de esgotos, energia elétrica, coleta de águas
pluviais, rede telefônica ou outros equipamentos urbanos, quando for o caso.

§ 14. O ato de aprovação do projeto de parcelamento deve estabelecer as regras
de uso e ocupação do solo e hierarquização das vias, conforme um ou mais tipos
de microzonas, de acordo com a classificação da Lei do Plano Diretor de Catalão.

§ 15 – O Município poderá exigir implantação de sistema subterrânea para
passagem de rede elétrica de energia, desde que a concessionária do serviço
público de energia conceda atestado de viabilidade e mediante proposta de
desoneração de áreas a serem transferidas pelo particular, conforme custo
excedente ao valor médio praticado pelo mercado para o sistema aéreo usual.”

Art. 6º. Os Parcelamentos do Solo para fins urbanos, especialmente os
loteamentos, devem obrigatoriamente apresentar a hierarquização viária durante
o processo de aprovação de seu projeto de loteamento, respeitando as distâncias e
padrões estabelecidos.

Art. 7º. Os Parcelamentos do Solo para fins urbanos, especialmente os
loteamentos, devem, obrigatoriamente, salvo impossibilidade técnica, apresentar
na aprovação do projeto, a instalação de ciclovias e de vias coletoras margeando
as áreas de preservação permanente ou as áreas verdes adjacentes a estas, criando
um eixo de mobilidade cicloviário e de veículos nos fundos de vale e respeitando
os limites estabelecidos pela legislação ambiental.

CAPÍTULO II
DOS REQUISITOS PARA
APROVAÇÃO DO LOTEAMENTO ABERTO

Art. 8º. Nos loteamentos devem ser observados os requisitos previstos nos
artigos 3º, 4º e 5º desta Lei, e as seguintes condições necessárias para a
aprovação:

I - transferência de áreas ao Município destinadas a sistemas de
circulação, a implantação de equipamento urbano e comunitário, bem
como a espaços livres de uso público, sendo:
a) 20% (vinte por cento) da área parcelável, no mínimo, para o
sistema de circulação;
b) 7% (sete por cento) da área parcelável, no mínimo, para a
implantação de equipamentos urbanos e comunitários;
c) 8% (oito por cento) da área parcelável, no mínimo, para
espaços livres destinados ao uso público, dos quais 50%, no
mínimo, devem se destinar a áreas verdes com, pelo menos,
infraestrutura básica nos termos dos incisos II e III do § 9° do
artigo 5°, e prioritariamente alocadas em áreas adjacentes às áreas
de preservação permanente, quando for o caso.
d) 5% (cinco por cento) da área parcelável, no mínimo, para
atender a programas habitacionais de interesse social, quando o
loteamento for classificado como padrão, devendo este percentual
ser revertido em lotes.
e) 10% (dez por cento) da área parcelável, no mínimo, para
atender a programas habitacionais de interesse social, quando o
loteamento for classificado como popular, devendo este
percentual ser revertido em lotes.

II - o empreendedor é obrigado a compensar financeiramente o impacto
ambiental, na forma a seguir: [10.000 UFM x área parcelável (ha)].
III - o tamanho dos lotes deverá observar a classificação do loteamento
entre padrão, popular e de interesse social.
§ 1º. A transferência de área descrita na alínea “b” do inciso I, deste artigo,
poderá ser parcialmente convertida, em até 50%, em obras de instalação de
equipamentos comunitários, a encargo do loteador, preferencialmente nas áreas
residuais desta conversão, desde que haja interesse público manifesto durante a
concepção do projeto urbanístico, sendo que, neste caso, o valor da obra deverá
representar o valor correspondente ao quantitativo de terreno (em metro
quadrado) da área a ser convertida, tendo por base o valor venal de área de lote
projetado para a região, considerando a infraestrutura básica, cuja apuração do
valor ficará a cargo de comissão de avaliação constituída por 03 (três) servidores
públicos efetivos.
§ 2º. A transferência de área descrita na alínea “c” do inciso I, deste artigo,
poderá ser parcialmente convertida, em até 50%, em obras estruturais de parques
linear e urbano, a encargo do loteador, preferencialmente nas áreas residuais
desta conversão, desde que haja interesse público manifesto durante a concepção
do projeto urbanístico, sendo que, neste caso, o valor da obra deverá representar
o valor correspondente ao quantitativo de terreno (em metro quadrado) da área a
ser convertida, tendo por base o valor venal de área de lote projetado para a
região, considerando a infraestrutura básica, cuja apuração do valor ficará a cargo
de comissão de avaliação constituída por 03 (três) servidores públicos efetivos.
§ 3º. A transferência de área descrita na alínea “d” ou “e” do inciso I, deste
artigo, poderá ser parcial ou integralmente convertida em obras de construção de
moradias populares, a encargo do loteador, desde que haja interesse público
manifesto durante a concepção do projeto urbanístico, sendo que, neste caso, o
valor da obra deverá representar o valor correspondente ao quantitativo de

terreno (em metro quadrado) da área a ser convertida, tendo por base o valor
venal de área de lote projetado para a região, considerando a infraestrutura
básica, cuja apuração do valor ficará a cargo de comissão de avaliação
constituída por 03 (três) servidores públicos efetivos.

§ 4º. A obrigação contida no inciso II, do caput, deverá ser revertida na
construção de Parque Urbano, prioritariamente na área de influência do
empreendimento, a encargo do loteador, ou, quando não houver condições
naturais favoráveis, em outra obra de relevante interesse socioambiental, a
critério do órgão ambiental competente.

Art. 9º. O loteador deve executar o seguinte programa mínimo de serviços e
obras de urbanização:

I - a abertura das vias de circulação do loteamento, inclusive das vias de
acesso ao mesmo, bem como todo e qualquer movimento de terra
decorrente do projeto aprovado;
II - a demarcação das áreas de domínio público com a instalação de
marcos de concreto, nos cantos de quadra, bem como placas de
identificação;
III - a execução do sistema de esgotamento sanitário, inclusive
interligação ao sistema público, construção de estação elevatória ou
estação de tratamento quando for o caso e a critério da concessionária de
serviço público de saneamento;
IV - a execução do sistema de drenagem pluvial, conforme diretrizes dos
órgãos municipais competentes;
V - a execução do sistema de abastecimento de água tratada, inclusive
interligação, construção de estação elevatória ou estação de tratamento
quando for o caso e a critério da concessionária de serviço público de
saneamento;

VI - a execução de pavimentação asfáltica das vias deverá ser do tipo
CBUQ (concreto betuminoso usinado a quente);
VII - a implantação de sinalização horizontal e vertical de trânsito nos
sistemas de circulação, cujo projeto deverá ser aprovado e acompanhado
pela Superintendência Municipal de Trânsito de Catalão – SMTC;
VIII - a contenção de taludes resultantes de movimentos de terra;
IX - a arborização com o plantio de uma árvore para cada lote do
empreendimento, com espécies recomendadas para o espaço urbano,
conforme indicação técnica no processo de licenciamento ambiental.
X - a execução das redes de energia elétrica e iluminação pública,
abrangendo todas as vias do empreendimento, com o mesmo coeficiente
de luminosidade, inclusive nas vias que confrontam com as áreas de
domínio público e áreas de preservação permanente;
XI - observar a disposição do artigo 5º, inciso XII, desta Lei.

§ 1º. Os serviços e obras de urbanização de que tratam os incisos do caput deste
artigo, deverão ser executadas conforme normas técnicas e especificações dos
órgãos competentes.

§ 2º. As áreas definidas no inciso I e XI, do caput do artigo 5° desta Lei, devem
ser regularmente transferidas à titularidade do Município, no ato de registro do
parcelamento, nos termos do disposto na Lei Federal nº 6.766/79.

§ 3º. As áreas destinadas a equipamentos urbanos e comunitários devem estar
desocupadas quando da expedição do Termo de Aceite e Recebimento de Obras
de Urbanização.

§ 4º. Todas as obras de infraestrutura deverão estar concluídas no ato de
expedição do Termo de Aceite e Recebimento de Obras de Urbanização.

Art. 10. O sistema de circulação dos loteamentos deve obedecer, quanto à
geometria das vias, os requisitos legais pertinentes e as seguintes medidas:

I - Vias internas - vias de pequeno fluxo de veículos e pedestres,
específicas para loteamento fechado residencial.
II - Vias locais - vias de pequeno fluxo de veículos e pedestres,
específicas para moradores e visitantes locais.
III - Vias coletoras - vias de médio fluxo de veículos e pedestres, que
fazem a ligação entre as vias locais e vias de maior fluxo como vias
arteriais e expressas.
IV - Vias arteriais - vias de elevado fluxo de veículos e pedestres,
estruturantes para ligação de bairros à área central da cidade.
V - Vias de transição - estabelecem a ligação entre o sistema rodoviário
interurbano e o sistema viário urbano, apresentando altos níveis de
fluidez de tráfego, baixa acessibilidade, pouca integração com o uso e
ocupação do solo, e são próprias para a operação de sistemas de
transporte de alta capacidade e de cargas.
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§ 1º. Todas as vias devem ter sarjetas de, no mínimo, 0,50m (cinquenta
centímetros) em cada lateral, desde que atendam à demanda de escoamento
superficial local atestada no projeto de drenagem.

§ 2º. Em relação aos incisos anteriores apresentar as seguintes declividades:

I - greide com declividade mínima de 1,5 % e máxima de 15%;
II - declividade mínima no sentido transversal medida do eixo ao meio fio,
de 1%.

§ 3º. As calçadas devem ser construídas observando as normativas relativas à
acessibilidade nos termos da Lei Federal 13.146/2015 e da NBR 9050, ou por
outra Lei que lhe sobrevier.

§ 4º. O proprietário de gleba cujo acesso ao sistema viário somente possa ser
feito através de terreno de propriedade pública terá direito ao parcelamento,
correndo por sua conta os ônus da construção do referido acesso, cabendo ao
Município a definição da localização, da geometria e a classificação da via de
acesso.

§ 5º. Quando as condições de topografia e acessibilidade não propiciarem a
continuidade e interligação dos logradouros, as vias coletoras secundárias e
locais devem ser finalizadas com praças de retorno.

Art. 11. Antes da elaboração do projeto de loteamento, o interessado deverá
solicitar ao Município que defina as diretrizes para o uso do solo, traçado dos
lotes, do sistema de circulação, dos espaços livres e das áreas reservadas para

equipamento urbano e comunitário, apresentando, para este fim, requerimento e
planta do imóvel na escala 1:1.000 (um por mil), contendo pelo menos:

I - as divisas e confrontações da gleba a ser loteada;
II - a altimetria, com curvas de nível com equidistância de 1 m;
III - mapa de declividade em unidade percentual;
IV - a indicação dos cursos d’água, áreas de preservação permanente,
áreas não edificáveis e remanescentes de vegetação nativa;
V - a indicação dos arruamentos contíguos a todo o perímetro, a
localização das vias de comunicação, dos espaços livres de uso público,
dos equipamentos urbanos e comunitários existentes no local ou em suas
adjacências, com as respectivas distâncias da área a ser loteada;
VI - o tipo de uso predominante a que o loteamento se destina;
VII - as características, dimensões e localização do zoneamento contíguo.

Parágrafo único. Na ocasião de que trata este artigo, o Poder Executivo
Municipal deverá indicar a necessidade de conversão de transferência de áreas ou
não, nos termos dos §§ 1º, 2º e 3º, do artigo 8º, submetendo às Secretarias de
Obras e de Meio Ambiente as deliberações que lhe couberem.

Art. 12. Na mesma ocasião do artigo anterior, o Município deverá indicar ao
empreendedor as seguintes diretrizes de planejamento municipal:

I - as ruas ou estradas existentes ou projetadas que compõem o sistema de
circulação da cidade e do município, relacionadas com o loteamento
pretendido e a serem respeitadas;
II - o traçado básico do sistema de circulação principal;
III - a localização aproximada dos terrenos destinados a equipamento
urbano e comunitário e das áreas livres de uso público, pertencentes os
loteamentos circunvizinhos;

IV - as faixas sanitárias do terreno necessárias ao escoamento das águas
pluviais, as faixas de restrição ambiental e as faixas não edificáveis;
V - a zona ou zonas de uso predominante da área, com indicação dos usos
compatíveis.

Art. 13. Após a apresentação das diretrizes por parte do Município, observados
todas as exigências, critérios, requisitos e condições desta Lei, especialmente
deste Capítulo, o projeto as built destinado à aprovação deverá conter no
mínimo:

I - memorial descritivo;
II - projeto urbanístico georreferenciado em sistema de coordenadas
UTM, contendo a subdivisão das quadras em lotes, com as respectivas
dimensões, numeração e indicação de zoneamento, inclusive com
localização das áreas de domínio público;
III - o sistema de circulação com a respectiva hierarquia e amarração
topográfica das calçadas, meio fio e sarjetas;
IV - as dimensões lineares e angulares do projeto;
V - os perfis longitudinais e transversais de todas as vias de circulação e
praças;
VI - a indicação em planta e perfis de todas as linhas de escoamento das
águas pluviais;
VII - rede de água pluvial, sistema de abastecimento de água e sistema de
esgotamento sanitário;
VIII - rede elétrica e iluminação pública;
IX - as coordenadas geográficas da área que se pretende parcelar,
apresentando os arquivos DWG (AutoCAD), SHP (Shape file) e KML
(Google Earth) referentes ao projeto.

§ 1º. O memorial descritivo deverá conter, obrigatoriamente, pelo menos:

I - a descrição sucinta do loteamento, com as suas características e a
fixação da zona ou zonas de uso predominante;
II - as condições urbanísticas do loteamento e as limitações que incidem
sobre os lotes e suas construções, além daquelas constantes nas diretrizes
fixadas;
III - a indicação das áreas públicas que passarão ao domínio do Município
no ato de registro do loteamento;
IV - a enumeração dos equipamentos urbanos, comunitários e dos serviços
públicos ou de utilidade pública, já existentes no loteamento e adjacências;
V - quadro de áreas do projeto urbanístico.

§ 2º. Caso o Município esteja inserido no cadastro nacional de municípios com
áreas suscetíveis à ocorrência de deslizamentos de grande impacto, inundações
bruscas ou processos geológicos ou hidrológicos correlatos, a aprovação do
projeto de que trata o caput ficará vinculada a anuência do órgão de defesa civil
ou órgão municipal competente.

§ 3º. O Poder Executivo deverá regulamentar, por ato próprio, a tramitação do
processo entre os órgãos competentes da administração pública, especialmente
entre as secretarias de planejamento, obras e de meio ambiente.

§ 4º. O ato de aprovação do projeto de loteamento deverá estabelecer a
classificação e hierarquização das vias no sistema de circulação, bem como as
regras de uso e ocupação levando em conta a correspondente Lei específica.

Art. 14. Aprovado o projeto do loteamento, observando-se a licença ambiental
de instalação, o Chefe do Poder Executivo deve emitir o Decreto de Aprovação
com teor de Alvará de Urbanização, com prazo de validade que respeitará o
máximo previsto na legislação federal de parcelamento, a ser fixado levando-se
em conta a extensão do cronograma das obras de urbanização.

§ 1º. A Licença Ambiental de Instalação deverá ter prazo de validade compatível
com o cronograma de execução das obras.

§ 2º. O projeto aprovado deverá ser executado no prazo constante no Decreto de
Aprovação, cujo prazo inicia-se na data do registro do projeto de parcelamento
no cartório de registro de imóveis, sob pena de caducidade da aprovação.

§ 3º. Em caso de conversão das áreas, nos termos dos §§ 1º, 2º e 3º, do artigo 8º,
o Poder Executivo deverá regulamentar o procedimento próprio, caso necessário.

§ 4º. O empreendedor deverá firmar termo de compromisso com o órgão
municipal competente, cujo objeto da obrigação deverá contemplar a manutenção
do pertinente plano de arborização do loteamento, inclusive das áreas verdes,
conforme projetos aprovados no licenciamento ambiental, pelo prazo mínimo de
03 (três) anos a contar da data do Termo de Aceite e Recebimento de Obras de
Urbanização.

Art. 15. A execução das obras constantes do projeto de loteamento deve ser
garantida pelo depósito, confiado ao Município, do valor a elas correspondente,
da seguinte forma:

I - caução em dinheiro;
II - por fiança bancária;
III - por garantia hipotecária;
IV - seguro garantia expedido por empresas autorizadas pela SUSEP.

§ 1º. A garantia terá o valor equivalente ao custo orçado para as obras, com
margem extra de 20%, conforme avaliação do órgão municipal competente.

§ 2º. Uma vez constituída a garantia, em qualquer das modalidades, a mesma só
poderá ser desconstituída após a entrega total do empreendimento, mediante

termo próprio que ateste o cumprimento integral das exigências legais, inclusive
parecer técnico a ser emitido pelo órgão ambiental competente, que ateste o real
cumprimento das condicionantes das licenças anteriores e do instrumento de
compensação ambiental.

§ 3º. Cumprido o cronograma de obras, a garantia deverá ser restituída em 100%
(cem por cento) no momento da liberação do loteamento, por meio do Termo de
Aceite e Recebimento de Obras de Urbanização, depois de feita vistoria pelas
Secretarias de Obras e de Meio Ambiente, e pelas concessionárias de água,
esgoto e energia elétrica, constatando a regularidade do empreendimento.

CAPÍTULO III
DOS REQUISITOS PARA
APROVAÇÃO DE DESMEMBRAMENTO, DESDOBRO E
REMEBRAMENTO

Art. 16. O desmembramento em lote deverá observar obrigatoriamente o
tamanho mínimo de lote padrão, bem como demais padrões urbanísticos do
loteamento aprovado ou do loteamento limítrofe, mediante aprovação da
Secretaria de Obras e Edificações.

§ 1º. Os requerimentos de aprovação de projetos previstos no caput deverão ser
acompanhados da documentação legal do requerente, da certidão atualizada do
imóvel e da planta demonstrando a situação atual e a pretensão de modificação.

§ 2º. As plantas mencionadas no caput deverão ser apresentadas na escala
1:1.000 (um por mil) e conter, pelo menos:

I - a indicação da via ou vias públicas confrontantes do imóvel a ser
desmembrado;

II - a indicação da gleba da quadra ou da gleba a ser desmembrada;
III - a indicação da situação do imóvel a ser desmembrado, relativamente
à malha urbana existente;
IV - a indicação do desmembramento pretendido;
V - a indicação dos confrontantes;
VI - a indicação de todas as medidas e áreas existentes e resultantes;
VII – a indicação, se existente, de áreas de preservação permanente e
áreas não edificáveis.

§ 3º. A aprovação de desmembramento em lotes deve observar, além das
disposições dos artigos 3º e 4°, o cumprimento dos requisitos do artigo 5º desta
Lei, naquilo que couber.

§ 4º. A aprovação de desmembramento de gleba superior a 40.000m² (quarenta
mil metros quadrados) está sujeita à transferência de áreas ao Município, nos
termos do art. 8º desta Lei, e, também, sujeita ao licenciamento ambiental junto
ao órgão ambiental competente.

Art. 17. Quando se tratar de desmembramento em lote de gleba limítrofe a
parcelamento aprovado, sem zoneamento predefinido, o Decreto de aprovação do
desmembramento deve identificar quadra, lote, bairro e parâmetros de uso e
ocupação.

Art. 18. O requerimento de aprovação de desmembramento em gleba, de
remembramento e de desdobro, junto à Secretaria de Obras e Edificações, deve
ser acompanhado da documentação legal do requerente, da certidão atualizada do
imóvel, da planta demonstrando a situação atual e a pretendida situação
modificada, na escala 1:1.000 (um por mil), e da indicação dos confrontantes,
sem prejuízo de novas solicitações por parte do Poder Público.

CAPÍTULO IV

DOS REQUISITOS PARA
APROVAÇÃO DE LOTEAMENTO FECHADO E PARCELAMENTO
VINCULADO

Art. 19. Os requisitos básicos necessários para a aprovação de loteamento
fechado, com finalidade residencial, são os mesmos impostos ao loteamento
aberto, cumprindo-se os requisitos previstos nos artigos 3º, 4º, 5º e incisos I e II
do artigo 8º, desta Lei, devidamente ajustados às condições deste Capítulo, sem
prejuízo da observância dos demais artigos do Capítulo II, que contemplem
pertinentes diretrizes de aprovação.

§ 1º. Os lotes do loteamento fechado deverão ter área mínima de 250m²
(duzentos e cinquenta) e 12m (doze metros) de frente e profundidade não inferior
à metragem da frente; e os lotes do parcelamento vinculado deverão ter área
mínima de 200m² (duzentos) e 10m (dez metros) de frente e profundidade não
inferior à metragem da frente.
§ 2º. A transferência de área descrita na alínea “b” do inciso I, do artigo 8º,
deverá ser integralmente convertida em obras de instalação de equipamentos
urbanos e comunitários, a encargo do loteador, prioritariamente nas áreas de
fragilidade social mais próximas do loteamento, mediante definição do Poder
Público Municipal durante a concepção do projeto urbanístico, sendo que, neste
caso, o valor da obra deverá representar o valor correspondente ao quantitativo
de terreno (em metro quadrado) da área a ser convertida, tendo por base o valor
venal de área de lote projetado para a região, considerando a infraestrutura
básica, cuja apuração do valor ficará a cargo de comissão de avaliação
constituída por 03 (três) servidores públicos efetivos.
§ 3º. A transferência de área descrita na alínea “c” do inciso I, do artigo 8º,
deverá ser parcialmente convertida, em 50%, em obras estruturais de parques
linear e urbano, a encargo do loteador, prioritariamente nas áreas de fragilidade

socioambiental mais próximas do loteamento, mediante definição do Poder
Público Municipal durante a concepção do projeto urbanístico, sendo que, neste
caso, o valor da obra deverá representar o valor correspondente ao quantitativo
de terreno (em metro quadrado) da área a ser convertida, tendo por base o valor
venal de área de lote projetado para a região, considerando a infraestrutura
básica, cuja apuração do valor ficará a cargo de comissão de avaliação
constituída por 03 (três) servidores públicos efetivos.
§ 4º. Os outros 50% de área descrita na alínea “c” do inciso I, do artigo 8º, não
convertidas nos termos do parágrafo anterior, devem se destinar a áreas verdes,
recaindo sobre elas concessão especial de uso em favor de seus moradores,
contendo, pelo menos, infraestrutura básica nos termos dos incisos II e III do § 9°
do artigo 5°, e prioritariamente alocadas junto às áreas de preservação
permanente, quando for o caso.
§ 5º. A transferência de área descrita na alínea “d” do inciso I, do artigo 8º,
deverá ser convertida na obrigação de adquirir o quantitativo correspondente do
percentual de área em lotes fora do empreendimento, vinculados a programa
social de habitação, podendo este quantitativo ser convertido em até 100% em
obras de construção de moradias populares, a encargo do loteador, desde que
haja interesse público manifesto durante a concepção do projeto urbanístico,
sendo que, neste caso, o valor da obra deverá representar o valor correspondente
ao quantitativo de terreno (em metro quadrado) da área a ser convertida, tendo
por base o valor venal de área de lote projetado para a região, cuja apuração do
valor ficará a cargo de comissão de avaliação constituída por 03 (três) servidores
públicos efetivos.

§ 6º. A área destinada ao sistema viário poderá ser computada dentro e fora da
área cercada, desde que esteja dentro da mesma matrícula do imóvel a ser loteado
e observando-se as seguintes condições:

I - o sistema viário será incorporado ao domínio público, recaindo sobre
este a concessão especial de uso em favor de seus moradores, para as áreas
inseridas dentro do espaço privativo;
II - os loteamentos fechados situados ao longo das rodovias federais,
estaduais ou municipais, deverão conter ruas marginais paralelas à faixa
de domínio das referidas estradas com largura mínima de 15,00m (quinze
metros) e fora dos limites da área delimitada por muro ou outro tipo de
tapagem admitido pelo Poder Executivo, porém, integrando o percentual
de área destinada a vias públicas exigidos por lei, ressalvadas as condições
topográficas e geográficas que inviabilizem a abertura de vias ou sua
efetiva inutilidade.
III - o loteamento fechado não poderá interromper as vias consideradas
como locais, coletoras, arteriais ou de transição já implantadas no sistema
viário municipal.
IV – existência de uma via com características mínimas de via coletora,
contornando as áreas fechadas, ressalvadas as condições topográficas e
geográficas que inviabilizem a abertura de vias ou sua efetiva inutilidade.
V - quando situado junto ao alinhamento do logradouro público, o
fechamento do loteamento deverá manter recuo mínimo de 5,0m (cinco
metros) a partir do meio fio, incluído o passeio público.
V - manutenção e conservação das vias públicas de circulação,
calçamento, sinalização de trânsito.

§ 7º. São admitidos quadras com margem lateral superior à prevista no inciso V
do caput do artigo 5º, nos casos em que a natureza do empreendimento demande
grandes áreas contínuas e desde que suas vias circundantes se articulem com as
adjacentes.

§ 8º. Caso exista Área de Preservação Permanente - APP no interior do
loteamento, esta deverá ser transferida ao Município, recaindo sobre elas

concessão especial de uso em favor do condomínio a ser constituído, o qual passa
a ser responsável pela proteção e preservação.

§ 9°. Será permitida construção de sistema de portaria para controle de acesso na
via principal de entrada do empreendimento, desde que atendidas as exigências
da Lei de Obras e Edificações do Município e não haja impedimento à entrada de
policiamento, fiscalização municipal e de servidores de concessionárias de
serviços públicos, devidamente identificados.

§ 10. Existindo mais de uma via de acesso ao empreendimento, será permitida a
construção de sistemas de portarias para cada via, sendo que, pelo menos uma
das entradas, deve permitir o acesso de viaturas do Corpo de Bombeiros e
Ambulâncias.

§ 11. A implantação e a manutenção da infraestrutura e áreas comuns do
loteamento são de exclusiva responsabilidade do empreendedor e condôminos,
sem quaisquer ônus para o Município.

§ 12. Os loteamentos fechados podem ter regime urbanístico diferenciado para
ocupação do solo, desde que não sejam inferiores aos limites mínimos
estabelecidos nesta Lei.

§ 13. Compete exclusivamente à administração dos loteamentos fechados, com
relação as suas áreas internas:

I - coleta de lixo e manutenção de estrutura para a coleta seletiva;
II - execução e manutenção da infraestrutura básica, observado o critério
geral;
III - instalação de equipamentos de prevenção e combate a incêndios,
conforme projeto elaborado por profissional legalmente habilitado e com
anotação de responsabilidade técnica.

§ 14. O não cumprimento dos encargos acima elencados acarretará:

I - perda do caráter de loteamento fechado;
II - retirada das benfeitorias executadas, incluindo-se a infraestrutura de
isolamento e portarias, sem ônus para o Poder Público Municipal;
III – multa à pessoa jurídica instituída para o Condomínio no patamar de
20% sobre o valor das obras de infraestrutura básica, corrigido este pelo
índice nacional da construção civil (INCC), a contar do Termo de Aceite e
Recebimento de Obras de Urbanização.

Art. 20. A aprovação do parcelamento vinculado segue as mesmas regras
aplicadas para o loteamento fechado, somando-se a estas as regras próprias para
aprovação simultânea dos parâmetros construtivos das partes comuns e das
edificações, nos termos da Lei de Obras e Edificações do Município.

§ 1º. Em casos de aprovação de projetos construtivos em glebas já parceladas e
urbanizadas, com abertura de sistema viário interno, aplica-se a regra da
incorporação imobiliária.

§ 2º. Caso o loteador pretenda alienar as unidades autônomas edificadas antes da
expedição do Termo de Recebimento de Obras de Urbanização, ficará
condicionado aos termos do artigo 3º do Decreto-Lei 271/67, devendo registrar a
incorporação do empreendimento no Registro de Imóveis competente.

CAPÍTULO V
DO REPARCELAMENTO E DA MODIFICAÇÃO DE PARCELAMENTO

Art. 21. Os requisitos básicos necessários para a aprovação de reparcelamento
são os mesmos impostos ao loteamento aberto, observados os requisitos previstos

nos artigos 3º, 4º, 5º e 8º, desta Lei, devidamente ajustados às condições deste
artigo.

§ 1º. A desafetação do domínio público relativa ao reparcelamento depende de
prévia avaliação e de autorização do Poder Público.

§ 2º. O reparcelamento pode objetivar a implantação de loteamento fechado.

§ 3º. O Executivo somente pode deferir requerimento de reparcelamento em que
haja previsão de urbanização compatível com o novo parcelamento proposto e
adequação a esta Lei.

Art. 22. Na modificação de parcelamento é obrigatória a manutenção do
percentual de área transferida ao Município no parcelamento original,
garantindo-se a complementação do percentual mínimo exigido nesta Lei,
quando for o caso, com exceção do sistema viário.

CAPÍTULO VI
DO LOTEAMENTO DE INTERESSE SOCIAL

Art. 23. A aprovação de loteamento de interesse social deve observar os mesmos
requisitos e parâmetros estabelecidos para o loteamento aberto, com área mínima
do lote de 200,00 m² (duzentos metros quadrados) e máxima inferior a 250,00 m²
(duzentos e cinquenta metros quadrados), sendo, no mínimo, 10,00m (dez
metros) de frente e profundidade não inferior à metragem da frente.

§ 1º. Constituir-se-á encargo do Poder Público Municipal a promoção de
loteamentos de interesse social, observadas as seguintes condições:

I - destinação dos lotes exclusivamente à população sem moradia
própria, com renda familiar mensal igual ou inferior a 03 (três) salários
mínimos;
II - o repasse dos lotes à população mediante planos de financiamento a
longo prazo e que não comprometam mais do que 10% (dez por cento)
da renda familiar mensal;
III - necessidade de prévio licenciamento do órgão ambiental
competente.

§ 2º. O loteamento de interesse social poderá ser feito em parceria com
proprietários de terrenos particulares, na forma de regulamento próprio.

CAPÍTULO VII
DOS REQUISITOS PARA
APROVAÇÃO DE CHACREAMENTO

Art. 24. O parcelamento do solo rural para efeito da criação de chacreamento no
município de Catalão será feito mediante implantação de condomínios rurais em
zonas de urbanização específica.
Parágrafo Único: Admite-se o parcelamento do solo urbano para criação de
chacreamento excepcionalmente na Zona Urbana de Proteção de Manancial –
ZUPM, considerando as especificidades contidas nesta Lei.

Art. 25. O regime que regulará o fracionamento de áreas rurais com destinação a
chacreamento, tanto em suas relações internas como em suas relações com o
Município, é o estabelecido nesta Lei Complementar e no que couber nas Leis
Federais nº 4.591/64, nº 10.406/02 e nº 6.766/79, correspondendo, cada chácara
com seus acessórios, uma unidade autônoma de propriedade exclusiva do
adquirente e as vias, calçadas, áreas verdes e outras áreas, de uso comum ao
condomínio.

Art. 26. O ônus da implantação e execução dos projetos urbanístico e ambiental
de parcelamento do solo rural e constituição do chacreamento é de total
responsabilidade do empreendedor/chacreador.

Art. 27. A implantação do projeto de parcelamento rural deverá ser precedida por
licenciamento ambiental, no processo de aprovação junto ao Município.

Art. 28. Os condomínios rurais constituirão Zona de Urbanização Específica
para Chacreamento – ZUEC – por Decreto do Poder Executivo após a aprovação
do projeto de parcelamento do solo rural, nos termos desta Lei Complementar.

Art. 29. Não será permitido o parcelamento de solo rural:

I - em terrenos baixos e alagadiços sujeitos a inundações;
II - em terrenos que tenham sido aterrados com material nocivo à saúde
pública;
III - em terrenos com declividade igual ou superior a 30% (trinta por
cento), salvo se atendidas as exigências específicas das autoridades
competentes;
IV - em terrenos julgados impróprios para edificação ou inconvenientes
para habitação;
V - em áreas que ofereçam riscos geológicos, ou que provoquem danos
ambientais, assoreamentos e voçorocas;
VII - em áreas onde a poluição impeça condições sanitárias suportáveis,
até a sua correção;
VIII - em áreas sem condições de acesso por via oficial e/ ou sem
infraestrutura adequada.

Art. 30 - Os requisitos necessários para a aprovação de chacreamento são:

I - chácara com área mínima de 2.000 m² (mil metros quadrados) para
ZUEC;
II – chácara com área mínima de 1.500 m² para a ZUPM.
III - percentual de áreas destinadas a equipamentos comunitários e
espaços livres de uso público de, no mínimo, 15% (quinze por cento) da
gleba chacreada, sendo 5% (cinco por cento) destinados a equipamentos
comunitários e 10% (dez por cento) destinados à área verde, nos termos do
loteamento aberto, observando as especificidades;
III - reserva de uma faixa mínima de 15 m (quinze metros) sem edificação
de cada lateral das faixas de domínio público das estradas/rodovias,
ferrovias, linhas de transmissão de energia e dutos, respeitadas as
dimensões superiores definidas por legislação ou regulamentação
específica;
IV - vias abertas e sinalizadas, com faixa de domínio e declividade
máxima estabelecida na legislação vigente que dispõe sobre sistema
viário;
V - implantação de vias de circulação e acesso às chácaras do
parcelamento do solo rural, conforme disposto nesta Lei Complementar,
asfaltadas ou calçadas ou cascalhadas, devidamente compactadas com
material apropriado e descrito no respectivo projeto;
VI - demarcação dos logradouros, quadras e chácaras com instalação de
placas de identificação;
VII - contenção de encostas, se necessário, instaladas mediante projeto
específico, sob responsabilidade técnica de profissional habilitado;
VIII - obras de escoamento de águas pluviais compreendendo as galerias,
bocas de lobo, curvas de nível, bacias de contenção, valas de infiltração,
poços de visita e respectivos acessórios, além de outros que se fizerem
necessários, de forma a garantir a preservação do solo e do ambiente;
IX - implantação de rede distribuidora de água potável, com equipamentos
e acessórios, tais como estação de recalque, reservatório elevado ou

apoiado, poço artesiano, ou outra alternativa com projetos elaborados
conforme normas da concessionária de serviço público de saneamento;
X - implantação de rede coletora de esgoto doméstico com bombeamento,
se necessário, e estação de tratamento ou outra alternativa com projetos
elaborados conforme normas da concessionária de serviço público de
saneamento, com redes de esgoto previstas no terço inferior da via e com
os ramais executados previamente à pavimentação das vias com ponta de
interligação na calçada;
XI - arborização de vias de circulação, área verde e sistema de lazer;
XII - implantação de rede de energia elétrica pública e domiciliar,
conforme projeto aprovado pela concessionária do respectivo serviço
público;
XIII - cerca divisória/fechamento em todo o perímetro do chacreamento;
XIV - implantar serviço de coleta e destinação final do lixo doméstico.

§ 1º. Aplicam-se às áreas descritas no inciso III, do caput, a obrigação de
transferí-las ao município, sob concessão especial de uso ao condomínio
instituído.

§ 2º. Os equipamentos comunitários deverão ser utilizados pelo condomínio,
preferencialmente

para

instalação

de

associação

de

moradores

e

complementarmente, sob a forma de cessão de área, a estabelecimentos
comerciais locais.

§ 3º. O empreendedor deverá instituir condomínio e aprovar e registrar a
respectiva convenção condominial no Município e posteriormente no C.R.I.
local.

§ 4º. O condomínio rural terá a obrigação de manter, por si e seus condôminos,
os requisitos permanentes de constituição do condomínio rural previstos neste
artigo.

§ 5º. Os condôminos arcarão com as despesas referidas no §1º deste artigo.

§ 6º. O empreendedor é obrigado a compensar financeiramente o impacto
ambiental, na forma a seguir: [2.000 UFM x área parcelável (ha)].

Art. 31. O requerimento deverá ser apresentado, devidamente assinado por
profissional responsável com registro no órgão competente, contendo:

I - título de propriedade do imóvel ou certidão atualizada de matrícula da
gleba expedida pelo Cartório de Registro de Imóveis da Comarca;
II - localização da gleba georreferenciada ao sistema geodésico brasileiro,
com indicação da proximidade entre o perímetro do chacreamento e a área
de expansão urbana;
III - plantas contendo:
a) as divisas da gleba a ser chacreada, contendo demarcação do
perímetro da gleba com indicação de todos os confrontantes,
ângulos, cotas, referência de norte (RN) e memorial descritivo,
conforme descrição constante no documento de propriedade;
b) curvas de nível de metro em metro e bacia de contenção;
c) localização de cursos d'água, áreas de preservação permanente e
verde, bosques, árvores frondosas isoladas, construções e demais
elementos físicos naturais e artificiais existentes na gleba.
IV - Projeto urbanístico contendo:
a) memorial descritivo;
b) planta impressa do projeto, em três (03) vias, devidamente
assinadas pelo profissional responsável, na escala de 1:1000 e uma
cópia digital em CD com arquivos do tipo “PDF” (memorial e
cronogramas) e “DWG” (desenhos), rotulado, identificado e com a
informação da versão dos arquivos, além da cópia de ART

registrada no órgão competente, da responsabilidade técnica do
autor do projeto;
c) cronograma de execução das obras;
d) a subdivisão das quadras em chácaras, com as respectivas
dimensões, numeração, cotas lineares e de nível e ângulos;
e) sistema de vias de circulação com a respectiva hierarquia em
conformidade com o Sistema Viário;
f) as dimensões lineares e angulares do projeto, com raios, cordas,
arcos, ponto de tangência e ângulos centrais das vias;
g) os perfis longitudinais e transversais de todas as vias de
circulação, áreas verdes e áreas de preservação permanente, com
indicação da porcentagem de inclinação e cotas de nível, na escala
de 1:500;
h) a indicação dos marcos de alinhamento e nivelamento
localizados nos ângulos de curvas e vias projetadas;
i) a indicação em planta na escala de 1:1000, e perfis de todas as
linhas de escoamento das águas pluviais na escala de 1:500;
j) os detalhes dos ângulos, perfis e outros necessários à implantação
do projeto;
Parágrafo único - Todos os documentos, relatórios, desenhos e
plantas deverão ser assinados pelo proprietário ou representante
legal e por profissional legalmente habilitado para os projetos, com
as respectivas Anotações de Responsabilidade Técnica - ART's.

Art. 32. Aprovado o projeto, o Poder Executivo baixará o Decreto transformando
a área correspondente ao mesmo em Zona de Urbanização Específica para
Chacreamento - ZUEC - com a finalidade específica de implantação de
chacreamento.

Art. 33. O empreendedor terá o prazo de 12 (doze) meses, contados da data da
expedição do Decreto de consolidação previsto no artigo 32 desta Lei

Complementar, para obter a alteração de sua natureza junto aos órgãos
competentes.

§ 1º. Decorrido o prazo deste artigo o empreendedor decairá do direito à
execução do projeto, sendo o processo arquivado.

§ 2º. O empreendedor somente poderá requerer o desarquivamento do processo,
mediante a renovação das taxas e licenças obtidas.

Art. 34. No prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da devida alteração junto
ao INCRA, o projeto deverá ser registrado no Cartório de Registro de Imóveis, e
imediatamente apresentado ao Município, sob pena de caducidade da aprovação
e reversão da área à condição de zoneamento anterior.

Art. 35. Na zona urbana de proteção de manancial, no perímetro urbano, admitese parcelamento do solo com as mesmas características de chacreamento,
observando-se os mesmos requisitos deste Capítulo, com exceção de área mínima
de chácara em 1.500 m² (dois mil metros quadrados).

CAPÍTULO VIII
DAS INFRAÇÕES E PENALIDADES

Art. 36. Sem prejuízo das sanções penais previstas na Lei Federal nº 6.766/79 e
suas alterações, as obras de parcelamento do solo para fins urbanos no município
de Catalão estão sujeitas às seguintes penalidades:
I - embargo e aplicação de multa de 10% (dez por cento) do valor do
imóvel no caso de execução sem a aprovação do projeto, nos termos desta
Lei;
II - embargo e aplicação da multa de 5% (cinco por cento) do valor do
imóvel quando executadas em desrespeito aos projetos aprovados pelo
Município;

III - aplicação de multa de 5% (cinco por cento) do valor do imóvel
quando desrespeitado o cronograma de obras aprovado pelo Município;
IV - embargo e aplicação de multa de 5% (cinco por cento) do valor do
imóvel, quando não atendidas as conclusões dos estudos de impacto
ambiental e de vizinhança.

§ 1º. O imóvel cujo valor é considerado como base de multa é a gleba a ser
objeto de parcelamento, sendo este valor o que serviu de base ao lançamento do
Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), no ano da ocorrência.

§ 2º. A suspensão do embargo de que trata o inciso I do caput deste artigo, sem
prejuízo da multa aplicada, dependerá da regularização do empreendimento,
perante o que dispõe esta Lei.

§ 3º. A suspensão do embargo de que trata o inciso II do caput deste artigo, sem
prejuízo da multa aplicada, dependerá de compromisso a ser firmado com o
Município, visando à correção do que foi executado em desrespeito aos projetos
aprovados, sendo esta correção condição obrigatória para a liberação de novas
frentes de trabalho.

§ 4º. A suspensão do embargo de que trata o inciso IV do caput deste artigo, sem
prejuízo da multa aplicada, depende do atendimento às conclusões dos estudos de
impacto ambiental e de vizinhança.

§ 5º. A venda de lotes sem aprovação do Município e sem registro imobiliário
sujeita o autor às penalidades previstas na Lei Federal n° 6.766/79.

§ 6º. Os valores arrecadados de multas aplicadas nos termos deste artigo deverão
ser revertidos para construção de habitação de interesse social (moradia popular).

CAPÍTULO VIII

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 37. Em caso de constatação de execução de parcelamento não aprovado, a
destinação de áreas públicas exigidas nesta Lei não se poderá alterar sem
prejuízo da aplicação das sanções administrativas, civis e criminais previstas.

Parágrafo único. Neste caso, o empreendedor responsável ressarcirá o
Município em pecúnia, ou em área equivalente, no dobro da diferença entre o
total das áreas públicas exigidas e as efetivamente destinadas.

Art. 38. Todos os loteamentos aprovados nos últimos 05 (cinco) anos sem
observância dos requisitos mínimos da Lei Federal nº 6.766/79, a contar da
vigência desta Lei, deverão ser notificados para se adequarem, sob pena de, não
o fazendo, incorrer na disposição do parágrafo único do artigo 37.

Art. 39. Nos processos de parcelamento do solo para fins urbanos em Catalão,
as disposições da Lei que institui o Plano Diretor do Munícipio deverão ser
integralmente observadas no contexto desta Lei, especialmente pelo critério do
zoneamento, e, para os casos não previstos nas Leis Municipais, prevalecerá o
disposto na Lei Federal nº 6.766/79.

Parágrafo Único - Na Zona Urbana de Proteção de Manancial, somente será
permitido o parcelamento do solo para fins urbanos com lotes de área mínima de
360,00m², vedado parcelamento popular, devendo a vedação sobrepor-se às
permissibilidades constantes desta lei.

Art. 40. Qualquer alteração em projeto de parcelamento urbano já aprovado,
deverá ser submetido à aprovação prévia do Município, mediante requerimento
protocolado, acompanhado dos elementos técnicos mínimos necessários à sua
compreensão e de uma exposição de motivos.

Parágrafo único. Os elementos técnicos, mencionados no caput deste artigo,
deverão ser formulados em conformidade com as disposições desta Lei, no que
couber.

Art. 41. O Município está isento de qualquer responsabilidade por eventuais
diferenças entre as medidas finais de lotes e quadras e as constantes do projeto
aprovado.

Art. 42. O parcelamento do solo em Catalão, sem prejuízo das demais
disposições desta Lei, está sujeito ao prévio processo de licenciamento
ambiental, com exceção das modalidades do Capítulo IV, bem como à
compensação ambiental pelo impacto gerado.

Parágrafo único. O ato de aprovação do projeto de loteamento requer
apresentação prévia de atestado de viabilidade técnica operacional ou documento
equivalente a ser expedido pelo órgão competente das concessionárias de rede de
água, esgoto e energia elétrica, bem como atestado de salubridade emitido pelo
órgão municipal competente.

Art. 43. A partir do termo de recebimento do parcelamento, por parte do
Município, o empreendedor é responsável, durante o prazo irredutível de 05
(cinco) anos, pela solidez e segurança do trabalho, bem como em razão dos
materiais empregados na infraestrutura, desde que o dano não seja causado por
terceiros.

Art. 44. O empreendimento, cuja obra seja integralmente realizada por empresa
certificada pela ISO 14.001, ou outra regulamentação ISO que venha substitui-la,
sob o enfoque, no mínimo, do gerenciamento sustentável de resíduos da
construção civil, uso racional da água e controle de poluição, terá desconto de
50% do valor conferido a título de compensação ambiental, mediante

comprovação da referida certificação junto ao órgão municipal de meio
ambiente.

Art. 45. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário, em especial a Lei Municipal nº 2.212/2004.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CATALÃO-GO, Estado de
Goiás, aos 08 (oito) dias do mês de dezembro de 2016.

JARDEL SEBBA
Prefeito Municipal

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Município de Catalão

LEI COMPLEMENTAR Nº 3.441, de 08 de dezembro de 2016

ESTABELECE NORMAS E CONDIÇÕES
PARA USO E OCUPAÇÃO DO SOLO NO
MUNICÍPIO DE CATALÃO/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:

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º - Esta Lei estabelece normas de uso e ocupação do solo no Município de
Catalão, observadas as disposições da Lei que institui o Plano Diretor de
Ordenamento do Território e Desenvolvimento Sustentável de Catalão –
PDOTDSC, tendo em vista os seguintes objetivos:

I - Consolidar a estrutura urbana existente, adequando-a ao crescimento
previsto;
II - Assegurar a observância de padrões de urbanização compatíveis com
as tradições locais e as expectativas da comunidade;
III - Estimular o uso adequado dos terrenos, tendo em vista a saúde, a
segurança e o bem-estar da população;

IV - Regular o uso dos edifícios, construções e terrenos para fins
residenciais, comerciais e industriais, bem como de outras finalidades;
V - Regular as área das construções, sua localização e ocupação nos
lotes;
VI - Assegurar adequada distribuição da população e das atividades para
que a utilização da infraestrutura urbana seja a mais adequada.

Art. 2º - Considerando o que dispõe o PDOTDSC deste Município, os
instrumentos de ordenamento de uso e ocupação do solo em Catalão consistem
em:

I -Macrozoneamento do Município;
II -Microzoneamento Urbano;
III -Microzoneamento Rural;
IV- Regulamentação dos padrões de uso e ocupação do solo.

CAPÍTULO II
DAS ZONAS DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO

SEÇÃO I
DO MACROZONEAMENTO MUNICIPAL

Art. 3º - O território municipal de Catalão, conforme as disposições da Lei do
PDOTDSC, é composto pelas seguintes Macrozonas:

I -Macrozona Urbana - toda a porção do território delimitada como
perímetro urbano do Distrito Sede e dos Distritos de Pires Belo e Santo
Antônio do Rio Verde;
II -Macrozona Rural - todas as porções do território, excetuadas as áreas
da Macrozona Urbana.

SEÇÃO II - DO MICROZONEAMENTO URBANO

Art. 4º-O microzoneamento urbano corresponde às áreas passíveis de
parcelamento do solo urbano, permitindo diversas formas de usos e ocupações do
solo, desde que sejam compatíveis com as características físicas, ambientais,
socioeconômicas e de infraestrutura da área.A porção do território, estabelecida
como Macrozona Urbana, fica subdividida nas seguintes microzonas:

I -Zona Urbana de Usos Diversificados (ZUD);
II -Zona Urbana de Uso Sustentável (ZUUS);
III -Zona Urbana de Usos Especiais (ZUE);
IV -Zona de Uso Exclusivo para Atividades de Reciclagem,
Reaproveitamento e Reutilização de Resíduos (ZEAR);
V -Zona de Influência da ETE (ZETE);
VI - Zona de Expansão Urbana (ZEU);
VII -Zona Urbana de Proteção de Manancial (ZUPM).

SUBSEÇÃO I
DA ZONA URBANA DE USOS DIVERSIFICADOS - ZUD

Art. 5º -A Zona Urbana de Usos Diversificados (ZUD) corresponde às áreas que
podem ter diversas formas de usos e ocupações do solo, desde que sejam
compatíveis com as características físicas, ambientais, socioeconômicas e
infraestruturais de cada segmento urbano, subdividindo-se em:

I - ZUD-1 -áreas de usos misto, com predominância residencial, cuja
ocupação deverá observar os seguintes parâmetros:
a) Taxa de ocupação máxima: 0,7 (sete décimos);
b) Taxa de Permeabilidade mínima: 0,2 (dois décimos);
c) Coeficiente
centésimos);

de

Aproveitamento

Mínimo:

0,15

(quinze

d) Coeficiente de Aproveitamento Básico: 1 (um inteiro);
e) Coeficiente de Aproveitamento Máximo: 3 (três inteiros);

II - ZUD-2 -áreas de uso misto, com predominância comercial, cuja
ocupação deverá observar os seguintes parâmetros:
a) Taxa de ocupação máxima: 0,7 (sete décimos);
b) Taxa de Permeabilidade mínima: 0,2 (dois décimos);
c) Coeficiente de Aproveitamento Mínimo: 0,20 (vinte centésimos);
d)Coeficiente de Aproveitamento Básico: 1 (um inteiro);
e)Coeficiente de Aproveitamento Máximo: 5 (cinco inteiros);

III - ZUD-3 -área central de uso misto, com predominância comercial,
cuja ocupação deverá observar os seguintes parâmetros:
a) Taxa de ocupação máxima: 0,7 (sete décimos);
b) Taxa de Permeabilidade mínima: 0,2 (dois décimos);
c) Coeficiente de Aproveitamento Mínimo: 0,25 (vinte e cinco
centésimos);
d) Coeficiente de Aproveitamento Básico: 1 (um inteiro);
e) Coeficiente de Aproveitamento Máximo: 4 (quatro inteiros);

IV - ZUD-4 -áreas de uso misto, com predominância comercial,
especialmente voltada para atividade de logística e transporte, situada às
margens das rodovias que cortam os perímetros urbanos, cuja ocupação
deverá observar os seguintes parâmetros:
a) Taxa de ocupação máxima: 0,7 (sete décimos);
b) Taxa de Permeabilidade mínima: 0,2 (dois décimos);
c) Coeficiente de Aproveitamento Mínimo: 0,2 (doisdécimos);
d) Coeficiente de Aproveitamento Básico: 1 (um inteiro);
e) Coeficiente de Aproveitamento Máximo: 5 (cinco inteiros);

SUBSEÇÃO II

DA ZONA URBANA DE USO SUSTENTÁVEL - ZUUS

Art. 6º -A Zona Urbana de Uso Sustentável (ZUUS) é formada por área de
relevante interesse histórico, ambiental e paisagístico, em que a ocupação dar-seá de forma controlada, considerando a declividade do terreno, as áreas de
preservação permanente, bem como o estabelecimento de maior índice de
permeabilidade, não podendo este ser inferior a 30%.

§ 1º - Devido às peculiaridades dessa Zona, para o parcelamento urbano da área
deverá ser observada a predominância de uso residencial sendo admitidos
parcelamentos residenciais unifamiliares, em lotes com área mínima de 500 m²
(quinhentos metros quadrados), observados os seguintes parâmetros de ocupação:

I -Taxa de Ocupação Máxima: 0,6 (seis décimos);
II -Taxa de Permeabilidade Mínima: 0,3 (três décimos);
III -Coeficiente de Aproveitamento Mínimo: 0,30 (trinta centésimos);
IV -Coeficiente de Aproveitamento Básico: 0,6 (seis décimos);
V - Coeficiente de Aproveitamento Máximo: 2 (dois inteiros);

§ 2º -Considerando a relevância histórica, ambiental e paisagística da área, os
empreendimentos que pleitearem ali sua instalação, deverão obrigatoriamente,
quando de sua aprovação, aplicar os recursos de compensação ambiental
definidos no processo de licenciamento, em obras destinadas ao estabelecimento
de áreas livres de uso público nesta mesma zona.

SUBSEÇÃO III
DA ZONA URBANA DE USO ESPECIAL - ZUE

Art. 7º -A Zona Urbana de Usos Especial (ZUE) compreende áreas destinadas
exclusivamente a usos comerciais, industriais e de serviços, onde são admitidas
atividades industriais de baixo ou médio e potencial poluente, a critério do órgão

ambiental competente, e atividades de comércio e serviços, e que deve
obrigatoriamente, ser precedida de análise de estudos de Avaliação de Impacto
Ambiental e Estudos de Impacto de Vizinhança, com lotes de área mínima de
360,00 m² (trezentos e sessenta metros quadrados), observados os seguintes
parâmetros de ocupação:

I - Taxa de Ocupação Máxima: 0,7 (sete décimos);
II - Taxa de Permeabilidade Mínima: 0,2 (dois décimos);
III - Coeficiente de Aproveitamento Mínimo: 0,1 (um décimo).

§ 1º - A classificação da ZUE em relação ao grau de potencial poluente das
indústrias que ali se instalarem deverá ser definida no Decreto de Aprovação de
novos Parcelamentos para fins industriais, sendo diferenciado por dois grupos,
um com atividades industriais de baixo potencial poluente e outro com atividades
industriais de médio e alto potencial poluente.

SUBSEÇÃO IV
DA ZONA DE USO EXCLUSIVO PARA ATIVIDADES DE
RECICLAGEM, REAPROVEITAMENTO E REUTILIZAÇÃO DE
RESÍDUOS - ZEAR

Art. 8º-A Zona de Uso Exclusivo para Atividades de Reciclagem,
Reaproveitamento e Reutilização de Resíduos (ZEAR) compreende a área que
corresponde a um raio de 500 m (quinhentos metros) a partir dos limites do
Aterro Sanitário de Catalão, consideradas como inadequadas ao uso residencial
urbano, onde serão permitidos empreendimentos que tenham relação direta com
o Aterro Sanitário, como por exemplo, usinas de reciclagem e cooperativas
voltadas para a gestão, aproveitamento e monitoramento de resíduos, observados
os seguintes parâmetros de ocupação:

I - Taxa de Ocupação Máxima: 0,7 (sete décimos);

II - Taxa de Permeabilidade Mínima: 0,2 (dois décimos);

SUBSEÇÃO V
DA ZONA DE INFLUÊNCIA DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE
ESGOTO - ZETE

Art. 9º- A Zona de Influência da Estação de Tratamento de Esgoto (ZETE)
compreende a área num raio de 500 m (quinhentos metros) a partir dos limites da
Estação de Tratamento de Esgoto, excluídas as áreas urbanas já consolidadas, na
qual é proibido o uso para fins residenciais, observados os seguintes parâmetros
de ocupação:

I - Taxa de Ocupação Máxima: 0,7 (sete décimos);
II - Taxa de Permeabilidade Mínima: 0,2 (dois décimos);

SUBSEÇÃO VI
DA ZONA DE EXPANSÃO URBANA - ZEU

Art. 10-A Zona de Expansão Urbana (ZEU) compreende a porção do território
urbano, não parcelada para fins urbanos, na qual o Município poderá aprovar
parcelamentos do solo, nos termos da lei municipal competente. A aprovação de
novos parcelamentos do solo deve obrigatoriamente, ser precedida de análise de
estudos de Avaliação de Impacto Ambiental e Estudos de Impacto de
Vizinhança, subdividindo-se em:

I - ZEU-1 - zona de expansão urbana passível de parcelamento do solo
para fins urbanos, com características de zonas de uso diversificado
(ZUD), conforme regulamento.
II - ZEU-2 - zona de expansão urbana onde poderá ser aprovado
parcelamento do solo para atividades industriais de baixo potencial
poluidor, a critério do órgão ambiental competente, assim como as

atividades de comércio e serviços, e que deve obrigatoriamente, ser
precedida de análise de estudos de Avaliação de Impacto Ambiental e
Estudos de Impacto de Vizinhança, com lotes de área mínima de 360,00
m² (trezentos e sessenta metros quadrados).
III - ZEU-3 - zona de expansão urbana onde poderá ser aprovado
parcelamento do solo para atividades de médio e alto potencial poluidor,
a critério do órgão ambiental competente, assim como as atividades de
comércio e serviços, e que deve obrigatoriamente, ser precedida de
análise de estudos de Avaliação de Impacto Ambiental e Estudos de
Impacto de Vizinhança, com lotes de área mínima de 360,00 m²
(trezentos e sessenta metros quadrados).

§ 1º - Após aprovação de parcelamentos na ZEU-2 e ZEU-3, estas zonas deverão
ser convertidas como ZUE a partir do grau de potencial poluente das indústrias
que ali se instalarem, cuja definição deverá estar descrita no Decreto de
Aprovação de novos Parcelamentos para fins industriais, diferenciando-os em
dois grupos, um com atividades industriais de baixo potencial poluente e outro
com atividades industriais de médio e alto potencial poluente.

§ 2º- Por se tratar de Zona de Expansão Urbana, os padrões de uso e ocupação do
solo e os requisitos urbanísticos, deverão ser aprovados e descritos no decreto de
aprovação do parcelamento, respeitando os padrões mínimos aqui estabelecidos.

SUBSEÇÃO VII
DA ZONA URBANA DE PROTEÇÃO DE MANANCIAL - ZUPM

Art. 11-A Zona Urbana de Proteção de Manancial (ZUPM) corresponde à porção
do território delimitada pela bacia hidrográfica de contribuição do manancial de
abastecimento público, inserida na Macrozona Urbana, na qual o município deve
regulamentar regras de parcelamento do solo e de uso e ocupação mais
restritivos, considerando a manutenção de áreas permeáveis para infiltração de

água pluvial e abastecimento do lençol freático, o estabelecimento de menores
índices de taxa de ocupação e a ocupação urbana com menor adensamento
populacional.

§ 1º - Devido às peculiaridades dessa Zona, para o parcelamento urbano da área
deverá ser observada a predominância de uso residencial, sendo admitidos
parcelamentos residenciais unifamiliares, em lotes com área mínima 360 m²
(trezentos e sessenta metros quadrados) e taxa de permeabilidade de 20%,
observados os seguintes parâmetros de ocupação:
I – Taxa de Ocupação máxima: 0,7 (sete décimos);
II – Taxa de Permeabilidade mínima: 0,2 (dois décimos);
III – Coeficiente de Aproveitamento Mínimo: 0,15 (quinze centésimos);
IV – Coeficiente de Aproveitamento Básico: 1,2 (um inteiro e dois
décimos);
V – Coeficiente de Aproveitamento Máximo: 2,0 (dois inteiros)”.

§ 2º- Fica proibido o uso de defensivos agrícolas, aplicados via terrestre ou via
área, em uma faixa mínima de 1000m (mil metros) de áreas urbanas consolidadas
e do manancial de abastecimento público.

SEÇÃO III
DO MACROZONEAMENTO RURAL

Art. 12-A Macrozona Rural do Município de Catalão é composta por áreas com
utilização predominantemente rural, localizados fora das áreas definidas em lei
como perímetro urbano e subdivide-se em:
I -Zona de Mineração Consolidada (ZMC);
II - Zona Rural de Proteção de Manancial (ZRPM);
III - Zona de Desenvolvimento Rural (ZDR);

IV - Zona de Urbanização Específicapara Chacreamento (ZUEC).

Parágrafo único- Fica proibido o uso de defensivos agrícolas, aplicados via
terrestre ou via área, em uma faixa mínima de 1000m (mil metros) nas margens
dos cursos hídricos dos mananciais de abastecimento, dos povoados, da área
urbana consolidada e de equipamentos públicos.

§ 2º- Fica proibido o uso de defensivos agrícolas, aplicados via terrestre ou via
área, em uma faixa mínima de 1000m (mil metros) de áreas urbanas
consolidadas, de povoados e do manancial de abastecimento público;

Art. 13-A Zona de Mineração Consolidada corresponde às áreas diretamente
impactadas por atividades de extração mineral, na qual o município deve
regulamentar regras de controle do impacto socioambiental e de exploração
mineral, observando sua competência federativa.

Art. 14- A Zona Rural de Proteção de Manancial corresponde à porção do
território delimitada pela bacia hidrográfica de contribuição do manancial de
abastecimento público, inserida na Macrozona Rural, na qual o município deve
regulamentar regras de uso alternativo do solo, com atenção à restrição do uso de
defensivos agrícolas nocivos à saúde humana e ao meio ambiente, e promovendo
o fomento a agricultura familiar e produção de alimentos orgânicos.

Art. 15-A Zona de Desenvolvimento Rural corresponde a todas as porções da
Macrozona Rural, excetuadas a ZMC e ZRPM, na qual o município deve
regulamentar regras para o desenvolvimento de atividades agropecuárias.

Art. 16-A Zona de Urbanização Específica para Chacreamento - ZUEC
corresponde às áreas contidas na zona rural suscetíveis de urbanização para a
finalidade específica e imutável de constituição de chacreamento, mediante
aprovação por Decreto do Chefe do Executivo Municipal.

SEÇÃO IV
DAS ZONAS ESPECIAIS

Art. 17-As Zonas Especiais são áreas que exigem regime urbanístico específico,
condicionado as suas peculiaridades no que se refere às características de
localização, forma de ocupação do solo e valores ambientais, e subdividem-se
em:
I - Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS);
II - Zonas Especiais de Interesse Econômico (ZEIE);
III - Zona Especiais de Interesse do Patrimônio e Cultural (ZEPC);
IV -Zona Especial de Recuperação Ambiental (ZERA).

Art. 18-A Zona Especial de Interesse Social (ZEIS) é formada por áreas
destinadas à implementação de programas habitacionais de interesse social,
observadas as definições e condições estabelecidas nesta Lei.

Art. 19-A Zona Especial de Interesse Econômico (ZEIE) é formada por áreas
destinadas à implementação de programas de desenvolvimento econômico do
município e que, conforme disposições desta Lei, subdivide-se em:

I -Zona Especial de Interesse Econômico - 1 (ZEIE-1), destinada à
implantação de um centro de apoio ao transporte de carga, na região de
influência das rodovias que passam pelos Perímetros Urbanos do
Município;
II - Zona Especial de Interesse Econômico - 2 (ZEIE-2), destinada à
ampliação da gestão do DIMIC (Distrito Mineiro Industrial de Catalão);
III - Zona Especial de Interesse Econômico - 3 (ZEIE-3), destinada à
implantação de uma área destinada a atividades industriais, comerciais
atacadistas e de serviços que promovem um baixo impacto ambiental,

situada na parte nordeste do perímetro urbano da cidade, mais
especificamente na margem direita da BR-050.
IV - Zona de Especial Interesse Econômico - 4 (ZEIE-4), destinada à
implementação do Condomínio Empresarial Tecnológico - GOIÁSTEC voltado para o desenvolvimento tecnológico das áreas de agronegócio,
confecções, metalurgia e logística.
V - Zona de Especial Interesse Econômico - 5 (ZEIE-5), destinada à
manutenção e ampliação das áreas dos terminais logísticos das empresas
de mineração da cidade, localizadas a leste, fora dos limites do perímetro
urbano.

Art. 20-A Zona Especial de Interesse do Patrimônio e Cultural (ZEPC) é
formada por áreas destinadas à preservação do patrimônio paisagístico e cultural
do município, envolvendo edificações e áreas públicas, subdivide-se em:

I -ZEPC 1 - destinada a preservar a memória da identidade cultural local,
preservação e resgate das fachadas originais, especialmente dos seguintes
edifícios: Escola Paroquial Bernardino de Siena; Colégio Nossa Senhora
Mãe de Deus; Edifício Nasr Fayad; Fundação Cultural Maria das Dores
Campos; Igreja de nossa Senhora do Rosário e Igreja de São João
Batista, Museu Histórico Municipal Cornélio Ramos;
II - ZEPC 2 - destinado a criação de roteiro turístico e cultural dos
patrimônios tombados em nível municipal e estadual, como a Igreja de
Nossa Senhora do Rosário, o Museu Histórico Municipal Cornélio
Ramos, o Morrinho de São João e a Igreja de São João Batista, a Estação
Ferroviária de Catalão;
III - ZEPC 3 - destinada a planejar e efetivar a requalificação do
conjunto arquitetônico urbanístico e paisagístico, destacando

a

importância da preservação e conservação do Coreto da Praça Getúlio
Vargas, da Fundação Cultural Maria das Dores Campos, da Matriz

Velha, da Matriz Nova, Museu das Congadas, Capela do Colégio Nossa
Senhora Mãe de Deus.

Art. 21 -A Zona Especial de Recuperação Ambiental (ZERA) é formada por
áreas destinadas a implementação de programas de recuperação de áreas
ambientalmente degradadas, ocupadas ou não por assentamentos urbanos e que,
pelas disposições desta Lei, subdivide-se em:

I - ZERA-1 -relativa às áreas situadas abaixo da cota máxima de
inundação decenal, correspondente a uma altura de 10,00 m (dez metros)
acima do nível d’água normal do ribeirão Pirapitinga e que deverão ser
objeto de um programa específico de recuperação ambiental;
II - ZERA-2 -relativa à área da bacia de contribuição do manancial de
abastecimento público, que deverá ser objeto de um programa específico
de recuperação ambiental das áreas de preservação permanente e do
programa produtor de águas;
III - ZERA-3 - relativa à recuperação de áreas verdes dos projetos de
parcelamento, das áreas de preservação permanente e remanescentes
florestais inseridos no perímetro urbano, que deverá ser objeto de um
programa específico de recuperação de áreas degradadas, recuperação da
vegetação nativa e incorporação de áreas livres de uso público e
equipamentos de lazer.
IV - ZERA-4 - relativa às Áreas de Preservação Permanente inseridas na
ZUUS, que deverá ser objeto de um programa específico de recuperação
de áreas degradadas, recuperação da vegetação nativa e incorporação de
áreas livres de uso público e equipamentos de lazer, a partir da criação de
um Parque Ambiental.
V - ZERA-5 - relativa à Unidade de Conservação do Parque Natural
Municipal do Setor Santa Cruz, que deverá ser objeto de um Plano de
Manejo, que defina as formas de uso, o manejo de espécies, a
recuperação de áreas degradas e a recuperação da vegetação nativa.

CAPÍTULO III
DA HIERARQUIZAÇÃO DAS VIAS

Art. 22 - Além do Macrozoneamento e do Microzoneamento, os diferentes tipos
de vias constituem parâmetro para fixação dos tipos de uso do solo, conforme
representação do mapa do sistema viário da cidade de Catalão (Anexo III da Lei
do

PDOTDSC,

que

trata

da

hierarquização

das

vias),

conforme

classificação/tabela a seguir:

I - Vias locais: vias de pequeno fluxo de veículos e pedestres, específicas
para moradores e visitantes locais.
II - Vias coletoras: vias de médio fluxo de veículos e pedestres, que
fazem a ligação entre as vias locais e vias de maior fluxo como vias
arteriais e expressas.
III - Vias arteriais: vias de elevado fluxo de veículos e pedestres,
estruturantes para ligação de bairros à área central da cidade.
IV - Vias de Transição - estabelecem a ligação entre o sistema rodoviário
interurbano e o sistema viário urbano, apresentando altos níveis de fluidez
de tráfego, baixa acessibilidade, pouca integração com o uso e ocupação
do solo, e são próprias para a operação de sistemas de transporte de alta
capacidade e de cargas.
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Quadro de perfis das vias de Catalão
§ 1º - As vias locais, coletoras, arteriais e de transição não destacadas no Anexo
III do PDOTDSC poderão ser inseridas nesta classificação mediante Decreto,
levando-se em consideração sua similaridade com as vias já demarcadas no
Anexo III.

§ 2º- No processo de aprovação de novos Parcelamentos do Solo para fins
urbanos, é condição obrigatória a hierarquização das vias, conforme
regulamento.

§ 3º - Nos casos em que o canteiro central é duplo, a ciclovia será implantada
entre eles.

CAPÍTULO IV
DO USO DO SOLO

SEÇÃO I
DAS CATEGORIAS DE USO DO SOLO

Art. 23-Os usos do solo no Município de Catalão compreenderão as seguintes
categorias:

I - UR1: Residencial Unifamiliar - entende-se por Residencial
Unifamiliar uma unidade autônoma sobre o lote constituído.

II - UR2: Residencial Multifamiliar - entende-se por Residencial
Multifamiliar a existência de duas ou mais unidades autônomas sobre o
lote construído.
III- CS1: Comércio Varejista e Serviços de Nível 1:bar, lanchonete,
mercearia, padaria, farmácia, jornaleiro, minimercado, açougue, peixaria,
quitanda,

papelaria,

sapataria,

encanador,

eletricista,

barbearia,

cabelereiro, floriculturas, atividades autônomas de confecção e reparo de
vestuários, confecção e reparo de calçados, assistência técnica a
instalações elétricas e hidráulicas, assistência técnica a eletrodomésticos
e eletroeletrônicos, confecção e reparo de joias e reparo de pequenos
artigos de uso pessoal e doméstico, exercício autônomo de profissões de
nível superior, locadoras de vídeos, som e livros, e outras modalidades
consideradas pelo Município como compatíveis com a amplitude local de
consumo e trabalho e com o ambiente e o tráfego da vizinhança.
IV - CS2: Comércio Varejista e Serviços de Nível 2: lojas de
departamentos,

clínica

médica

e

odontológica,

restaurante,

supermercado, churrascaria, pizzaria, lojas de móveis, eletrodomésticos,
calçados, vestuário, utensílios, bancos, escritórios de empresas e
profissionais liberais, imobiliárias,tabelião, serviços pessoais e outras
modalidades consideradas pela Município como compatíveis com a
amplitude local de consumo e trabalho e com o ambiente e o tráfego da
vizinhança.
V - CS3: Comércio Varejista e Serviços de Nível 3: hipermercados,
shopping

centers,

universidades,

boates,

discotecas,

diversões

eletrônicas, hotéis, motéis, pensões, cinema, emissoras de rádio e TV,
postos de serviço para lavagem, lubrificação e abastecimento de
veículos, comércio varejista de combustíveis líquidos e gasosos,
concessionária de veículos e acessórios, oficinas mecânicas, marcenarias
e outras modalidades consideradas pelo Município como compatíveis
com a amplitude local de consumo e trabalho e com o ambiente e o
tráfego da vizinhança.

VI - CS4: Comercio atacadista e armazéns: comércio atacadista e
armazéns de bebidas, gêneros alimentícios, madeira, combustíveis
líquidos e gasosos, tintas, produtos químicos inflamáveis, explosivos,
serraria, serralherias pessoais e outras modalidades consideradas pelo
Município como compatíveis com a amplitude local de consumo e
trabalho e com o ambiente e o tráfego da vizinhança.
VII- SUC1: Serviços de Uso Coletivo 1: compreende as seguintes
modalidades consideradas de pequeno porte e de reduzido impacto sobre
o tráfego e o ambiente de vizinhança: assistência ao menor e ao idoso,
recreação infantil, esporte e lazer de amplitude local, associações
comunitárias, associações de militância social ou cultural, assistência à
saúde no âmbito local, jardins de infância, pré-primário e ensino de
primeiro e segundo grau, ensino de idiomas, treinamento profissional
comunitário, posto policial, posto telefônico, posto de correio, biblioteca,
igrejas, templos, locais de culto, velório, casas de repouso, maternidade,
laboratórios clínicos, asilos, orfanatos, lotéricas e outras modalidades
consideradas pelo Município como compatíveis com o ambiente e o
tráfego de vizinhança.
VIII - SUC2: Serviços de Uso Coletivo 2: compreende todas as demais
modalidades de serviços de uso coletivo, sujeitas a Estudo de Impacto de
Vizinhança e à execução das medidas mitigadoras eventualmente
indicadas.
IV- UI1: Uso Industrial de baixo potencial poluidor: indústria de
confecção de roupas, malharias, artesanatos e outras modalidades
consideradas pelo Município como compatíveis com a amplitude local de
consumo e trabalho e com o ambiente e o tráfego da vizinhança.
XII - UI2: Uso Industrial de médio potencial poluidor: indústrias
alimentícias e de bebidas, indústrias de transformação e montagem,
conforme padrões definidos por órgão ambiental competente e outras
modalidades consideradas pelo Município como compatíveis com a

amplitude local de consumo e trabalho e com o ambiente e o tráfego da
vizinhança.
X - UI3: Uso Industrial de alto potencial poluidor, conforme padrões
definidos por órgão ambiental competente e outras modalidades
consideradas pelo Município como compatíveis com a amplitude local de
consumo e trabalho e com o ambiente e o tráfego da vizinhança.

SEÇÃO II
DAS CATEGORIAS DE USO DO SOLO NAS MACROZONAS,
MICROZONAS E SISTEMA VIÁRIO.

Art. 24 - Na região da Macrozona Urbana, as categorias de uso do solo devem
observar a seguinte destinação:

TABELA 1 - ZONAS E CATEGORIAS DE USO
MICROZONAS
SIGLA USOS PERMITIDOS
Zona
Urbana
de
Usos
ZUD-1 UR1/ UR2 / CS1 / SUC1 / UI1
Diversificados - 1
Zona
Urbana
de
Usos
ZUD-2 UR1 / UR2 / CS1 / CS2 / SUC1 / SUC2 / UI1
Diversificados - 2
Zona
Urbana
de
Usos
UR1 / UR2 / CS1 / CS2 / CS3 / SUC1 / SUC2 /
ZUD-3
Diversificados - 3
UI1
Zona
Urbana
de
Usos
UR1 / UR2 / CS1 / CS2 / CS3 / CS4 / SUC1 /
ZUD-4
Diversificados - 4
SUC2 / UI1
Zona
Urbana
de
Uso
ZUUS UR1/ UR2 / CS1 / SUC1
Sustentável
Zona Urbana de Usos Especiais ZUE
CS3 / CS4 / SUC2 / UI1 / UI2 / UI3
Serão permitidos empreendimentos que tenham
Zona de Uso Exclusivo para
relação direta com o Aterro Sanitário, como por
Atividades de Reciclagem,
ZEAR exemplo, usinas de reciclagem e cooperativas
Reaproveitamento
e
voltadas para a gestão, aproveitamento e
Reutilização de Resíduos
monitoramento de resíduos.
Atividades consideradas pelo Município como
Zona de Influência da Estação
ZETE compatíveis com o ambiente e o tráfego de
de Tratamento de Esgoto
vizinhança, excluindo-se UI1 e UI2.

ZEU-1 O projeto do parcelamento deverá indicar o
enquadramento do novo empreendimento em uma
Zona de Expansão Urbana - 2
ZEU-2 das zonas existentes para fins de verificação de
adequação aos usos permitidos, respeitando os
Zona de Expansão Urbana - 3
ZEU-3 padrões urbanísticos quando existentes.
Na ZUPM, não será permita a instalação de
Zona Urbana de Proteção de
ZUPM empreendimentos classificados como CS4, UI2 e
Manancial
UI3.
HIERARQUIZAÇÃO
DAS
SIGLA USOS PERMITIDOS
VIAS
Via Local
VL
UR1 / UR2 / CS1 / SUC1 / UI1
Via Coletora
VC
UR1 / UR2 / CS1 / CS2 / SUC1 / SUC2 / UI1
UR1 / UR2 / CS1 / CS2 / CS3 / SUC1 / SUC2 /
Via Arterial
VA
UI1/ UI2
UR1 / UR2 / CS1 / CS2 / CS3 / CS4 / SUC1 /
Via de Transição
VT
SUC2 / UI1/ UI2
Zona de Expansão Urbana - 1

§ 1º -As classes de uso do solo permitidas nas diversas zonas de ocupação do
município, também estão condicionadas à compatibilidade com o ambiente e o
tráfego de vizinhança, especialmente nas ZEPCs, ZERAs e áreas livres de uso
público.

§ 2º -Para as demais regiões de Macrozona, a conformidade de uso do solo
observará os critérios técnicos e as legislações pertinentes, não excluído da
Macrozona Rural o desenvolvimento de atividades das categorias previstas nesta
Lei.

§ 3º-Admite-se a instalação de órgãos públicos em todas as ZUD's,
independentemente da via em que se situem.

§ 3º - Ocorrendo divergência na aplicação das categorias de uso do solo entre as
Vias e as Zonas, prevalecerá a categoria de uso menos restritiva.

§ 4º - Na ZUPM não serão admitidos empreendimentos comerciais, industriais
ou de serviços com as seguintes características:

I – produzam resíduos classificados como Classe I;
II – armazenem, transportem ou comercializem produtos perigosos;
III – utilizadores de água por poço, cisterna ou captação direta no
manancial.

SEÇÃO III
DA CONFORMIDADE DE USO

Art. 25-Para a análise de conformidade do uso, deverão ser respeitados os
critérios e regras definidas na tabela apresentada no Art. 24 desta lei.

Art. 26 - O uso do imóvel em Catalão será classificado:
I - como “uso conforme” quando se enquadrar nas categorias de uso
permitidas na zona ou via onde se situa, conforme regras definidas na
tabela apresentada no Art. 24 desta lei.
II - como “uso não conforme” quando não se enquadrar nas categorias de
uso permitidas na zona ou via onde se situa, conforme regras definidas na
tabela apresentada no Art. 24 desta lei.
§ 1º -O “uso não conforme” será tolerado quando:

I -for comprovada sua existência antes da vigência desta Lei:
II - não ocorra ampliação da área construída;
III - não ocorra ampliação das atividades “não conformes”;
IV - não ocorra aumento da desconformidade de uso na eventualidade da
mudança de atividade.

§ 2º -As condições estabelecidas nos incisos I, II, III e IV do parágrafo anterior
são cumulativas em relação à tolerância da desconformidade e sua comprovação

dar-se-á com a apresentação e aceite de documentos oficiais emitidos pelo Poder
Público, como alvarás, habite-se, licenças ambientais e similares.
§ 3º -A certidão de uso “conforme” ou “não conforme” tem efeito meramente
declaratório, servindo apenas para certificar a conformidade ou não com a
legislação de uso, sem adentrar no mérito da autorização, a qual deve ser pautada
em critérios técnicos exigíveis para instalação e funcionamento de quaisquer
atividades.

CAPÍTULO V
DA OCUPAÇÃO DO SOLO

SEÇÃO I
DOS PARÂMETROS BÁSICOS DE OCUPAÇÃO

Art. 27-Para os efeitos desta Lei, consideram-se parâmetros básicos de
ocupação:

I - Taxa de Ocupação (TO): relação percentual entre a projeção
horizontal da edificação e a superfície total do terreno.
II - Taxa de Permeabilidade (TP): é a relação entre a parte permeável,
que permite a infiltração de água no solo, livre de qualquer
impermeabilização, e a área do lote.
III - Coeficiente de aproveitamento (CA) - é a relação entre a área
edificável e a área do terreno.
IV - Coeficiente de aproveitamento mínimo (CAMin) - valor de
referência que define a área mínima a ser edificada para avaliar o
cumprimento de função social da propriedade urbana.

V - Coeficiente de aproveitamento básico (CAB) - valor de referência
que define a área a ser edificada proporcionalmente à superfície do
terreno, sem incidência de outorga onerosa do direito de construir.
VI - Coeficiente de aproveitamento máximo (CAMax) - valor de
referência passível de ser atingido através da Outorga Onerosa do Direito
de Construir ou da Transferência do Direito de Construir, a partir de um
indicador numérico que, multiplicado pela área do terreno, indicará a
quantidade máxima de metros quadrados que podem ser edificados sobre
o mesmo, computando-se, sem exceção, toda área definida como
edificação.

Art. 28 - Considerando as diretrizes de política urbana estabelecidas na Lei do
PDOTDSC, a outorga do direito de construir deverá ser onerosa para valores
acima do Coeficiente de Aproveitamento Básico definido conforme a tabela de
zoneamento contida no artigo 29 desta Lei, observados os ditames do PDOTDSC
de Ordenamento do Território e Desenvolvimento Sustentável de Catalão PDOTDSC.

Art. 29-Os critérios de ocupação do solo devem ser observados conforme tabela
a seguir:
TABELA DE ZONAS E CRITÉRIOS DE OCUPAÇÃO
TAXA
COEFICIENTE DE
DE
TAXA DE
APROVEITAMENTO
SIG OCUPA PERMEABILI
MICROZONAS
LA
ÇÃO
DADE
MÍNI BÁSI MÁXI
MÁXIM
MÍNIMA
MO
CO
MO
A
Zona Urbana de
Usos
ZUD
0,70
0,20
0,15
1,00
3,00
Diversificados –
-1
1
Zona Urbana de
Usos
ZUD
0,70
0,20
0,20
1,00
5,00
Diversificados –
-2
2
Zona Urbana de ZUD
0,70
0,20
0,25
1,00
4,00

Usos
Diversificados –
3
Zona Urbana de
Usos
Diversificados –
4
Zona Urbana de
Uso Sustentável
Zona Urbana de
Usos Especiais
Zona de Uso
Exclusivo para
Atividades de
Reciclagem,
Reaproveitament
o e Reutilização
de Resíduos
Zona de
Influência da
Estação de
Tratamento de
Esgoto
Zona de
Expansão Urbana
–1
Zona de
Expansão Urbana
–2
Zona de
Expansão Urbana
–3
Zona Urbana de
Proteção de
Manancial

-3

ZUD
-4

0,70

0,20

0,20

1,00

5,00

ZUU
S

0,60

0,30

0,30

0,60

2,00

ZUE

0,70

0,20

0,10

-

-

ZEA
R

0,70

0,20

-

-

-

ZET
E

0,70

0,20

-

-

-

ZEU
-1
ZEU
-2

Os padrões de uso e ocupação do solo e os requisitos
urbanísticos deverão ser aprovados e descritos no
Decreto de aprovação do Parcelamento

ZEU
-3
ZUP
M

0,70

0,20

0,15

1,2

2,0

SEÇÃO II
DA TAXA DE PERMEABILIDADE MÍNIMA - TPM

Art. 30 - A Taxa de Permeabilidade Mínima (TPM) é a relação entre a parte
permeável minimamente exigida e a área do lote e que permite a infiltração de

água no solo, livre de qualquer impermeabilização, conforme descrição
apresentada no artigo 29 desta Lei.

§ 1 - O terreno não ocupado resultante da observância da Taxa de Permeabilidade
Mínima do Solo de que trata este artigo, deverá ser convenientemente ajardinado,
ou, a critério e avaliação da Administração Pública, poderá ser permitido a
utilização de piso do tipo concregrama ou similar, desde que respeitada a
proporcionalidade entre a área permeável exigida e a taxa de permeabilidade do
pavimento proposto, devidamente comprovado por ficha técnica do produto.

§ 2º - Alternativamente à manutenção da Taxa de Permeabilidade Mínima do
Solo do terreno a ser edificado, poder-se-á, a critério e avaliação da
Administração Pública, autorizar a redução desta Taxa em até 50% na ZUPM e
na ZUUS e em até em 100% nas demais zonas, vinculando-se quaisquer índices
de redução à aprovação e execução de projetos de instalação de sistemas de
captação da água pluvial interligados a poços de infiltração e ou reservatórios
para reaproveitamento da água da chuva.
§ 3º – Para as atividades comerciais que produzam resíduos Classe I ou que
armazenem produtos perigosos, poderá ser admitido, a critério da Administração
Pública, a redução desta Taxa em 100%, quando da apresentação e execução de
projetos de instalação de sistemas de captação da água pluvial interligados a
poços de infiltração e ou reservatórios para reaproveitamento da água da chuva.

§ 4º - A área de aplicação da medida alternativa, contida no parágrafo segundo,
deverá ser igual ou superior a área coberta por telhado do imóvel, não podendo
ser inferior a TPM exigida para o local.

§ 5º - O volume dos reservatórios e o dimensionamento dos sistemas de
reaproveitamento da água da chuva deverão ser realizados, obedecendo as
normas estabelecidas pela NBR-ABNT nº 15527/2007, ou qualquer outra norma

que venha a substituí-la, cujo volume mínimo de reservatório deverá ser de mil
litros.

§ 6º - A adoção desta medida alternativa, não exclui a manutenção da área
restante, nos termos da exigência do “Parágrafo Primeiro”.

§ 7º - A obediência à Taxa de Permeabilidade Mínima é critério obrigatório para
a emissão do Alvará de Construção e Carta Habite-se.

§ 8º - Para os casos de construções irregulares já edificadas até a aprovação desta
lei, o interessado deverá, prioritariamente, cumprir o critério alternativo do
“Parágrafo Segundo”, ou, quando não houver alternativa viável, compensar
financeiramente o valor correspondente ao metro quadrado da área que deveria
ser permeável, conforme a pauta de avaliação expedida mediante Decreto do
Poder Executivo, devendo o valor apurado ser depositado no Fundo Municipal de
Meio Ambiente.

§ 9º - A redução da taxa de permeabilidade, nos termos das regras acima,
implicará aumento da taxa de ocupação na mesma proporção da redução, desde
que não cause prejuízo à eficiência dos mencionados sistemas de captação e
reservatórios.

CAPÍTULO VI
DO REUSO DAS ÁGUAS

SEÇÃO I
DOS CRITÉRIOS E PARÂMETROS

Art. 31 - Independente dos critérios da Taxa Mínima de Permeabilidade, fica
estabelecido no Município de Catalão a captação, o armazenamento e o reuso das
Águas Pluviais e Águas Servidas, devendo ser previsto e executado sistema de

coleta e armazenamento de acordo com as normas vigentes, que poderão ser
reutilizadas em pontos onde não se faz necessário o uso de água potável.
I – Águas servidas: as águas que já foram usadas nas atividades humanas
e podem ser classificadas como águas cinza, que não contenham
contaminação de esgoto do vaso sanitário e da pia de cozinha, segundo
as normas da ABNT.;
II – Águas pluviais: as que procedem diretamente das chuvas;
§1º – As águas pluviais e servidas serão captadas para serem utilizadas em
atividades que não requeiram o uso de água potável, tais como: rega de jardins;
lavagem de veículos, vidros, calçadas e pisos; descarga em vasos sanitários e
mictórios; dentre outras.

Art. 32 - Será exigida a comprovação de construção de reservatórios de
acumulação de águas pluviais para fins não potáveis e pelo menos um ponto
hidráulico de consumo, nas novas edificações e nas edificações existentes quando
necessária a renovação do Licenciamento Ambiental, nos seguintes casos:
I – Edificações de qualquer natureza que apresentem área do pavimento
do telhado igual ou superior a 500m² (quinhentos metros quadrados);
II - Nas edificações, públicas e privadas, e em condomínios fechados,
com área impermeabilizadas acima de 3.000m² (três mil metros
quadrados).

§1º. Considera-se nos condomínios fechados, como áreas impermeabilizadas,
além das edificações, as de uso comum, como as vias internas de acesso,
estacionamentos e áreas de lazer.
III – Nas habitações coletivas que contiverem 40 (quarenta) unidades ou
mais.

IV – Nas habitações familiares em série ou de uso institucional ou ainda
os conjuntos habitacionais, independentemente da área.

§ 2º - As edificações que dependem de renovação de Licenciamento Ambiental
terão o prazo de 2 (dois) anos para promover as devidas adequações a partir da
renovação da Licença.

Art. 33 - Será exigido a implantação de sistema de reutilização de águas servidas
nas áreas comercias e industriais novas, quando:
I – O gasto previsto e efetivo do ponto comercial, seja pela sua natureza
ou pela sua dimensão, for superior a 50m³ (cinquenta metros cúbicos)
por mês.
II – O gasto previsto e efetivo da indústria for maior que 70m³ (setenta
metros cúbicos) por mês.
III – E/ou contarem com área impermeabilizada igual ou superior a
500m² (quinhentos metros quadrados).

§1º. A água que será aproveitada de forma adequada, será canalizada para sua
reutilização nas dependências das edificações, em atividades que não requeiram o
uso de água potável, respeitando as normas contidas na ABNT nº 15527/2007.

§2º. Os responsáveis administrativamente pela operacionalização do sistema de
reuso da água nas edificações mencionadas neste artigo deverão definir
sinalização de alerta padronizada, a ser colocada em local visível, junto ao ponto
de água não potável.

SEÇÃO II
DA FISCALIZAÇÃO

Art. 34 - Para concessão do Alvará de Construção e, não obstante, da Licença
Ambiental, será necessário a apresentação complementar dos projetos de
instalação hidráulica com mecanismos de captação, armazenamento e
reutilização de águas.

§ 1º - Deverá ser apresentado Termo de Responsabilidade do proprietário e do
responsável técnico do projeto.

Art. 35 - Para obter a Carta Habite-se e no mesmo sentido, renovar a Licença
Ambiental, é indispensável a realização de visita técnica pelos fiscais do
município com o propósito de averiguar o cumprimento do projeto aprovado.

§ 1º - Nos casos de denúncia ou suspeita de descumprimento, bem como
constatação de desperdício, operar-se-á com a Visita Administrativa para
averiguação.

SEÇÃO III
DAS SANÇÕES E IMPEDIMENTOS

Art. 36 - A não apresentação dos projetos e/ou não cumprimento das exigências
previstas restam como condicionantes para o fornecimento dos instrumentos de
Alvará de Construção, Licença Ambiental e Carta Habite-se.

Art. 37 - Opera-se com a suspensão do responsável técnico pelo projeto e com o
embargo da obra nos casos:
I – Executar obras em desacordo com o projeto apresentado
II – Modificar os projetos sem a devida licença
III – Falsear os cálculos, justificativas e informações pertinentes

§1º - A suspensão prevista no ‘’caput’’ só se desfaz com a devida adequação
comprovada.
Art. 38 - As multas advindas do descumprimento, deverão ser revertidas ao
Fundo Municipal do Meio Ambiente.
I – Aplica-se multas progressivas nos casos de reincidência e
persistência.
II – Os cálculos e mensurações das multas, serão baseadas na UFM –
Unidade Fiscal Municipal – e no sistema de aplicação já previsto nas leis
municipais do Código de Obras, Código Tributário, Lei Ambiental e Lei
do Uso e Ocupação do solo.
SEÇÃO IV
DOS COMPONENTES TÉCNICOS
Art. 39 - Os reservatórios de acumulação deverão obedecer a ABNT
15527/2007.
CAPÍTULO VII
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 40 - Esta Lei deverá ser regulamentada, no que couber, no prazo máximo de
até 180 (cento e oitenta) dias após a sua publicação.
Art. 41 - Revogam-se, além das disposições em contrário, a Lei Municipal n°
2211, de 05 de agosto de 2004.
Art. 42 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CATALÃO-GO, Estado de
Goiás, aos 08 (oito) dias do mês de dezembro de 2016.

JARDEL SEBBA
Prefeito Municipal

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Município de Catalão

LEI Nº 3.442, de 09 de dezembro de 2016
“AUTORIZA O EXECUTIVO MUNICIPAL A CEDER
EM COMODATO AO INSTITUTO EDUCACIONAL
BÍBLICO – I.E.B O IMÓVEL QUE ESPECIFICA E
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS ”.

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, no
uso de suas prerrogativas constitucionais, aprova, e eu, Prefeito
Municipal, sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica o Executivo Municipal autorizado a
ceder em comodato, por 360 (trezentos e sessenta) meses, podendo ser
renovado por igual ou outro período, ao INSTITUTO EDUCACIONAL
BÍBLICO – I.E.B, associação privada, sem fins lucrativos, inscrita no
CNPJ nº 14.534.107/0001-24, com sede em Cumari, S/N, Zona Rural,
Rodovia GO-305, Estado de Goiás, com a finalidade de construção de
estacionamento para uso do Instituto a área abaixo especificada.

- Uma área de terreno situado nesta cidade de
Catalão, Estado de Goiás, à Rua Vereador Geraldo Gentil Aires (antiga
Rua Pilar), lado ímpar, designado pelo nº 16, da Quadra 01 do
Loteamento Jardim Paulista, com a área de 1.047,00m2, registrado no
CRI local sob o nº R.2-9.373, no livro 02 de Registro Geral.

Art. 2º - O imóvel objeto do comodato deverá servir
para construção de um estacionamento para uso do referido Instituto,
que se compromete a respeitar o seu estatuto social.

§ 1º - Nenhuma benfeitoria, seja útil ou necessária,
levadas a efeito pela COMODATÁRIA serão indenizadas pelo Município.

§

2º

-

O

presente

comodato

não

ensejará

contrapartida financeira por qualquer das partes.

Art. 3º - Em caso de extinção do Comodato ou
devolução do imóvel por parte da COMODATÁRIA, as benfeitorias
passarão a integrar o patrimônio do Município, ficando o comodato
revogado automaticamente.

Art. 4º - As despesas decorrentes da aplicação desta
Lei, se houverem, serão suportadas a conta do orçamento vigente.

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CATALÃO-GO, Estado de
Goiás, aos 09 (nove) dias do mês de dezembro de 2016.

JARDEL SEBBA
Prefeito Municipal

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Município de Catalão

LEI Nº 3.443, de 09 de dezembro de 2016
“AUTORIZA O EXECUTIVO MUNICIPAL A CEDER
EM COMODATO A CENTRAL DE ASSOCIAÇÕES
DE MINIS E PEQUENOS PRODUTORES RURAIS
DO MUNICÍPIO DE CATALÃO-GO, ÁREA URBANA
QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
”
A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, no
uso de suas prerrogativas constitucionais, aprova, e eu, Prefeito
Municipal, sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica o Executivo Municipal autorizado a
ceder em comodato, por 240 (duzentos e quarenta) meses, podendo ser
renovado por igual ou outro período, a CENTRAL DE ASSOCIAÇÕES
DE MINIS E PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICÍPIO DE
CATALÃO-GO, associação privada, com sede a Avenida Dr. Lamartine
Pinto de Avelar, nº 472, na Vila Chaud, nesta cidade, o bem imóvel de
propriedade do Município de Catalão, com a finalidade de construção de
ponto comercial para comercialização dos produtos oriundos da
produção dos associados, um lote de terreno seguir descrita:

- um lote de Terreno situado nesta cidade de Catalão
na Avenida Raulina Fonseca Paschoal, lado ímpar, esquina com a Rua
Paulo de Tarso Vieira, lado par, caracterizado como 2ª área do Decreto
municipal de desmembramento nº2.327, de 17 de julho de 2015, do
Loteamento Santa Helena II, com área de 250,36m2.

Art. 2º - O imóvel objeto do comodato deverá servir
como sede comercial da referida associação, que se compromete a
desenvolver no local apenas as atividades descritas no artigo primeiro
desta lei.

§ 1º - Nenhuma benfeitoria, seja útil ou necessária,
levadas a efeito pela COMODATÁRIA serão indenizadas pelo Município.

§

2º

-

O

presente

comodato

não

ensejará

contrapartida financeira por qualquer das partes.

Art. 3º - Em caso de extinção do Comodato ou
devolução do imóvel por parte da COMODATÁRIA, as benfeitorias
passarão a integrar o patrimônio do Município, ficando o comodato
revogado automaticamente.

Art. 4º - As despesas decorrentes da aplicação desta
Lei, se houverem, serão suportadas a conta do orçamento vigente.

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CATALÃO-GO, Estado de
Goiás, aos 09 (nove) dias do mês de dezembro de 2016.

JARDEL SEBBA
Prefeito Municipal

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Município de Catalão

LEI Nº 3.444, de 09 de dezembro de 2016
“AUTORIZA O EXECUTIVO MUNICIPAL A CEDER
EM
COMODATO
A
ASSOCIAÇÃO
DOS
PRODUTORES DE TOMATE DE CATALÃO, E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.
A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, no
uso de suas prerrogativas constitucionais, aprova, e eu, Prefeito
Municipal, sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica o Executivo Municipal autorizado a
ceder em comodato, por 360 (trezentos e sessenta) meses, podendo ser
renovado

por

igual

ou

outro

período,

a

ASSOCIAÇÃO

DOS

PRODUTORES DE TOMATE DE CATALÃO – APTC, associação
privada, com atividade econômica de horticultura, com sede nesta
cidade, a avenida Espirito Santo, nº 23, na cidade de Catalão, Estado de
Goiás,

com

a

finalidade

de

construção

de

um

galpão

para

armazenamento da produção da Associação a área abaixo especificada.

- Uma área de terreno situado no Loteamento
Copacabana II, de propriedade deste Município, nesta cidade, designada
como 1ª Área, com 1.555,51m2

Art. 2º - O imóvel objeto do comodato deverá servir
para a construção de um galpão para armazenamento e venda da

produção da referida Associação, que se compromete a desenvolver no
local as atividades de acordo com o seu contrato social.

§ 1º - Nenhuma benfeitoria, seja útil ou necessária,
levadas a efeito pela COMODATÁRIA serão indenizadas pelo Município.

§

2º

-

O

presente

comodato

não

ensejará

contrapartida financeira por qualquer das partes.

Art. 3º - Em caso de extinção do Comodato ou
devolução do imóvel por parte da COMODATÁRIA, as benfeitorias
passarão a integrar o patrimônio do Município, ficando o comodato
revogado automaticamente.

Art. 4º - As despesas decorrentes da aplicação desta
Lei, se houverem, serão suportadas a conta do orçamento vigente.

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CATALÃO-GO, Estado de
Goiás, aos 09 (nove) dias do mês de dezembro de 2016.

JARDEL SEBBA
Prefeito Municipal

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Município de Catalão

LEI Nº 3.445, de 09 de dezembro de 2016
“Autoriza o Poder Executivo a conceder isenção
do pagamento de taxa de Zona Azul aos
estudantes 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 conceder isenção da taxa de Zona Azul no âmbito do Município de
Catalão para os veículos cujos proprietários sejam estudantes, mediante
a apresentação de cartão de isento.
Art. 2º - Os critérios para emissão do cartão de isento
para os estudantes serão definidos pela autoridade SMTC via de ato
próprio.
Art. 3º - O cadastramento dos estudantes
interessados em beneficiar-se desta lei, bem como a apresentação dos
documentos necessários para a obtenção do cartão de isento se dará
perante a SMTC.
Art. 4º - O cartão deverá conter os seguintes dados:
I - característica do veículo;
II - identificação da pessoa que obterá o benefício
(nome, foto, data de nascimento, endereço, dentre outros que se fizerem
necessários), sendo o cartão de uso pessoal e intransferível.
Art. 5º - O cartão de isento terá validade de 01 (um)
ano e a sua renovação deverá ser requerida nos 30 (trinta) dias
anteriores ao seu vencimento, podendo ser renovado até no máximo 90
(noventa) dias contados da data de seu vencimento.

Parágrafo único. A não renovação no prazo previsto
no caput deste artigo implicará em seu cancelamento.
Art. 6º - O cartão de isento será fornecido pela
Superintendência Municipal de Trânsito de Catalão - SMTC.
Art. 7º - Para que tenha direito à isenção do
pagamento da taxa da Zona Azul, o estudante deverá usar as vagas a
eles destinadas e respeitar, ainda, os seguintes aspectos:
I - A permanência de estacionamento do veículo
deverá ser de no máximo 02 (duas) horas, não sendo permitida a troca
de vaga por outra localizada na mesma quadra;
II - Deve-se colocar o cartão no interior do veículo,
em local visível sobre o painel próximo ao para-brisa dianteiro e com a
frente voltada para fora.
III - A permanência do condutor ou de outra pessoa
no interior não desobriga o uso do cartão.
Art. 8º - Estacionar o veículo em desacordo com o
presente regulamento sujeitará os infratores às penalidades previstas no
Código de Trânsito Brasileiro.
Art. 9º - No caso do uso indevido do cartão serão
aplicadas as seguintes sanções administrativas:
I – Suspensão pelo período de um ano da isenção
descrita no artigo primeiro desta lei.
II – No caso de reincidência, a perda do direito da
isenção.
Art. 10 - Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação, revogando-se as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CATALÃO-GO, Estado de
Goiás, aos 09 (nove) dias do mês de dezembro de 2016.

JARDEL SEBBA
Prefeito Municipal

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Município de Catalão

LEI Nº 3.446, de 09 de dezembro de 2016
“Altera a Lei n.º 3.073 de 26/12/2013, que dispõe sobre o
Plano Plurianual para o período de 2014/2017, e da outras
providencias”.
A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, no uso de suas
prerrogativas constitucionais, aprova, e eu, Prefeito Municipal, sanciono e
promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º Esta Lei institui e Altera o Plano Plurianual para o quadriênio
2014/2017, em cumprimento ao disposto no art. 165, § 1º, da
Constituição Federal, na forma dos Anexos que acompanham esta Lei.
Art. 2º O Poder Executivo, no prazo de quarenta e cinco dias,
ajustará as metas aos valores aprovados pela Câmara Municipal para
cada ação.
Art. 3º As codificações de programas e ações deste Plano serão
observadas nas leis de diretrizes orçamentárias, nas leis orçamentárias
anuais e nos projetos que os modifiquem.
Art. 4º As prioridades e metas para os anos de 2014/2017,
conforme estabelecidos nas Leis de Diretrizes Orçamentárias (LDO),
estarão contidas na programação orçamentária das Leis Orçamentárias
Anuais (LOA).
Art. 5º A exclusão ou alteração de programas constantes desta Lei
ou a inclusão de novo programa serão propostas pelo Poder Executivo
por meio de projeto de lei específico, observado o disposto no art. 7º
desta Lei.
Parágrafo único. O projeto conterá, no mínimo, na hipótese de:

I - inclusão de programa:
a) diagnóstico sobre a atual situação do problema que se deseja
enfrentar ou sobre a demanda da sociedade que se queira atender com o
programa proposto;
b) indicação dos recursos que financiarão o programa proposto;
II - alteração ou exclusão de programa, exposição das razões que
motivaram a proposta.
Art. 6º O Poder Executivo enviará a Câmara Municipal, até o dia 15
de abril de cada exercício, relatório de avaliação do Plano Plurianual.
§ 1º O relatório conterá, no mínimo:
I - avaliação do comportamento das variáveis macroeconômicas
que embasaram a elaboração do Plano, explicitando, se for o caso, as
razões das discrepâncias verificadas entre os valores previstos e
observados;
II - demonstrativo, por programa e por ação, da execução física e
financeira do exercício anterior e a acumulada, distinguindo-se as fontes
de recursos oriundas:
a) do orçamento fiscal e da seguridade social;
b) do orçamento de investimentos das empresas em que o
Município, direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital social
com direito a voto; e
c) das demais fontes;
III - demonstrativo, por programa e para cada indicador, do índice
alcançado ao término do exercício anterior comparado com o índice final
previsto;
IV - avaliação, por programa, da possibilidade de alcance do índice
final previsto para cada indicador e de cumprimento das metas físicas e
da previsão de custos para cada ação, relacionando, se for o caso, as
medidas corretivas necessárias.
§ 2º Para fins do acompanhamento e da fiscalização orçamentária
a que se refere o art. 166, § 1º, inciso II, da Constituição Federal, será
assegurado, ao órgão responsável, o acesso irrestrito, para fins de

consulta, ao Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento do
Plano Plurianual -PPA - ou ao que vier a substituí-lo.
Art. 7º A inclusão, exclusão ou alteração de ações orçamentárias e
de suas metas, quando envolverem recursos dos orçamentos da União,
poderão ocorrer por intermédio da lei orçamentária anual ou de seus
créditos adicionais, alterando-se na mesma proporção o valor do
respectivo programa.
Parágrafo único. Fica o Poder Executivo autorizado a:
I - efetuar a alteração de indicadores de programas;
II - incluir, excluir ou alterar outras ações e respectivas metas,
exclusivamente nos casos em que tais modificações não envolvam
recursos dos orçamentos do Município.
Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CATALÃO-GO, Estado de
Goiás, aos 09 (nove) dias do mês de dezembro de 2016.

JARDEL SEBBA
Prefeito Municipal

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Município de Catalão

LEI Nº 3.447, de 09 de dezembro de 2016
“Dispõe sobre Alteração da Lei nº 3.409 de 29
de junho de 2016 da Lei de Diretrizes
Orçamentária – LDO, para o exercício de
2017”.

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, no uso de suas
prerrogativas constitucionais, aprova, e eu, Prefeito Municipal, sanciono e
promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º Fica alterada os anexos de Metas Fiscais e de Riscos, da Lei nº
3.409 de 29 de junho de 2016, da Lei de Diretrizes Orçamentária – LDO, para o
exercício de 2017, com relação aos anexos, as fontes de recursos e os valores
para o período de 2017, em cumprimento as alterações do Tribunal de Contas
dos Municípios – TCM, bem como ao disposto no art. 165, § 1º, da Constituição
Federal.
Art. 2º Para o exercício de 2017 ficam alterados os anexos pelos quais
acompanham esta Lei.
Art. 3º Os demais artigos da Lei nº 3.409 de 29 de junho de 2016,
permanecem inalterados.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CATALÃO-GO, Estado de
Goiás, aos 09 (nove) dias do mês de dezembro de 2016.

JARDEL SEBBA
Prefeito Municipal

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Município de Catalão

LEI Nº 3.448, de 09 de dezembro de 2016
“Estima as Receitas e fixa as Despesas
do Município de Catalão, Estado de
Goiás, para o exercício de 2017
A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás,
no uso de suas prerrogativas constitucionais, aprova, e eu, Prefeito Municipal,
sanciono e promulgo a seguinte Lei:
CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES COMUNS

Art. 1º - Esta lei orçamentária estima as Receitas e
fixam as Despesas do Município, bem como de seus fundos e autarquias, para
o exercício de 2017, no valor consolidado de R$ 356.523.554,58 (trezentos e
cinquenta e seis milhões, quinhentos e vinte e três mil, quinhentos e
cinquenta e quatro reais e cinquenta e oito centavos), envolvendo os
recursos de todas as fontes de recursos, compreendendo:
I - Orçamento Fiscal;
II - Orçamento da Seguridade Social;

CAPÍTULO II
DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Art. 2º - O Orçamento, Fiscal e da Seguridade
Social, será detalhado em seu menor nível por meio dos Elementos da
Despesa detalhados em Anexo que acompanha este Projeto de Lei.
§1º - Na programação e execução dos orçamentos,
fiscal e de seguridade social será utilizada a classificação da despesa por sua
natureza, onde deverão ser identificados as categorias econômicas, o grupo da
despesa, a modalidade de aplicação e o elemento.

Art. 3º - A receita é estimada e a despesa fixada em
valores iguais a R$ R$ 356.523.554,58 (trezentos e cinquenta e seis
milhões, quinhentos e vinte e três mil, quinhentos e cinquenta e quatro
reais e cinquenta e oito centavos).
Parágrafo Único – incluem-se no total referido neste
artigo os recursos próprios dos fundos e do Poder Executivo, conforme anexo 2
da receita por gestão.
Art. 4º - A receita será realizada mediante a
arrecadação de Tributos, Transferências e outras Receitas Correntes e de
Capital, na forma da Legislação vigente e das especificações constantes no
anexo, de acordo com o seguinte desdobramento:
I - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS CONSOLIDADAS SEGUNDO AS
CATEGORIAS ECONÔMICAS
RECEITAS CORRENTES
RECEITA TRIBUTARIA
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES
RECEITA PATRIMONIAL
RECEITA DE SERVIÇOS
TRANSFERENCIAS CORRENTES
OUTRAS RECEITAS CORRENTES
RECEITAS CORRENTES INTRA ORÇAMENTÁRIAS
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIA
DEDUÇÕES RECEITA
DEDUÇAO FUNDEB
RECEITAS DE CAPITAL
OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ALIENACAO DE BENS
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
TOTAL

378.357.554,58
50.782.434,90
18.505.530,74
10.777.588,94
25.865.000,00
267.862.000,00
4.565.000,00
8.300.000,00
8.300.000,00
(40.634.000,00)
(40.634.000,00)
10.500.000,00
6.000.000,00
400.000,00
4.100.000,00
356.523.554,58

II - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR GESTÃO SEGUNDO AS
CATEGORIAS ECONÔMICAS:
01 – PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO
RECEITAS CORRENTES
RECEITA TRIBUTARIA
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES
RECEITA PATRIMONIAL
RECEITA DE SERVIÇOS
TRANSFERENCIAS CORRENTES
OUTRAS RECEITAS CORRENTES
RECEITAS DE CAPITAL

268.452.434,90
50.182.434,90
2.950.000,00
620.000,00
50.000,00
212.615.000,00
2.035.000,00
3.900.000,00

OPERAÇÃO DE CRÉDITO
ALIENAÇÃO DE BENS
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
DEDUÇÕES RECEITA
DEDUÇAO FUNDEB
TOTAL
02 – FLBES
RECEITAS CORRENTES
RECEITA PATRIMONIAL
TOTAL

1.000.000,00
400.000,00
2.500.000,00
(40.634.000,00)
(40.634.000,00)
231.718.434,90

15.400,00
15.400,00
15.400,00

03 – FUNDEB
RECEITAS CORRENTES
TRANSFERENCIAS CORRENTES
TOTAL

26.250.000,00
26.250.000,00
26.250.000,00

04 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
RECEITAS CORRENTES
RECEITA TRIBUTÁRIA
RECEITA PATRIMONIAL
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
RECEITAS DE CAPITAL
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
TOTAL

24.622.000,00
600.000,00
400.000,00
23.622.000,00
900.000,00
900.000,00
25.522.000,00

05– SMTC
RECEITAS CORRENTES
RECEITA PATRIMONIAL
OUTRAS RECEITAS CORRENTES
TOTAL

2.607.800,00
207.800,00
2.400.000,00
2.607.800,00

06– FEMBOM
RECEITAS CORRENTES
RECEITA PATRIMONIAL
RECEITA DE SERVIÇOS
TOTAL
07 – IPASC
RECEITAS CORRENTES
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES
RECEITA PATRIMONIAL
OUTRAS RECEITAS CORRENTES
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIA
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIA
TOTAL

729.600,00
4.600,00
725.000,00
729.600,00

19.975.530,74
10.755.530,74
9.090.000,00
130.000,00
8.300.000,00
8.300.000,00
28.275.530,74

08 – SAE
RECEITAS CORRENTES
RECEITA PATRIMONIAL
RECEITA DE SERVIÇOS
RECEITAS DE CAPITAL
OPERAÇÃO DE CRÉDITO
TOTAL

24.722.500,00
22.500,00
24.700.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00
29.722.500,00

09– FCMDC
RECEITAS CORRENTES
RECEITA PATRIMONIAL
TOTAL

3.200,00
3.200,00
3.200,00

10– CCPA
RECEITAS CORRENTES
RECEITA PATRIMONIAL
RECEITA DE SERVIÇOS
TOTAL

394.088,94
4.088,94
390.000,00
394.088,94

11 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
RECEITAS CORRENTES
RECEITA PATRIMONIAL
TRANSFERENCIAS CORRENTES
TOTAL

610.000,00
110.000,00
500.000,00
610.000,00

12 – FMDCA – FUNDO MUN DOS DIREITOS CRIANÇA ADOLESCENTE
RECEITAS CORRENTES
500.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES
500.000,00
TOTAL
500.000,00
13 – FME – FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
RECEITAS CORRENTES
TRANSFERENCIAS CORRENTES
RECEITAS DE CAPITAL
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
TOTAL

4.375.000,00
4.375.000,00
700.000,00
700.000,00
5.075.000,00

14 – PRÓ-SAÚDE
RECEITAS CORRENTES
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES
RECEITA PATRIMONIAL
TOTAL

5.100.000,00
4.800.000,00
300.000,00
5.100.000,00

Art. 5º - As despesas no mesmo valor da receita são
fixadas em R$ 357.523.554,58 (trezentos e cinquenta e sete milhões,
quinhentos e vinte e três mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais e
cinquenta e oito centavos) assim desdobrados por Gestão:

ORGÃO/GESTÃO
CÓDIGO
01
PODER EXECUTIVO

VALOR R$
118.608.053,84

02

FLBES

4.000.000,00

03

FUNDEB

26.250.000,00

04

FMS

68.295.700,00

05

SMTC

06

FEMBOM

07

IPASC

28.275.530,74

08

SAE

29.722.500,00

09

FCMDC

1.019.500,00

10

CCPA

1.499.000,00

11

FMAS

8.125.210,00

12

FMDCA

13

FME

14

PRÓ-SAÚDE

15

PODER LEGISLATIVO

6.527.300,00
729.600,00

500.000,00
39.924.000,00
5.100.000,00
17.947.160,00
356.523.554,58

TOTAL

Art. 6º - As despesas serão realizadas com
observância da programação constante dos quadros que integram esta lei,
apresentando os seguintes desdobramentos:
I – CATEGORIA ECONÔMICA
CATEGORIA ECONÔMICA
CÓDIGO
1
DESPESAS CORRENTES

VALOR R$
305.292.580,08

2

DESPESAS DE CAPITAL

34.819.943,76

3

RESERVA RPPS

12.411.030,74

4

RESERVA DE CONTIGENCIA
TOTAL

4.000.000,00
356.523.554,58

Art. 7º - Ficam aprovados os orçamentos do PODER
EXECUTIVO, LEGISLATIVO, FUNDEB, FMS, SMTC, FEMBOM, FLBES,
IPASC, SAE, FCMDC, CCPA, FMAS, FMDCA, FME – FUNDO MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO E PRÓ-SAÚDE, em importâncias relacionadas em anexos a esta
Lei, aplicando-se, as mesmas regras e autorizações destinadas à
administração direta por força desta lei.

CAPÍTULO III
DOS CREDITOS ADICIONAIS DE NATUREZA SUPLEMENTAR

Art. 8º - O Poder Executivo, no interesse da
Administração, poderá abrir, na vigência deste Orçamento, os créditos
adicionais suplementares, especiais e extraordinários que se fizerem
necessários, mediante utilização dos recursos definidos nos itens I, II, III e IV
dos Parágrafos 1º, 2º e 4º do art. 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março
de 1964, até o limite de 70% (setenta por cento) do total das despesas fixadas
nesta Lei, para atender a insuficiência das dotações orçamentárias dos órgãos
da Administração.
Art. 9º - O limite autorizado no Art. 8º não será
onerado quando o crédito se destinar a suprir a insuficiência das dotações de
pessoal e encargos sociais, inativos e pensionistas, dívida pública Municipal,
débitos constantes de precatórios judiciais, despesas de exercícios anteriores e
despesas à conta de receitas vinculadas, até o limite de 50% (cinquenta por
cento).
Art. 10 - O excesso de arrecadação eventualmente
apurado, relativamente aos recursos do Tesouro Municipal, exceto os
vinculados e aqueles oriundos de operações de créditos e convênios destinarse-á, integralmente, à recomposição das dotações orçamentárias previstas na
presente Lei.
Parágrafo Único – O percentual a que se refere o
Art. 9º passará a incidir sobre o valor acrescido pelos créditos adicionais
abertos na forma deste artigo.
CAPÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 11 - Fica o poder executivo, autorizado a
estabelecer normas complementares pertinentes à execução do orçamento e
no que couber adequá-lo as disposições da constituição do município,
compreendendo também a programação financeira para o exercício de 2017.
Art. 12 - Ficam agregados aos orçamentos do
Município os valores e indicativos constantes ao anexo a esta lei.
Art. 13 – Todos os valores recebidos pelas unidades
da administração direta e Autarquias e dos fundos, deverão para sua
movimentação, ser registrados nos respectivos orçamentos, devendo ser
consolidados ao orçamento Geral do Município.

Parágrafo único - Excluem-se do disposto neste
artigo os casos em que por força de lei, normas especiais ou exigências do
ente repassador, o registro deva ser feito através do grupo extra-orçamentária.
Art. 14 – Fica o Poder Executivo autorizado a
atualizar os valores das Receitas nos anexos da Lei de Diretrizes Orçamentária
– LDO, para o Exercício de 2017.
Art. 15 – Fica o Poder Executivo autorizado a
desdobrar o elemento de despesa no nível da fonte de recurso, através de
decreto próprio.
Art. 16 - Esta lei entrará em vigor em 1º de janeiro
de 2017.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE
CATALÃO-GO, Estado de Goiás, aos 09 (nove) dias do mês de
dezembro de 2016.

JARDEL SEBBA
Prefeito Municipal

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Município de Catalão

LEI Nº 3.449, de 16 de dezembro de 2016
“Autoriza permuta de lotes de terreno que
menciona em cumprimento a acordo judicial
homologado (Autos nº 201090541171) 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 permutar, em nome do MUNICIPIO DE CATALÃO, os lotes
de terreno a seguir designados: lote nº 08 da Quadra 31, com 360,00m²,
cadastrado no CCI sob o nº 43554; lote nº 09 da Quadra 31, com
373,69m², cadastrado no CCI sob o nº 43555 e lote nº 10 da Quadra 25,
com 493,34m², cadastrado no CCI sob o nº 43465 todos no Loteamento
Residencial Village, nesta cidade e de propriedade do Município de
Catalão, por um lote de terreno situado nesta cidade, à Rua H, lado par,
esquina com a Avenida Raulina da Fonseca Paschoal, designado sob o
nº 13 da Quadra 22 do Loteamento Lago das Mansões Silva Leão, com
área de 443,75m², registrado no Livro 02 de Registro Geral, ficha 01, sob
o nº R.4-26.237 de propriedade de ROBERTO CIRILO.
§1º - Para a consecução dos objetivos desta lei fica o
Município de Catalão autorizado a efetuar desmembramentos e
remembramentos para possibilitar a escrituração dos imóveis objetos da
permuta autorizada.
§2º - Para fins de atendimento ao caput deste artigo,
os lotes pertencentes ao Município de Catalão ficam desafetados de sua
primitiva condição (área de interesse social), passando-os à categoria de
bem disponível.

§3º - A permuta dos imóveis se fará de um pelos
outros, sem qualquer torna ou volta compensatória, fazendo-se as
transmissões livres e desembaraçadas de quaisquer ônus, embora no
acordo os valores são desiguais, o que foi aceito pelas partes e
homologado pelo Poder Judiciário local.
§4º - O Município de Catalão, para que a permuta se
revista de todas as cautelas legais e comuns em tais operações,
providenciou Laudo de Avaliação elaborado por Comissão de Avaliação
instituída pelo Executivo para tal fim.
§5º - O imóvel que passará ao domínio do Município
de Catalão fica declarado Bem de Uso Comum do Povo, e como tal
afetado em sua totalidade, o que deverá constar da escrituração.
§6º - O lote a ser adquirido pelo Município foi
desapropriado indiretamente com a finalidade de instituição de área de
preservação permanente quando da abertura da Avenida Raulina
Fonseca Paschoal.
Art. 2º. As custas e emolumentos cartorários e outras
despesas decorrentes da execução desta lei são de responsabilidade do
Município, e correrão à conta de verba própria do orçamento vigente,
dispensada a incidência do Imposto sobre Transmissões de Bens
Imóveis – ITBI, na forma do art. 156, II, da Constituição Federal.

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

Art. 4º. Revogam-se as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE
CATALÃO-GO, Estado de Goiás, aos 16 (dezesseis) dias do mês de
dezembro de 2016.

JARDEL SEBBA
Prefeito Municipal
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