
 
República Federativa do Brasil 

Estado de Goiás 
Município de Catalão 

 

LEI Nº 3.450,  de  04 de  janeiro  de 2017 
 

“Cria a Coordenadoria Municipal de Defesa 
Civil (COMDEC) do Município de Catalão, 
Estado de Goiás e dá outras providências”. 

 
 

 

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

Art. 1º - Fica criada a Coordenadoria Municipal de Defesa Civil - 
COMDEC do Município de Catalão, Estado de Goiás, diretamente subordinada ao 
Prefeito ou ao seu eventual substituto, com a finalidade de coordenar, em nível 
municipal, todas as ações de defesa civil, nos períodos de normalidade e 
anormalidade. 

Art. 2º - Para as finalidades desta Lei denomina-se:  

I. Defesa Civil: o conjunto de ações preventivas, de socorro, 
assistenciais e reconstrutivas, destinadas a evitar ou minimizar os desastres, 
preservar o moral da população e restabelecer a normalidade social. 

II. Desastre: o resultado de eventos adversos, naturais ou 
provocados pelo homem, sobre um ecossistema, causando danos humanos, 
materiais ou ambientais e consequentes prejuízos econômicos e sociais; 

III. Situação de Emergência: reconhecimento legal pelo poder 
público de situação anormal, provocada por desastre, causando danos suportáveis à 
comunidade afetada. 

IV. Estado de Calamidade Pública: reconhecimento legal pelo poder 
público de situação anormal, provocada por desastre, causando sérios danos à 
comunidade afetada, inclusive à incolumidade ou à vida de seus integrantes. 

 



Art. 3º - A COMDEC manterá com os demais órgãos congêneres 
municipais, estaduais e federais, estreito intercâmbio com o objetivo de receber e 
fornecer subsídios técnicos para esclarecimentos relativos à defesa civil. 

 

Art. 4º - A Coordenadoria Municipal de Defesa Civil - COMDEC 
constitui órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa Civil. 

Art. 5º - A COMDEC compor-se-á de: 
 

I. Coordenador 
II. Conselho Municipal 
III. Secretaria 
IV. Setor Técnico 
V. Setor Operativo 

Art. 6º - O Coordenador ou Secretário-Executivo da COMDEC será 
indicado pelo Chefe do Executivo Municipal e compete ao mesmo organizar as 
atividades de defesa civil no município. 

 Parágrafo Único – O Coordenador ou Secretário-Executivo da 
COMDEC deve ser um profissional experiente e com reconhecida capacidade técnica 
em gerenciamento de desastre, com competência e autoridade para tomada de 
decisões em situações de crise. 

Art. 7º - O Conselho Municipal será composto pelo Presidente, Vice-
presidente e 07 (sete) representantes: 

I. A Presidência do Conselho Municipal de Defesa Civil deve ser 
assumida pelo Prefeito Municipal, enquanto que a Vice-presidência, pelo 
Coordenador ou Secretário Executivo.  

 
II. 04 (quatro) representantes do Poder Executivo, a saber: 
a) Representante da Secretaria de Obras. 
b) Representante da Secretaria de Meio Ambiente. 
c) Representante da Superintendência Municipal de Trânsito. 
d) Representante da Secretaria da Agricultura. 
 
III. 01 (um) representante da Brigada Militar do Corpo de 

Bombeiro; 
IV. 01 (um) representante da Sociedade Civil; 
V. 01 (um) representante da Câmara Municipal de Vereadores.  

Parágrafo 1º - Os membros do Conselho Municipal exercem 
atividades comunitárias e não deverão receber remunerações para esse fim. 



Art. 8º - Os servidores públicos designados para colaborar nas ações 
emergenciais exercerão essas atividades sem prejuízos das funções que ocupam, e 
não farão jus a qualquer espécie de gratificação ou remuneração especial. 

Parágrafo Único - A colaboração referida neste artigo será considerada 
prestação de serviço relevante e constará dos assentamentos dos respectivos 
servidores. 

 
Art. 9º - Fica o Poder Executivo Municipal obrigado a oferecer atividades de 

capacitação aos integrantes do Conselho. 
 

Art. 10º - Poderão constar dos currículos escolares nos estabelecimentos 
municipais de ensino, noções gerais sobre procedimentos de Defesa Civil. 

 
Art. 11º - As ações de prevenção, preparação, resposta e reconstrução na 

área da Defesa Civil constarão de dotações orçamentárias próprias na Lei 
Orçamentária Anual, bem como em programas específicos no Plano Plurianual - PPA 
e na Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO. 

 
Art. 12º - Os recursos da Defesa Civil serão destinados a: 

 
I- financiar total ou parcialmente programas, projetos e serviços de 

prevenção e recuperação de desastres e cenários atingidos, de acordo com as metas 
da COMDEC, responsável pela execução da Política Municipal de Defesa Civil; 

II - custear prestação dos serviços na área da Defesa Civil; 
III - custear a construção, reforma, ampliação, aquisição ou locação de 

imóveis, seja em caráter preventivo, de resposta aos desastres ou para reabilitação 
dos cenários atingidos, assim como para a prestação de serviços de Defesa Civil nas 
Situações de Emergência e Estado de Calamidade Pública; 

IV - adquirir material permanente e de consumo, assim como outros 
insumos necessários ao desenvolvimento dos programas e das ações de Defesa 
Civil. 

 
Art. 13º - Os bens adquiridos com os recursos da Defesa Civil constituirão 

patrimônio do Município, com uso exclusivo para essa finalidade. 
 
Art. 14º - Cria o Fundo Municipal de Defesa Civil - FUMDEC, de natureza 

contábil e financeira, com o objetivo de centralizar e gerenciar recursos orçamentários 
para os programas destinados as ações de preparação, de prevenção, de socorro, de 
assistência e de recuperação em áreas atingidas por desastres ocorridos no 
Município. 

Art. 15º - A presente Lei será regulamentada pelo Poder Executivo 
Municipal a partir de sua publicação. 



Art. 16º - 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  janeiro 

de  2017. 

 

 

 

 

 

 
ADIB ELIAS JÚNIOR 
Prefeito Municipal 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
República Federativa do Brasil 

Estado de Goiás 
Município de Catalão 

 

LEI Nº 3.451,   de   04 de  janeiro  de 2017 
 
 

“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”. 
 

 

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

 
Art. 1º - Fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado, em 

nome do Município de Catalão, a firmar convênio com o CLUBE RECREATIVO E 
ATLÉTICO CATALANO – CRAC e a conceder contribuição financeira de aplicação 
compulsória destinada ao incentivo desportivo educacional e de rendimento, até a 
importância de R$ 950.000,00 (novecentos e cinquenta mil reais). 

 
Parágrafo Único – Da contribuição financeira autorizada no caput 

deste artigo, o Clube deverá utilizar 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. 

 
Art. 2º - 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. 3º - A contribuição financeira tratada nesta lei é recurso público 

municipal com destinação especifica 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 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. 4º - Para fazer face aos recursos financeiros autorizados por 

esta lei o CLUBE RECREATIVO E ATLÉTICO CATALANO – CRAC, deverá  
apresentar o plano de aplicação e, posteriormente, a devida prestação de contas 
referente à contribuição recebida na forma exigida pela Controladoria Interna do 
Município. 

 
Art. 5º - As despesas decorrentes da aplicação desta Lei serão 

suportadas por dotações orçamentárias próprias vigentes, a conta da seguinte verba: 
 
20170738 – Ficha 
27.812.4018.4127 – Manutenção da Sec. Municipal de Esporte, 
Juventude e Lazer; 
3.3.50.43- Subvenções Sociais. 
100 – Recursos Ordinários. 

 

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 04 (quatro) dias do mês de  janeiro 

de  2017. 

 

 

 

 

 

 
ADIB ELIAS JÚNIOR 



Prefeito Municipal 

 

 
 

 

 
República Federativa do Brasil 

Estado de Goiás 
Município de Catalão 

 
LEI Nº 3.452,  de  04 de  janeiro  de 2017 
 

“Altera o dispositivo do item 11, do Inciso IV, 
do Artigo 2º, da Lei nº 2.637, de 19 de 
dezembro de 2008 e dá outras providências.” 
 

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

Art. 1º - Fica alterado o dispositivo do Item 11, do Inciso IV, do Artigo 2º, 
da Lei nº 2.637, de 19 de dezembro de 2008, que passa a ter a seguinte redação: 

Art. 2º. Os órgãos classificados como de assessoria, apoio e 
auxiliares, terão sua estrutura composta da seguinte forma: 

I – (...) 

II – (...) 

III – (...) 

IV – Órgãos Auxiliares 

11 – Secretaria Municipal de Transportes 

Art. 2º - Todas as demais disposições da Le nº 2.637, de 19 de dezembro 
de 2017 continuam em vigor. 

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 04 (quatro) dias do mês de  janeiro 

de  2017. 

 

 
ADIB ELIAS JÚNIOR 
Prefeito Municipal 

 

 
República Federativa do Brasil 

Estado de Goiás 
Município de Catalão 

 

LEI Nº 3.453,  de  04 de  janeiro  de 2017 
 
 

“DISPÕE SOBRE O PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E 
ESTÍMULO A QUITAÇÃO DE DÉBITOS FISCAIS – PRC-
2017. E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. ” 
 

 

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

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

PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ESTÍMULO A QUITAÇÃO DE 
DÉBITOS FISCAIS – PRC-2017. 

 
Art. 2º - O Programa de Recuperação de Créditos Fiscais 

destina-se a promover a regularização de créditos do Município, 
decorrentes de débitos de pessoas físicas ou jurídicas, relativos aos 
tributos municipais, com vencimento até 31 de dezembro de 2016, 
constituídos ou não, inscritos ou não em dívida ativa, parcelados ou a 
parcelar, protestados ou a protestar, ajuizados ou a ajuizar, com 
exigibilidade suspensa ou não, inclusive os decorrentes de falta de 
recolhimento de valores retidos. 

 
§ 1° - Poderá ingressar também no Programa de 

Recuperação e Estímulo a Quitação de Débitos Fiscais, Créditos de: 
Meio Ambiente, Vigilância Sanitária e Fiscalização de Postura e ITR.  



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

tributários ou não, já executados judicialmente, com bens penhorados ou 
com efetivação de depósitos em dinheiro, os quais somente poderão ser 
pagos ou parcelados após manifestação da Procuradoria Geral do 
Município.  

 
§ 3° - Os créditos sob discussão judicial poderão ser 

objetos de pagamento ou parcelamento na forma prevista nesta Lei, 
desde que o interessado desista de toda e qualquer ação que envolva o 
crédito objeto da discussão judicial, incluindo os embargos à execução, 
ações anulatórias e os recursos pendentes de apreciação, com renúncia 
do direito sob o qual se fundam, nos autos judiciais respectivos, inclusive 
na hipótese do § 2º deste artigo. 

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

honorários advocatícios e as demais pronunciações de direito relativas 
ao processo judicial, que serão pagas no ato da adesão ao Programa de 
Recuperação e Estímulo a Quitação de Débitos Fiscais – PRC-2017.  

 
Art. 3º - A administração do PRC-2017 será exercida 

exclusivamente pela Secretaria Municipal da Fazenda, a quem compete 
o gerenciamento e a implementação dos procedimentos necessários à 
execução do Programa, notadamente: 

 
I – expedir atos normativos necessários à execução do 

Programa; 
 
II – promover a integração das rotinas e procedimentos 

necessários à execução do PRC-2017, especialmente no que se refere 
aos sistemas informatizados dos órgãos envolvidos; 

 
III – receber as opções pelo PRC-2017; 
 
IV – excluir do Programa os optantes que descumprirem 

as condições previstas nesta Lei. 
 
Art. 4º - O ingresso no PRC-2017 dar-se-á por opção da 

pessoa física ou jurídica, que fará jus a regime especial de consolidação 
e parcelamento dos débitos referidos no art. 2º desta Lei.  

 
Parágrafo Único. O ingresso no PRC-2017, a critério do 

optante, poderá implicar a inclusão da totalidade dos débitos referidos no 
art. 2.º desta Lei, em nome da pessoa física ou jurídica, inclusive aqueles 
não constituídos, que serão incluídos no Programa mediante termo de 



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

 
Art. 5º - A opção pelo PRC-2017 poderá ser formalizada 

por “Termo de Opção e Confissão de Dívida do PRC-2017”, com 
confissão total ou parcial de débitos, conforme modelos a serem criados 
pela Secretaria Municipal da Fazenda. 

 
§ 1º - No documento confirmatório da opção constará 

número gerado pelo sistema informatizado de arrecadação municipal, em 
conjunto com o número de inscrição no CNPJ ou do CPF, para pessoa 
jurídica ou física, respectivamente, em todos os demais atos e 
procedimentos praticados no âmbito do PRC, constituindo, para todos os 
fins de direito, identificação eletrônica, ficando sua utilização sob plena e 
total responsabilidade das pessoas física e jurídica optantes. 

 
§ 2º - Os débitos ainda não constituídos deverão ser 

confessados pela pessoa física ou jurídica, de forma irretratável e 
irrevogável, até a data de adesão ao PRC-2017. 

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

 
§ 1º - A consolidação abrangerá todos os débitos 

existentes em nome da pessoa física ou jurídica até a data da assinatura 
do Termo de Opção e confissão do PRC/17, na condição de contribuinte 
ou responsável, constituído ou não, inclusive os acréscimos legais, 
determinados nos termos da legislação vigente à época da ocorrência do 
respectivo fato gerador, inclusive a atualização monetária à época 
prevista.  

 
§ 2º - Na hipótese de crédito com exigibilidade suspensa 

por força de concessão de medida liminar em mandado de segurança, ou 
outra ação judicial, a inclusão no PRC, dos respectivos débitos, fica 
condicionada ao encerramento do feito por desistência expressa e 
irrevogável da respectiva ação judicial e de qualquer outra, assim como à 
renúncia do direito, sobre os mesmos débitos, sobre o qual se funda a 
ação. 

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

artigo, bem como a desistência ali referida deverá ser formalizada, 
mediante confissão, na forma e prazos estabelecidos no § 3.º do art. 5º 
desta Lei, nas condições estabelecidas pela Secretaria Municipal da 
Fazenda. 

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

renúncia ao direito sobre que se fundam, os depósitos judiciais efetuados 



deverão ser convertidos em renda ao Erário, permitida inclusão no PRC-
2017 de eventual saldo devedor. 

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

não em dívida ativa, poderão ser liquidados, mediante solicitação 
expressa e irrevogável da pessoa física ou jurídica optante, mediante 
compensação de créditos, líquidos e certos, vencidos ou vincendos, 
próprios ou de terceiros, relativos a tributo incluído no âmbito do PRC-
2017. 

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

do art. 2º desta Lei, ocorrendo o pagamento à vista (cota única), será 
anistiado em 100% (cem por cento), em relação aos juros e multa de 
mora se pago até 31/01/2017. 

 
§ 1º - A partir de 01/02/2017, o débito tributário ou não, 

consolidado na forma do art. 2º desta Lei, ocorrendo o pagamento até 
28/02/2017, será anistiado em 90% (noventa por cento), em relação aos 
juros e multa de mora. 

 
§ 2º - A partir de 01/03/2017, o débito tributário ou não, 

consolidado na forma do art. 2º desta Lei, ocorrendo o pagamento até 
31/03/2017, será anistiado em 80% (oito por cento), em relação aos juros 
e multa de mora.  

 
§ 3º - O débito referente à Multa por Descumprimento das 

Obrigações acessórias (multa formal), pago à vista (cota única), será 
concedido desconto de 80% (oitenta por cento) do total do valor da 
multa, inclusive multas autuadas pela Fiscalização de Postura, Vigilância 
Sanitária e Meio Ambiente.  

 
§ 4º – os débitos superiores à R$ 60.000,00 (sessenta mil 

reais) poderão ser pagos em maior número de parcelas, ficando a 
Administração autorizada a decidir a quantidade de parcelas para o 
pagamento.  

 
§ 5º - A parcela mínima, para pessoa física, será de R$ 

50,00 (cinquenta reais). 
 
§ 6º - A parcela mínima, para pessoa jurídica, será de R$ 

300,00 (trezentos reais). 
 
Art. 8º - A opção pelo PRC-2017, sujeita a pessoa física 

ou jurídica a: 
 



I – confissão irrevogável e irretratável da totalidade dos 
débitos incluídos no Programa; 

 
II – aceitação plena e irretratável de todas as condições 

estabelecidas para o ingresso e permanência no Programa; 
 
 
III – pagamento regular das parcelas do débito 

consolidado, bem como dos tributos e das contribuições com vencimento 
posterior ao ingresso no respectivo Programa.  

 
Art. 9º - A pessoa física ou jurídica optante pelo PRC-

2017, será dele excluída nas seguintes hipóteses, mediante ato da 
Secretaria Municipal da Fazenda: 

 
I – inobservância de qualquer das exigências 

estabelecidas no Programa; 
 
II – inadimplemento, por dois meses consecutivos ou três 

meses alternados no caso de débitos superiores a R$ 60.000,00 
(sessenta mil reais), o que primeiro ocorrer, relativamente a qualquer dos 
tributos e contribuições abrangidos pelo PRC-2017, inclusive os com 
vencimento após a assinatura do Termo de Opção e Confissão do PRC-
2017;  

 
III – constatação, caracterizada por lançamento de ofício, 

de débito correspondente a tributo abrangido pelo PRC-2017 e não 
incluído na confissão, salvo se integralmente pago no prazo de trinta 
dias, contado da ciência do lançamento ou da decisão definitiva na 
esfera administrativa ou judicial; 

 
IV – compensação ou utilização indevida de créditos; 
 
V – decretação de falência, extinção, pela liquidação, ou 

cisão da pessoa jurídica; 
 
VI – concessão de medida cautelar fiscal, nos termos da 

Lei nº 8397, de 06 de janeiro de 1992 - Lei de Medida Cautelar Fiscal; 
 
VII – prática de qualquer procedimento tendente a subtrair 

receita da optante, mediante simulação de ato; 
VIII – decisão definitiva, na esfera judicial, total ou 

parcialmente desfavorável à pessoa física ou jurídica. 
 
Parágrafo Único. A exclusão da pessoa física ou jurídica 

do PRC-2017 implicará na exigibilidade imediata da totalidade do crédito 



confessado e ainda não pago e na automática execução da garantia 
prestada, restabelecendo-se, em relação ao montante não pago, os 
acréscimos legais na forma da legislação aplicável à época da ocorrência 
do respectivo fato gerador.  

 
Art. 10 - Não poderão ser beneficiadas pelo PRC-2017 as 

pessoas jurídicas das seguintes atividades: 
 
I - Bancos comerciais, bancos de investimentos, bancos 

de desenvolvimento, caixas econômicas, sociedades de crédito, 
financiamento e investimento, sociedades de crédito imobiliário, 
sociedades corretoras de títulos, valores mobiliários e câmbio, 
distribuidoras de títulos de valores mobiliários; 

 
II - Empresas de arrendamento mercantil, cooperativas de 

crédito, empresas de seguros privados e de capitalização e entidades de 
previdência privada aberta e as que explorem as atividades de prestação 
cumulativa e continua de serviços de assessoria creditícia; 

 
III - Mercadológica, gestão de crédito, seleção de risco, 

administração de contas a apagar e a receber, compras de direitos 
creditórios resultantes de venda mercantis a prazo ou de prestação de 
serviço (factoring). 

 
Art. 11 - O benefício previsto nesta Lei não implica em 

direito adquirido para os contribuintes que já tenham quitado seus 
débitos com respectiva incidência de juros e multa. 

 
Art. 12 - Os benefícios desta Lei serão compensados com 

o aumento da arrecadação decorrente da própria Lei, e decorrente dos 
créditos do Município que serão espontaneamente declarados e 
confessados pelos contribuintes. 

 
Art. 13 – Não inclui no PRC-2017 a anistia referente à 

Atualização Monetária, a qual deverá observar a Legislação Pertinente. 
 
Art. 14 – Fica o Chefe do Executivo autorizado a divulgar o 

Programa de Recuperação e Estímulo a Quitação de Débitos Fiscais – 
PRC-2017 - nos principais meios de comunicação, tais como: televisão, 
rádio, internet, jornal, revista, cartaz, outdoor e etc. 

 
Art. 15 - 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 04 (quatro) dias do mês de  janeiro 

de  2017. 

 

 

 

 

 

 
ADIB ELIAS JÚNIOR 
Prefeito Municipal 

 

 
República Federativa do Brasil 

Estado de Goiás 
Município de Catalão 

 

LEI Nº 3.454,  de  19 de  janeiro  de 2017 
 

“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 7,64% (sete vírgula sessenta e quatro 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/2017 

   
 

GRUPO C 

 N.º VAGAS CARGO VALOR - R$ 

032 ASSISTENTE DE ENSINO III                                   20 hs. aulas 1.149,40 
                                                                                   30 hs. aulas 1.724,10 

  (Formação em ensino médio técnico em magistério)            40 hs. aulas 2.298,80 

 

ANEXO V 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO 

ESTRUTURA DOS CARGOS EFETIVOS REGIDOS PELO REGIME ESTATUTÁRIO 

QUADRO DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL  

REF.: JANEIRO/2017 

 

 
 

 
 

GRUPO C 

 N.ºVAGAS CARGO VALOR - R$ 

300 PROFESSOR PD-1                                                      20 hs. aulas 1.149,40 
  (Nível superior em curso de licenciatura de graduação plena)                  30 hs. aulas 1.724,10 
                                                                                      40 hs. aulas 2.298,80 
      

020 PROFESSOR PD-1 (c/ lotação Distr. Sto. Ant. Rio Verde e Região)     20 hs. aulas 1.149,40 
  (Nível superior em curso de licenciatura de graduação plena)              30 hs. aulas 1.724,10 
  (c/ lotação Distrito Santo Antônio do Rio Verde e região)         40 hs. aulas 2.298,80 

 

  

 Art. 3º - As despesas decorrentes desta lei correrão à conta das 
dotações orçamentárias próprias vigentes. 

 
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 2017. 

 
 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE 

CATALÃO-GO, Estado de Goiás, aos 19 (dezenove) dias do mês de  

janeiro de  2017. 

 

 



 

 

 

 
ADIB ELIAS JÚNIOR 
Prefeito Municipal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
República Federativa do Brasil 

Estado de Goiás 
Município de Catalão 

 
 

LEI Nº 3.455,  de  19 de  janeiro  de 2017 
 
 

“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 2017, 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 serão de até R$ 

12.000.000,00 (doze milhões de reais), para manutenção geral das atividades da 

Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Dr. Jamil Sebba em 2017, a serem pagos em 

12 (doze) parcelas mensais de até R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais). 

  

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:  

- 09.0401.10.301.4009.4037. 335043 

 

Art. 5.º Existe previsão para concessão da presente subvenção na  

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 CATALÃO-

GO, Estado de Goiás, aos 19 (dezenove) dias do mês de  janeiro de  

2017. 

 

 

 

 

 

 
ADIB ELIAS JÚNIOR 
Prefeito Municipal 



 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
República Federativa do Brasil 

Estado de Goiás 
Município de Catalão 

 
 

LEI Nº 3.456,  de  08 de  fevereiro  de 2017 
 
 

“AUTORIZA A SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ÁGUA 
E ESGOTO DE CATALÃO – SAE, A RESSARCIR 
DESPESAS EFETUADAS PELO MUNICÍPIO DE CATALÃO 
COM O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 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 a SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL 

DE ÁGUA E ESGOTO DE CATALÃO – SAE, autarquia municipal 

criada pela Lei Municipal nº 1.922, de 20 de setembro de 2001, 



autorizada a ressarcir ao Município de Catalão as despesas efetuadas 

pelo tesouro municipal com operações de crédito oriundos de 

convênios e/ou contratos, cujos recursos financeiros resultante dos 

mesmos tenham sido aplicados na manutenção, construção, 

ampliação e/ou remodelação do sistema público de abastecimento de 

água, com ampliações de captações, adutora de água bruta, 

subadutoras, reservatórios, ampliação da ETA, além da implantação 

de redes de distribuição  ligações prediais, no território do Município 

de Catalão, Estado de Goiás.    

 

Art. 2º Os ressarcimentos previstos no art. 1º 

sujeitam-se à disponibilidade de caixa e a programação financeira de 

forma a não comprometer o equilíbrio das contas pública da SAE. 

Art. 3º - 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.4º - 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 08 (oito) dias do mês de  fevereiro de  2017. 

  

 

 

 

 

 
ADIB ELIAS JÚNIOR 
Prefeito Municipal 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
República Federativa do Brasil 

Estado de Goiás 
Município de Catalão 

 
 

LEI Nº 3.457,  de  08 de  fevereiro  de 2017 
 
 

“Insere parágrafo único ao Artigo 4º, da Lei Municipal 
de nº 1.922, de 20 de setembro de 2001 (lei de criação 
da SAE) e dá outras providências”. 

 
 

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

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

promulgo a seguinte Lei: 

 

Art.1º - O Artigo 4º, da Lei Municipal de nº 1.922, de 20 de 

setembro de 2001, passa, a partir desta data a vigorar acrescido do Parágrafo único, com 

a seguinte redação: 

 

“Lei 1.922, de 20 de setembro de 2001 

 



Art. 4º - Para a consecução de suas finalidades e objetivos, a 

Superintendência Municipal de água e esgoto poderá firmar convênios, contratos, 

acordos e ajustes com órgãos e entidades da Administração Pública Federal, Estadual e 

Municipal, bem como com organismos internacionais e entidades ou Empresas privadas, 

obedecendo a legislação que regula o assunto. 

 

Parágrafo único – Em caso de convênios e/ou contratos, que 

por motivos de melhores garantias e menores taxas de juros tenham sido firmados 

pelo Município de Catalão, cujos recursos financeiros oriundos dos mesmos 

tenham sido aplicados na manutenção, construção, ampliação e/ou remodelação 

dos sistemas públicos de saneamento básico e sistema de abastecimento de água 

no território do Município, fica a SAE obrigada a efetuar o ressarcimento financeiro 

ao Município de Catalão de todas as despesas efetuadas pelo tesouro municipal 

cujos recursos tenham sido aplicados em obras e serviços de finalidade e 

competência da SAE”. 

Art.2º - 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 08 (oito) dias do mês de  fevereiro de  2017. 

  

 

 

 

 

 
ADIB ELIAS JÚNIOR 
Prefeito Municipal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
República Federativa do Brasil 

Estado de Goiás 
Município de Catalão 

 
 

LEI Nº 3.458,  de  08 de  fevereiro  de 2017 
 
 

“Autoriza o Município de Catalão a firmar convênio com 

ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE CATALÃO e a conceder 

subvenção social (para ser utilizada na contratação de 

serviços de transporte de alunos do CAEE - SANTA CLARA, 

desta cidade), da forma que especifica e dá outras 

providências”. 

 

 

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

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

promulgo a seguinte Lei: 

 



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

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

ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE CATALÃO, inscrita no CNPJ sob o n.º 

00.146.373/0001-75, com sede na Rua dos Boiadeiros, n.º 218, Vila Cruzeiro, nesta 

cidade, objetivando a concessão de subvenção social para ser utilizada pela 

Associação Pestalozzi de Catalão na contratação de serviços de transporte para os 

alunos do Centro de Atendimento Educacional Especializado Santa Clara, desta 

cidade, mantido pela referida Associação.  

 

§ 1º - Fica o Município autorizado a conceder subvenção social 

à ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE CATALÃO, até a importância de R$ 161.000,00 

(cento e sessenta e um mil reais). 

 

§2º - Os repasses ocorrerão em parcelas mensais, cujos 

valores e datas serão definidos em convênio, e deverão ser aplicados na contratação 

de transporte para alunos do CAEE SANTA CLARA.  

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

ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE CATALÃO deverá apresentar o plano de aplicação, 

e, posteriormente, a devida prestação de contas referente à subvenção recebida nas 

datas e moldes indicados pela Diretoria de Contabilidade deste Município.  

 

Art. 3º - As despesas 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. 4º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, 

revogadas as disposições em contrário, surtindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro 

de 2017.  

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CATALÃO-

GO, Estado de Goiás, aos 08 (oito) dias do mês de  fevereiro de  2017. 

  

 

 

 

 

 
ADIB ELIAS JÚNIOR 
Prefeito Municipal 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
República Federativa do Brasil 

Estado de Goiás 
Município de Catalão 

 
 

LEI Nº 3.459,  de  08 de  fevereiro  de 2017 
 
 

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

 

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

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

promulgo a seguinte Lei: 

 



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

em nome do Município de Catalão, a firmar convênio de parceria com a ASPDEC – 

ASSOCIAÇÃO DAS PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA DE CATALÃO, 

associação civil de direito privado, sem fins econômicos, com autonomia 

administrativa e financeira, reconhecida de utilidade pública via da lei municipal de nº 

2.296, de 10 de junho de 2005, com sede nesta cidade, visando à colaboração 

financeira do Município à Associação para ajudar na manutenção e funcionamento 

regular da entidade.  

 

Art.2º - O Município fica autorizado a conceder subvenção 

financeira no valor de até R$ 30.000,00 (Trinta mil reais) a ser repassada no decorrer 

do exercício de 2017, para ser utilizada na cobertura de despesas 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 financeiros autorizados por 

esta lei a ASPDEC, deverá apresentar o plano de aplicação e, posteriormente, a 

devida prestação de contas referente à contribuição recebida na forma exigida pela 

Controladoria Interna do Município. 

 

Art. 4º - As despesas decorrentes da aplicação desta Lei serão 

suportadas pela seguinte dotação orçamentária: 

 

14.1401.08.122.4001.4163 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.  

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CATALÃO-

GO, Estado de Goiás, aos 08 (oito) dias do mês de  fevereiro de  2017. 

  

 

 

 

 

 
ADIB ELIAS JÚNIOR 
Prefeito Municipal 

 

 
 

 
República Federativa do Brasil 

Estado de Goiás 
Município de Catalão 

 
 

LEI Nº 3.460,  de  15 de  fevereiro  de 2017 
 
 

“Dispõe sobre a contratação temporária para o 
atendimento de necessidade de excepcional 
interesse público do Poder Executivo do 
Município de Catalão/GO e dá outras 
providências". 
 

 

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

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

seguinte Lei: 

 



Art. 1º – Para atender à necessidade temporária de excepcional interesse 

público, caracterizada pelo Decreto nº 115 de 30 de janeiro de 2017 e com base no 

permissivo constitucional do artigo 37, IX da Constituição Federal, fica o Poder 

Executivo autorizado a efetuar a contratação de servidores, por prazo determinado, 

para atender a rede municipal de ensino e de saúde, no âmbito urbano, rural e no 

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

nesta lei. 

Art. 2º – Os contratos terão vigência da data da efetiva da contratação, 

encerrando-se em 31 de dezembro de 2017, podendo ser prorrogados pelo período 

de doze meses ou até a homologação de concurso público que será realizado para o 

preenchimento das vagas. 

Art. 3º - Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse 

público para efeitos do presente diploma legal, a continuidade da prestação de 

serviços essenciais de educação, especificamente do ensino infantil e fundamental no 

âmbito municipal, situação criada principalmente em decorrência do aumento da 

demanda de alunos por vagas na rede municipal, pelas aposentadorias e licenças 

legais de servidores, aliado ao fato de suspensão do concurso público realizado para 

provimento dos cargos vagos na administração pública do Município de Catalão, bem 

como diante da anulação, com trânsito em julgado, do concurso público – edital nº 

01/2006 e dos atos de homologação, nomeação e posse dos candidatos aprovados 

para o cargo de Professor PD-I que já entraram em exercício, e a abstenção de 

convocar outros candidatos aprovados, aliado ao déficit de profissionais no quadro 

servidores para provimento das necessidades de extrema urgência. 

Art. 4º - Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse 

público para efeitos do presente diploma legal, a continuidade da prestação de 

serviços essenciais de saúde, diante da necessária continuidade da prestação de 

serviços essenciais de saúde, situação criada principalmente em decorrência do risco 

de endemia, aliado ao déficit de profissionais no quadro servidores para provimento 

das necessidades de extrema urgência. 



Art. 5º - O recrutamento do pessoal será feito em processo seletivo 

público simplificado de análise de currículo para preenchimento de vagas 

exclusivamente de excepcional interesse público, devendo ser amplamente divulgado. 

Art. 6º - Os contratos de que trata esta Lei serão de natureza jurídica 

administrativa, não gerando qualquer vínculo permanente, estabilidade ou efetividade. 

Art. 7º - Os contratados nos termos desta lei estarão sujeitos aos mesmos 

direitos, deveres e proibições, inclusive o atinente à acumulação de cargos e funções 

públicas e ao regime de disciplina e responsabilidade vigentes para os demais 

servidores públicos municipais, no que couber. 

Art. 8º - É assegurado ao contratado o direito ao gozo de licença para 

tratamento de saúde, dada por acidente que importe na impossibilidade total ou 

parcial do exercício de suas funções, vedadas quaisquer outras espécies de 

afastamento. 

Art. 9º - Somente poderão ser contratados os interessados que 

comprovarem os seguintes requisitos: 

I – Ter idade a partir de 18 (dezoito) anos; 

II – ser brasileiro (a) nato ou naturalizado; 

III – estar quite com as obrigações militares e eleitorais; 

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

incompatíveis com o exercício da função; 

V – possuir habilitação profissional exigida para o exercício do cargo, nos 

termos da legislação vigente. 

Art. 10 - Fica o Poder Executivo autorizado a efetuar a contratação de até 

110 (cento e dez) professores PD-1 (nível magistério completo e/ou licenciatura 

completa), 48 (quarenta e oito) merendeiras e 55 (cinquenta e cinco) Auxiliares de 

Serviços destinados à Secretaria Municipal de Educação. 



§ 1º - O valor da remuneração do Professor será o salário base do 

Professor PD-1, com jornada de quarenta (40) horas semanais e o de Merendeiras e 

Auxiliares de Serviços, o salário base, todos de acordo com o quadro de cargos e 

salários vigentes do Poder Executivo, ou seja: 

 
 

Art. 11 – As contratações eventualmente realizadas por esta lei ficam 

condicionadas ao atendimento para atender às projeções de despesa de pessoal e 

aos acréscimos dela decorrentes diante da adequação orçamentária e financeira com 

a LDO e compatibilidade com o PPA do Município no Projeto de Atividade 

Manutenção da MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO BÁSICO E FUNDAMENTAL 

com a dotação orçamentária 25.2601.12.3612.4005.4044-019004. 

Art. 12 – Fica o Poder Executivo autorizado a efetuar a contratação de até 

50 (cinquenta) agentes comunitários de saúde – ACS, 50 (cinquenta) agentes de 

combate à endemia - ACE, 01 (um) assistente social com registro no conselho de 

classe, 12 (doze) motoristas – exigido CNH “D” e/ou “E”; curso de condução de 

veículo de emergência – CVE e/ou curso de movimentação de produtos perigosos – 

MOPP e/ou curso de primeiros socorros, todos destinados à Secretaria Municipal de 

Saúde, de acordo com o quadro de cargos e salários vigentes do Poder Executivo, ou 

seja: 

 

Nº DE 
VAGAS 

CARGO  HORAS/SEMANAIS SALARIO 
JAN/2017 

110 (cento e 
dez) 

Professor PD-1 40 (quarenta) R$ 2.298,00 

48 (quarenta 
e oito) 

Merendeira  40 (quarenta) R$ 937,00 

55 
(cinquenta e 
cinco) 

Auxiliar de 
Serviço  

40 (quarenta) R$ 937,00 

Nº DE 
VAGAS 

CARGO  HORAS/SEMANAIS SALARIO 
JAN/2017 

50 Agente Comunitário 40 (quarenta) R$ 1.249,15 



 

Art. 13 – As contratações eventualmente realizadas por esta lei ficam 

condicionada ao atendimento para atender às projeções de despesa de pessoal e aos 

acréscimos dela decorrentes diante da adequação orçamentária e financeira com a 

LDO e compatibilidade com o PPA do Município no Projeto de Atividade Manutenção 

do FMS, com a dotação orçamentária 04.0401.10.301.4009.4037-319004. 

Art. 14 – A extinção do contrato de excepcional interesse público 

extinguirá sem direito a indenizações, podendo ocorrer pelo exaurimento da sua 

vigência; pela rescisão administrativa, no caso de infração disciplinar; pela 

conveniência da administração; pela assunção do contratado de cargo público ou 

emprego compatível, e por iniciativa do contratado. 

Art. 15 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CATALÃO-GO, Estado de 

Goiás, aos 15 (quinze) dias do mês de  fevereiro de  2017. 

  

 

 

 

 

 
ADIB ELIAS JÚNIOR 
Prefeito Municipal 

 

Alt. Lei 3.503, de 20.09.2017 

 

(cinquenta) de Saúde 

50 
(cinquenta) 

Agente de combate 
à endemia 

40 (quarenta) R$ 1.325,14 
 

01 (uma) Assistente Social 30 (trinta) R$ 3.925,40 
 

12 (doze) 
 

Motorista 40 (quarenta) R$ 1.082,83 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
República Federativa do Brasil 

Estado de Goiás 
Município de Catalão 

 
 

LEI Nº 3.461,  de  24 de  fevereiro  de 2017 

 

“AUTORIZA O MUNICÍPIO DE CATALÃO A DOAR COM 
ENCARGO AO ESTADO DE GOIÁS, ÁREA DE TERRENO 
QUE ESPECIFICA PARA A CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA 
DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS, 
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. 

 

 

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, no 

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

Municipal, sanciono e promulgo a seguinte Lei: 

 



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

autorizado a doar ao Estado de Goiás, para construção e implantação da 

Agência da Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás, nesta cidade, 

área de terreno com 822,50m2, no Setor Santa Helena II, com as 

seguintes medidas e confrontações: 

 

- pela frente mede 60,00 metros e confronta com a 

Rua Camilo Ferraz de Magalhães, lado par; aos fundos divide pelo valo 

com Pedro Luiz da Silva; pelo lado direito mede 17,00 metros e confronta 

com a Rua “A”, lado par; e, pelo lado esquerdo mede 10,00 metros e 

confronta com a Rua Leopoldo de Bulhões, lado ímpar. Registrado sob o 

n° R.14-3.749, ficha 01 no Livro 2 de Registro Geral, aos 02.09.1980”. 

 

Parágrafo único - A área objeto da doação de que 

trata esta lei foi avaliada pela Comissão de Avaliação de Bens Imóveis 

do Município de Catalão, para fins de doação, em R$ 200.000,00 

(Duzentos mil reais).  

 

Art. 2º – O donatário ficará obrigado a:  

 

I – utilizar a área exclusivamente para a finalidade 

prevista no artigo 1º desta lei;  

II – a doação será feita com o encargo do Estado de 

Goiás edificar a sede local da Agência da Secretaria da Fazenda do 

Estado de Goiás, que deverá estar funcionando dentro do prazo máximo 

de 05 (cinco) anos, a partir da data de expedição do alvará de licença de 

construção, ensejando reversão do imóvel ao Município, se o prazo não 

for respeitado. 

 

Art. 3º – A alteração do destino da área, a 

inobservância das condições estabelecidas nesta lei, o inadimplemento 

de qualquer prazo fixado implicará resolução de pleno direito da doação, 

revertendo o imóvel ao domínio do Município, incorporando-se ao seu 

patrimônio todas as edificações, acessões e benfeitorias erigidas, mesmo 

que necessárias, sem direito a retenção e independentemente de 

qualquer indenização por parte do Municipalidade, seja a que título for. 

 

Art. 4º - Fica assegurado ao Município de Catalão o 

direito de fiscalizar o cumprimento das obrigações estauídas nesta lei, os 



prazos a serem observados e a cláusula de reversão, em caso de 

inadimplemento. 

 

Art. 5º - As despesas decorrentes da presente Lei, se 

houver, correrão à conta de dotação orçamentária própria, podendo ser 

suplementada, se for necessário. 

 

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 24 (vinte e quatro) dias do mês de  

fevereiro de  2017. 

 
 
 
 

ADIB ELIAS JÚNIOR 
Prefeito Municipal 

 
República Federativa do Brasil 

Estado de Goiás 
Município de Catalão 

 
 

LEI Nº 3.462,  de  17 de  março  de 2017 
 
 

“ALTERA O ARTIGO 19 DA LEI COMPLEMENTAR DE 
Nº 3.439, DE 08 DE DEZEMBRO 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 - O Art. 19, da lei complementar municipal nº 3.439, de 08 
de dezembro de 2016, passa, a partir desta data, a vigorar acrescido do inciso VIII, 
com a seguinte redação: 

 
 
“Lei 3.439, de 08 de dezembro de 2016: 
 
CAPÍTULO III 
 
DO MICROZONEAMENTO URBANO 
 
Art. 19 – ... 
 
I - ... 
 
VII - ... 
 
VIII – Zona Especial de Interesse do Esporte e Recreação 

(ZEIER). 
 
Parágrafo único – mantido”. 
 
 
Art.2º - A Zona Especial de Interesse do Esporte e Recreação 

(ZEIER), que ora se cria, está localização no Setor Central de Catalão, formada 
pelas áreas das matrículas nº 49.719 e 49.803 e Transcrição 2.426, de 
propriedade do Clube Recreativo e Atlético Catalano – CRAC. 

 
Parágrafo único – A ZEIER que ora se cria está situada na 

Avenida Raulina Fonseca Paschoal, lado ímpar, Rua Araguaia, lado ímpar, Rua 
João Luiz, lado ímpar e confrontação da área remanescente unificação das 
matrículas nº 49.719 e 49.803, perfazendo uma área total de 25.230,00 m², com as 
seguintes medidas e confrontações: Pela frente tem medida em arco com 
desenvolvimento de 163,69 m e confronta com lado ímpar da Avenida Raulina 
Fonseca Paschoal e possui chanfro pelo lado esquerdo com 1,64m; pelo fundo 
mede 151,55 m e confronta com o lado par da Rua João Luiz e possui um chanfro 
pelo lado esquerdo de 3,31m; pelo lado direito possui alinhamento irregular com as 
medidas 78,76m+15,04m+18,03m, e confronta com área remanescente das 
unificação das Matrículas nº 49.719 e 49.803; pelo lado esquerdo mede 142,44 m 
e confronta com o lado ímpar da Rua Araguaia. 

 
 



 Art.3º - A ZEIER constante do Art. 2º desta lei, constituída de uma 
área de 25.230,00m² é considerada inadequada ao uso residencial e comercial, 
onde serão permitidos apenas empreendimentos que tenham relação com o 
futebol amador ou profissional e de Recreação.  

 
Art. 4º - Ficam as Secretarias do Meio Ambiente e de Obras deste 

Município autorizadas a alterarem os mapas das Zonas Urbanas constante do 
Plano Diretor de Catalão, de forma a contemplar a ZEIER ora criada.  

 
Art.5º - 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 17 (dezessete) dias do mês de  março de  

2017. 

  

 

 

 

 

 
ADIB ELIAS JÚNIOR 
Prefeito Municipal 

 
República Federativa do Brasil 

Estado de Goiás 
Município de Catalão 

 
 

LEI Nº 3.463,  de  23 de  março  de 2017 
 
 

Autoriza o Município de Catalão a firmar convênio com ESCOLA CRECHE 

SÃO FRANCISCO DE ASSIS e a conceder subvenção social (para 

funcionamento de Creche, Jardim I e II e Ensino Fundamental no Setor 

Nossa Senhora de Fátima, nesta cidade), da forma que especifica e dá 

outras providências”. 



 

 

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

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

promulgo a seguinte Lei: 

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

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

ESCOLA CRECHE SÃO FRANCISCO DE ASSIS, inscrita no CNPJ sob o n.º 

03.887.815/0001-22, com sede na Rua Dona Josefina, n.º 310, Bairro Nossa Senhora 

de Fátima, nesta cidade de Catalão, no exercício de 2017, objetivando a manutenção 

geral e o funcionamento da referida Entidade de Ensino.  

 

§ 1º - Fica o Município autorizado a conceder subvenção social 

à entidade educacional ESCOLA CRECHE SÃO FRANCISCO DE ASSIS, até a 

importância de R$ 625.819,39 (Seiscentos e vinte e cinco mil, oitocentos e dezenove 

reais e trinta e nove centavos), durante o exercício de 2017.  

 

§ 2º - Os repasses ocorrerão mensalmente, sendo que os 

valores e as datas das parcelas serão definidos no convênio a ser firmado. 

 

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

CRECHE SÃO FRANCISCO DE ASSIS, deverá apresentar o plano de aplicação, e, 

posteriormente, a devida prestação de contas referente à subvenção recebida nos 

moldes indicados pela Controladoria Geral do Município. 

 

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

correrão por conta de verbas próprias constantes do Orçamento de 2017, a seguir 

especificadas: 

- 25.2601.12.365.4005.4049 – R$ 433.029,51 

- 25.2601.12.361.4005.4044 – R$ 203.789,88 



 

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

revogadas as disposições em contrário e surtindo seus efeitos a partir de primeiro de 

março de 2017.  

 
        GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CATALÃO-

GO, Estado de Goiás, aos 23 (vinte e três) dias do mês de  março de  

2017. 

  

 

 

 

 

 
ADIB ELIAS JÚNIOR 
Prefeito Municipal 

 

 
 
 
 

 
República Federativa do Brasil 

Estado de Goiás 
Município de Catalão 

 
 

LEI Nº 3.464,  de  23 de  março  de 2017 
 
 

“Autoriza o Município de Catalão a firmar convênio com a 

Fundação OBRAS SOCIAIS “JORGE FAHIN FILHO”, e a 

conceder subvenção financeira para manter em funcionamento 

a Escola Allan Kardec, sustentada e administrada pela 

Fundação, da forma que especifica e dá outras providências”. 

 



 

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

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

promulgo a seguinte Lei: 

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

em nome do Município de Catalão, a firmar convênio com a Fundação OBRAS SOCIAIS 

– JORGE FAHIN FILHO - mantenedora da Escola ALLAN KARDEC, com sede nesta 

cidade, no exercício de 2017, objetivando a manutenção geral e o funcionamento da 

entidade de ensino referenciada, mantida e administrada pela Fundação retro 

mencionada. 

 

§ 1º – Fica o Município autorizado a conceder subvenção 

financeira à entidade filantrópica OBRAS SOCIAIS “JORGE FAHIN FILHO”, para 

manutenção e funcionamento da Escola Allan Kardec, através do convênio referenciado 

no caput, até a importância de R$ 1.004.598,00 (Um milhão e quatro mil, quinhentos e 

noventa e oito reais), durante o exercício de 2017.  

 

§ 2º - Os repasses ocorrerão mensalmente, sendo que as datas e 

os valores das parcelas serão definidos no convênio a ser firmado. 

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

filantrópica OBRAS SOCIAIS “JORGE FAHIN FILHO” deverá apresentar o plano de 

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

recebidas nos moldes indicados pela Controladoria Geral do Município. 

 

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

correrão por conta de verbas próprias constantes do Orçamento de 2017, a seguir 

especificada: 

 

- 25.2601.12.361.4005.4044 – R$ 1.004.598,00 (Um milhão e 

quatro mil, quinhentos e noventa e oito reais). 



 

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

revogadas as disposições em contrário, surtindo seus efeitos a partir de 1º (primeiro) de 

março de 2017.  

 
        GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CATALÃO-

GO, Estado de Goiás, aos 23 (vinte e três) dias do mês de  março de  

2017. 

  

 

 

 

 

 
ADIB ELIAS JÚNIOR 
Prefeito Municipal 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

República Federativa do Brasil 
Estado de Goiás 

Município de Catalão 
 
 

LEI Nº 3.465,  de  23 de  março  de 2017 
 

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



 
 

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

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

promulgo a seguinte Lei: 

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

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

OBRAS SOCIAIS CASA DO CAMINHO FAMÍLIA LIMA, mantenedora do CENTRO 

DE EDUCAÇÃO INFANTIL MEIMEI, com sede nesta cidade, na Vila Cruzeiro I, no 

exercício de 2017, objetivando a manutenção geral e o funcionamento da Creche, 

Jardim I e II e Ensino Fundamental, mantida e administrada pelas Obras Sociais Casa 

do Caminho Família Lima. 

 

§ 1º - Fica o Município autorizado a conceder subvenção 

social à entidade filantrópica OBRAS SOCIAIS CASA DO CAMINHO FAMÍLIA LIMA, 

para manutenção e funcionamento do Centro de Educação Infantil Meimei, através do 

convênio referenciado no caput, até a importância de R$ 604.419,20 (Seiscentos e 

quatro mil, quatrocentos e dezenove reais e vinte centavos), durante o exercício de 

2017. 

 

§ 2º - Os repasses ocorrerão mensalmente, sendo que as 

datas e os valores das parcelas serão definidos no convênio a ser firmado. 

 

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

filantrópica OBRAS SOCIAIS CASA DO CAMINHO FAMÍLIA LIMA, deverá 

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

referente à subvenção recebida, nos moldes indicados pela Controladoria Geral do 

Município.  

 



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

correrão por conta de verbas próprias constantes do Orçamento de 2017, a seguir 

especificadas: 

- 25.2601.12.365.4005.4049 – R$ 417.851,00 

- 25.2601.12.361.4005.4044 – R$ 186.568,20 

 

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

revogadas as disposições em contrário e surtindo seus efeitos a partir de primeiro de 

março de 2017. 

 
        GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CATALÃO-

GO, Estado de Goiás, aos 23 (vinte e três) dias do mês de  março de  

2017. 

  

 

 

 

 

 
ADIB ELIAS JÚNIOR 
Prefeito Municipal 

 

 

 
 

República Federativa do Brasil 
Estado de Goiás 

Município de Catalão 
 
 

LEI Nº 3.466,  de  23 de  março  de 2017 
 
 

“Autoriza o Município de Catalão a firmar convênio com a 

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE EVANGÉLICA – mantenedora da 



CRECHE RECANTO INFANTIL e a conceder subvenção financeira 

objetivando a manutenção geral e o funcionamento do referido 

Estabelecimento Educativo - Creche (atendimento integral) berçário e 

maternal - da forma que especifica e dá outras providências”. 

 

 

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

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

promulgo a seguinte Lei: 

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

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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE EVANGÉLICA – CRECHE RECANTO INFANTIL, 

pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, com sede nesta cidade, no 

exercício de 2017, objetivando a manutenção geral e o funcionamento da referida 

Entidade de Ensino.  

 

§ 1º - O Município fica autorizado a conceder subvenção 

financeira à entidade ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE EVANGÉLICA – “CRECHE 

RECANTO INFANTIL”, para consecução dos objetivos previstos no caput deste 

artigo, até a importância de R$ 167.140,40 (Cento e sessenta e sete mil, cento e 

quarenta reais e quarenta centavos), para manutenção geral e funcionamento da 

Instituição, incluindo pagamento dos professores, auxiliares e encargos sociais e 

trabalhistas dos mesmos, durante o exercício de 2017.  

 

§ 2º - Os repasses ocorrerão mensalmente, sendo que as 

datas e os valores das parcelas serão definidos no convênio a ser firmado. 

 

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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE EVANGÉLICA – “CRECHE RECANTO INFANTIL”, 



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

contas referente às subvenções recebidas nos moldes indicados pela Controladoria 

Geral do Município.  

 

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

correrão por conta de verbas próprias constantes do Orçamento de 2017, a seguir 

especificada: 

- 25.2601.12.365.4005.4049 – R$ 167.140,40 (Cento e 

sessenta e sete mil, cento e quarenta reais e quarenta centavos). 

 

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

revogadas as disposições em contrário, surtindo seus efeitos a partir de 1º (primeiro) 

de março de 2017.  

 
        GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CATALÃO-

GO, Estado de Goiás, aos 23 (vinte e três) dias do mês de  março de  

2017. 

  

 

 

 
ADIB ELIAS JÚNIOR 
Prefeito Municipal 

 
 

República Federativa do Brasil 
Estado de Goiás 

Município de Catalão 
 
 

LEI Nº 3.467,  de  30 de  março  de 2017 
 
 



“Concede Incentivos Tributários vinculados ao Programa do 
Governo Federal “Minha Casa Minha Vida”. 

 

 

A Câmara Municipal 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 desonerado da Base de Cálculo do Imposto sobre 

Transmissão “Inter vivos”, a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por 

natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem 

como cessão de direitos à sua aquisição – ITBI, a transação compreendida em função do 

Programa do Governo Federal denominado “Minha Casa Minha Vida”, instituído pela Lei 

Federal nº 11.977, de 7 de julho de 2009, com suas alterações, e regulamentação pelo 

Decreto Federal nº 7.499, de 16 de junho de 2011, ou outro que lhe venha a substituir ou 

alterar. 

 

§ 1º – A desoneração prevista no caput e no parágrafo segundo 

deste artigo, somente será concedida para a transação de imóveis de empreendimentos 

destinados à população com renda familiar mensal que compõe a FAIXA I, atualizada 

com base nas normas editadas pelo Poder Executivo Federal. 

 

§ 2º – O disposto no caput deste artigo e em seu parágrafo 

primeiro, se aplica somente sobre a primeira transferência da unidade habitacional pronta 

e acabada realizada entre a instituição financeira e o beneficiário do programa. 

 

§ 3º – A isenção se aplica também às taxas incidentes sobre a 

emissão de laudos ou outro documento hábil a ser apresentado ao Cartório de Registro 

de Imóveis para comprovar a desoneração do ITBI. 

 

Art. 2º - Os benefícios previstos nesta Lei serão concedidos aos 

empreendimentos em que os beneficiários finais sejam aqueles inscritos no Programa 



Minha Casa Minha Vida – Recursos do FAR selecionados pelo Município de Catalão/GO, 

assim como os selecionados por entidades sem fins lucrativos responsáveis pela 

produção de empreendimentos pelo Programa Minha Casa Minha Vida–Recursos do 

FDS. 

 

Art. 3º - É condição indispensável para a concessão das isenções 

previstas nesta Lei Complementar que os projetos de empreendimentos vinculados ao 

PMCMV sejam financiados integralmente por instituição financeira autorizada pelo 

PMCMV. 

 

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 30 (trinta) dias do mês de  março 

de  2017. 

  

 

 

 
ADIB ELIAS JÚNIOR 
Prefeito Municipal 

 
 
 

 
 

República Federativa do Brasil 
Estado de Goiás 

Município de Catalão 
 

LEI Nº 3.468,  de  31 de  março  de 2017 
 



Declara de Utilidade Pública a Liga 
Independente de Futsal de Catalão, Goiás - 
Liga Regional de Esportes Amadores - 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 declarada a Utilidade Pública da Liga 
Independente de Futsal de Catalão, Goiás - Liga Regional de Esportes 
Amadores – inscrita no CNPJ/MF sob o nº 26.910.016/0001-25 com sede 
à Rua Célio Neto Paranhos, nº 865, Vila Teotônio Vilela, Catalão, Goiás, 
nos termos da Lei Municipal nº 1.328, de 02 de dezembro de 1.993. 

Art. 2º. Os efeitos da declaração de utilidade pública 
cessarão caso a instituição substitua os fins declarados no Estatuto ou 
deixe de cumprir as disposições nele previstas. 

Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação, revogando todas as disposições em contrário. 

              GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE 

CATALÃO-GO, Estado de Goiás, aos 31 (trinta e um )  dias do mês de  

março de  2017. 

  

 
 

ADIB ELIAS JÚNIOR 
Prefeito Municipal 

 
República Federativa do Brasil 

Estado de Goiás 
Município de Catalão 

 

LEI Nº 3.469,  de  26 de  abril  de 2017 
 

 



“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 4,8624% (quatro vírgula oitenta e seis 

vinte e quatro por cento), correspondente à variação do IGP-M (FGV) de abril/2016 

a março/2017, a partir de 1º (primeiro) de abril do corrente ano, sobre os valores 

da folha de pagamento de março de 2017. 

 

Art. 2º - Da recomposição salarial referenciada no caput do 

art. 1º desta lei, excetuam-se os servidores ocupantes dos cargos constantes da lei 

municipal nº 3.454, de 19 de janeiro de 2017, que já obtiveram reajuste salarial em 

janeiro deste ano em cumprimento à lei do piso nacional dos professores. 

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 CATALÃO-GO, Estado 

de Goiás, aos 26 (vinte e seis)  dias do mês de  abril de  2017. 



  

 
 
 
 
 

ADIB ELIAS JÚNIOR 
Prefeito Municipal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
República Federativa do Brasil 

Estado de Goiás 
Município de Catalão 

 

LEI Nº 3.470,  de  26 de  abril  de 2017 

 



 
“DISPÕE SOBRE A REVISÃO GERAL ANUAL 
SALARIAL AOS SERVIDORES DO PODER 
LEGISLATIVO 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 Legislativo Municipal autorizado a 

conceder reajuste salarial (revisão geral anual) aos servidores 

efetivos e comissionados no percentual de 4,8624% (quatro ponto 

oitenta e seis vinte e quatro por cento) conforme a variação do Índice 

Geral de Preços de Mercado, da Fundação Getúlio Vargas (IGP-M/FGV), 

referente ao acumulado do período mês de Abril de 2.016 ao mês de 

Março de 2017. 

 

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

publicação, retroagindo os seus efeitos ao dia 1º (primeiro) de Abril do 

ano de 2.017, revogadas às disposições em contrário. 

 
              GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CATALÃO-GO, Estado 

de Goiás, aos 26 (vinte e seis)  dias do mês de  abril de  2017. 

  

 

 

ADIB ELIAS JÚNIOR 
Prefeito Municipal 

 
República Federativa do Brasil 

Estado de Goiás 
Município de Catalão 

 



LEI Nº 3.471,  de  26 de  abril  de 2017 
 

 
“DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DO CONSELHO 
MUNICIPAL DE TURISMO 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 o COMTUR - CONSELHO MUNICIPAL 

DE TURISMO, que se constitui em órgão local na conjugação de esforços entre o 

Poder Público e a Sociedade Civil, de caráter deliberativo e consultivo para o 

assessoramento da municipalidade em questões referentes ao desenvolvimento 

turístico da cidade de Catalão, Estado de Goiás.  

 

§ 1º. O Presidente será eleito na primeira reunião do ano 

pelos pares. 

 

§ 2º. O Secretário Executivo será designado pelo presidente 

eleito, bem como o Secretário Adjunto quando houver necessidade de tal cargo.  

 

§ 3º. As Entidades da iniciativa privada acolhidas nesta Lei 

indicarão os seus representantes, titular e suplente, que tomarão assento no 

Conselho com mandato de dois anos, podendo ser reconduzidos por suas 

Entidades.  

 

§ 4º. Na ausência de Entidades específicas para outros 

segmentos, as pessoas que os representem poderão ser indicadas por 

profissionais da respectiva área ou, então, pelo COMTUR, desde que haja 

aprovação de dois terços dos seus membros, podendo ser reconduzidas por quem 

os tenham indicado. 

 

§ 5º. As pessoas de reconhecido saber em suas 

especialidades e aquelas que, de forma patente, possam vir a contribuir com os 

interesses turísticos da cidade poderão ser indicadas pelo COMTUR para um 

mandato de dois anos, com a aprovação de dois terços dos seus membros e, 

também, poderão ser reconduzidas pelo COMTUR.  



 

§ 6º. Os representantes do poder público municipal, titulares 

e suplentes, que não poderão ser em número superior a um terço do COMTUR, 

serão indicados pelo Prefeito e terão mandato até o último dia dos anos pares, 

também podendo ser reconduzidos pelo Prefeito.  

 

§ 7º. Para todos os casos dos parágrafos 3º, 4º, 5º e 6º do 

presente artigo, após o vencimento dos seus mandatos, os membros 

permanecerão em seus postos com direito a voz e voto enquanto não forem 

entregues à Presidência do COMTUR os ofícios com as novas indicações.  

 

§ 8º. As indicações citadas nos parágrafos 3º, 4º e 5º deste 

artigo poderão ser feitas em datas diferentes, em razão das eleições em diferentes 

datas nas Entidades e, portanto, com diferentes datas para o vencimento dos seus 

mandatos, datas que serão controladas pelo Secretário Executivo.  

 

§ 9º. Em se tratando de representantes oriundos de cargos 

estaduais ou federais, agraciados por esta Lei, automaticamente serão 

considerados membros aqueles que sejam os titulares dos cargos, e os quais 

indicarão os seus respectivos suplentes. 

 

Art.2º - O COMTUR se constituirá por 1/3 (um terço) de 

integrantes do Setor Público Municipal, indicados pelo Prefeito Municipal, e 2/3 

(dois terços indicados pela iniciativa privada, especialmente por entidades 

participantes do desenvolvimento e fomento do Turismo local.  

 

§ 1º - A quantidade de integrantes do Conselho será prevista 

no Regimento Interno a ser elaborado após a aprovação desta Lei.  

 

§ 2º - Os nomes dos integrantes indicados da iniciativa 

privada deverão ser encaminhados ao Presidente do Conselho para sua 

apreciação e acolhimento.  

 

Art. 3º - Compete ao COMTUR e aos seus membros:  

 

a) Avaliar, opinar e propor sobre: 

 

a-1) Política Municipal de Turismo; 

 

a-2) Diretrizes Básicas observadas na citada Política; 



 

a-3) Planos anuais ou trianuais que visem o 

desenvolvimento e a expansão do Turismo no Município;  

 

a-4) Instrumentos de estímulo ao desenvolvimento 

turístico;  

 

a-5) Assuntos atinentes ao turismo que lhe forem 

submetidos.  

 

b) Inventariar, diagnosticar e manter atualizado o cadastro 

de informações de interesse turístico do Município e orientar 

a melhor divulgação do que estiver adequadamente 

disponível;  

 

c) Programar e executar debates sobre os temas de 

interesse turístico para a cidade e região, assegurando a 

participação popular;  

 

d) Manter intercâmbio com as diversas Entidades de 

Turismo do Município ou fora dele, sejam ou não oficiais, 

para um maior aproveitamento do potencial local; 

 

e) Propor resoluções, instruções regulamentares ou atos 

necessários ao pleno exercício de suas funções, bem como 

modificações ou supressões de exigências administrativas 

ou regulamentares que dificultem as atividades de turismo 

em seus diversos segmentos; 

 

f) Propor programas e projetos nos segmentos do Turismo 

visando incrementar o fluxo de turistas e de eventos para a 

Cidade; 

 

g) Propor diretrizes de implementação do Turismo através 

de órgãos municipais e os serviços prestados pela iniciativa 

privada com o objetivo de prover a infraestrutura local 

adequada à implementação do Turismo em todos os seus 

segmentos;  

 



h) Promover e divulgar as atividades ligadas ao Turismo do 

Município participando de feiras, exposições e eventos, bem 

como apoiar a Prefeitura na realização de feiras, 

congressos, seminários, eventos e outros, projetados para a 

própria cidade; 

 

i) Propor formas de captação de recursos para o 

desenvolvimento do Turismo no Município, emitindo parecer 

relativo a financiamento de iniciativas, planos, programas e 

projetos que visem o desenvolvimento da Indústria Turística 

em geral;  

 

j) Colaborar com a Prefeitura e suas Secretarias nos 

assuntos pertinentes, sempre que solicitado; 

 

k) Formar Grupos de Trabalho para desenvolver estudos em 

assuntos específicos, com prazo para a conclusão dos 

trabalhos e apresentação de relatório ao plenário;  

 

l) Sugerir medidas ou atos regulamentares referentes à 

exploração de serviços turísticos no Município; 

 

m) Sugerir a celebração de convênios com Entidades, 

Municípios, Estados ou União, e opinar sobre os mesmos 

quando for solicitado;  

 

n) Indicar, quando solicitado, representantes para integrarem 

delegações do Município a congressos, convenções, 

reuniões ou quaisquer acontecimentos que ofereçam 

interesse à Política Municipal de Turismo; 

 

o) Elaborar e aprovar o Calendário Turístico do Município; 

 

p) Monitorar o crescimento do Turismo no Município, 

propondo medidas que atendam à sua capacidade turística;  

 

q) Analisar reclamações e sugestões encaminhadas por 

turistas e propor medidas pertinentes à melhoria da 

prestação dos serviços turísticos locais;  

 



r) Conceder homenagens às pessoas e instituições com 

relevantes serviços prestados na área de turismo; 

 

s) Eleger, entre os seus pares, o seu Presidente em votação 

secreta na primeira reunião de ano ímpar;  

 

t) Organizar e manter o seu Regimento Interno.  

 

Art. 4º - Compete ao Presidente do COMTUR: 

 

a) Representar o COMTUR em suas relações com terceiros; 

b) Dar posse aos seus membros; 

c) Definir a pauta, abrir, orientar e encerrar as reuniões;  

d) Acatar a decisão da maioria sobre a frequência das 

reuniões;  

e) Indicar o Secretário Executivo e, quando necessário, o 

Secretário Adjunto; 

 f) Cumprir as determinações soberanas do plenário, 

oficiando os destinatários e prestando contas da sua Agenda na reunião seguinte; 

 g) Cumprir e fazer cumprir esta Lei, bem como o Regimento 

Interno a ser aprovado por dois terços dos seus membros;  

h) Proferir o voto de desempate. 

 

Art. 5º - Compete ao Secretário Executivo:  

 

a) Auxiliar o Presidente na definição das pautas; 

b) Elaborar e distribuir a Ata das reuniões;  

c) Organizar o arquivo e o controle dos assuntos pendentes, 

gerindo a Secretaria e o Expediente; 

d) Controlar o vencimento dos mandatos dos membros do 

COMTUR;  

e) Prover todas as necessidades burocráticas; 

f) Substituir o Presidente nas suas ausências. 

 

Art. 6º - Compete aos membros do COMTUR:  

 

a) Comparecer às reuniões quando convocados;  

 

b) Em votação pessoal e secreta, eleger o Presidente do 

Conselho Municipal de Turismo;  



 

c) Levantar ou relatar assuntos de interesse turístico;  

 

d) Opinar sobre assuntos referentes ao desenvolvimento 

turístico do Município ou da Região;  

 

e) Não permitir que sejam levantados problemas políticos 

partidários;  

 

f) Constituir os Grupos de Trabalho para tarefas específicas, 

podendo contar com assessoramento técnico especializado se necessário;  

 

g) Cumprir esta Lei, cumprir o Regimento Interno e as 

decisões soberanas do COMTUR. 

 

 h) Convocar, mediante assinatura de vinte por cento dos 

seus membros, assembleia extraordinária para exame ou destituição de membro, 

inclusive o presidente, quando este Estatuto ou o Regimento Interno forem 

afetados.  

 

i) Votar nas decisões do COMTUR. 

 

Art. 7º. O COMTUR reunir-se-á em sessão ordinária uma 

vez por mês perante a maioria de seus membros, ou com qualquer quórum trinta 

minutos após a hora marcada, podendo realizar reuniões extraordinárias ou 

especiais em qualquer data e em qualquer local. 

 

§1º: As decisões do COMTUR serão tomadas por maioria 

simples de votos, exceto quando se tratar de alteração do Regimento Interno, caso 

em que serão necessários os votos da maioria absoluta de seus membros ou, 

ainda, nos casos previstos nos Parágrafos 4º e 5º do Artigo 1º e do Artigo 12º.  

 

§2º: Quando das reuniões, serão convocados os titulares e, 

também, os suplentes.  

 

§3º: Os suplentes terão direito à voz mesmo quando da 

presença dos titulares, e, direito à voz e voto quando da ausência daquele. 

 



Art. 8º - Perderá a representação o Órgão, Entidade ou 

membro que faltar a 3 (três) reuniões ordinárias consecutivas ou a 6 (seis) 

alternadas durante o ano.  

 

Parágrafo Único: Em casos especiais, e por 

encaminhamento de dez por cento dos seus membros, o COMTUR poderá 

deliberar, caso a caso, a reinclusão de membros eliminados, mediante a 

aprovação em votação pessoal e secreta e por maioria absoluta. 

 

Art. 9º - Por falta de decoro ou por outra atitude condenável, 

o COMTUR poderá expulsar o membro infrator, em votação secreta e por maioria 

absoluta, sem prejuízo da sua Entidade ou categoria que, assim, deverá iniciar a 

indicação de novo nome para a substituição no tempo remanescente do anterior. 

 

Art.10 - As sessões do COMTUR serão devidamente 

divulgadas com a necessária antecedência, inclusive na imprensa local, e abertas 

ao público que queira assisti-las. 

 

Art.11 - O COMTUR poderá ter convidados especiais, sem 

direito a voto, com a frequência que for desejável, sejam personalidades ou 

entidades, desde que devidamente aprovado por maioria absoluta dos seus 

membros. 

 

Art.12 - O COMTUR poderá prestar homenagens a 

personalidades ou entidades, desde que a proposta seja aprovada, em votação 

secreta, por dois terços de seus membros ativos. 

 

Art.13 - A Prefeitura Municipal cederá local e espaço para a 

realização das reuniões do COMTUR, bem como cederá um ou mais funcionários 

e os materiais necessários que garantam o bom desempenho das referidas 

reuniões. 

 

Art.14 - As funções dos membros do COMTUR não serão 

remuneradas. 

 

Art.15 -  Os casos omissos serão resolvidos pela 

Presidência, “ad referendum” do Conselho. 

Art.16 - Aprovada esta Lei, será elaborado o competente 

Regimento Interno pelo Conselho Municipal de Turismo que deverá ser aprovado 

conforme condições estabelecidas nesta Lei.  



 

Art.17 -  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 26 (vinte e seis)  dias do mês de  abril de  2017. 

  

 
 
 
 
 

ADIB ELIAS JÚNIOR 
Prefeito Municipal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
República Federativa do Brasil 

Estado de Goiás 
Município de Catalão 

 

LEI Nº 3.472,  de  05 de  maio  de 2017 
 
 

“Altera o Artigo 1º da Lei Municipal de nº 3.404, de 22 de junho 
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 Artigo 1º, da Lei Municipal de nº 3.404, de 22 de junho de 

2016, passa, a partir desta data, a vigorar com a seguinte redação: 

 

“Lei 3.404, de 22 de junho de 2016: 

 

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:  

 



- O terreno está situado na Rua – A, lado ímpar, 

perfazendo uma área total de 1.099,00 m², com as seguintes medidas e 

confrontações: Pela frente mede 26,30m e confronta com lado ímpar da Rua 

A; pelo fundo mede 30,00 m e confronta com a Área de Uso Público 

Municipal; pelo lado direito mede 51,40 m e confronta com área de Uso 

Público Municipal; pelo lado esquerdo mede 36,00 m e confronta com os 

lotes 09 e 10 da Quadra 16 do Loteamento Residencial Jardim Europa, 

podendo, referida área, caso necessário, ser desafetada de sua condição 

originária. 

 

Parágrafo único – A Associação Pererê tem o prazo de 

180 (dias) a contar do comodato de cessão da área para iniciar a construção 

de sua sede, sob pena de tornar sem efeito a cessão e a área retornar ao 

domínio e posse do município, independentemente de qualquer 

procedimento judicial”.  

 

Art.2º - 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 05 (cinco)  dias do mês de  maio de  2017. 

  

 
 
 
 
 

ADIB ELIAS JÚNIOR 
Prefeito Municipal 

 

 

 
 



 

 
República Federativa do Brasil 

Estado de Goiás 
Município de Catalão 

 

LEI Nº 3.473,  de  11 de  maio  de 2017   

 

 

 

“Abre Crédito Especial no orçamento do Município em 
execução, ano/2017, para manutenção da Secretaria 
Municipal de Esportes, Juventude e Lazer 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 3.448, de 09 de dezembro de 2016, que 

estima a receita e fixa a despesa para o exercício de 2017), o crédito especial 

abaixo-relacionado, na importância de R$ 331.650,00(trezentos e trinta e um mil, 

seiscentos e cinquenta reais) obedecendo as seguintes classificações:  

 

 

Órgão Solicitante: Poder Executivo 

Unidade Executora: Município de Catalão 

Motivo: Alteração PPA/LOA 

 

 



Objeto: Manutenção da Secretaria Municipal de Esportes, Juventude e Lazer. 

Dotação: 01.3012.27.812.4018.41 27- MANUTENCAO DA SECRETARIA 

MUNICIPAL DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER 

319034 - (100) - OUTRAS DESP. PESSOAL DEC. CONTR.TERCE 

TOTAL R$ 331.650,00 

 

Anulação de Dotação: 01.3012.27.813.4018.4081 - MANUTENÇAO DO CLUBE 

DO POVO. 

339039 (100) OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR - R$ 130.000,00  

01.3012.27.812.4018.41 27 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 

ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER. 

 335043 (100) SUBVENCOES SOCIAIS R$ 201.650,00 

TOTAL R$ 331.650,00 

 

 

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 3.448, de 09de dezembro de 2016, que 

dispõe sobre a Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2017.  

 

Art. 4º - Fica a Diretoria de Contabilidade autorizada a fazer 

as alterações e inclusões necessárias no Plano Plurianual – PPA de 2014/2017; na 

Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO para 2017, lei municipal nº 3.409, de 29 de 

junho de 2016; bem como na Lei Orçamentária Anual – LOA de 2017. 

 

http://serv.de/


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 11 (onze)  dias do mês de  maio de  2017. 

  

 
 
 

ADIB ELIAS JÚNIOR 
Prefeito Municipal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
República Federativa do Brasil 

Estado de Goiás 
Município de Catalão 

 

LEI Nº 3.474,  de  11 de  maio  de 2017 
   

 

 

 

“Altera o Artigo 7º da Lei Municipal de nº 3.453, de 04 
de janeiro de 2017, 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 Artigo 7º, da Lei Municipal de nº 3.453, de 04 de janeiro de 

2017, passa, a partir desta data, a vigorar com a seguinte redação: 

 

“Lei 3.453, de 04 de janeiro de 2017: 

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

art. 2º desta Lei, será anistiado em 80% (oitenta por cento), em relação aos 
juros e multa de mora, podendo ser parcelado em até 06 (seis parcelas) 
mensais, desde que paga a primeira parcela até 31/05/2017; 

 
§ 1º - A partir de 01/06/2017, o débito tributário ou não, 

consolidado na forma do art. 2º desta Lei, será anistiado em 80% (oitenta por 
cento), em relação aos juros e multa de mora se pago até 30/06/2017, 
podendo ser parcelado em até 05 (cinco parcelas) mensais, desde que paga a 
primeira parcela até 30/06/2017; 

 
§ 2º - A partir de 01/07/2017, o débito tributário ou não, 

consolidado na forma do art. 2º desta Lei, será anistiado em 80% (oitenta por 



cento), em relação aos juros e multa de mora, podendo ser parcelado em até 
04 (quatro parcelas) mensais, desde que paga a primeira parcela até 
31/07/2017; 

§ 3º - Os débitos superiores à R$ 60.000,00 (sessenta mil 
reais) poderão ser pagos em maior número de parcelas, ficando ao alvedrio 
da Administração a decisão sobre a quantidade de parcelas para o 
pagamento.  

 
§ 4º - Nenhuma parcela poderá ser inferior a R$ 45,00 

(quarenta e cinco reais) para pessoas físicas e, R$ 100,00 (cem reais) para 
pessoas jurídicas. 

  
§ 5º - As parcelas pagas com atraso serão atualizadas e, a 

elas acrescidas juros de 1% (um por cento) ao mês ou fração, além do 
acréscimo de multa de 2% (dois por cento) incidente sobre o débito 
atualizado”. 

 
 

Art.2º - 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 11 (onze) dias do mês de  maio de  2017. 

  

 
 
 
 
 

ADIB ELIAS JÚNIOR 
Prefeito Municipal 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
República Federativa do Brasil 

Estado de Goiás 
Município de Catalão 

 

LEI Nº 3.475,  de  11 de  maio  de 2017 
   

 

“AUTORIZA O MUNICÍPIO DE CATALÃO, ESTADO 
DE GOIÁS, A CELEBRAR CONVÊNIO COM A 
LIFSCAT – LIGA INDEPENDENTE DE FUTSAL 
CATALANA, VISANDO ESTIMULAR E INCENTIVAR 
O ESPORTE AMADOR NESTE MUNICÍPIO E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS. ” 

 

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

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

promulgo a seguinte Lei: 

 

Art. 1º - Fica o MUNICÍPIO DE CATALÃO, Estado de 

Goiás, com a interveniência da Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e 

Juventude, autorizado a celebrar com a LIFSCAT – LIGA INDEPENDENTE DE 

FUTSAL DE CATALÃO, observadas, no que couberem, as disposições da Lei 

Federal nº 8666, de 21 de junho de 1993, convênio objetivando estimular e 

materializar o esporte amador no município, nos termos da minuta que segue 

anexa e que fica fazendo parte integrante desta lei. 

 

§ 1º - É objetivo do convênio ora autorizado, a conjugação 

de esforços entre as partes para fomento das atividades e programas desportivos 

amadores, abrangendo as modalidades desportivas listadas na Cláusula Segunda 

da minuta do Convênio e/ou outras de interesse das partes. 

 



 

§ 2º - O Município de Catalão fica autorizado a repassar a 

Liga de Futebol de Salão de Catalão, no ano de 2017, mediante convênio ora 

autorizado, até a importância de R$ 602.980,00 (Seiscentos e dois mil, novecentos 

e oitenta reais). 

 

Art. 2º - A obtenção e quantificação dos recursos a serem 

repassados pelo Município de Catalão à Liga dependerão de previsão 

orçamentária e aprovação dos projetos desportivos pela Secretaria Municipal de 

Esportes, Lazer e Juventude. 

 

§ 1º - As fases de execução e o cronograma de aplicação 

dos recursos deverão constar de todos os projetos, sendo obrigação das partes a 

prestação mensal de contas a Controladoria Geral do Município. 

 

§ 2º - Em prol do sucesso da parceria e desde que 

aprovado nos projetos dos eventos esportivos, a Liga poderá com os recursos 

recebidos, oferecer prêmios ou valores em cheques aos melhores colocados das 

modalidades desportivas, adquirir e distribuir aos atletas das diversas modalidades 

desportivas os equipamentos e objetos necessários à prática esportiva, bem como 

bolas, redes, troféus, medalhas, uniformes e outros itens indispensáveis à 

realização dos torneios.  

 

Art. 3º - 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 – Manutenção da Secretaria 

Municipal de Esportes, Juventude e Lazer. 

335043 – Subvenções Sociais 

(100) Fonte de Recurso 

 

Art. 5º - Havendo interesse das partes o convênio poderá 

ser renovado em períodos seguintes, cujas despesas nos exercícios subsequentes 

deverão constar de dotações próprias destinadas à Secretaria Municipal de 

Esportes, Lazer e Juventude. 

 

Art. 6º - Esta lei entrará em vigor na data de sua 

publicação, revogadas as disposições em contrário. 

 
 
 

              GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CATALÃO-GO, Estado 

de Goiás, aos 11 (onze)  dias do mês de  maio de  2017. 

  

 
 
 
 
 

ADIB ELIAS JÚNIOR 
Prefeito Municipal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
República Federativa do Brasil 

Estado de Goiás 
Município de Catalão 

 

LEI Nº 3.476,  de  12 de  maio  de 2017 

 
“DENOMINA DE RODRIGO ALVES 
CARVELO FILHO, O NOME DA 
AVENIDA 37 LOCALIZADA NO 
BAIRRO ALTO DA BOA VISTA 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 RODRIGO ALVES CARVELO FILHO, a 

Avenida 37 (trinta e sete), cuja extensão, está compreendida nos Loteamentos: 

Vila Margon, Alto da Boa Vista I, Alto da Boa Vista II e Jardim Athenas, nesta 

cidade. 

 

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

 
              GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CATALÃO-GO, Estado 

de Goiás, aos 12 (doze)  dias do mês de  maio de  2017. 

  

 
 
 
 
 

ADIB ELIAS JÚNIOR 
Prefeito Municipal 



 
 

 
República Federativa do Brasil 

Estado de Goiás 
Município de Catalão 

 

LEI Nº 3.477,  de  24 de  maio  de 2017 
   

 

“Abre Crédito Especial no orçamento do Município em execução, 
ano/2017, para aquisição de diversos equipamentos e materiais 
para serem doados (premiação) aos alunos do curso do Projeto 
Bombeiro Mirim 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 3.448, de 09 de dezembro de 2016, que estima a receita e 

fixa a despesa para o exercício de 2017), o crédito especial abaixo-relacionado, na 

importância de R$ 5.706,00 (cinco mil setecentos e seis reais), obedecendo as seguintes 

classificações:  

 

Órgão Solicitante: Poder Executivo 
Unidade Executora: FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL PARA O CORPO DE 
BOMBEIROS DE CATALÃO. 
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  – R$ 5.706,00 
 
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 3.448, de 09 de dezembro de 2016, que dispõe 

sobre a Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2017.  

 

Art. 4º - Fica a Diretoria de Contabilidade autorizada a fazer as 

alterações e inclusões necessárias no Plano Plurianual – PPA de 2014/2017; na Lei de 

Diretrizes Orçamentárias – LDO para 2017, lei municipal nº 3.409, de 29 de junho de 

2016; bem como na Lei Orçamentária Anual – LOA de 2017. 

 

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

revogadas as disposições em contrário. 

 

              GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CATALÃO-GO, Estado 

de Goiás, aos 24 (vinte e quatro)  dias do mês de  maio de  2017. 

  

 
 
 
 
 

ADIB ELIAS JÚNIOR 
Prefeito Municipal 

 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
República Federativa do Brasil 

Estado de Goiás 
Município de Catalão 

 

LEI Nº 3.478,  de  24 de  maio  de 2017 

 
 

“Dispõe sobre a proibição do corte de 

fornecimento de água, no dia que antecede final 

de semana e feriados 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: 

 

Art.1º - Fica vedado em âmbito municipal a interrupção no fornecimento de 

água, por inadimplência do consumidor, no dia que antecede o final de 

semana e feriados. 

 

Art.2º - As empresas, autarquias ou concessionárias responsáveis pelo 

fornecimento de água poderão efetuar a interrupção nos dias indicados pelo 

Art. 1 supra, nas seguintes hipóteses: 

 

I. Quando as ligações estiverem sido realizadas mediante fraude ou de forma 

clandestina; 



II. Mediante cumprimento judicial, devidamente notificada aos habitantes do 

imóvel que ficará sem o fornecimento de água; 

III. Por motivo de acidente que coloque em risco o patrimônio de terceiros, a 

segurança ou bem estar da população e de seres vivos, mediante requerimento 

ou laudo formalizado por autoridade competente, tais como: defesa civil, 

corpo de bombeiros, polícia militar e outros; 

IV – Para a melhoria do atendimento da coletividade. 

 

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando as 

disposições em contrário. 

 

              GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CATALÃO-GO, Estado 

de Goiás, aos 24 (vinte e quatro)  dias do mês de  maio de  2017. 

  

 
 
 
 
 

ADIB ELIAS JÚNIOR 
Prefeito Municipal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

Câmara Municipal de Catalão 
Departamento de Processo Legislativo 

 
AUTÓGRAFO DE LEI nº.33, de 31 de Maio de 2017. 

   

 

“Institui sobre a sinalização semafórica 

piscante no período compreendido entre as 

00:00hs e as 05:00hs”. 
 

 

A Câmara 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 - Ficam instituído o funcionamento dos semáforos, no 

período compreendido entre 00:00h e 05:00h, em sistema de 

alerta, com luz amarela piscante. 

 

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

publicação, revogadas as disposições em contrário. 

 

(a)Deusmar Barbosa da Rocha 

Presidente da Câmara Municipal de Catalão 

 
obs : não foi sancionada nem vetada. 
Em 30.06.2017 

 
 
 



 
 
 

 

Câmara Municipal de Catalão 

Departamento de Processo Legislativo 

 
AUTÓGRAFO DE LEI nº.34, de 31 de Maio de 2017. 

   

 
“Dispõe do direito de um acompanhante 

nos casos de internação de pessoas com 

diabetes insulino dependente. 

 

 

A Câmara 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° - Ficam garantidos à presença de um (a) acompanhante nos 

casos de internação de pessoas com diabetes insulinodependente nos 

hospitais, postos e todos os estabelecimentos congêneres de saúde. 

 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando 

as disposições em contrário.  

 

 

 

 

(a) Deusmar Barbosa da Rocha 

Presidente da Câmara Municipal de Catalão 

 
obs : não foi sancionada nem vetada. 



Em 30.06.2017 

 
República Federativa do Brasil 

Estado de Goiás 
Município de Catalão 

 

LEI Nº 3.479,  de  31 de  maio  de 2017 
 
 

“Autoriza o Município de Catalão a firmar convênio 
de parceria com a ASSOCIAÇÃO DOS 
DIABÉTICOS DO SUDESTE GOIANO e a conceder 
subvenção financeira da forma que especifica e dá 
outras providências”. 

 

 

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, no 

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

Municipal, sanciono e promulgo a seguinte Lei: 

 

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

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

parceria com a ASSOCIAÇÃO DOS DIABÉTICOS DO SUDESTE 

GOIANO, associação civil de direito privado, sem fins econômicos, com 

sede nesta cidade, visando à colaboração financeira e social do 

Município à Associação para ajudar na manutenção e funcionamento 

regular da entidade.  

 

Parágrafo único – O Fundo Municipal de Saúde fica 

autorizado a realizar despesas com a contratação de serviços médicos 

(endocrinologia, cardiologia, nutrição, psicologia, podologia e 

oftalmologia).  

 

Art.2º - O Município fica autorizado a conceder 

subvenção financeira no valor de até R$ 12.000,00 (Doze mil reais) 

mensais, a ser repassada a partir de junho de 2017 e a perdurar até 

dezembro de 2020, podendo ser corrigido a cada 12 (doze) meses pelo 

IGPM, a ASSOCIAÇÃO DOS DIABÉTICOS DO SUDESTE GOIANO, 



com sede neste Município, para ser utilizada na cobertura de despesas 

com a manutenção geral da ADISGO. 

 

Parágrafo único - Os repasses ocorrerão 

mensalmente, conforme ao que será estabelecido em convênio e de 

acordo com o plano de aplicação apresentado pela Associação e 

aprovado pelo Município. 

 

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

ASSOCIAÇÃO deverá apresentar o plano de aplicação, e, 

posteriormente, a devida prestação de conta referente às subvenções 

recebidas nos moldes indicados pela Diretoria de Contabilidade. 

 

Art. 4º - As despesas decorrentes da aplicação desta 

Lei serão suportadas pela seguinte dotação orçamentária: 

 

10.301.1029.4037 – Manutenção do F.M.S. 

33.50.43 – Subvenções Sociais.  

102 – Fonte de Recurso. 

 

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

publicação, revogadas as disposições em contrário.  

 

              GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE 

CATALÃO-GO, Estado de Goiás, aos 31 (trinta e um)  dias do mês de  

maio de  2017. 

  

 
 
 
 

ADIB ELIAS JÚNIOR 
Prefeito Municipal 

 

 
 

 
 

 

 



 
República Federativa do Brasil 

Estado de Goiás 
Município de Catalão 

 

LEI Nº 3.480,  de  14 de  junho  de 2017 

 
 

“Altera os dispositivos 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 extintos da estrutura administrativa da Câmara Municipal 

de Catalão 107 (cento e sete) cargos comissionados na forma que descreve: 

I – Assessor das Comissões – 15 (quinze) cargos; 

II – Assessor Legislativo – 22 (vinte e dois) cargos; 

III – Assessor Parlamentar – 60 (sessenta) cargos; 

IV – Assessor de Imprensa – 02 (dois) cargos; 

V – Chefe do Departamento de Administração – 01 (um) cargo; 

VI – Chefe do Departamento de Pessoal – 01 (um) cargo; 

VII – Chefe do Departamento de Processo Legislativo – 01 (um) cargo; 

VIII – Chefe do Departamento de Comissões – 01 (um) cargo; 

IX – Assessor de Mesa e Plenário – 03 (três) cargos; 

X – Chefe de Gabinete da Presidência – 01 (um) cargo. 



Art. 2º – Ficam criados na estrutura administrativa da Câmara Municipal 

de Catação 35 (trinta e cinco) cargos de provimento efetivos na forma que 

menciona: 

I – Auxiliar Administrativo – 13 (treze) cargos; 

II – Auxiliar de Serviços Gerais – 14 (quatorze) cargos; 

III – Copeiro/Garçon – 01 (um) cargo; 

IV – Vigilante – 03 (três) cargos; 

V – Zelador – 04 (quatro) cargos. 

Art. 3º – Ficam criados na estrutura administrativa da Câmara Municipal 

de Catação 26 (vinte e seis) cargos de provimento em comissão na forma que 

menciona: 

I – Assessor Administrativo – 08 (oito) cargos; 

II – Assessor Especial da Presidência – 01 (um) cargo; 

III – Chefe de Gabinete – 17 (dezessete) cargos. 

Art. 4º – Fica alterado o art. 4° da Resolução n° 001/2007 de 08 de 

fevereiro de 2007, que passa a vigorar com a seguinte redação: 

“Art.4° - (...) 

§ 1° - (...); 

§ 2° - (...); 

§ 3° - (...); 

§ 4° - (...); 

§ 5° - (...); 

§ 6° - (...); 

§ 7° - Os Gabinetes dos Vereadores 

constituem órgãos autônomos dentro da 

Estrutura Administrativa da Câmara Municipal 

e se prestam ao auxílio e assessoria direta 

aos Vereadores no exercício de suas funções 

e tarefas legislativas; 

§ 8º - Para custeio das atividades 

parlamentares do vereador de cada Gabinete 

será destinada a importância de R$ 19.200,00 

(dezenove mil e duzentos reais), a título de 

Verba de Gabinete, a qual será 

obrigatoriamente utilizada para na 

manutenção dos cargos de servidores dos 

Gabinetes; 



§ 9º - Fica alterado o sistema de pontos 

criados pela Resolução n° 006/2005 para 

vigorar os vencimentos e atribuições dos 

cargos existentes dentro da estrutura de 

cada Gabinete, a serem indicadas pelo 

Vereador na vigência de seu mandato 

legislativo de livre nomeação e exoneração 

na forma constantes no ANEXO VI, que passa a 

ser parte integrante desta lei; 

§ 10º - O valor da Verba de Gabinete será 

reajustado a cada ano no dia 1º de abril, 

pelo índice do IGP-M/FGV ou outro que o 

venha a substituir.” (NR) 

 

Art. 5º – Ficam alterados os Anexos da Resolução nº 001/2007, de 08 de 

fevereiro de 2.007, e suas alterações, que passaram a vigorar com as redações 

necessárias para abrigar as modificações, estabelecendo as atribuições, 

remuneração e carga horária de cada cargo comissionado criado por esta lei, na 

forma que menciona no Anexo Único que é parte integrante a esta. 

Art. 6° – Os vencimentos serão reajustados nas mesmas épocas e 
proporções em que forem reajustados os vencimentos dos demais servidores do 
município. 

Art. 7º – O provimento dos cargos criados por esta lei fica condicionado à 
comprovação de existência de prévia dotação orçamentária suficiente para atender às 
projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes, assim, como à 
existência de autorização específica na Lei de Diretrizes Orçamentárias, nos termos 
do art. 169 da Constituição Federal, e em se tratando de efetivos, da realização de 
concurso público. 

 

Art. 8°– As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta das 
dotações próprias do Orçamento vigente, respeitando-se ainda o disposto no art. 16, 
incisos I e II e parágrafo primeiro incisos I e II da Lei Complementar Federal 
n.101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal. 

 

Art. 9°–A presente Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 
              GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE 

CATALÃO-GO, Estado de Goiás, aos 14 (quatorze)  dias do mês de  

junho de 2017. 

  

 

ADIB ELIAS JÚNIOR 



Prefeito Municipal 

PROCURADORIA E ASSESSORIA JURÍDICA 
 

ANEXO ÚNICO 

 
CARGO VAGAS 

CARGA 
HORÁRIA 

REMUNERAÇÃO PROVIMENTO 

ASSESSOR ADMINISTRATIVO 8 40 hs R$   4.000,00 COMISSIONADO 

ASSESSOR ESPECIAL DA 
PRESIDÊNCIA 

1 40 hs R$   5.797,53 COMISSIONADO 

CHEFE DE GABINETE 
17 

(1 por gabinete) 
40 hs R$   3.900,00 COMISSIONADO 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
República Federativa do Brasil 

Estado de Goiás 
Município de Catalão 

 

LEI Nº 3.481,  de  19 de  junho  de 2017 
 
 

“Declara de Utilidade Pública a Casa de Apoio 
ao Morador de Rua de Catalão Marly Cardoso 
– CAMOR – 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 declarada a Utilidade Pública da Casa de Apoio 

ao Morador de Rua de Catalão Marly Cardoso – CAMOR – inscrita no 

CNPJ sob o nº. 24.555.480/0001-15 com sede à Rua Elias Democh, nº. 

344, Bairro Mãe de Deus, Catalão, Estado de Goiás, nos termos da Lei 

Municipal nº. 1.328, de 02 de dezembro de 1993. 

 

Art.2º - Os efeitos da declaração de utilidade pública 

cessarão caso a instituição substitua os fins declarados no Estatuto ou 

deixe de cumprir as disposições nele previstas. 

 

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, 

revogando todas as disposições. 

 

 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CATALÃO-

GO, Estado de Goiás, aos 19 (dezenove)  dias do mês de  junho de 

2017. 

   

 

 

 



ADIB ELIAS JÚNIOR 
Prefeito Municipal 

 
República Federativa do Brasil 

Estado de Goiás 
Município de Catalão 

 

LEI Nº 3.482,  de  19 de  junho  de 2017 
 
 

“Autoriza indenização de áreas de terras utilizadas na 
abertura de via urbana, oferecendo como pagamento lote 
de terreno de propriedade do município de Catalão e dá 
outras providências”. 
 

 

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

 

Art. 1º. Fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a 
indenizar, em nome do Município de Catalão, dando como pagamento da indenização 
o lote de terreno de nº 01, da Quadra 39, (CCI-16403), do Loteamento Ipanema, 
situado à Avenida Maria Marcelina esquina com a Rua Ricardo Bueno, registrado no 
CRI local sob o nº R.1-6.939, às folhas 38 do livro 2-R, de propriedade do Município 
de Catalão, em pagamentos a duas áreas de terreno, oriunda de parte dos lotes 30 
(CCI-35264) e 31 (CCI-35265), da Quadra 01, do Loteamento Santa Rita II, situadas à 
Rua Jocelino José de Assunção, sendo que a parte do lote 30 é de 143,00m2 e a do 
lote 31 é de 318,00m2, perfazendo um total de 461,00m2, registrados no CRI local 
sob os números R.3-39468 (lote 30) e R.3-39.469 (lote 31), utilizados quando da 
abertura de via urbana, ambos de propriedade da Sra. SILVIA MARIA DA SILVA. 

 
§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, o lote de 

terreno pertencente ao Município de Catalão fica desafetado de sua primitiva 
condição, passando-o à categoria de bem disponível.  

 



§3º - A indenização se fará de um lote pelas áreas, sem 
qualquer torna ou volta compensatória, fazendo-se as transmissões livres e 
desembaraçadas de quaisquer ônus, conforme acordado entre as partes.  

 
 
§4º - Para que a indenização se revista de todas as cautelas 

legais e comuns em tais operações, providenciou-se 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 Bens de Uso Comum do Povo, e como tal afetados em 
suas totalidades, o que deverá constar da escrituração.  

 
§6º - As áreas a serem adquiridas pelo Município de Catalão 

foram desapropriadas indiretamente quando da abertura da Rua Jorcelino José 
Assunção.  

 
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, 

revogadas as disposições em contrário.  

 
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CATALÃO-GO, 

Estado de Goiás, aos 19 (dezenove)  dias do mês de  junho de 2017. 

   

 

 

 

ADIB ELIAS JÚNIOR 
Prefeito Municipal 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
República Federativa do Brasil 

Estado de Goiás 
Município de Catalão 

 

LEI Nº 3.483,  de  19 de  junho  de 2017 
 

 

“Altera a Ementa e o Artigo 1º da Lei Municipal de 
nº 3.469, de 26 de abril de 2017, 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 - A Ementa e os Artigos 1º, da Lei Municipal de nº 3.469, de 26 

de abril de 2017, passam, a partir desta data, a vigorarem com a seguinte redação: 

 

“Lei 3.469, de 26 de abril de 2017: 

 

“Concede revisão salarial anual na forma do inciso 
X, do Art. 37, da Constituição Federal sobre os 
vencimentos dos servidores efetivos, inativos, 
pensionistas, temporários e aos subsídios dos 
Agentes Políticos e Equiparados do Município e dá 
outras providências”.  

 

 

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, OS CONTRATADOS POR TEMPO 

DETERMINADO (TEMPORÁRIOS), e sobre os subsídios dos AGENTES 

POLÍTICOS E EQUIPARADOS do Município de Catalão, em 4,8624% (quatro 

vírgula oitenta e seis vinte e quatro por cento), correspondente à variação do 

IGP-M (FGV) de abril/2016 a março/2017, a partir de 1º (primeiro) de abril do 

corrente ano, sobre os valores da folha de pagamento de março de 2017”. 

 

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

revogando-se as disposições em contrário. 

 
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CATALÃO-GO, 

Estado de Goiás, aos 19 (dezenove)  dias do mês de  junho de 2017. 

   

 

 

 

ADIB ELIAS JÚNIOR 
Prefeito Municipal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
República Federativa do Brasil 

Estado de Goiás 
Município de Catalão 

 

LEI Nº 3.484,  de  19 de  junho  de 2017 

 
 

“Autoriza o Poder Executivo a doar com encargo o 
imóvel específico ao Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia Goiano - Campus Avançado 
Catalão, Estado de Goiás e dá outras providências”. 
 

 

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

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

promulgo a seguinte Lei: 

 

Art. 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a 

transferir, por doação ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano 

- Campus Avançado Catalão, autarquia federal, inscrito no CNPJ sob o nº 

10.651.417/0010-69, o seguinte imóvel: “uma gleba de terra caracterizada como parte 

da Quadra 30 do Loteamento Vila Chaud, perímetro urbano desta cidade de 

Catalão/GO, com área de 6.025,65 m², com as seguintes medidas e confrontações: 

pela frente mede 84,32 metros e confronta com a Rua Holanda; aos fundos mede 

116,53 metros e confronta com a Rua Noruega; pelo lado direito mede 64,66 metros e 

confronta com a Rua França e pelo lado esquerdo mede 60,54 metros e confronta 

com a Rua Itália, Município de Catalão”. 

 



§ 1º -  Para fins de atendimento ao caput deste artigo, a área 

de 6.025,65 m² será desmembrada de área maior pertencente ao Município de 

Catalão, registrada no Cartório de Registro de Imóveis de Catalão, sob a matrícula nº 

31.098, às folhas 202 do Livro 3-AH e passa a integrar a categoria de bem dominical. 

 

§ 2º - A doação da gleba de terra descrita no caput deste 

artigo, registrado no Cartório de Registro de Imóveis de Catalão, sob a matrícula nº 

31.098, às folhas 202 do Livro 3-AH, se fará pelo valor total de R$ 1.800.000,00 (um 

milhão e oitocentos mil reais), conforme Laudo de Avaliação elaborado pela Comissão 

instituída pelo Executivo para tal fim. 

 

Art. 2º - O donatário deverá assumir, para o recebimento da 

doação, o encargo de construir e instalar no imóvel especificado no artigo 1º desta 

Lei, a sede do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano - Campus 

Avançado Catalão. 

 

§ 1º -  A construção da obra será de início imediato e concluída 

no prazo máximo de 02 (dois) anos, contados da data da emissão da escritura pública 

de doação. 

 

§ 2º -  Além dos requisitos indispensáveis, constarão 

expressamente da escritura pública os prazos constantes no parágrafo anterior, para 

o cumprimento do encargo previsto no caput deste artigo. 

 

§ 3º - O donatário não poderá utilizar a área para finalidade 

diversa da que ensejou a doação, sob pena de reversão ao Município. 

 

Art. 3º - O donatário terá o prazo de até 60 (sessenta) dias, 

contados da data da publicação desta lei para providenciar a escrituração e registro 

da escritura do imóvel junto ao cartório competente, sob pena de decair o benefício 



concedido, sendo que as despesas decorrentes da presente doação serão suportadas 

pelo Donatário. 

Parágrafo único - O prazo de que trata o caput deste artigo, 

poderá ser dilatado, sob a conveniência e oportunidade do Poder Executivo. 

 

Art. 4º- O não cumprimento do disposto nesta Lei resolverá de 

pleno direito a doação feita, revertendo o imóvel, com as suas construções, 

instalações, edificações e benfeitorias, à posse do Município, não ensejando ao 

donatário qualquer indenização, inclusive pelas benfeitorias realizadas e nem direito 

de retenção. 

 

Parágrafo único - A reversão prevista no caput deste artigo 

ocorrerá por meio de Decreto do Executivo e de cancelamento do registro da escritura 

no Cartório de Registro de Imóveis a requerimento do Poder Executivo, instruído com 

documento hábil, observados o devido processo legal administrativo, o contraditório e 

a ampla defesa. 

 

Art. 5º - Aplica-se à doação estabelecida na presente Lei, o 

instituto da Dispensa Licitatória, previsto na Lei Federal nº. 8.666/1993 e suas 

alterações, assim como as demais disposições legais do referido normativo. 

 

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 19 (dezenove)  dias do mês de  junho de 2017. 

   

 

 

 

ADIB ELIAS JÚNIOR 
Prefeito Municipal 



 
 
 
 

 
República Federativa do Brasil 

Estado de Goiás 
Município de Catalão 

 

LEI Nº 3.485,  de  27 de  junho  de 2017 
 
 

“Dispõe sobre a autorização para abertura de 
Crédito Adicional Especial e dá outras 
providências”. 
 

 

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

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

promulgo a seguinte Lei: 

 

Art. 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir, ao Orçamento 

Municipal de 2017, aprovado pela Lei nº 3.448, de 09 de dezembro de 2016, um 

Crédito Adicional Especial até o limite de R$ 5.274.635,63 (cinco milhões, 

duzentos e setenta e quatro mil, seiscentos e trinta e cinco reais e sessenta e três 

centavos), destinados à implantação de dotações orçamentárias para apropriar 

despesas com a manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente- FMMA. 

 

Parágrafo único. As classificações orçamentárias e programáticas, 

bem como a criação das dotações para atender o objeto deste artigo, estão 

evidenciadas no Anexo I e II deste projeto de Lei. 

 



Art. 2º. Para ocorrer às despesas orçamentárias com abertura do 

Crédito Adicional Especial de que trata esta Lei, serão utilizados os recursos 

previstos no §1° do art. 43 da Lei Federal n° 4.320/64, especificados, 

detalhamente, no Decreto de abertura do crédito. 

 

Art. 3°. Fica autorizado o setor de contabilidade realizar as alterações 

necessárias à adequação do PPA - Plano Plurianual 2014/2017, LDO - Lei de 

Diretrizes Orçamentárias de 2017, e LOA-Lei Orçamentária Anual de 2017, a fim 

de contemplar as ações alteradas neste Projeto de Lei. 

 

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

 
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CATALÃO-GO, 

Estado de Goiás, aos 27 (vinte e sete)  dias do mês de  junho de 2017. 

   

 

 

 

 

ADIB ELIAS JÚNIOR 
Prefeito Municipal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ANEXO I 
AO PROJETO DE LEI N˚           /2017. 

DETALHAMENTO DAS DOTAÇÕES À SEREM ACRESCIDAS 

  

 

ÓRGÃO: FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE  
 

Código Descrição Fonte 
de  
Recurs
o 
 

Valor Orçado 
 

Total 

28 Fundo Municipal de Meio Ambiente    
18 Gestão Ambiental    

541 Preservação e Conservação Ambiental    
 Gestão e Controle da Qualidade Ambiental    
 Construção de Parques Lineares    

4.4.90.51 Obras e Instalações 100 R$ 50.000,00  

4.4.90.51 Obras e Instalações 170 R$ 
1.346.000,00 

 

    R$ 
1.396.000,00 

     

 CONST/REFORMA/AMPLIACAO DE 
UNIDADES PUBLICAS 

   

4.4.90.51 Obras e Instalações 170 R$ 300.000,00  

    R$ 300.000,00 

     

 MANUTENÇÃO DA USINA DE 
RECICLAGEM DE LIXO E ATERRO 

   

3.3.90.30 Material de Consumo 100 R$ 20.000,00  

3.3.90.36 Outros Serv. de Terceiros - PF 100 R$ 2.000,00  

3.3.90.39 Outros Serv. de Terceiros - PJ 100 R$ 6.000,00  

3.3.90.93 Indenizações e Restituições 100 R$ 500,00  



4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente 100 R$ 15.000,00  

    R$ 43.500,00 

     

 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE 
CONSERVAÇÃO 

   

3.3.90.30 Material de Consumo 100 R$ 1.000,00  

3.3.90.36 Outros Serv. de Terceiros - PF 100 R$ 1.000,00  

3.3.90.39 Outros Serv. de Terceiros - PJ 100 R$ 26.000,00  

    R$ 28.000,00 

     

 CENTRO ESPECIALIZADO DE TRIAGEM 
DE ANIMAIS SILVESTRES CETAS 

   

3.3.90.30 Material de Consumo 100 R$ 1.000,00  

3.3.90.36 Outros Serv. de Terceiros - PF 100 R$ 1.000,00  

3.3.90.39 Outros Serv. de Terceiros - PJ 100 R$ 1.000,00  

    R$ 3.000,00 

     

 MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DE 
MEIO AMBIENTE - CONDEMA 

   

3.3.90.14 Diárias - Civil 100 R$ 500,00  

3.3.90.30 Material de Consumo 100 R$ 2.000,00  

3.3.90.36 Outros Serv. de Terceiros - PF 100 R$ 5.000,00  

3.3.90.39 Outros Serv. de Terceiros - PJ 100 R$ 2.600,00  

    R$ 10.100,00 

     

 MANUTENÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL    

3.3.90.30 Material de Consumo 100 R$ 5.000,00  

3.3.90.36 Outros Serv. de Terceiros - PF 100 R$ 1.000,00  

3.3.90.39 Outros Serv. de Terceiros - PJ 100 R$ 2.500,00  

    R$ 8.500,00 

     

 MONITORAMENTO DA QUALIDADE DO AR    

3.3.90.30 Material de Consumo 100 R$ 10.000,00  

3.3.90.36 Outros Serv. de Terceiros - PF 100 R$ 3.000,00  

3.3.90.39 Outros Serv. de Terceiros - PJ 100 R$ 5.000,00  

4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente 100 R$ 2.000,00  

    R$ 20.000,00 

     

28 Fundo Municipal de Meio Ambiente    
18 Gestão Ambiental    

542 Controle Ambiental    
 Gestão e Controle da Qualidade Ambiental    



 REFORMA/AMPLIAÇÃO DE USINA DE 
RECICLAGEM DE LIXO E ATERRO 

   

4.4.90.51 Obras e Instalações 170 R$ 196.000,00 R$ 196.000,00 

     

 CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/E REFORMA 
DO CETAS – CENTRO DE TRIAGEM DE 
ANIMAIS SILVESTRES 

   

4.4.90.51 Obras e Instalações 100 R$ 100.000,00 R$ 100.000,00 

     

 CONSTRUÇÃO DA ESTAÇÃO DE 
TRATAMENTO DE ESGOTO DE RAIZES 

   

4.4.90.51 Obras e Instalações 100 R$ 23.458,07 R$ 23.458,07 

     

 MANUT. DAS ATIVIDADES ESPECÍFICAS – 
RECURSOS VINCULADOS 

   

3.3.90.14 Diárias - Civil 151 R$ 10.000,00  

3.3.90.30 Material de Consumo 151 R$ 200.000,00  

3.3.90.35 Serviços de Consultoria 151 R$ 5.000,00  

3.3.90.36 Outros Serv. de Terceiros - PF 151 R$ 100.000,00  

3.3.90.39 Outros Serv. de Terceiros - PJ 151 R$ 200.000,00  

3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas 151 R$ 500,00  

3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 151 R$ 5.000,00  

3.3.90.93 Indenizações e Restituições 151 R$ 1.000,00  

4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente 151 R$ 178.500,00  

    R$ 700.000,00 

     

 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 
ADMINISTRATIVAS – RECURSOS 
ORDINÁRIOS 

   

3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal 
Civil 

100 R$ 
1.600.000,00 

 

3.1.90.13 Obrigações Patronais 100 R$ 1.000,00  

3.1.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas 100 R$ 500,00  

3.1.90.13 Contribuição Patronal  100 R$ 26.934,67  

3.1.91.13 Contribuição Patronal para o RPPS 100 R$ 20.000,00  

3.3.50.41 Contribuições 100 R$ 1.000,00  

3.3.90.14 Diárias - Civil 100 R$ 9.500,00  

3.3.90.30 Material de Consumo 100 R$ 46.642,89  

3.3.90.35 Serviços de Consultoria 100 R$ 10.000,00  

3.3.90.36 Outros Serv. de Terceiros - PF 100 R$ 40.000,00  

3.3.90.39 Outros Serv. de Terceiros - PJ 100 R$ 480.000,00  

3.3.90.93 Indenizações e Restituições 100 R$ 500,00  



4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente 100 R$ 40.000,00  

    R$ 
2.276.077,56 

     

28 Fundo Municipal de Meio Ambiente    
18 Gestão Ambiental    

543 Recuperação de Áreas Degradadas    
 Gestão e Controle da Qualidade Ambiental    
 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE 

RECUPERAÇÃO DE ÁREAS 
DEGRADADAS 

   

3.3.90.30 Material de Consumo 100 R$ 10.000,00  

3.3.90.36 Outros Serv. de Terceiros - PF 100 R$ 60.000,00  

3.3.90.39 Outros Serv. de Terceiros - PJ 100 R$ 100.000,00  

   R$ 170.000,00 R$ 170.000,00 

 

TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO R$ 

5.274.635,63 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

ANEXO II 
AO PROJETO DE LEI N˚           /2017. 

DETALHAMENTO DAS DOTAÇÕES À SEREM REDUZIDAS 

  

ÓRGÃO: PODER EXECUTIVO 
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE  
 

Código Descrição Fonte 
de  
Recurs
o 
 

Valor Orçado 
 

Total 

28 Fundo Municipal de Meio Ambiente    
18 Gestão Ambiental    

541 Preservação e Conservação Ambiental    
4115 Gestão e Controle da Qualidade Ambiental    
1617 Construção de Parques Lineares    

4.4.90.51 Obras e Instalações 100 R$ 50.000,00  

4.4.90.51 Obras e Instalações 170 R$ 
1.346.000,00 

 

    R$ 
1.396.000,00 

     

1678 CONST/REFORMA/AMPLIACAO DE 
UNIDADES PUBLICAS 

   

4.4.90.51 Obras e Instalações 170 R$ 300.000,00  

    R$ 300.000,00 

     

4122 MANUTENÇÃO DA USINA DE 
RECICLAGEM DE LIXO E ATERRO 

   

3.3.90.30 Material de Consumo 100 R$ 24.000,00  

3.3.90.36 Outros Serv. de Terceiros - PF 100 R$ 2.000,00  

3.3.90.93 Indenizações e Restituições 100 R$ 500,00  

4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente 100 R$ 17.000,00  

    R$ 43.500,00 

     



4158 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE 
CONSERVAÇÃO 

   

3.3.90.30 Material de Consumo 100 R$ 1.000,00  

3.3.90.36 Outros Serv. de Terceiros - PF 100 R$ 1.000,00  

3.3.90.39 Outros Serv. de Terceiros - PJ 100 R$ 26.000,00  

    R$ 28.000,00 

     

4194 CENTRO ESPECIALIZADO DE TRIAGEM 
DE ANIMAIS SILVESTRES CETAS 

   

3.3.90.30 Material de Consumo 100 R$ 1.000,00  

3.3.90.36 Outros Serv. de Terceiros - PF 100 R$ 1.000,00  

3.3.90.39 Outros Serv. de Terceiros - PJ 100 R$ 1.000,00  

    R$ 3.000,00 

     

4195 MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DE 
MEIO AMBIENTE - CONDEMA 

   

3.3.90.14 Diárias - Civil 100 R$ 500,00  

3.3.90.30 Material de Consumo 100 R$ 2.000,00  

3.3.90.36 Outros Serv. de Terceiros - PF 100 R$ 5.000,00  

3.3.90.39 Outros Serv. de Terceiros - PJ 100 R$ 2.600,00  

    R$ 10.100,00 

     

4196 MANUTENÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL    

3.3.90.30 Material de Consumo 100 R$ 5.000,00  

3.3.90.36 Outros Serv. de Terceiros - PF 100 R$ 1.000,00  

3.3.90.39 Outros Serv. de Terceiros - PJ 100 R$ 2.500,00  

    R$ 8.500,00 

     

4197 MONITORAMENTO DA QUALIDADE DO AR    

3.3.90.30 Material de Consumo 100 R$ 10.000,00  

3.3.90.36 Outros Serv. de Terceiros - PF 100 R$ 3.000,00  

3.3.90.39 Outros Serv. de Terceiros - PJ 100 R$ 5.000,00  

4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente 100 R$ 2.000,00  

    R$ 20.000,00 

     

28 Fundo Municipal de Meio Ambiente    
18 Gestão Ambiental    

542 Controle Ambiental    
4115 Gestão e Controle da Qualidade Ambiental    
1679 REFORMA/AMPLIAÇÃO DE USINA DE 

RECICLAGEM DE LIXO E ATERRO 
   

4.4.90.51 Obras e Instalações 170 R$ 196.000,00 R$ 196.000,00 



     

1691 CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/E REFORMA 
DO CETAS – CENTRO DE TRIAGEM DE 
ANIMAIS SILVESTRES 

   

4.4.90.51 Obras e Instalações 100 R$ 100.000,00 R$ 100.000,00 

     

1696 CONSTRUÇÃO DA ESTAÇÃO DE 
TRATAMENTO DE ESGOTO DE RAIZES 

   

4.4.90.51 Obras e Instalações 100 R$ 23.458,07 R$ 23.458,07 

     

4066 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE    

3.3.90.14 Diárias - Civil 151 R$ 10.000,00  

3.3.90.30 Material de Consumo 151 R$ 200.000,00  

3.3.90.35 Serviços de Consultoria 151 R$ 5.000,00  

3.3.90.36 Outros Serv. de Terceiros - PF 151 R$ 100.000,00  

3.3.90.39 Outros Serv. de Terceiros - PJ 151 R$ 200.000,00  

3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas 151 R$ 500,00  

3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 151 R$ 5.000,00  

3.3.90.93 Indenizações e Restituições 151 R$ 1.000,00  

4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente 151 R$ 178.500,00  

    R$ 700.000,00 

     

4121 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 

   

3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal 
Civil 

100 R$ 
1.626.803,67 

 

3.1.90.13 Obrigações Patronais 100 R$ 1.000,00  

3.1.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas 100 R$ 500,00  

3.1.91.13 Contribuição Patronal para o RPPS 100 R$ 1.000,00  

3.3.50.41 Contribuições 100 R$ 1.000,00  

3.3.90.14 Diárias - Civil 100 R$ 9.500,00  

3.3.90.30 Material de Consumo 100 R$ 46.273,89  

3.3.90.35 Serviços de Consultoria 100 R$ 10.000,00  

3.3.90.36 Outros Serv. de Terceiros - PF 100 R$ 39.500,00  

3.3.90.39 Outros Serv. de Terceiros - PJ 100 R$ 500.000,00  

3.3.90.93 Indenizações e Restituições 100 R$ 500,00  

4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente 100 R$ 40.000,00  

    R$ 
2.276.077,56 

     

28 Fundo Municipal de Meio Ambiente    
18 Gestão Ambiental    



543 Recuperação de Áreas Degradadas    
4115 Gestão e Controle da Qualidade Ambiental    
4067 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE 

RECUPERAÇÃO DE ÁREAS 
DEGRADADAS 

   

3.3.90.30 Material de Consumo 100 R$ 10.000,00  

3.3.90.36 Outros Serv. de Terceiros - PF 100 R$ 60.000,00  

3.3.90.39 Outros Serv. de Terceiros - PJ 100 R$ 100.000,00  

   R$ 170.000,00 R$ 170.000,00 

 

TOTAL GERAL REDUZIDO R$ 

5.274.635,63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
República Federativa do Brasil 

Estado de Goiás 
Município de Catalão 

 

LEI Nº 3.486,  de  27 de  junho  de 2017 
 
 

“Institui a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que 
dispõe sobre as diretrizes gerais para a 
elaboração da Lei Orçamentária de 2018 e dá 
outras providências” 

 

 

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

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

seguinte Lei: 

 

CAPÍTULO I 
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 
  Art. 1º. Observar-se-ão, quando da feitura da lei de meios, a viger a 
partir de 1º de janeiro de 2018 e para todo o exercício financeiro, as Diretrizes 
Orçamentárias estatuídas na presente Lei, por mandamento do § 2º do Art. 165 da 
Constituição Federal, bem assim da Lei Orgânica do Município, em combinação com 
a Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, que estabelece normas de 
finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, compreendendo:  
 

I - Orientação à elaboração da Lei Orçamentária; 
 
II - Diretrizes das Receitas; e 
 
III - Diretrizes das Despesas. 



 
Parágrafo Único. As estimativas das receitas e das despesas do 

Município, sua Administração Direta e Indireta, obedecerão aos ditames contidos na 
Constituição Federal e do Estado de Goiás, na Lei Complementar nº 101, de 04 de 
maio de 2000, na Lei Orgânica do Município, na Lei Federal nº 4.320, de 17 de março 
de 1964 e alterações posteriores, inclusive as normatizações emanadas do Egrégio 
Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás e, ainda, aos princípios 
contábeis geralmente aceitos. 
 

SEÇÃO I 
DA ORIENTAÇÃO À ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA 

 
  Art. 2º. A elaboração da proposta orçamentária para o exercício de 
2018 abrangerá os Poderes: Legislativo, Executivo, fundos e entidades da 
administração direta e indireta, assim como a execução orçamentária obedecerá às 
diretrizes gerais, sem prejuízo das normas financeiras estabelecida pela legislação 
federal, aplicável à espécie, com sujeição às disposições a serem contidas no Plano 
Plurianual de Investimentos e as diretrizes estabelecidas na presente Lei Ordinária, 
de modo a evidenciar as políticas e programas de governo, formulados e avaliados 
segundo suas prioridades. 
 
                  Parágrafo único. É vedada, na Lei Orçamentária, a existência de 
dispositivos estranhos à previsão da Receita e à fixação da Despesa, salvo se 
relativos à autorização para abertura de Créditos Suplementares e Contratação de 
Operações de Crédito, ainda que por antecipação de receita. 
 
  Art. 3º. A proposta orçamentária para o exercício de 2018 conterá as 
prioridades da Administração Municipal estabelecidas no PPA, da presente Lei 
Ordinária e deverá obedecer aos princípios da universalidade, da unidade e da 
anuidade, bem como identificar o Programa de Trabalho a ser desenvolvido pela 
Administração Municipal. 
 
  Parágrafo Único. O Programa de Trabalho, a que se refere o presente 
artigo, deverá ser identificado, no mínimo, ao nível de Função e Sub-Função, 
natureza da despesa, projeto atividades e elementos a que deverá acorrer na 
realização de sua execução, nos termos da alínea c, do inciso II, do art. 52, da Lei 
Complementar nº 101/2000, bem como do Plano de Classificação Funcional 
Programática, conforme dispõe a Lei nº 4.320/64. 
 
  Art. 4º. A proposta parcial das necessidades da Câmara Municipal será 
encaminhada ao Executivo, tempestivamente, a fim de ser compatibilizada no 
orçamento geral do Município. 
 
  Art. 5º. A proposta orçamentária para o exercício de 2018 
compreenderá: 



 
  I – Mensagem; 
 
  II – Demonstrativos e anexos a que se refere o art. 3º da presente Lei 
Ordinária; 
 
  III - Relação dos projetos e atividades, com detalhamento de 
prioridades e respectivos valores orçados, de acordo com a capacidade econômico-
financeira do Município. 
 
  Art. 6º. A Lei Orçamentária Anual autorizará o Poder Executivo, nos 
termos do artigo 7º e 43, da Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964, a abrir 
Créditos Adicionais, de natureza suplementar, até o limite de 60% (sessenta por 
cento) do total da despesa fixada na própria Lei, autorizando também a criação de 
elementos de despesas não consignados no orçamento não alterando a ação 
programática, a criação de fontes de recursos através de decreto orçamentário, 
utilizando como recursos a anulação de dotações do próprio orçamento, o excesso de 
arrecadação do exercício realizado e projetado, e o superávit financeiro, se houver, do 
exercício anterior. 
 
  Parágrafo Único. A fonte criada deverá ter como recurso o saldo para 
suplementar advindo de outra fonte que tenha a mesma codificação. 
 
  Art. 7º. O Município aplicará 25% (vinte e cinco por cento), no mínimo, 
da receita resultante de impostos, compreendida as provenientes de transferências, 
na manutenção e desenvolvimento do ensino. 
 
  Art. 8º. O Município aplicará 15% (quinze por cento), no mínimo, da 
receita resultante de impostos, compreendida as provenientes de transferências, na 
manutenção da saúde básica. 
 
  Art. 9º. O Município contribuirá com 20% (vinte por cento), das 
transferências provenientes do ICMS, do FPM e do IPI Exportação, para formação do 
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos 
Profissionais da Educação - FUNDEB, com aplicação, no mínimo, de 60% (sessenta 
por cento) para remuneração dos profissionais do magistério, em efetivo exercício de 
suas atividades no ensino fundamental público e, no máximo 40% (quarenta por 
cento) para outras despesas. 

 
 

SEÇÃO II 
    AS DIRETRIZES DA RECEITA 

 
  Art. 10º. São receitas do Município: 
   



I – os Tributos de sua competência; 
 

  II – a quota de participação nos Tributos arrecadados pela União e pelo 
Estado de Gois; 
    III – o produto de arrecadação do Imposto sobre a Renda e Proventos 
de Qualquer Natureza, incidentes na fonte, sobre rendimentos, a qualquer título, 
pagos pelo Município, suas autarquias e fundações; 
   
    IV – as multas decorrentes de infrações de trânsito, cometidas nas vias 
urbanas e nas estradas municipais; 
 
  V – as rendas de seus próprios serviços; 
 
  VI – o resultado de aplicações financeiras disponíveis no mercado de 
capitais; 
 
  VII – as rendas decorrentes do seu Patrimônio, inclusive a alienação de 
bens móveis e imóveis; 
 
  VIII - a contribuição previdenciária de seus servidores; e  
 
  IX – outras. 
 
  Art. 11. Considerar-se-á, quando da estimativa das Receitas: 
 
  I – os fatores conjunturais que possam vir a influenciar os resultados 
dos ingressos em cada fonte; 
 
  II – as metas estabelecidas pelo Governo Federal para o controle da 
economia com reflexo no exercício monetário, em cotejo com os valores efetivamente 
arrecadados no exercício de 2017 e exercícios anteriores; 
 
  III – o incremento do aparelho arrecadador Municipal, Estadual e 
Federal que tenha reflexo no crescimento real da arrecadação; 
 
                       IV – os resultados das Políticas de fomento, incremento e apoio ao 
desenvolvimento Industrial, Agro-Pastoril e Prestacional do Município, incluindo os 
Programas, Públicos e Privados, de formação e qualificação de mão-de-obra; 
 
  V – as isenções concedidas, observadas as normas de finanças 
públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, nos termos da Lei 
Complementar nº 101, de 04/05/2000, publicada no Diário Oficial da União em 
05/05/2000; 
 



  VI – evolução da massa salarial paga pelo Município, no que tange o 
Orçamento da Previdência; 
 

VII – a inflação estimada, cientificamente, previsível para o exercício de 
2018; 
 
  VIII – outras. 
 
  Art. 12. Na elaboração da Proposta Orçamentária, as previsões de 
receita observarão as normas técnicas legais, previstas no art.12 da Lei 
Complementar nº 101, de 04/05/2000. 
 
  Parágrafo único. A Lei orçamentária: 
 
  I - corrigirá os valores das dotações com a instituição de índice que 
reflita a variação de preços de julho a dezembro de 2017, e havendo necessidade, a 
correção se fará também a cada trimestre, a contar do mês de janeiro, utilizando-se 
como forma de correção, sempre levando em consideração os valores orçamentários 
originais, atualizados; 
 
  II - autorizará a abertura de créditos suplementares para reforço de 
dotações orçamentárias, em percentual máximo de até 60% (sessenta por cento) do 
total da despesa fixada, observados os limites do montante das despesas de capital, 
nos termos do inciso III, do artigo 167, da Constituição Federal, autorizando também a 
criação de elementos de despesas não consignados no orçamento não alterando a 
ação programática, a criação de fontes de recursos através de decreto orçamentário, 
utilizando como recursos a anulação de dotações do próprio orçamento, o excesso de 
arrecadação do exercício realizado e projetado, e o superávit financeiro, se houver, do 
exercício anterior; 
 
  III - conterá reserva de contingência, destinada ao: 
 

a) reforço de dotações orçamentárias que se revelarem insuficiente no 
decorrer do exercício de 2018, nos limite e formas legalmente 
estabelecidas; 

 
b) atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos 

fiscais imprevistos. 
   
    IV - autorizará a realização de operações de créditos, condicionada ao 
atendimento das normas estabelecidas pela Lei Complementar Federal n.º 101/2000 
e Resoluções do Senado Federal, inclusive as já autorizadas por lei específica. 
 
  V – autorizará a realização de operações de crédito por antecipação da 
receita, utilizando como referência o total da receita corrente líquida.  



 
  VI - autorizará as alterações necessárias nas estimativas de receitas e 
fixações de despesa para o exercício de 2018, para atendimento e adequação às 
NBCASP - Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público e PCASP - 
Plano de Contas Aplicado ao Setor Público, conforme atos normativos da STN - 
Secretária do Tesouro Nacional e TCM - Tribunal de Contas dos Municípios do 
Estado de Goiás. 
 
  VII - autorizará a realização de alienações de bens móveis e imóveis do 
município, especificando rubricas de receitas específicas para esse fim, vinculando os 
respectivos recursos de capital ao reinvestimento de projetos, salvo para recolhimento 
de dívidas previdenciárias, conforme estabelece o art. 44 da Lei Complementar n.° 
101/2000. 
 
  VIII - autorizará a utilização do saldo anterior proveniente dos recursos 
do FUNDEB, mediante abertura de crédito adicional limitado ao percentual de 5% 
estabelecidos pela legislação federal, utilizando como cobertura o superávit financeiro 
do exercício anterior nas fontes de recursos específicas do fundo. 
 
  IX – Garantirá recursos específicos para cobertura dos Precatórios 
Judiciais previstos para 2018, utilizando como parâmetro as informações fornecidas 
pela Procuradoria Geral do Município. 
 
  Art. 13. A receita deverá estimar a arrecadação de todos os tributos de 
competência municipal, assim como os definidos na Constituição Federal. 
 
  Art. 14. Na proposta orçamentária a forma de apresentação da receita 
deverá obedecer à classificação estabelecida na Lei nº 4.320/64. 
 
  Art. 15. O orçamento municipal deverá consignar como receitas 
orçamentárias todos os recursos financeiros recebidos pelo Município, inclusive os 
provenientes de transferências que lhe venham a ser feita por outras pessoas de 
direito publico ou privado, que sejam relativos a convênios, contratos, acordos, 
auxílios, subvenções ou doações, excluídas apenas aquelas de natureza extra-
orçamentária, cujo produto não tenham destinação a atendimento de despesas 
públicas municipais. 
 
                   Art. 16. Na estimativa das receitas serão considerados os efeitos das 
modificações na legislação tributária, que serão objetos de projetos de leis a serem 
enviadas as Câmaras Municipais, no prazo legal e constitucional. 
 
  Parágrafo único. Os projetos de lei que promoverem alterações na 
legislação tributária observarão: 
 



  I – revisão e adequação da Planta Genérica de Valores dos Imóveis 
Urbanos; 
 
  II - revisão das alíquotas do Imposto Predial e Territorial Urbano, sem 
ultrapassar os limites máximos já fixados em lei, respeitando a capacidade econômica 
do contribuinte e a função social da propriedade; 
 
  III - revisão e majoração das alíquotas do Imposto sobre Serviços de 
Qualquer Natureza; 
 
  IV – revisão das taxas, objetivando sua adequação aos custos dos 
serviços prestados; 
 
  V – instituição e regulamentação da contribuição de melhorias sobre 
obras públicas. 

 
SEÇÃO III 

DAS DIRETRIZES DAS DESPESAS 

 
  Art. 17. Constituem despesas obrigatórias do Município: 
 
  I – as relativas à aquisição de bens e serviços para o cumprimento de 
seus objetivos; 
 
  II – as destinadas ao custeio de Projetos e Programas de Governo; 
 
  III – as decorrentes da manutenção e modernização da Máquina 
Administrativa; 
 
  IV – os compromissos de natureza social; 
 
  V – as decorrentes dos pagamentos ao pessoal do serviço público, 
inclusive encargos; 
 
  VI – as decorrentes de concessão de vantagens e/ou aumento de 
remuneração, atendimento ao piso nacional de algumas categorias, cumprimento da 
data base dos servidores, concessão a criação de cargos ou alteração de estrutura de 
carreira, bem como admissão de pessoal por prazo determinado ou concurso público, 
pelos poderes e órgãos do Município, que, por força desta Lei, ficam prévias e 
especialmente autorizados, ressalvados as empresas Públicas e as Sociedades de 
Economia Mista; 
 
  VII – o serviço da Dívida Pública, fundada e flutuante; 
                



VIII – a quitação dos Precatórios Judiciais e outros requisitórios; 
   

IX – a contrapartida previdenciária do Município; 
 
  X – as relativas ao cumprimento de convênios; 
 
  XI – os investimentos e inversões financeiras; e 
 
  XII – outras. 
 
  Art. 18. - Considerar-se-á, quando da estimativa das despesas; 
 
  I – os reflexos da Política Econômica do Governo Federal; 
 
  II – as necessidades relativas à implantação e manutenção dos 
Projetos e Programas de Governo; 
 
  III – as necessidades relativas à manutenção e implantação dos 
Serviços Públicos Municipais, inclusive Máquina Administrativa; 
 
  IV – a evolução do quadro de pessoal dos Serviços Públicos;  
 
  V – os custos relativos ao serviço da Dívida Pública; 
 
  VI – as projeções para as despesas mencionadas no artigo anterior, 
com observância das metas e objetos a serem programadas no PPA;  
 
  VII – outros. 
 
  Art. 19. Deverá haver um equilíbrio entre a receita e a despesa para o 
período do orçamento de 2018, orientado no que segue: 
 
  I – se verificado, ao final de cada 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 promoverão por ato próprio e 
nos montantes necessários, nos 30(trinta) dias subseqüentes, limitação de empenho 
e de movimentação financeira;  
   
  II – no caso de restabelecimento da receita prevista, ainda que parcial, 
a recomposição das dotações cujos empenhos foram limitados, dar-se-á de forma 
proporcional às reduções efetivadas; 
 
  III – Não serão objeto de limitação as despesas que constituam 
obrigações constitucionais e legais do Município, inclusive aquelas destinadas ao 



pagamento do serviço da dívida, à coleta e a reciclagem de lixo, à iluminação pública 
e a gastos com água, luz e telefone; 
 
  IV – São vedados quaisquer procedimentos pelos ordenadores de 
despesa que permitam a execução de despesas sem comprovada a suficiente 
disponibilidade de dotação orçamentária, as despesas analisadas e consideradas de 
caráter relevante necessitam de prévia declaração orçamentária para sua execução 
conforme art. 16 da Lei de Responsabilidade Fiscal. 
 
  V – Para efeito de limitação de empenho será utilizada a seguinte 
ordem de critério: 
  a) redução das despesas gerais de manutenção dos órgãos, que não 
afetem seu regular funcionamento; 
   
  b) redução dos gastos com terceirizados; 
   
  c) suspensão de programas de investimentos ainda não iniciados; 
   
  d) redução de ocupantes de cargos em comissão; 
   
  e) redução de gastos com pessoal não estável; 
      
  f) redução de gastos com pessoal estável. 
 
                       Art. 20. As despesas com pessoal e encargos sociais, ou concessão de 
qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a criação de cargos, empregos e 
funções ou alteração de estrutura de carreiras, bem como a admissão ou contratação 
de pessoal, a qualquer título, só poderá ter aumento real em relação ao crescimento 
efetivo das receitas correntes, desde que respeitem o limite estabelecido no art. 71, 
da Lei Complementar nº 101, de 04/05/2000. 

 
Art. 21. O total da despesa do Poder Legislativo Municipal, incluídos os 

subsídios dos Vereadores e excluídos os gastos com inativos, não poderá ultrapassar 
os seguintes percentuais, relativos ao somatório da receita tributária e das 
transferências previstas no § 5º, inciso II do Art. 153 e nos Art. 158 e 159, da 
Constituição Federal, efetivamente realizadas no exercício anterior. 

 
  Parágrafo único. De acordo com o inciso III do artigo 2º da Emenda 
Constitucional nº 58, de 23/09/2009, o percentual destinado ao Poder Legislativo de 
Catalão, Estado de Goiás é de 6% (seis por cento). 
 
  Art. 22. As despesas com pagamento de precatórios judiciários 
correrão à conta de dotações consignadas com esta finalidade em operações 
especiais e específicas, que constarão das unidades orçamentárias responsáveis 
pelos débitos. 



 
  Art. 23. Os projetos em fase de execução desde que revalidados à luz 
das prioridades estabelecidas nesta lei, terão preferência sobre os novos projetos. 
 
  Art. 24. A Lei Orçamentária poderá consignar recursos para financiar 
serviços de sua responsabilidade a serem executados por entidades de direito 
privado, mediante convênios e contratos, desde que sejam da conveniência do 
governo municipal e tenham demonstrado padrão de eficiência no cumprimento dos 
objetivos determinados.  
 
  Art. 25. O Município deverá investir prioritariamente em projetos e 
atividades voltados à infância, adolescência, idosos, mulheres e gestantes buscando 
o atendimento universal à saúde, assistência social e educação, visando melhoria da 
qualidade dos serviços. 
 
  Art. 26. Fica autorizado a inclusão na Lei Orçamentária, bem como em 
suas alterações, recursos do Município para Clubes, Associações e quaisquer outras 
entidades congêneres, em especial entidades que exerçam atividades vinculadas a 
creches, escolas para atendimento de atividades de pré-escolas, centro de 
convivência de idosos, centros comunitários, unidades de apoio a gestantes, unidade 
de recuperação de toxicômanos e outras com finalidade de atendimento às ações de 
assistência social por meio de convênios. 
 

 Art. 27. O Poder Executivo através de Lei específica poderá firmar 
convênios com outras esferas governamentais e não governamentais, para 
desenvolver programas nas áreas de educação, cultura, esporte, saúde, habitação, 
abastecimento, meio ambiente, assistência social, obras e saneamento básico. 

 
Art. 28. A Lei Orçamentária Anual autorizará a realização de 

programas de apoio e incentivo às entidades estudantis, destacadamente no que se 
refere à educação, cultura, turismo, meio ambiente, desporto e lazer e atividades 
afins, bem como para a realização de convênios, contratos, pesquisas, bolsas de 
estudo e estágios com escolas técnicas profissionais e universidades. 
 
  Art. 29. Fica autorizado na LOA - Lei Orçamentária Anual a concessão 
de auxílios e subvenções, através de projeto básico e convênio especifico firmando 
entre o município e entidades. 
 
  Art. 30. O Município está autorizado a participar de Consórcios 
Públicos, nos moldes da Lei Federal n.º 11.107/2005 e Decreto n.º 6.017/2007. 
 
  Art. 31. Os recursos poderão ser programados para atender despesas 
de correntes e de capital, inclusive amortizações de dívidas por operações de crédito, 
após deduzir os recursos destinados a atender gastos com pessoal e encargos 



sociais, com serviços da dívida e com outras despesas de custeio administrativos e 
operacionais. 
 
 

CAPÍTULO II 
DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL 

 
  Art. 32. O Orçamento da Seguridade Social abrangerá os órgãos e 
unidades orçamentárias, inclusive: fundos, fundações, autarquias que atuem nas 
áreas de saúde, previdência e assistência social e contará, dentre outros, com 
recursos provenientes: 
 
   I – das contribuições previstas na Constituição Federal; 
 
   II – da contribuição para o plano de seguridade social do 
servidor, que será utilizada para despesas com encargos previdenciários do  
Município; 
 
   III – do orçamento fiscal; e 
 
   IV – das demais receitas diretamente arrecadas pelos órgãos, 
fundos e entidades que integram, exclusivamente, o respectivo orçamento. 
 
  Art. 33. Na elaboração do Orçamento da Seguridade Social serão 
observadas as diretrizes específicas da área. 
 
  Art. 34. As receitas e despesas das entidades mencionadas serão 
estimadas e programadas de acordo com as dotações previstas no Orçamento Anual. 

 
 

CAPÍTULO III 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
                       Art. 35. A Secretaria Municipal de Administração, fará publicar junto a 
Lei Orçamentária Anual, o quadro de detalhamento da despesa, por projeto, atividade, 
elemento de despesa e seus desdobramentos e respectivos valores. 

 
Parágrafo único. Caso o projeto da Lei Orçamentária não seja 

aprovado até 31 de dezembro de 2017, a sua programação poderá ser executada até 
o limite de 1/12 (um doze avos) do total de cada dotação, em cada mês, até que seja 
aprovado pela Câmara Municipal, vedado o início de qualquer projeto novo. 

 
Art. 36. O Projeto de Lei Orçamentária do Município, para o exercício 

de 2018, será encaminhado a Câmara Municipal até 04 (quatro) meses antes de 



encerramento do corrente exercício financeiro e devolvido para sanção até o 
encerramento de Sessão Legislativa. 

 
 

Art. 37. O Poder Executivo colocará a disposição dos demais Poderes 
e do Ministério Público, no mínimo trinta dias antes do prazo final para 
encaminhamento de seus projetos orçamentários, os estudos e as estimativas das 
receitas para o exercício subseqüente. 

 
Art. 38. 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 a alteração de suas competências ou atribuições. 

 
 
 

CAPÍTULO IV 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
 
                        Art. 39. Não poderão ter aumento real em relação aos créditos 
correspondentes ao orçamento de 2018, ressalvados os casos autorizados em Lei 
própria, os seguintes gastos: 
   
  I – de pessoal e respectivo encargo, que não poderão ultrapassar o 
limite de 54% (cinquenta e quatro por cento) das receitas correntes, no âmbito do 
Poder Executivo, nos termos da alínea “b”, do inciso III, do art. 20, da Lei 
Complementar nº 101/2000; 
 
  II – pagamento do serviço da dívida; e 
  III – transferências diversas. 
 
 
  Art. 40. Na fixação dos gastos de capital para criação, expansão ou 
aperfeiçoamento de serviços já criados e ampliados a serem atribuídos aos órgãos 
municipais, com exclusão da amortização de empréstimos, serão respeitadas as 
prioridades e metas constantes desta Lei, bem como a manutenção e funcionamento 
dos serviços já implantados. 
 
 
  Art. 41. Com vistas ao atingimento, em sua plenitude, das diretrizes, 
objetivos e metas da Administração Municipal, previstas nesta Lei, fica autorizado o 
Chefe do Poder Executivo, a adotar as providências indispensáveis e necessárias à 
implementação das Políticas aqui estabelecidas, podendo inclusive articular 



convênios, viabilizar recursos nas diversas esferas de Poder, contrair empréstimos, 
observadas a capacidade de endividamento do Município, subscrever quotas de 
consórcio para efeito de aquisição de veículos e máquinas rodoviários e outros. 
 
 

         Art. 42. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CATALÃO-GO, 

Estado de Goiás, aos 27 (vinte e sete)  dias do mês de  junho de 2017. 

   

 

 

 

ADIB ELIAS JÚNIOR 
Prefeito Municipal 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
República Federativa do Brasil 

Estado de Goiás 
Município de Catalão 

 

LEI Nº 3.487,  de  30 de  junho  de 2017 
 
 

 “INSTITUI no Calendário Oficial município de 

Catalão o “JULHO VERMELHO”, O mês todo 

dedicado á realização de ações para 

conscientização da doação de sangue” 

 

 

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

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

sanciono e promulgo a seguinte Lei: 

 

Art. 1º: Fica instituído no município de Catalão, que o mês de 

Julho seja designado como “Julho Vermelho” dedicado à realização de 

campanhas e ações para conscientização de doação de sangue.  

 

§ 1°: O Símbolo da campanha e ações previstas na presente 

lei, será um laço vermelho, permitindo que órgãos públicos e particulares 



participem da divulgação decorando suas sedes, logradouros públicos e 

monumentos na cor vermelha.  

 

§ 2°: O encerramento será no último dia do mês de julho. 

 

§ 3°: No decorrer do mês de Julho serão realizadas 

campanhas educativas em parcerias com as associações sem fins 

lucrativas, escolas, faculdades, e demais entidades que queriam 

participar da campanha solidaria. 

 

Art. 2º: São objetivos da Campanha “Julho Vermelho”. 

 

Parágrafo único: Esclarecer a sociedade Catalana sobre a 

importância da doação de sangue em nosso município. 

 

Art. 3°: Esta Lei entra em vigor após a data da sua publicação. 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CATALÃO-GO, 

Estado de Goiás, aos 30 (trinta)  dias do mês de  junho de 2017. 

   

 

 

 

 

ADIB ELIAS JÚNIOR 
Prefeito Municipal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
República Federativa do Brasil 

Estado de Goiás 
Município de Catalão 

 

LEI Nº 3.488,  de  30 de  junho  de 2017 
 
 

Declara de Utilidade Pública o Grupo de 
Escoteiros Tamanduá Bandeira 34/GO. 

 

 

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

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

sanciono e promulgo a seguinte Lei: 

 

Art. 1º- Fica declarado de Utilidade Pública o “Grupo de 

Escoteiros Tamanduá Bandeira 34/GO”, inscrito no CNPJ 

25.166.403/000136, situado na Rua 06, n° 649 – Bairro Cidade Jardim – 

Catalão/GO. 

Art. 2º -  Os efeitos da declaração de utilidade 
pública cessarão caso a instituição substitua os fins declarados 
no Estatuto ou deixe de cumprir nele previstas.  

 

 



GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CATALÃO-

GO, Estado de Goiás, aos 30 (trinta)  dias do mês de  junho de 2017. 

   

 

 

 

 

ADIB ELIAS JÚNIOR 
Prefeito Municipal 

 
República Federativa do Brasil 

Estado de Goiás 
Município de Catalão 

 
 

LEI Nº 3.489,  de  02 de  agosto  de 2017 
 
 

“Cria o Programa “MAIS CULTURA” e autoriza o 
município de Catalão a realizar processo seletivo 
simplificado para contratar servidores temporários para 
atender as necessidades da administração municipal, 
conforme 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. 1º – Fica criado no âmbito da Fundação Cultural “Maria das Dores 
Campos”, o “PROGRAMA MAIS CULTURA”, de caráter temporário e gratuito, visando 
o bem-estar social e cultural, promoção da saúde, lazer, integração familiar e da 
qualidade de vida dos cidadãos, com 28 (vinte e oito) modalidades culturais, 
especificadas no Parágrafo único, do Artigo 10 desta lei, e será dirigido para todas as 
faixas etárias.  

 
§ 1º - As aulas e prática das diversas modalidades culturais serão 

desenvolvidas na sede da Fundação Cultural “Maria das Dores Campos” e no Centro 
de Artes e Esportes – CEU, desta cidade; e quando possível em polos 



estrategicamente distribuídos em diversos bairros da cidade de Catalão e seus 
Distritos. 

 
§ 2º - O programa terá duração de 01(um) ano, podendo ser prorrogado 

por prazo determinado. 
 
Art. 2º - Para a aplicação do Programa temporário “MAIS CULTURA”, fica 

o Poder Executivo Municipal autorizado a realizar processo seletivo simplificado para 
contratar servidores temporários para atender as necessidades da Administração 
Municipal, cujos contratados servirão à Fundação Cultural “Maria das Dores Campos” 
e/ou Centro de Artes e Esportes – CEU, desta cidade, por prazo determinado e nas 
condições previstas nesta lei.  

Art. 3º – Os contratos terão vigência de um ano, podendo ser prorrogados 
enquanto perdurar o programa. 

 
Art. 4º - Referido processo seletivo simplificado se faz necessário para 

atender as necessidades da Fundação Cultural “Maria das Dores Campos”, em 
diversos cursos oferecidos, em períodos diferentes ao longo do ano e para que possa 
funcionar o Centro de Artes e Esportes – CEU, desta cidade.  

 
Art. 5º - O recrutamento do pessoal será feito em processo seletivo 

simplificado, o qual será amplamente divulgado. 
 
Art. 6º - Os contratos de que trata esta Lei serão de natureza jurídica 

administrativa, não gerando qualquer vínculo permanente, estabilidade ou efetividade. 
 
Art. 7º - Os contratados nos termos desta lei estarão sujeitos aos mesmos 

direitos, deveres e proibições, inclusive o atinente à acumulação de cargos e funções 
públicas e ao regime de disciplina e responsabilidade vigentes para os demais 
servidores públicos municipais, no que couber. 

 
Parágrafo único – O regime jurídico a ser adotado será o dos servidores 

do Município, ou seja, o estatutário, instituído pela Lei Municipal nº 1.142/92, inclusive 
no que se refere ao décimo terceiro salário e férias; 

 
Art. 8º - É assegurado ao contratado o direito ao gozo de licença para 

tratamento de saúde e por acidente que importe na impossibilidade total ou parcial do 
exercício de suas funções, vedadas quaisquer outras espécies de afastamento. 

 
Art. 9º - Somente poderão ser contratados os interessados que 

comprovarem os seguintes requisitos: 
 
I – ter idade a partir de 18 (dezoito) anos; 
II – ser brasileiro (a) nato ou naturalizado; 



III – firmar Declaração de Compromisso de Prestação de Serviços e de 
disponibilidade de carga horária; 

VI – estar quite com as obrigações militares e eleitorais; 
V – gozar de boa saúde física e mental, e não ser portador de deficiências 

incompatíveis com o exercício da função; 
VI – possuir habilitação e/ou conhecimento profissional exigida para o 

exercício do cargo, nos termos da legislação. 
 
Art. 10 - Fica o Poder Executivo autorizado a efetuar a contratação de até 

49 (quarenta e nove) INSTRUTORES e até 06 (seis) MONITORES. 
 
Parágrafo único - O valor da remuneração, o quantitativo de vagas, carga 

horária e vencimento mensal é o especificado no Quadro abaixo: 
 

Nº DE 
VAGAS 

CARGO HORAS 
SEMANAIS 

SALARIO 
MAIO/2017 

49 INSTRUTOR: 20  R$ 1.350,00 

01 Piano - - 

01 Violino - - 

02 Guitarra/Baixo - - 

02 Violão - - 

02 Teclado - - 

02 Canto e Coral - - 

02 Bateria/Instrumentos de Percussão - - 

01 Viola e Folia de Reis - - 

01 Sanfona - - 

01 Cavaquinho - - 

01 Instrumentos de sopro - - 

02 Pintura em tela (p/ Adultos) - - 

02 Pintura em tela (Infantil) - - 

02 Teatro - - 

02 Desenho/Grafite - - 

02 Fotografia - - 

02 Artesanato - - 

02 Cinema e Produção Audiovisual - - 

02 Xadrez - - 

02 Produção de Texto e Jornal - - 

02 Capoeira e Produção de  
Instrumentos da Cultura Afro Brasileira 

- - 

03 Ballet - - 

02 Street Dance - - 

02 Hip Hop - - 

02 Rap - - 

01 Skate - - 

02 Jogos de Quadra - - 

01 Educação Patrimonial - - 

06  MONITORES 20  R$ 468,50 



 
Art. 11 – As despesas resultantes da aplicação desta lei correrão à conta 

das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente, 
(11.1101.13.392.4020.4053), suplementadas, se necessário, nos termos da legislação 
em vigor. 

 
Parágrafo único - As despesas estabelecidas por esta Lei ocasionarão 

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

 
Art. 12 – A extinção do contrato se dará sem direito a indenizações, 

podendo ocorrer pelo exaurimento da sua vigência; pela rescisão administrativa, no 
caso de infração disciplinar; pela conveniência da administração; pela assunção do 
contratado de cargo público ou emprego compatível, e por iniciativa do contratado. 

 
Art. 13 - 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  agosto de 2017. 

   

 

 

 

 

ADIB ELIAS JÚNIOR 
Prefeito Municipal 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
República Federativa do Brasil 

Estado de Goiás 
Município de Catalão 

 

LEI Nº 3.490,  de  02 de  agosto  de 2017 
 
 

“Cria o Programa “MAIS ESPORTES” e autoriza 
o município de Catalão a realizar processo 
seletivo simplificado para contratar servidores 
temporários para atender as necessidades da 
administração municipal, conforme 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. 1º – Fica criado no âmbito da Secretaria Municipal de Esportes, 

Juventude e Lazer, o programa “MAIS ESPORTES”, de caráter temporário e 

gratuito, visando o bem-estar social e esportivo, promoção da saúde, lazer, 

integração familiar e da qualidade de vida dos cidadãos, com 33 (trinta e três) 

modalidades esportivas, conforme demonstrado no ANEXO ÚNICO desta lei, 

dirigido a todas as faixas etárias. 

§ 1º - As aulas e prática das diversas modalidades esportivas serão 

desenvolvidas no Complexo Esportivo do Clube do Povo e também em polos 

estrategicamente distribuídos em diversos bairros da cidade de Catalão e seus 

Distritos. 

§ 2º - O programa terá duração de um (01) ano, podendo ser 

prorrogado por prazo determinado. 

Art. 2º - Para a aplicação do Programa “MAIS ESPORTES”, fica o 

Poder Executivo Municipal autorizado a realizar processo seletivo simplificado para 

contratar servidores temporários para atender as necessidades da administração 

Municipal, cujos contratados prestarão serviços à Secretaria Municipal de 

Esportes, Juventude e Lazer, desta cidade, por prazo determinado, nas condições 

previstas nesta lei. 

§ 1º - O valor da remuneração, o quantitativo de vagas, carga horária e 

vencimento mensal é o especificado no Quadro abaixo: 

 

 

§ 2º - Caso seja necessário o Poder Executivo poderá expedir Decretos 

regulamentando o Programa ora criado. 

Art. 3º – Os contratos terão vigência de (01) um ano, podendo ser 

prorrogados enquanto perdurar o programa. 

Art. 4º - Referido processo seletivo simplificado se faz necessário para 

atender a necessidade temporária da Secretaria Municipal de Esportes, Juventude 

e Lazer, em diversos cursos oferecidos, em períodos diferentes ao longo do ano no 

Programa MAIS ESPORTES.  

Nº DE 

VAGAS 

CARGO HORAS 

SEMANAIS 

SALARIO 

JULHO/2017 

15 INSTRUTOR DE ATIVIDADE FÍSICA 30  R$ 1.450,00 

10  MONITOR DE ATIVIDADE FÍSICA 30 R$ 1.130,00 



Art. 5º - O recrutamento do pessoal será feito em processo seletivo 

simplificado, devendo ser amplamente divulgado. 

Art. 6º - Os contratos de que trata esta Lei serão de natureza jurídica 

administrativa, não gerando qualquer vínculo permanente, estabilidade ou 

efetividade. 

Art. 7º - Os contratados nos termos desta lei estarão sujeitos aos 

mesmos direitos, deveres e proibições, inclusive o atinente à acumulação de 

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

para os demais servidores públicos municipais, no que couber. 

Parágrafo único – O regime jurídico a ser adotado será o dos 

servidores do Município, ou seja, o estatutário, instituído pela Lei Municipal nº 

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

Art. 8º - É assegurado ao contratado o direito ao gozo de licença para 

tratamento de saúde e por acidente que importe na impossibilidade total ou parcial 

do exercício de suas funções, vedadas quaisquer outras espécies de afastamento. 

Art. 9º - Somente poderão ser contratados os interessados que 

comprovarem os seguintes requisitos: 

I – ter idade a partir de 18 (dezoito) anos; 

II – ser brasileiro (a) nato ou naturalizado; 

III - firmar Declaração de Compromisso de Prestação de Serviços e de 

disponibilidade de carga horária; 

VI – estar quite com as obrigações militares e eleitorais; 

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

deficiências incompatíveis com o exercício da função; 

VI – possuir habilitação e/ou conhecimento profissional exigida para o 

exercício do cargo, nos termos da legislação. 

 

Art. 10 – As despesas resultantes da aplicação desta lei correrão à 

conta das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente (013012-

27.81240184127-319004), suplementadas, se necessário, nos termos da 

legislação em vigor. 

Parágrafo único - As despesas estabelecidas por esta Lei ocasionarão 

irrelevante impacto orçamentário-financeiro, posto que existe adequação 

orçamentária para as mesmas, o que, em regra, satisfaz as exigências do artigo 16 

da Lei de Responsabilidade Fiscal. 

Art. 11 – A extinção do contrato se dará sem direito a indenizações, 

podendo ocorrer pelo exaurimento da sua vigência; pela rescisão administrativa, 

no caso de infração disciplinar; pela conveniência da administração; pela assunção 



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

contratado. 

Art. 12 - 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  agosto de 2017. 

   

 

 

 

 

ADIB ELIAS JÚNIOR 
Prefeito Municipal 

 
 
 
 
 
 

 
República Federativa do Brasil 

Estado de Goiás 
Município de Catalão 

 

LEI Nº 3.491,  de  04 de  agosto  de 2017 
 
 

 “Institui o símbolo, slogan e a cor da Administração 
Municipal de Catalão – GO e dá outras providências”. 

 

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

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

promulgo a seguinte Lei: 

 



Art. 1º – Fica autorizado a utilização da cor amarelo “ocre” (ocre: 

variação do marrom), como a cor para definir e identificar a atual Gestão da 

Administração Municipal de Catalão. 

 

Art. 2º - Fica autorizado, também, a utilização do símbolo 

reproduzido no Anexo I desta Lei e slogan – “Cidade que Sonha e Faz”, que serão 

utilizados para a identificação dos prédios e veículos da atual Gestão da 

Administração Municipal, bem como promoção das atividades e serviços prestados 

à população. 

 

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 04 (quatro)  dias do mês de  agosto de 2017. 

   

 

 

 

ADIB ELIAS JÚNIOR 
Prefeito Municipal 

ANEXO I 
 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
República Federativa do Brasil 

Estado de Goiás 
Município de Catalão 

 



 

LEI Nº 3.492,  de  04 de  agosto  de 2017 
 
 

“Abre Crédito Especial no orçamento do Município em 
execução, ano/2017, para manutenção da Secretaria 
Municipal de Esportes, Juventude e Lazer 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 3.448, de 09 de dezembro de 2016, que 

estima a receita e fixa a despesa para o exercício de 2017), o crédito especial abaixo-

relacionado, na importância de R$ 280.000,00 (duzentos e oitenta mil reais) obedecendo 

as seguintes classificações:  

 

Órgão Solicitante: Poder Executivo 

Unidade Executora: Município de Catalão 

Motivo: Alteração PPA/LOA 

 

 

 

 

 

Objeto: Manutenção da Secretaria Municipal de Esportes, Juventude e Lazer. 

Dotação: 01.3012.27.812.4018.41 27- MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL 

DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER 



319004 – CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO 

TOTAL R$ 280.000,00 

 

Anulação de Dotação: 01.3002.04.122.4001.4198- 339039 

OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR  

TOTAL R$ 280.000,00 

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 3.448, de 09 de dezembro de 2016, que dispõe 

sobre a Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2017.  

Art. 4º - Fica a Diretoria de Contabilidade autorizada a fazer as 

alterações e inclusões necessárias no Plano Plurianual – PPA de 2014/2017; na Lei de 

Diretrizes Orçamentárias – LDO para 2017, lei municipal nº 3.409, de 29 de junho de 

2016; bem como na Lei Orçamentária Anual – LOA de 2017. 

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  agosto de 2017. 

   

 

 

 

ADIB ELIAS JÚNIOR 
Prefeito Municipal 

 
República Federativa do Brasil 

Estado de Goiás 
Município de Catalão 

http://serv.de/


 
 

LEI Nº 3.493,  de  04 de  agosto  de 2017 
 
 

“Autoriza a Superintendência Municipal de Água e 
Esgoto – SAE a efetuar transferência de recursos 
financeiros para o Município de Catalão/GO, na forma e 
no montante que especifica”. 
 
 

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

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

promulgo a seguinte Lei: 

 

Art. 1° - Fica a Superintendência Municipal de Água e Esgoto – SAE, 

autarquia municipal, inscrita no CNPJ sob o nº 04.750.108/0001-52, autorizada a 

efetuar transferência de recursos financeiros no valor de R$ 2.300.000,00 (dois 

milhões e trezentos mil reais), a ser repassados conforme disponibilidade de caixa da 

SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO – SAE. 

Art. 2º - Os valores ora autorizados serão transferidos ao Município 

referenciados no artigo anterior, visa a restituição financeira decorrente da 

transferência efetuada pela Lei Municipal nº 2.988 de 14 de maio de 2013. 

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

a conta do orçamento vigente. 

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 04 (quatro)  dias do mês de  agosto de 2017. 

   

 

 

 



ADIB ELIAS JÚNIOR 
Prefeito Municipal 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
República Federativa do Brasil 

Estado de Goiás 



Município de Catalão 
 
 

LEI Nº 3.494,  de  04 de  agosto  de 2017 
 
 

“Dispõe sobre a autorização para abertura de Crédito 
Adicional Especial e dá outras providências.”  
 
 

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

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

promulgo a seguinte Lei: 

 

Art.1˚. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir, ao Orçamento Municipal 
de 2017, aprovado pela Lei n˚ 3.448, de 09 de DEZEMBRO de 2016, um Crédito 
Adicional de Natureza Especial no montante de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil 
reais), destinados manutenção de despesas com obras e instalações da Secretaria 
Municipal de Infraestrutura.  

§1˚ A classificação orçamentária e programática, bem como a criação da 
dotação para atender o objeto deste artigo, está evidenciada no Anexo I desta Lei.  

Art. 2°. Para acorrer às despesas orçamentárias com abertura do Crédito 
Adicional Especial de que trata esta Lei, serão utilizados os recursos previstos no §1° do 
art. 43 da Lei Federal n° 4.320 /64, a serem especificados, detalhadamente, no Decreto 
de abertura do crédito.  

Art. 3°. Fica autorizado o setor de contabilidade realizar as alterações 
necessárias à adequação do PPA - Plano Plurianual 2014/2017, LDO - Lei de Diretrizes 
Orçamentárias de 2017, e LOA-Lei Orçamentária Anual de 2017, a fim de contemplar as 
ações alteradas nesta Lei. 

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

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CATALÃO-

GO, Estado de Goiás, aos 04 (quatro)  dias do mês de  agosto de 2017. 

   

 

 

 

ADIB ELIAS JÚNIOR 



Prefeito Municipal 

  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO I 
 

LEI Nº ______/2017. 
 
DETALHAMENTO DA DOTAÇÃO A SER ACRESCIDA AO ORÇAMENTO MUNICIPAL, 

POR MEIO DO CRÉDITO ESPECIAL AUTORIZADO POR ESTA LEI. 
  
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO 
 



 

Órgão:                01 – PREFEITURA MUNICIPAL CATALÃO; 

Unidade :         3016 – SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. 

Função:              15 – URBANISMO; 

Subfunção:         451 – INFRA – ESTRUTURA URBANA; 

Programa:          4020 – CATALAO MAIS BELA; 

Ação:             OBRAS E INSTALAÇÕES NO PERIMETRO URBANO; 

Elemento:          449051 – OBRAS E INSTALAÇÕES; 

Fonte de Recurso: 100 – RECURSOS ORDINARIOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
República Federativa do Brasil 

Estado de Goiás 
Município de Catalão 

 
 



LEI Nº 3.495,  de  24 de  agosto  de 2017 
 
 

“Autoriza o Poder Executivo a doar com encargo o 
imóvel especificado a UNIVERSIDADE FEDERAL DE 
GOIÁS – REGIONAL CATALÃO, Estado de Goiás e dá 
outras providências”. 
 
 
A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, no uso de 

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

a seguinte Lei: 

 

Art. 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo do Município de 

Catalão autorizado a desafetar e transferir, por doação, a UNIVERSIDADE FEDERAL DE 

GOIÁS – REGIONAL CATALÃO, autarquia federal, inscrita no CNPJ sob o nº. 

01.567.601/0005-77 – FILIAL, o seguinte imóvel:  

 

“UM TERRENO, situado nesta cidade, na Rua “D”, lado par, 

esquina com as Ruas ”J”, lado ímpar e “I”, lado par, caracterizado com Área de 

Equipamentos Comunitários nº 03, do Loteamento Residencial Copacabana II, com 

área de 6.145,67m2 e as seguintes medidas e confrontações: pela frente mede 187,44 

metros e confronta com a Rua D, com dois Chanfrados nos extremos, de 3,00 metros 

cada; aos fundos mede 191,86 metros e confronta com propriedade do Clube Olímpico 

Catalão; pelo lado direito mede 29,41 metros e confronta com a rua “J”; e, pelo lado 

esquerdo mede 30,57 metros e confronta com a Rua I, de propriedade do Município de 

Catalão”. 

 

 § 1º - Para fins de atendimento ao caput deste artigo a área de 

terreno a ser doada e descrita no Artigo 1º desta lei, fica desafetada de sua primitiva 

condição (de área de Equipamento Comunitário 3), passando à categoria de bem 

dominical ou do Patrimônio Disponível.  

 

§ 2º - A doação da gleba de terra descrita no caput deste artigo, 

registrado no Cartório de Registro de Imóveis de Catalão, sob a matrícula nº 51.025, 

ficha 01, do Livro 2 de Registro Geral, e se fará pelo valor total de R$ 1.500,000,00 (Um 

milhão e quinhentos mil reais), conforme Laudo de Avaliação elaborado pela Comissão 

instituída pelo Executivo para tal fim. 

 



Art. 2º - O donatário deverá assumir, para o recebimento da 

doação, o encargo de construir no imóvel especificado no artigo 1º desta Lei, o Edifício 

da Casa do Estudante Universitário, com área total da construção 2.556,61m2 (1ª etapa).  

 

§ 1º -  A construção deverá ser iniciada no prazo máximo de 01 

(um) ano e concluída no prazo máximo de 05 (cinco) anos, contados da data da emissão 

da escritura pública de doação. 

 

§ 2º -  Além dos requisitos indispensáveis, constarão 

expressamente da escritura pública os prazos constantes no parágrafo anterior, para o 

cumprimento do encargo previsto no caput deste artigo. 

 

§ 3º - O donatário não poderá utilizar a área para finalidade 

diversa da que ensejou a doação, sob pena de reversão ao Município. 

 

Art. 3º - O donatário terá o prazo de até 90 (noventa) dias, 

contados da data da publicação desta lei para providenciar a escrituração e registro da 

escritura do imóvel junto ao cartório competente, sob pena de decair o benefício 

concedido, sendo que as despesas decorrentes da presente doação serão suportadas 

pelo Donatário. 

 

Parágrafo único - O prazo de que trata o caput deste artigo, 

poderá ser dilatado, sob a conveniência e oportunidade do Poder Executivo. 

 

Art. 4º- O não cumprimento do disposto nesta Lei resolverá de 

pleno direito a doação feita, revertendo o imóvel, com as suas construções, instalações, 

edificações e benfeitorias, à posse do Município, não ensejando ao donatário qualquer 

indenização, inclusive pelas benfeitorias realizadas e nem direito de retenção. 

 

Parágrafo único - A reversão prevista no caput deste artigo 

ocorrerá por meio de Decreto do Executivo e de cancelamento do registro da escritura no 

Cartório de Registro de Imóveis a requerimento do Poder Executivo, instruído com 

documento hábil, observados o devido processo legal administrativo, o contraditório e a 

ampla defesa. 

 

Art. 5º - Aplica-se à doação estabelecida na presente Lei, o 

instituto da Dispensa Licitatória, previsto na Lei Federal nº. 8.666/1993 e suas alterações, 

assim como as demais disposições legais do referido normativo. 

 



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 24 (vinte e  quatro)  dias do mês 

de  agosto de 2017. 

   

 

 

 

 

ADIB ELIAS JÚNIOR 
Prefeito Municipal 

  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
República Federativa do Brasil 

Estado de Goiás 
Município de Catalão 

 
 

LEI Nº 3.496,  de  01 de  setembro  de 2017 
 
 

“Denomina de TRAVESSIA LEANDRO ALVES 
DA SILVA – LEANDRO CABEÇÃO”, a 
Travessia que liga os Bairros Jardim 
Primavera e Vila Cruzeiro” 

 
 

 

A Câmara Municipal 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 por Travessia Leandro Alves da Silva – 

Leandro Cabeção”, a Travessia que liga os Bairros Jardim Primavera e Vila Cruzeiro, 
neste município. 

 
Art. 2º - Os efeitos da denominação não impedem que sejam 

nomeadas outras obras ou entidades com o mesmo nome, que homenageia o 
cidadão catalano que empresta seu nome à obra supracitada. 

 
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE 

CATALÃO-GO, Estado de Goiás, ao 01 (primeiro)  dia do mês de  

setembro de 2017. 

   

 

 

 

 

ADIB ELIAS JÚNIOR 
Prefeito Municipal 

 
 



 
República Federativa do Brasil 

Estado de Goiás 
Município de Catalão 

 
 

LEI Nº 3.497,  de  06 de  setembro  de 2017 
 
 

“Altera o número de vagas do cargo comissionado de 

ASSESSOR ESPECIAL DO SUPERINTENDENTE, 

junto a SAE, constantes do Anexo Único – Parte II – 

Dos Órgãos de Administração Indireta do Município, 

da Lei Municipal nº 2.637, de 19 de dezembro de 2008 

e dá outras providências”. 

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

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

promulgo a seguinte Lei: 
 

Art.1º - Fica alterado de 01 (uma) para 06 (seis), o número de 

vagas do cargo comissionado de ASSESSOR ESPECIAL DO SUPERINTENDENTE, 

constante do ANEXO ÚNICO – PARTE II, (para os cargos de provimento comissionado), 

Dos Órgãos de Administração Indireta do Município de Catalão, Lei Municipal de nº 

2.637, de 19 de dezembro de 2008, todos a serem regidos pelo regime Estatutário, junto 

à Superintendência Municipal de Água e Esgoto – SAE. 

 

 

ANEXO ÚNICO – PARTE II 
 

 

VI - Dos Órgãos de Administração Indireta 

do Município de Catalão: 

 
 



4 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL 

DE ÁGUA E ESGOTO – SAE 

 

 

 
Nº 

VAGAS 
DENOMINAÇÃO DOS CARGOS DA SUPERINTENDÊNCIA 

MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO – SAE 

VENCIMEN

TO 

MENSAL 

R$ 

06 ASSESSOR ESPECIAL DO SUPERINTENDENTE 

 

2.851,64 

 

 

Art. 2º - O provimento dos cargos de que trata esta Lei está 

condicionada à comprovação da existência de prévia dotação orçamentária suficiente 

para atender às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes, 

conforme disposto no § 1o do art. 169 da Constituição Federal.  

 

§ 1º - As despesas resultantes da aplicação desta lei correrão à 

conta das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente, suplementadas, 

se necessário, nos termos da legislação em vigor. 

 

§ 2º - As despesas estabelecidas por esta Lei ocasionarão 

irrelevante impacto orçamentário-financeiro, posto que existe adequação orçamentária 

para as mesmas, o que, em regra, satisfaz as exigências do artigo 16 da Lei de 

Responsabilidade Fiscal. 

 

§ 3º - Em razão das alterações introduzidas por esta lei, fica a 

Diretoria de Recursos Humanos do Município autorizada a readequar os Organogramas 

de acordo com os termos desta Lei. 

 

Art. 3º - Fica a Diretoria de Contabilidade autorizada a fazer as 

alterações e inclusões necessárias no Plano Plurianual – PPA de 2014/2017; na Lei de 

Diretrizes Orçamentárias – LDO para 2017, lei municipal nº 3.409, de 29 de junho de 

2016; bem como na Lei Orçamentária Anual – LOA de 2017. 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art169§1


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, ao 06 (seis)  dias do mês de  setembro 

de 2017. 

   

 

 

 

 

ADIB ELIAS JÚNIOR 
Prefeito Municipal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
República Federativa do Brasil 

Estado de Goiás 
Município de Catalão 

 
 

LEI Nº 3.498,  de  06 de  setembro  de 2017 
 

 

“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 2017, e dá 
outras providências. ” 

 
 

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

 

Art.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 2017, a conceder auxílio financeiro no 
valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), que serão distribuídos em partes 
iguais aos representantes legais do Reinado e Ternos abaixo 
relacionados: 

 

 

TERNO/REINADO REPRESENTANTE 

Reinado General – Eduardo Camilo 

Terno de Congo Pio Gomes Capitão – Éder Cássio Paulino 

Terno de Congo Congregação do 

Rosário 

Capitão – Roberto Ribeiro 

Terno de Congo Zé do Gordo Capitão – Carlos do Rosário Alves 

Terno de Congo Santa Terezinha Capitão – Wesley Alves 

Terno de Congo de Goiânia Capitão – José Mário Ribeiro 



Terno de Congo Mariarte Capitã – Aldanice Moreira Reis 

Terno de Congo Marinheiro Capitão – Roberto de Santana 

Terno de Congo Sagrada Família Capitão – Antônio Serafim de Freitas 

Terno de Congo Marujeiro Capitão – Durval Salviano do 

Nascimento 

Terno de Congo São Francisco Capitão – Renato do Nascimento Reis 

Terno de Congo  

Nsa. Sra. Do Rosário, Nsa. Sra. Da Guia 

Capitão –Edson Correia de Matos 

Terno Moçambique Coração de Maria Capitão – Antônio Carlos Ribeiro 

Terno Moçambique Coração de Mamãe Capitão – Diogo Gonçalves Resende 

Terno Catupé Santa Efigênia Capitão – Saulo Souza da Costa Júnior 

Terno Catupé Cacunda 

 Nossa Senhora das Mercês 

Capitão – Antônio Alucimário da Silva 

Terno Catupé Cacunda 

Nossa Senhora do Rosário 

Capitão – Carlos Francisco Rosa da 

Silva 

Terno Catupé São Benedito Capitão – Valdivino Rosa 

Terno Vilão Santa Efigênia Capitão – Lázaro Joaquim José da 

Silva 

Terno Vilão II – Nossa Senhora de 

Fátima 

Capitão – Eurípedes Luiz Severino 

Terno Penacho Capitão – José Gercino Vitor  

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 - Para cobrir despesas com a presente lei 

fica autorizado o Executivo Municipal a abrir no orçamento em execução 



(Lei Municipal nº 3.448, de 09 de dezembro de 2016, que estima a 
receita e fixa a despesa para o exercício de 2017), o crédito especial 
abaixo-relacionado, na importância de R$ 100.000,00 (cem mil reais), 
obedecendo as seguintes classificações:  

 
 

CRÉDITO ESPECIAL 2017 
 

Órgão Solicitante: Poder Executivo 
Unidade Executora: MANUT. SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA –     SECULT 
Motivo: Alteração PPA/LOA 

 
 

Objeto: Auxilio Financeiro aos Ternos de Congos da cidade de Catalão – Go 
  

Dotação:   
01.3021.13.392.4025.4191 – 339048  – R$ 100.000,00 
339048 – Outros Auxílios Financeiros a Pessoas 

 
Anulação de Dotação: 
01.3021.13.392.4025.4191 – 319011  – R$ 100.000,00 

 

 
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 3.448, de 09 de 
dezembro de 2016, que dispõe sobre a Lei Orçamentária Anual para o 
exercício de 2017.  

 
Art. 4º - Fica a Diretoria de Contabilidade autorizada 

a fazer as alterações e inclusões necessárias no Plano Plurianual – PPA 
de 2014/2017; na Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO para 2017, lei 
municipal nº 3.409, de 29 de junho de 2016; bem como na Lei 
Orçamentária Anual – LOA de 2017. 

 
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 06 (seis)  dias do mês de  setembro 

de 2017. 

   



 

 

 

ADIB ELIAS JÚNIOR 
Prefeito Municipal 

 
República Federativa do Brasil 

Estado de Goiás 
Município de Catalão 

 
 

LEI Nº 3.499,  de  14 de  setembro  de 2017 
 
 

“Cria o Programa Municipal de geração de 

empregos e aumento de arrecadação, através de 

incentivo à industrialização e implantação de 

empresas no Município de Catalão - Goiás”. 

 
 

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

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

sanciono e promulgo a seguinte Lei: 

 

Art. 1º - Fica instituído por força desta lei, o Programa 

Municipal de geração de empregos e aumento de arrecadação, através 

de incentivo à industrialização e implantação de empresas no município 

de Catalão. 

 

Art. 2º - Fica o Município de Catalão autorizado a conceder o 

uso ou doar com encargo, de seu patrimônio disponível ou adquirir, para 

tal fim, por compra, permuta ou desapropriação, via de lei específica, 

terrenos destinados à implantação de indústrias ou empresas de 

comércio que garantam a geração de empregos no município, mediante 

aprovação de protocolo de intenções, onde especifica, no mínimo, o 

seguinte: 

 

I - Número de novos empregos diretos e renda; 



 

II - Índice de recolhimento de tributos e valor agregado de 

impostos; 

 

III - Utilização de mão de obra local; 

 

IV - Indústria pioneira; 

 

V - Utilização de matéria-prima preferencialmente local; 

 

VI - Valor do investimento; 

 

VII - Capacidade financeira da empresa; 

 

VIII - Projetos ambientalmente sustentáveis. 

 

Art. 3º - Somente se concederá o benefício dos incentivos 

desta Lei, as pessoas jurídicas legalmente constituídas. 

 

Art. 4º - As empresas ou indústrias que vierem a se instalar, 

no Município de Catalão ou as que se transferirem para os Distritos 

próprios, poderão ser oferecidos estímulos, mediante incentivos fiscais, 

tributários e financeiros, via de lei especifica.  

 

Parágrafo Único – A concessão de incentivos fiscais e 

tributários será efetuado após a elaboração do impacto financeiro e 

orçamentário, obedecendo os ditames legais que regem o assunto.  

 

Art. 5º - Serão considerados incentivos fiscais, tributários e 

financeiros a serem concedidos total ou parcialmente às indústrias e 

empresas no Município de Catalão: 

 

a) - Isenção do Imposto sobre a Propriedade Predial e 

Territorial Urbana - IPTU; 

 

b) - Isenção do Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis 

- ITBI incidente sobre a primeira compra do imóvel pela indústria ou 

empresa e destinado à sua instalação no município; 

 

c) divulgação das empresas e dos produtos fabricados no 

Município, mediante folhetos e outros meios, em hotéis, exposições, 

eventos ou similares; 

 



d) - cursos de formação, treinamento e especialização de 

mão-de-obra para as indústrias e empresas, diretamente ou através de 

convênios; 

 

e) - assistência na elaboração de estudos de viabilidade nos 

projetos de engenharia e na área econômico-financeira; 

 

f) - instalação de rede de abastecimento de água e esgoto; 

 

g) - instalação de rede de distribuição de energia elétrica de 

baixa e alta tensão; 

 

h) - instalação de rede de telefonia; 

 

i) - instalação de sistema de escoamento de águas pluviais; 

 

j) - manutenção das vias de circulação em condições de 

tráfego permanente; 

 

k) - limpeza, preparação e terraplenagem, do terreno onde 

será implantada a indústria ou empresa; 

 

l) - concessão dos direitos de uso ou doação sobre o terreno 

necessário à implantação da indústria ou empresa; 

 

Art. 6º - Como incentivo especial às microempresas, fica o 

município de Catalão, autorizado a implantar Programas na área de 

incubadoras industriais, cooperativismo popular e associativismo, 

empresas autogestionárias, empresas na área da agroindústria ou 

agroecologia, familiar, artesanato e similares. 

 

Parágrafo único - Para implementar os Programas previstos 

no “caput” deste Art., fica o município autorizado a construir pavilhões, 

arrendar ou locar prédios, promover reformas e adaptá-los para cessão 

aos interessados, mediante autorização legislativa. 

 

Art. 7º - Os interessados na concessão dos benefícios 

previstos nesta Lei deverão apresentar suas solicitações ao Município de 

Catalão, incluindo os seguintes documentos: 

 

a) - requerimento em formulário apropriado; 

 

b) - Prova da viabilidade econômica – financeira do 

empreendimento; 

 



c) - Cronograma físico e financeiro de implantação da 

indústria; 

 

d) - Manifestação por escrito, do conhecimento desta Lei, 

aceitando-a em todos os seus termos e efeitos; 

 

e) - Número de empregos gerados, considerando os 

números absolutos e sua relação com a dimensão da área a ser ocupada 

e com volume de investimentos previstos; 

 

f) - Previsão de arrecadação de tributos, especialmente do 

ICMS, ISS e de tributos municipais; 

 

g) - Previsão de faturamento mensal; 

 

h) - Outros documentos a critério do Chefe do Executivo ou 

da Comissão Especial; 

 

i) - compromisso de comprovar mensalmente, através de 

cópia da guia de recolhimento de INSS ou FGTS, e anualmente, através 

da cópia da RAIS, o número de empregos diretos gerados. 

 

Art. 8º - Os processos de concessão de incentivos às 

empresas e indústrias serão analisados, caso a caso, quanto à sua 

viabilidade, por Comissão Especial, de Planejamento, Implantação e 

Acompanhamento Industrial, a ser instituída por Decreto do Executivo, 

com a seguinte composição: 

 

I - três (03) representantes do Poder Executivo: 

 

- Secretário Municipal de Indústria, Comércio, Serviços e 

Turismo; 

- Secretário Municipal de Finanças; 

- Secretário Municipal de Trabalho e Renda. 

 

II – um (01) representante do Poder Legislativo; 

 

III - um (01) representante da Associação Comercial e 

Industrial de Catalão. 

 

Art. 9º - A Comissão Especial permanente poderá solicitar 

dos interessados, qualquer informação ou documentação complementar 

que julgar indispensável para a avaliação do empreendimento.  

 



Art. 10 - Concluída a análise, num prazo máximo de 15 

(quinze) dias a Comissão encaminhará um relatório final ao Prefeito 

Municipal, que por sua vez, expressará seu parecer sobre a solicitação e 

indicará, quando for o caso, a dimensão e a localização do terreno que 

atenda às necessidades do empreendimento, bem como os incentivos 

que poderão ser concedidos. 

 

Art. 11 - No caso do Prefeito Municipal acolher parecer 

favorável da Comissão Especial Permanente, após as providências 

previstas no Art. 10, solicitará à Câmara Municipal, autorização para 

formalizar a doação com encargo do terreno ou Termo de Concessão 

objeto desta lei, bem como a concessão dos incentivos que poderão ser 

concedidos. 

 

Art. 12 - Recebida a autorização da Câmara Municipal, antes 

de aprovar o pedido por Decreto, o Chefe do Executivo Municipal 

concederá um prazo de até trinta (30) dias, para que o interessado 

apresente os seguintes documentos: 

 

a) - fotocópia autenticada dos atos constituídos da empresa 

e posteriores alterações, com o devido registro na Junta Comercial ou 

órgão competente;  

 

b) - certidão negativa de protestos e distribuição judicial, da 

empresa e dos sócios e diretores, em seu domicílio, referente aos últimos 

05 (cinco) anos; 

 

c) - comprovação de idoneidade financeira da empresa, seus 

sócios e diretores, fornecida por duas ou mais instituições bancárias; 

 

d) - licença ambiental fornecida pelo órgão competente; 

 

e) - projeto e compromisso de obediência às normas do 

emitidas pelo órgão ambiental competente, no que se refere à proteção 

ambiental, tratamentos residuais e de combate à poluição. 

 

Art. 13 - Constarão obrigatoriamente do contrato de 

concessão de uso ou doação de terrenos, cláusulas de vinculação do 

imóvel à finalidade industrial ou comercial a que se destina, condições de 

uso, prazo para início e término da construção, prazo para instalação e 

funcionamento da empresa ou indústria, e cláusula expressa de 

resolução e retorno do imóvel ao domínio do Município, caso o 

beneficiário descumpra com qualquer uma das condições ou termos 

desta Lei e do contrato a ser firmado com a mesma. 

 



Art. 14 - O terreno objeto da concessão de uso, promessa de 

doação, doação ou escritura de doação, reverterá automaticamente ao 

Município, sem direito a indenização pelas benfeitorias, melhorias ou 

qualquer outro tipo de indenização, independente de qualquer ação ou 

notificação judicial ou extrajudicial, quando: 

 

I - a construção não for iniciada no prazo de 06 (seis) meses 

ou concluída no prazo de 24 (vinte e quatro) meses; 

 

II - a empresa ou indústria beneficiária permanecer por mais 

de 06 (seis) meses desativada ou com suas atividades paralisadas; 

 

III - a empresa ou indústria beneficiária diminuir em mais de 

1/3 (um terço) pelo prazo de 02 (dois) meses ou mais o número de 

empregos diretos que prometeu gerar; 

 

IV - a empresa ou indústria beneficiária, violar 

fraudulentamente as obrigações tributárias; 

 

V - a empresa beneficiária mudar a destinação do terreno 

implantando indústria ou empresa diversa daquela para que foi 

autorizada, sem autorização do Município de Catalão.  

 

Parágrafo único – Caso ocorra algum dos fatos elencados 

nos incisos I a V, deste artigo e a Empresa beneficiária do programa tiver 

justo motivo, poderá a municipalidade promover a readequação de 

prazos e obrigações, de forma a preservar a Empresa e os objetivos 

desta lei.  

 

Art. 15 - As áreas de terras adquiridas nos termos desta Lei 

não poderão ser alienadas ou gravadas de ônus legais ou convencionais 

inclusive hipoteca, nem ser objeto de parcelamento, doação total ou 

parcial, cessão gratuita ou onerosa, transferência, ou sob qualquer outra 

forma, transferida a terceiros, antes do prazo de 10 (dez) anos, sob pena 

de reversão automática ao município, sem direito a indenização pelas 

benfeitorias, melhorias ou qualquer outro tipo de indenização, 

independentemente de qualquer ação ou notificação judicial ou 

extrajudicial. 

 

Parágrafo Único - Não se compreende na proibição deste 

Art. a hipoteca ou outro ônus real em favor de instituição financeira, em 

garantia de financiamentos destinados à indústria instalada no imóvel, 

desde que os sócios ofereçam garantia fidejussória, ou entreguem bens 

particulares para garantia da dívida. 

 



Art. 16 - Quando houver área improdutiva ou sub-utilizada 

superior a 30% (trinta por cento), do total da área cedida, poderá o 

Município, se assim o desejar, exercer o direito de reversão parcial do 

imóvel, independentemente de qualquer pagamento ou indenização. 

 

Art. 17 - Decorridos dez (10) anos de funcionamento 

ininterrupto da indústria, cumprida sua função social e as condições 

impostas por esta lei e pelo contrato firmado com o município, a indústria 

ou empresa beneficiada terá livre disposição do terreno. 

 

Art. 18 - Os incentivos previstos nesta lei, poderão ser 

concedidos também às indústrias já instaladas no município 

anteriormente à vigência desta lei, que vierem a ampliar suas 

instalações, em pelo menos 30% (trinta por cento), e com a comprovação 

da geração de pelo menos mais 30% (trinta por cento) do número de 

empregos fixos até então gerados, desde que não tenham sido 

anteriormente beneficiados por esta Lei ou por leis municipais 

semelhantes, mediante autorização legislativa. 

 

Art. 19 - Em hipótese alguma poderá o terreno ser vendido 

para outra finalidade que não aquela destinada a abrigar atividades 

industriais ou comerciais nos termos desta lei. 

 

Art. 20 - A empresa não poderá dar outro destino a área, que 

não aquele previsto no processo de solicitação inicial, salvo se 

autorizado pelo Município de Catalão.  

 

Art. 21 - A fiscalização e controle de observação das 

condições estabelecidas nesta lei serão realizadas de forma periódica 

pelo Município, através da Comissão Especial Permanente, que 

promoverá visitas de inspeção e solicitará a apresentação de 

comprovantes mensais e relatórios anuais para as empresas. 

 

Parágrafo Único - As violações das condições deverão ser 

investigadas através de processo administrativo. 

  

Art. 22 - O Executivo Municipal, poderá aplicar, para atender 

as finalidades desta lei, além dos recursos orçamentários próprios, 

locados na secretaria competente, os recursos financeiros resultantes de 

convênios, acordos, ou doações. 

  

Art. 23 - Fica o município autorizado a firmar convênio de 

cooperação ou assessoria técnica com outros órgãos para assistência às 

micro e pequenas empresas do Município. 

  



Art. 24 - As despesas decorrentes da execução da presente 

lei, correrão à conta de dotação específica já consignada no Orçamento 

geral Anual, suplementadas se necessário for, da Lei de Diretrizes 

Orçamentárias, sendo meta prioritária a sua inclusão por ocasião da 

elaboração do Plano Plurianual a ser elaborado para os exercícios 

subsequentes. 

 

Art. 25 - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, 

ficando revogadas as disposições em contrário. 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE 

CATALÃO-GO, Estado de Goiás, ao 14 (quatorze)  dias do mês de  

setembro de 2017. 

   

 

 

 

 

 

ADIB ELIAS JÚNIOR 
Prefeito Municipal 

 

 

 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
República Federativa do Brasil 

Estado de Goiás 
Município de Catalão 

 
 

LEI Nº 3.500,  de  14 de  setembro  de 2017 
 
 

“Abre Crédito Especial no orçamento do 
Município em execução, ano/2017, para repasse 
da parte patronal dos Servidores do IPASC, 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 3.448, de 09 de dezembro de 

2016, que estima a receita e fixa a despesa para o exercício de 2017), o 

crédito especial abaixo-relacionado, na importância de R$ 30.000,00 

(trinta mil reais), obedecendo as seguintes classificações:  

CRÉDITO ESPECIAL - 2017 
Órgão Solicitante: Poder Executivo 



Unidade Executora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA 
DOS SERVIDORES DE CATALÃO – IPASC  
Motivo: Alteração PPA/LOA 

Objeto: Repasse da parte patronal dos Servidores do Município. 
  
Dotação:   
10.0901.09.272.4007.4032 – 319113 – R$ 30.000,00 
 
319113 – CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ O RPPS 
 
Anulação de Dotação: 
10.0901.09.272.4007.4152 – 339005  – R$ 30.000,00 

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 3.448, de 09 de 
dezembro de 2016, que dispõe sobre a Lei Orçamentária Anual para o 
exercício de 2017.  

 
Art. 4º - Fica a Diretoria de Contabilidade autorizada 

a fazer as alterações e inclusões necessárias no Plano Plurianual – PPA 
de 2014/2017; na Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO para 2017, lei 
municipal nº 3.409, de 29 de junho de 2016; bem como na Lei 
Orçamentária Anual – LOA de 2017. 

 
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 14 (quatorze)  dias do mês de  

setembro de 2017. 

   

 

 

 

 

 

ADIB ELIAS JÚNIOR 
Prefeito Municipal 

 
 

 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
República Federativa do Brasil 

Estado de Goiás 
Município de Catalão 

 
 

LEI Nº 3.501,  de  14 de  setembro  de 2017 
 
 

“Abre Crédito Especial no orçamento do 
Município em execução, ano/2017, para reforma e 
adequação do Centro de Diagnóstico da 
Secretaria Municipal de Saúde, 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 3.448, de 09 de dezembro de 

2016, que estima a receita e fixa a despesa para o exercício de 2017), o 

crédito especial abaixo-relacionado, na importância de R$ 80.000,00 

(oitenta mil reais), obedecendo as seguintes classificações:  

 



CRÉDITO ESPECIAL – 2017 
 
Órgão Solicitante: Poder Executivo 
 
Unidade Executora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CATALAO – 
FMSC 
 
Motivo: Alteração PPA/LOA 
 

Objeto: Reforma e adequação do Centro de Diagnóstico da Secretaria 
Municipal de Saúde. 
  
Dotação:   
09.0401.10.301.4009.1716 – 449051  – R$ 40.000,00 (102) 
09.0401.10.301.4009.1716 – 449051  – R$ 40.000,00 (114) 
 
1716 – CONSTR. AMPL. E ADEQUAÇÃO UNIDADES DE SAUDE  
449051 – Obras e Instalações 
 
 
Anulação de Dotação: 
09.0401.10.301.4009.4037 – 339046  – R$ 40.000,00 
09.0401.10.301.4009.4037 – 339093 – R$ 40.000,00 
 

 
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 3.448, de 09 de 
dezembro de 2016, que dispõe sobre a Lei Orçamentária Anual para o 
exercício de 2017.  

 
Art. 4º - Fica a Diretoria de Contabilidade autorizada 

a fazer as alterações e inclusões necessárias no Plano Plurianual – PPA 
de 2014/2017; na Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO para 2017, lei 
municipal nº 3.409, de 29 de junho de 2016; bem como na Lei 
Orçamentária Anual – LOA de 2017. 

 
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 14 (quatorze)  dias do mês de  

setembro de 2017. 



   

 

 

 

 

 

ADIB ELIAS JÚNIOR 
Prefeito Municipal 

 
 

 
 

 
República Federativa do Brasil 

Estado de Goiás 
Município de Catalão 

 
 

LEI Nº 3.502,  de  20 de  setembro  de 2017 
 
 

 

“Autoriza o Município de Catalão a firmar 

convênio com o ROTARY CLUB 1º DE 

NOVEMBRO, desta cidade, e a conceder 

subvenção financeira da forma que especifica e 

dá outras providências”. 

 
 

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

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

sanciono e promulgo a seguinte Lei: 

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

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

parceria com o ROTARY CLUB 1º DE NOVEMBRO, com sede nesta 

cidade, entidade social sem fins lucrativos, com estatuto próprio e ligado 

à defesa dos direitos sociais, inscrito no CNPJ sob o nº 02.942.647/0001-



68, com o objetivo de manter, administrar e fazer funcionar o Cursinho 

Municipal Pré-Vestibular “Israel Macedo” desta cidade.  

 

Parágrafo único - Fica o Município de Catalão autorizado a 

conceder subvenção financeira ao ROTARY CLUB 1º DE NOVEMBRO, 

para manutenção e funcionamento do Cursinho Municipal Pré-Vestibular 

“Israel Macedo”, durante o exercício de 2017, via convênio referenciado 

no caput, na importância de até R$ 451.667,03 (quatrocentos e cinquenta 

e um mil, seiscentos e sessenta e sete reais e três centavos), cujos 

repasses ocorrerão em 05 (cinco) parcelas mensais em datas a serem 

definidas no convênio.  

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

CLUB 1º DE NOVEMBRO deverá apresentar o plano de aplicação e, 

posteriormente, a devida prestação de contas referente às subvenções 

recebidas nas datas e moldes exigidos pela Controladoria Geral do 

Município.  

 

Art. 3º - As despesas com a execução desta lei correrão a 
conta do orçamento em vigor no exercício financeiro de 2017.  

 
 

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

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

primeiro de agosto de 2017.   

 

 
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE 

CATALÃO-GO, Estado de Goiás, ao 20 (vinte)  dias do mês de  

setembro de 2017. 

   

 

 

 

 

 



ADIB ELIAS JÚNIOR 
Prefeito Municipal 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
República Federativa do Brasil 

Estado de Goiás 
Município de Catalão 

 
 

LEI Nº 3.503,  de  20 de  setembro  de 2017 
 

“Altera o Artigo 12, da lei municipal de nº 3.460, de 15 
de fevereiro de 2017, 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 Artigo 12, da Lei Municipal de nº 3.460, de 15 de fevereiro de 

2017, passa, a partir desta data, a vigorar com a seguinte redação: 

 

 

“Lei 3.460, de 15 de fevereiro de 2017: 

 

Art. 12 – Fica o Poder Executivo autorizado a efetuar a contratação de 

até 92 (noventa e dois) agentes comunitários de saúde – ACS, até 50 (cinquenta) 



agentes de combate à endemia - ACE, 01 (um) assistente social com registro no 

conselho de classe, e de até 18 (dezoito) motoristas – exigido CNH “D” e/ou “E”; curso 

de condução de veículo de emergência – CVE e/ou curso de movimentação de 

produtos perigosos – MOPP e/ou curso de primeiros socorros, todos destinados à 

Secretaria Municipal de Saúde, de acordo com o quadro de cargos e salários vigentes 

do Poder Executivo, ou seja: 

 

 

 

 

Art.2º - 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, ao 20 (vinte)  dias do mês de  setembro de 2017. 

   

 

 

 

 

 

ADIB ELIAS JÚNIOR 
Prefeito Municipal 

 

 
 

Nº DE 
VAGAS 

CARGO  HORAS/SEMANAIS SALARIO 
JAN/2017 

92 (noventa 
e dois) 

Agente Comunitário 
de Saúde 

40 (quarenta) R$ 1.309,88 

50 
(cinquenta) 

Agente de combate 
à endemia 

40 (quarenta) R$ 1.389,57 
 

01 (uma) Assistente Social 30 (trinta) R$ 4.116,26 
 

18 (dezoito) 
 

Motorista 40 (quarenta) R$ 1.135,48 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
República Federativa do Brasil 

Estado de Goiás 
Município de Catalão 

 
 

LEI  COMPLEMENTAR Nº 3.504,  de  28 de  setembro  de 2017 
 

“ALTERA A LEI Nº 2.174, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2003 E A 
LISTA DE SERVIÇOS ANEXA À MESMA LEI, QUE DISPÕE 
SOBRE O IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER 
NATUREZA, POR FORÇA DAS MODIFICAÇÕES PROMOVIDAS 
PELA LEI COMPLEMENTAR N.º 157, DATADA DE 29 DE 
DEZEMBRO DE 2016, NA LEI COMPLEMENTAR N.º 116, DE 31 
DE JULHO DE 2003, 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 - Os itens 1.03, 1.04, 7.16, 11.02, 13.05, 14.05, 16.01 e 25.02 

da Lista de Serviços instituída pelo artigo 120, § 5º, da Lei Complementar nº 2.174, de 

22 dezembro de 2003, passam a ter as seguintes redações:  



 

1.03 – Processamento, armazenamento ou hospedagem de dados, 

textos, imagens, vídeos, páginas eletrônicas, aplicativos e sistemas de informação, 

entre outros formatos, e congêneres.  

 

1.04 – Elaboração de programas de computadores, inclusive de 

jogos eletrônicos, independentemente da arquitetura construtiva da máquina em que 

o programa será executado, incluindo tablets, smartphones e congêneres.  

 

7.16 – Florestamento, reflorestamento, semeadura, adubação, 

reparação de solo, plantio, silagem, colheita, corte e descascamento de árvores, 

silvicultura, exploração florestal e dos serviços congêneres indissociáveis da 

formação, manutenção e colheita de florestas, para quaisquer fins e por quaisquer 

meios.  

 

11.02 – Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e 

semoventes.  

 

13.05 – Composição gráfica, inclusive confecção de impressos 

gráficos, fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia e fotolitografia, exceto se 

destinados a posterior operação de comercialização ou industrialização, ainda que 

incorporados, de qualquer forma, a outra mercadoria que deva ser objeto de posterior 

circulação, tais como bulas, rótulos, etiquetas, caixas, cartuchos, embalagens e 

manuais técnicos e de instrução, quando ficarão sujeitos ao ICMS.  

 

14.05 – Restauração, recondicionamento, acondicionamento, 

pintura, beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, galvanoplastia, anodização, 

corte, recorte, plastificação, costura, acabamento, polimento e congêneres de objetos 

quaisquer.  

 



16.01 – Serviços de transporte coletivo municipal rodoviário, 

metroviário, ferroviário e aquaviário de passageiros.  

 

25.02 – Translado intramunicipal e cremação de corpos e partes de 

corpos cadavéricos.  

 

Art. 2º - A Lista de Serviços instituída pelo artigo 120, § 5º da Lei 

Complementar nº 2.174, de 22 de dezembro de 2003, fica acrescida dos itens 1.09, 

6.06, 14.14, 16.02, 17.25 e 25.05 e passam ter as seguintes redações:  

 

(Lista de serviços anexa à Lei Complementar no 116, de 31 de julho de 2003) 

“1 - ................................................................................. 

............................................................................................. 

1.03 - Processamento, armazenamento ou hospedagem de dados, 

textos, imagens, vídeos, páginas eletrônicas, aplicativos e sistemas de informação, 

entre outros formatos, e congêneres. ALIQUOTA – 3% (Três por cento). 

 

1.04 - Elaboração de programas de computadores, inclusive de 

jogos eletrônicos, independentemente da arquitetura construtiva da máquina em que 

o programa será executado, incluindo tablets, smartphones e congêneres. ALIQUOTA 

– 3% (Três por cento). 

............................................................................................. 

1.09 - Disponibilização, sem cessão definitiva, de conteúdos de 

áudio, vídeo, imagem e texto por meio da internet, respeitada a imunidade de livros, 

jornais e periódicos (exceto a distribuição de conteúdos pelas prestadoras de Serviço 

de Acesso Condicionado, de que trata a Lei no 12.485, de 12 de setembro de 2011, 

sujeita ao ICMS). ALIQUOTA – 3% (Três por cento). 

............................................................................................. 

6 - .................................................................................. 

............................................................................................. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp116.htm#anexo
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp116.htm#lista1.03
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp116.htm#lista1.09
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12485.htm


6.06 - Aplicação de tatuagens, piercings e congêneres. ALIQUOTA – 

2% (Dois por cento). 

7 - ................................................................................. 

............................................................................................. 

7.16 - Florestamento, reflorestamento, semeadura, adubação, 

reparação de solo, plantio, silagem, colheita, corte e descascamento de árvores, 

silvicultura, exploração florestal e dos serviços congêneres indissociáveis da 

formação, manutenção e colheita de florestas, para quaisquer fins e por quaisquer 

meios. ALIQUOTA – 4% (Quatro por cento). 

........................................................................................... 

11 - .............................................................................. 

............................................................................................. 

11.02 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e 

semoventes. ALIQUOTA – 2% (Dois por cento). 

 

............................................................................................. 

13 - ............................................................................... 

............................................................................................. 

13.05 - Composição gráfica, inclusive confecção de impressos 

gráficos, fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia e fotolitografia, exceto se 

destinados a posterior operação de comercialização ou industrialização, ainda que 

incorporados, de qualquer forma, a outra mercadoria que deva ser objeto de posterior 

circulação, tais como bulas, rótulos, etiquetas, caixas, cartuchos, embalagens e 

manuais técnicos e de instrução, quando ficarão sujeitos ao ICMS. ALIQUOTA – 2% 

(Dois por cento). 

 

14 - ................................................................................ 

............................................................................................. 

14.05 - Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura, 

beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, galvanoplastia, anodização, corte, 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp116.htm#lista6.06
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp116.htm#lista7.16
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp116.htm#lista11.02
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp116.htm#lista13.05
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp116.htm#lista14.05


recorte, plastificação, costura, acabamento, polimento e congêneres de objetos 

quaisquer. ALIQUOTA – 2% (Dois por cento). 

............................................................................................. 

14.14 - Guincho intramunicipal, guindaste e içamento. ALIQUOTA – 

2% (Dois por cento). 

............................................................................................. 

16 - ............................................................................... 

16.01 - Serviços de transporte coletivo municipal rodoviário, 

metroviário, ferroviário e aquaviário de passageiros. ALIQUOTA – 2% (Dois por 

cento). 

 

16.02 - Outros serviços de transporte de natureza municipal. 

ALIQUOTA – 2% (Dois por cento). 

17 - ................................................................................ 

............................................................................................. 

17.25 - Inserção de textos, desenhos e outros materiais de 

propaganda e publicidade, em qualquer meio (exceto em livros, jornais, periódicos e 

nas modalidades de serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens de 

recepção livre e gratuita). ALIQUOTA – 2% (Dois por cento). 

............................................................................................. 

25 - ................................................................................ 

............................................................................................. 

25.02 - Translado intramunicipal e cremação de corpos e partes de 

corpos cadavéricos. ALIQUOTA – 2% (Dois por cento). 

............................................................................................. 

25.05 - Cessão de uso de espaços em cemitérios para 

sepultamento. ALIQUOTA – 2% (Dois por cento). 

 

............................................................................................ 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp116.htm#lista14.14
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Art. 3º - O artigo 123, da Lei Complementar nº 2.174, de 22 de 

dezembro de 2003, passa a viger com a seguinte redação:  

 

“Art. 123 - O serviço considera-se prestado e o imposto devido no 

local do estabelecimento prestador ou, na falta do estabelecimento, no local do 

domicilio do prestador, exceto nas hipóteses previstas nos incisos I ao XXV, quando o 

imposto será devido no local:  

[...] 

 

 XII - do florestamento, reflorestamento, semeadura, adubação, 

reparação de solo, plantio, silagem, colheita, corte, descascamento de árvores, 

silvicultura, exploração florestal e serviços congêneres indissociáveis da formação, 

manutenção e colheita de florestas para quaisquer fins e por quaisquer meios; 

 [...] 

 XVI - dos bens, dos semoventes ou do domicílio das pessoas 

vigiados, segurados ou monitorados, no caso dos serviços descritos no subitem 11.02 

da lista anexa; 

 [...] 

 

XVII - do Município onde está sendo executado o transporte, no caso 

dos serviços descritos pelo item 16 da lista anexa;” (NR) 

 [...] 

 

 XIX - do Município onde está sendo executado o transporte, no caso 

dos serviços descritos pelo item 16 da lista anexa; 

 [...] 

 

XXIII - do domicílio do tomador dos serviços dos subitens 4.22, 4.23 

e 5.09; 

 [...] 



 

XXIV - do domicílio do tomador do serviço no caso dos serviços 

prestados pelos Planos de Saúde, administradoras de cartão de crédito ou débito e 

demais descritos no subitem 15.01;  

 

XXV - do domicílio do tomador dos serviços dos subitens 10.04 e 

15.09.  

 [...] 

 

§ 4º - Na hipótese de descumprimento do disposto no caput ou no § 

1o, ambos do art. 8o-A desta Lei Complementar, o imposto será devido no local do 

estabelecimento do tomador ou intermediário do serviço ou, na falta de 

estabelecimento, onde ele estiver domiciliado”. 

 

Art. 4º - A Lei Complementar nº 2.174, de 22 de dezembro de 2003, 

passa a vigorar acrescida do Art. 123-A, com a seguinte redação: 

 

“Art. 123-A -  A alíquota mínima do Imposto sobre Serviços de 

Qualquer Natureza é de 2% (dois por cento).   

 

 § 1º - O imposto não será objeto de concessão de isenções, 

incentivos ou benefícios tributários ou financeiros, inclusive de redução de base de 

cálculo ou de crédito presumido ou outorgado, ou sob qualquer outra forma que 

resulte, direta ou indiretamente, em carga tributária menor que a decorrente da 

aplicação da alíquota mínima estabelecida no caput, exceto para os serviços a que 

se referem os subitens 7.02, 7.05 e 16.01 da lista anexa a esta Lei Complementar.   

 

 § 2º - É nula a lei ou o ato do Município que não respeite as 

disposições relativas à alíquota mínima previstas neste artigo no caso de serviço 



prestado a tomador ou intermediário localizado em Município diverso daquele onde 

está localizado o prestador do serviço.   

 

§ 3º - A nulidade a que se refere o § 2o deste artigo gera, para o 

prestador do serviço, perante o Município ou o Distrito Federal que não respeitar as 

disposições deste artigo, o direito à restituição do valor efetivamente pago do Imposto 

sobre Serviços de Qualquer Natureza calculado sob a égide da lei nula.   

 

Art. 5º A Lista de Serviços anexa à Lei n.º 2.174, de 22 de dezembro 

de 2003, passa a vigorar com as alterações constantes do Anexo Único que integra a 

presente Lei. 

 

Parágrafo único – Obedecendo os ditames e percentuais definidos 

nesta lei, fica a Secretaria Municipal da Fazenda autorizada a organizar a lista de 

serviços da forma que melhor lhe convir e que facilite para os contribuintes.  

  

 Art. 6º - Todas as alterações introduzidas pela lei complementar 

157/2017 e não contempladas por esta lei complementar municipal deverão ser 

cumpridas pelo Município de Catalão.  

 

Art. 7º - Revogam-se as disposições em sentido contrário. 

 

 Art. 8º - Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua 

publicação, surtindo seus efeitos legais a partir de 1º (primeiro) de janeiro de 2018.  

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CATALÃO-GO, Estado de 

Goiás, ao 28 (vinte e oito)  dias do mês de  setembro de 2017. 

   

 

 

 

 

http://www.vilavelha.es.gov.br/legislacao/Arquivo/Documents/legislacao/html/L41272003.html#Lista_de_serviços
http://www.vilavelha.es.gov.br/legislacao/Arquivo/Documents/legislacao/html/L41272003.html#Lista_de_serviços


 

ADIB ELIAS JÚNIOR 
Prefeito Municipal 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Anexo Único (com 4 tabelas) 
Lista de serviços anexa à Lei Municipal nº 2.174, de 22 de dezembro de 2003. 

 
  

“1 - ................................................................................. 

............................................................................................. 

1.03 - Processamento, armazenamento ou hospedagem de dados, textos, imagens, vídeos, 
páginas eletrônicas, aplicativos e sistemas de informação, entre outros formatos, e 
congêneres. 

1.04 - Elaboração de programas de computadores, inclusive de jogos eletrônicos, 
independentemente da arquitetura construtiva da máquina em que o programa será 
executado, incluindo tablets, smartphones e congêneres. 

............................................................................................. 

1.09 - Disponibilização, sem cessão definitiva, de conteúdos de áudio, vídeo, imagem e 
texto por meio da internet, respeitada a imunidade de livros, jornais e periódicos (exceto a 
distribuição de conteúdos pelas prestadoras de Serviço de Acesso Condicionado, de que 
trata a Lei no 12.485, de 12 de setembro de 2011, sujeita ao ICMS). 

............................................................................................. 

6 - ........................................................................................ 

............................................................................................. 

6.06 - Aplicação de tatuagens, piercings e congêneres. 

7 - ........................................................................................ 

............................................................................................. 

7.16 - Florestamento, reflorestamento, semeadura, adubação, reparação de solo, plantio, 
silagem, colheita, corte e descascamento de árvores, silvicultura, exploração florestal e 
dos serviços congêneres indissociáveis da formação, manutenção e colheita de florestas, 
para quaisquer fins e por quaisquer meios. 

............................................................................................. 



11 - ...................................................................................... 

............................................................................................. 

11.02 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes. 

............................................................................................. 

13 - ...................................................................................... 

............................................................................................. 

13.05 - Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, 
clicheria, zincografia, litografia e fotolitografia, exceto se destinados a posterior operação 
de comercialização ou industrialização, ainda que incorporados, de qualquer forma, a 
outra mercadoria que deva ser objeto de posterior circulação, tais como bulas, rótulos, 
etiquetas, caixas, cartuchos, embalagens e manuais técnicos e de instrução, quando 
ficarão sujeitos ao ICMS. 

14 - ...................................................................................... 

............................................................................................. 

14.05 - Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura, beneficiamento, 
lavagem, secagem, tingimento, galvanoplastia, anodização, corte, recorte, plastificação, 
costura, acabamento, polimento e congêneres de objetos quaisquer. 

............................................................................................. 

14.14 - Guincho intramunicipal, guindaste e içamento. 

............................................................................................. 

16 - ............................................................................... 

16.01 - Serviços de transporte coletivo municipal rodoviário, metroviário, ferroviário 
e aquaviário de passageiros. 

16.02 - Outros serviços de transporte de natureza municipal. 

17 - ..................................................................................... 

............................................................................................. 

17.25 - Inserção de textos, desenhos e outros materiais de propaganda e publicidade, em 
qualquer meio (exceto em livros, jornais, periódicos e nas modalidades de serviços de 
radiodifusão sonora e de sons e imagens de recepção livre e gratuita). 

............................................................................................. 

25 - ...................................................................................... 

............................................................................................. 

25.02 - Translado intramunicipal e cremação de corpos e partes de corpos cadavéricos. 

............................................................................................. 

25.05 - Cessão de uso de espaços em cemitérios para sepultamento. 

............................................................................................ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota técnica atividades que foram alteradas 
 

 

REDAÇÃO EM NEGRITO ACRESCENTADA PELA LC. nº 157/2016 

............................................................................................. 

1.03 - Processamento, armazenamento ou hospedagem de dados, textos, imagens, vídeos, 
páginas eletrônicas, aplicativos e sistemas de informação, entre outros formatos, e 
congêneres. 

1.04 – Elaboração de programa de computadores, inclusive jogos eletrônicos, 
independentemente da arquitetura construtiva da máquina em que o programa será 
executado, incluindo tablets, smartphones e congêneres. 

7.16 – Florestamento, reflorestamento, semeadura, adubação, reparação de solo, plantio, 
silagem, colheita, corte e descascamento de árvores, silvicultura, exploração florestal e 
dos serviços congêneres indissociáveis da formação, manutenção e colheita de florestas 
para quaisquer fins e por quais meios. 

11.02 – Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes. 

13.05 – Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, 
clicheria, zincografia, litografia e fotoligrafia, exceto se destinos a posterior operação de 
comercialização ou industrialização, ainda que incorporados, de qualquer forma, a outra 
mercadoria que deva ser objeto de posterior circulação, tais como bulas, rótulos, 
etiquetas,  caixas, cartuchos, embalagens e manuais técnicos e de instrução, quando 
ficarão sujeitos ao ICMS. 

14.05 – Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura, beneficiamento, 
lavagem,secagem, tingimento, galvonoplastia, anodização, corte, recorte, plastificação, costura, 
acabamento, polimento e congêneres de objetos quaisquer. 

16.01 – Serviços de transporte coletivo municipal rodoviário, metroviário, ferroviário e 
aquaviário de passageiros. 

25.02 – Translado intramunicipal e cremação de corpos e partes de corpos cadavéricos. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota técnica atividades que foram incluídas 
 
 

1.09 – Disponibilização, sem cessão definitiva, de conteúdo de áudio, vídeo, imagem e texto por 
meio da internet, respeitada a imunidade de livros, jornais e periódicos (exceto a distribuição de 
conteúdo pelas prestadoras de Serviço de Acesso Condicionado, de que trata a Lei n. 12.485, de 
12 de setembro de 2011, sujeita ao ICMS). 

14.14 – Guinchos intramunicipal, guindastes e içamento. 

16.02 – Outros serviços de transporte de natureza municipal. 

17.25 – Inserção de textos, desenhos e outros materiais de propaganda e publicidade, em 
qualquer meio (exceto livros, jornais periódicos e nas modalidades de serviços de radiofusão 
sonora e de sons e imagens de recepção livre e gratuita); 

25.05 – Cessão de uso de espaços em cemitérios para sepultamento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Atividades que foram alteradas para incidência do ISSQN no local da prestação do serviço 

 
 

4.22 – Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de assistência 
médica, hospitalar, odontológica e congêneres; 

4.23 – Outros planos de saúde que se cumpram através de serviços de terceiros contratados, 
credenciados, cooperados ou apenas pagos pelo operador do plano mediante indicação do 
beneficiário. 

5.09 – Planos de atendimento e assistência médico-veterinária; 

10.04 – Agenciamento, corretagem ou intermediação de contratos de arrendamento mercantil 
(leasing), de franquia (franchising) e de faturização (factoring); 

15.01 – Administração de fundos quaisquer, de consórcio, de cartão de crédito ou débito e 
congêneres, de carteira de clientes; 

15.09 – Arrendamento mercantil (leasing) de quaisquer bens, inclusive cessão de direitos e 
obrigações, substituição de garantia, alteração, cancelamento e registro de contrato, e demais 
serviços relacionados ao arrendamento mercantil (leasing); 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
República Federativa do Brasil 

Estado de Goiás 
Município de Catalão 

 
 

LEI  Nº  3.505,  de  10 de  outubro  de 2017 
 
 

“Autoriza a aquisição de bens imóveis (duas 
áreas de terreno urbano) para posterior 
transferência, por doação, ao Instituto Federal 
de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano - 
Campus Avançado Catalão, e, a segunda, para 
o alargamento da Rua Salustiano Oliveira Paz, 
no Setor Ipanema, nesta cidade, 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 Poder Executivo Municipal, autorizado, em nome do 

Município de Catalão a adquirir por compra e venda, desapropriar, 

consensual ou judicialmente, duas áreas de terreno urbano, uma com 

10.000,00m2 e outra com 1.200,00m2, a serem desmembradas de área 

maior, provenientes da matrícula 49.706, ficha 01, do Livro 02 de 

Registro Geral do CRI local, situadas na Fazenda Ribeirão,  perímetro 

urbano desta cidade, declaradas de utilidade pública pelo Decreto 

Municipal de nº 624, 29 de setembro de 2017, de propriedade de 

TELFORTS CONSULTORIA LTDA,  ANTÔNIO SIMÃO ABDUL NOUR e 

EVELINA SAFATLE SOARES ABDUL NOUR.  

 

§ 1º  – Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a transferir, por 

doação ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano, 

Campus avançado Catalão, autarquia federal inscrita no CNPJ/MF sob o 

nº 10.651.417/0010-69, área de terreno urbano com 10.000 m² (dez mil 

metros quadrados), já especificada no caput deste artigo. 

  

 I  – O Donatário deverá assumir, para o recebimento da doação, o 

encargo de construir e instalar no imóvel especificado no art. 1º desta 

Lei, a sede do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 

Goiano, Campus avançado Catalão, vedada utilização diversa, sob pena 

de reversão ao Município. 

 

II  – A construção da obra de início imediato e concluída no prazo 

máximo de 02 (dois) anos, contados da emissão da escritura pública de 

doação. 

 

§ 2º  – As áreas de terreno a serem adquiridas pelo Município de 

Catalão destinar-se-ão a posterior transferência, por doação ao Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano - Campus Avançado 

Catalão e a outra para o alargamento da Rua Salustiano Oliveira Paz, 

Setor Ipanema, nesta cidade.  

 

Art. 2º - O valor da aquisição por compra e venda e/ou 

desapropriação, será determinado em laudo de avaliação elaborado e 



firmado por comissão designada por ato do Poder Executivo, composta 

de três (03) membros no mínimo. 

 

§ 1º - O valor da transação deverá ser correspondente ao valor de 

mercado do imóvel, de acordo com o disposto no art. 24, X, da Lei 

8.666/93, limitados o valor das duas áreas a R$ 1.800.000,00 (Um milhão 

e oitocentos mil reais).  

 

§ 2º - O pagamento da indenização, na hipótese de ser consensual 

a expropriação, poderá ser em dinheiro, dação em pagamento, ou 

conjugação das duas modalidades. 

 

§ 3º - Por acordo entre as partes poderá a Empresa proprietária se 

abster do recebimento de valores referentes as áreas, ficando em crédito 

com o Município de Catalão de 11.200,00m2 para abater em áreas 

públicas e/ou institucionais quando da instituição de Loteamento Urbano 

na área remanescente da matrícula citada no artigo primeiro desta lei.  

 

§ 4º - Para a formalização da aquisição, deverá o Poder Executivo 

verificar previamente a regularidade do imóvel perante a Fazenda 

Pública e a inexistência de ônus reais sobre o mesmo, junto ao Cartório 

de Registro de Imóveis. 

 

§ 5º - As despesas necessárias ao ato autorizado, tais como 

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

às transações imobiliárias, se darão a expensas do município, 

dispensado o recolhimento do ITBI respectivo. 

 

Art. 3º - As despesas decorrentes da execução desta lei correrão à 

conta de verbas próprias do orçamento vigente. 

 

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

 

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

a Lei Municipal nº 3.484 de 18 de junho de 2017. 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE 

CATALÃO-GO, Estado de Goiás, aos 10 (dez) dias do mês de  outubro 

de  2017. 

 



 

 

 

 

 
ADIB ELIAS JÚNIOR 
Prefeito Municipal 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
República Federativa do Brasil 

Estado de Goiás 
Município de Catalão 

 
 

LEI  Nº  3.506,  de  26 de  outubro  de 2017 
 

 
“Acrescenta o Parágrafo único ao Artigo 2º, da lei 
municipal de nº 3.455, de 19 de janeiro de 2017, 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 Artigo 2º, da Lei Municipal de nº 3.455, de 19 de janeiro de 

2017, passa, a partir desta data, a vigorar acrescido do Parágrafo único, com a seguinte 

redação:  

 

“Lei 3.455, de 19 de janeiro de 2017: 

 

 

Art. 2.º Os repasses previstos no Art. 1.º desta Lei serão de até R$ 

12.000.000,00 (doze milhões de reais), para manutenção geral das atividades da 

Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Dr. Jamil Sebba em 2017, a serem pagos em 

12 (doze) parcelas mensais de até R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais). 

 

Parágrafo único – Além do repasse previsto no caput deste artigo, 

o Chefe do Poder Executivo Municipal, fica, ainda, autorizado a repassar à 

Fundação mantenedora, até a quantia de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), que 

será utilizada para realizar acertos trabalhistas quando da dispensa de 

funcionários pela Fundação Assistencial Dr. Willian Faiad”. 

 

Art.2º - 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 26 (vinte e seis) dias do mês de  

outubro de  2017. 

 

 

 

 

 

 
ADIB ELIAS JÚNIOR 
Prefeito Municipal 

 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
República Federativa do Brasil 

Estado de Goiás 
Município de Catalão 

 
 

LEI  Nº  3.507,  de  26 de  outubro  de 2017 
 

 
“Altera o Artigo 10, da lei municipal de nº 3.460, de 15 de 
fevereiro de 2017, 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 Artigo 10, da Lei Municipal de nº 3.460, de 15 de fevereiro 

de 2017, passa, a partir desta data, a vigorar com a seguinte redação: 

 

“Lei 3.460, de 15 de fevereiro de 2017: 

 

Art. 10 - Fica o Poder Executivo autorizado a efetuar a contratação de até 

150 (cento e cinquenta) professores PD-1 (nível magistério completo e/ou licenciatura 

completa), 48 (quarenta e oito) merendeiras e 55 (cinquenta e cinco) Auxiliares de 

Serviços destinados à Secretaria Municipal de Educação. 

 

§ 1º - O valor da remuneração do Professor será o salário base do 

Professor PD-1, com jornada de quarenta (40) horas semanais e o de Merendeiras e 

Auxiliares de Serviços, o salário base, todos de acordo com o quadro de cargos e 

salários vigentes do Poder Executivo, ou seja: 

 

 
 

 

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

revogando-se as disposições em contrário, retroagindo seus efeitos a 15 de fevereiro 

de 2017. 

 

Nº DE 

VAGAS 

CARGO  HORAS/SEMANAIS SALARIO 

JAN/2017 

150 (cento e 

cinquenta) 

Professor PD-1 40 (quarenta) R$ 2.298,00 

48 (quarenta 

e oito) 

Merendeira  40 (quarenta) R$ 937,00 

55 

(cinquenta e 

cinco) 

Auxiliar de 

Serviço  

40 (quarenta) R$ 937,00 



GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE 

CATALÃO-GO, Estado de Goiás, aos 26 (vinte e seis) dias do mês de  

outubro de  2017. 

 

 

 

 

 

 
ADIB ELIAS JÚNIOR 
Prefeito Municipal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
República Federativa do Brasil 

Estado de Goiás 
Município de Catalão 

 
 

LEI  Nº  3.508,  de  30 de  outubro  de 2017 
 
 

“ESTABELECE NORMAS PARA A 
COMPROVAÇÃO DE RESIDÊNCIA NO 
ÂMBITO DO MUNICIPIO DE CATALÃO 
– GOIAS”. 

 
 

A Câmara Municipal 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 âmbito do Município de Catalão, para todos os fins, a 

declaração de próprio punho do interessado suprirá a exigência do 

comprovante de residência. 

 

Parágrafo Único: A declaração firmada pelo interessado fará 

menção expressa ao disposto no artigo 2° da Lei Federal n° 7115/83 sujeitando 

o declarante às sanções civis, administrativas e criminais prevista na 

legislação, aplicável no que diz respeito à falsa declaração. 

 

Art 2º A não aceitação da declaração de próprio punho ou 

digitada, como prova de residência, pobreza ou dependência econômica 

sujeitará o infrator as seguintes penalidades: 

I – Advertência 

II – Multa, no caso de reincidência  

                                 

Art 3º Caberá ao órgão de proteção ao consumidor (PROCON) a 

fiscalização quanto ao cumprimento da presente lei. 

 

Art 4°Essa lei entrará em vigor na data de sua publicação 

revogadas a disposições em contrário.  

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE 

CATALÃO-GO, Estado de Goiás, aos 30 (trinta) dias do mês de  outubro 

de  2017. 

 

 

 

 

 

 
ADIB ELIAS JÚNIOR 
Prefeito Municipal 

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
República Federativa do Brasil 

Estado de Goiás 
Município de Catalão 

 
 

LEI  Nº  3.509,  de  30 de  outubro  de 2017 
 

 
“Concede reajuste salarial aos 
servidores efetivos, revoga e altera os 
dispositivos legais que menciona e dá 
outras providências”. 

 
 

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

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

sanciono e promulgo a seguinte Lei: 

 



Art. 1º - Fica concedido reajuste salarial no percentual de 

80,00% (OITENTA POR CENTO) a todos os servidores públicos do 

quadro efetivo da Câmara Municipal de Catalão – Goiás, compreendidos 

pela soma das revisões gerais anuais concedidas pela variação IGP-M 

(FGV) no período de: Abril de 2.014 a Março de 2.015 (3,1451%); Abril 

de 2.015 a Março de 2.016 (12,08%); e Abril de 2.016 a Março de 2.017 

(4.8624%), com 58,77% (cinquenta e oito ponto setenta e sete por cento) 

de reajuste real. 

 

Art. 2º - A concessão do reajuste salarial contido no art. 1º 

desta Lei, revoga integralmente as Leis Municipais nº 3.298/15, 3.364/16 

e 3.373/16, bem como os arts. 1º e 2º da Lei Municipal nº 3.295/15, e o 

art. 1º da Lei Municipal nº 3.372/16, aplicando o percentual do reajuste a 

remuneração constante no art. 1º  à Tabela de Vencimentos dos Cargos 

Efetivos da Câmara Municipal de Catalão – Goiás. 

 

Art. 3º - Fica alterada a redação do art. 3º da Lei Municipal nº 

3.295/15, de 31 de agosto de 2.015, que passa a vigorar com a seguinte 

redação: 

  
“Art. 3º - Fica o Poder Legislativo 

Municipal autorizado a conceder revisão 

geral anual aos vencimentos dos servidores 

públicos efetivos e comissionados da 

Câmara Municipal de Catalão, bem como aos 

subsídios dos agentes políticos do 

legislativo municipal, no percentual de 

3,1451% (três vírgula quatorze cinquenta e 

um por cento), correspondente à variação 

do IGP-M (FGV) no período de Abril de 

2.014 a Março de 2.015.” (NR) 

 

 Art. 4º - Fica alterada a redação do art. 2º da Lei Municipal nº 

3.372/16, de 30 de março de 2.016, que passa a vigorar com a seguinte 

redação: 
 

“Art. 2º - Fica o Poder Legislativo 

Municipal autorizado a conceder revisão 

geral anual aos vencimentos dos servidores 

públicos efetivos e comissionados da 

Câmara Municipal de Catalão, bem como aos 

subsídios dos agentes políticos do 



legislativo Municipal, no percentual de 

12,08% (doze vírgula zero oito por cento), 

correspondente à variação do IGP-M (FGV) 

no período de Abril de 2.015 a Março de 

2.016.” (NR) 

 

Art. 5º - Ficam revogados todos os benefícios e 

incorporações concedidos aos servidores da Câmara Municipal de 

Catalão – Goiás com base nos dispositivos legais revogados pelo art.2º 

na forma da Súmula nº 473 do Supremo Tribunal Federal. 

 

Art. 6º - Os Servidores Públicos da Câmara Municipal de 

Catalão – Goiás ficam vinculados ao regime jurídico expresso pela Lei 

Municipal nº 1.142, de 05 de maio de 1.992 – Estatuto dos Servidores 

Públicos do Município de Catalão – Goiás. 

 

Art.7º - As despesas decorrentes desta Lei correrão por 

conta das dotações próprias vigente, respeitando-se ainda o disposto no 

art. 16, incisos I e II e parágrafo primeiro incisos I e II da Lei 

Complementar Federal nº 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal. 

 

Art. 8º - Esta lei entre em vigor na data de sua publicação. 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CATALÃO-GO, 

Estado de Goiás, aos 30 (trinta) dias do mês de  outubro de  2017. 

 

 

 

 

 

 
ADIB ELIAS JÚNIOR 
Prefeito Municipal 

 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
República Federativa do Brasil 

Estado de Goiás 
Município de Catalão 

 
 

LEI  Nº  3.510,  de  03 de  novembro  de 2017 
 
 
 
                                    Institui o dia Municipal da Atividade Física 
 
 
 

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

 



Art. 1º - Fica instituído o dia municipal da Atividade Física, a ser 
celebrado anualmente em 06 de Abril. 

 
Art. 2º -  O dia municipal da atividade física será incluído no 

calendário oficial do município de Catalão. 
 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CATALÃO-GO, 

Estado de Goiás, aos 03 (três) dias do mês de  novembro de  2017. 

 

 

 

 

 

 
ADIB ELIAS JÚNIOR 
Prefeito Municipal 

 
NÃO VOLTOU SANCIONADA 

 
 

  
 

 
 

Emenda 01/17 à Lei Orgânica do Município de Catalão, de 22 de 

Novembro de 2017. 

 

 

“ALTERA O ART. 121, § 3º DA LEI MUNICIPAL 

Nº 845/99 – LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE 

CATALÃO, NA FORMA QUE MENCIONA DÁ 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS” 

 

 

A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CATALÃO, 

Estado de Goiás, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a 

Câmara Municipal aprovou e eu promulgo a seguinte Emenda à Lei 

Orgânica: 

 

Artigo 1º - Fica alterado o disposto no artigo 121, § 3º da Lei 

Municipal nº 845, de 05 de abril de 1.990 – Lei Orgânica do Município de 

Catalão, que passa a vigorar com a seguinte redação: 



 

 “Art. 121, § 3º - Aplicam-se aos agentes políticos e 

detentores de mandato eletivo (Prefeito, Vice-

Prefeito e Vereadores) os direitos e vantagens 

estabelecidos pelo art. 7º, VIII e XVII, da 

Constituição Federal”. (NR) 

 

Artigo 2º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito 

orçamentário adicional de natureza especial ou suplementar para cobrir 

as despesas necessárias para assunção das despesas decorrentes da 

presente lei, nos limites prudenciais de despesa com pessoal 

estabelecidos pelo art. 20, III, “a” e “b” da Lei Complementar nº 101/2000. 

 

Artigo 3º - A presente Emenda à Lei Orgânica entrará em vigor 

na data de sua publicação, revogadas às disposições em contrário 

retroagindo seus efeitos ao dia primeiro de janeiro de 2.017. 

 

 

(a)Deusmar Barbosa da Rocha 

Presidente da Câmara Municipal de Catalão 

 
República Federativa do Brasil 

Estado de Goiás 
Município de Catalão 

 
 

LEI  Nº  3.511,  de  23 de  novembro  de 2017 
 

 

“Autoriza o Município de Catalão a firmar 
convênio de parceria com o CENTRO 
COMUNITÁRIO SÃO PAULO e a conceder 
subvenção financeira da forma que especifica e 
dá outras providências” 
 

 

 



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

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

promulgo a seguinte Lei: 

 

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

em nome do Município de Catalão, a firmar convênio de parceria com o CENTRO 

COMUNITÁRIO SÃO PAULO, pessoa jurídica de direito privado, de fins não 

lucrativos, com autonomia administrativa e financeira, inscrita no CNPJ sob o nº 

03.275.685/0001-77,  com sede nesta cidade, visando à colaboração financeira do 

Município ao CENTRO COMUNITÁRIO para ajudar na manutenção, reforma e para a 

realização palestras visando à formação social e ética das famílias, bem como a 

realização de cursos de alfabetização de adultos.  

 

Art.2º - O Município fica autorizado a conceder subvenção 

financeira no valor de até R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a ser repassada a partir 

do mês de novembro de 2017, para ser utilizada na manutenção, reforma e na 

realização de cursos e palestras para a comunidade.  

 

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

COMUNITÁRIO deverá apresentar o plano de aplicação, e, posteriormente, a devida 

prestação de contas referente às subvenções recebidas nos moldes indicados pela 

Controladoria Geral do Município. 

 

Art. 4º - As despesas decorrentes da aplicação desta Lei serão 

suportadas pela seguinte dotação orçamentária: 

 

01.3021.13 392 4025 4191 – Manutenção da Sec. Municipal 

de Cultura - SECULT. 

33.50.43(100) – Subvenções Sociais.  

 

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

revogadas as disposições em contrário.  

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CATALÃO-GO, 

Estado de Goiás, aos 23 ( vinte e três) dias do mês de  novembro de  

2017. 

 

 

 



 

 

 
ADIB ELIAS JÚNIOR 
Prefeito Municipal 

 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
República Federativa do Brasil 

Estado de Goiás 
Município de Catalão 

 
 

LEI  Nº  3.512,  de  23 de  novembro  de 2017 
 

 

“Autoriza o Município de Catalão a firmar 

convênio de parceria com a FUNDAÇÃO 

ESPÍRITA ANTERO DA COSTA CARVALHO e a 

conceder subvenção financeira da forma que 

especifica e dá outras providências”. 

 

 



A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, no 

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

Municipal, sanciono e promulgo a seguinte Lei: 

 

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

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

parceria com a FUNDAÇÃO ESPÍRITA ANTERO DA COSTA 

CARVALHO, pessoa jurídica de direito privado, de fins não lucrativos, 

com autonomia administrativa e financeira, inscrita no CNPJ sob o nº 

09.071.300/0001-36, com sede nesta cidade, visando à colaboração 

financeira do Município à FUNDAÇÃO para ajudar na manutenção do 

programa de atendimento integral a idosos em vulnerabilidade social, 

tudo conforme plano de aplicação aprovado pela administração.  

 

Art.2º - O Município fica autorizado a conceder 

subvenção financeira no valor de até R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), 

a ser repassada a partir do mês de novembro de 2017, para ser utilizada 

na manutenção dos programas sociais da FUNDAÇÃO.  

 

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

FUNDAÇÃO deverá apresentar o plano de aplicação, e, posteriormente, 

a devida prestação de contas referente às subvenções recebidas nos 

moldes indicados pela Controladoria Geral do Município. 

 

Art. 4º - As despesas decorrentes da aplicação desta 

Lei serão suportadas pela seguinte dotação orçamentária: 

 

14.1401.08.122.4001.4168 – Subvenção a 

Fundação Espírita Antero da Costa Carvalho.  

33.50.43(100) – Subvenções Sociais.  

 

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

publicação, revogadas as disposições em contrário.  

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CATALÃO-GO, 

Estado de Goiás, aos 23 ( vinte e três) dias do mês de  novembro de  

2017. 

 

 

 



 

 

 
ADIB ELIAS JÚNIOR 
Prefeito Municipal 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
República Federativa do Brasil 

Estado de Goiás 
Município de Catalão 

 
 

LEI  Nº  3.513,  de  23 de  novembro  de 2017 
 

 
“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 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 o Município de Catalão, o Fundo Municipal de Saúde 
e a Superintendência Municipal de Transito de Catalão – SMTC, autorizados a 
concederem Gratificação Especial (conforme o número de horas trabalhadas), aos 
servidores públicos municipais abaixo relacionados, que prestaram serviços 
suplementares e imprescindíveis durante a realização da Festa em homenagem a 
Nossa Senhora do Rosário de 2017: 
 

- PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO                              

LISTAGEM DE SERVIDORES MUNICIPAIS QUE PRESTARAM 

SERVIÇOS IMPRESCINDÍVEIS/EXTRAORDINÁRIOS NO 

DECORRER DO 

MÊS DE OUTUBRO DE 2017, POR OCASIÃO 

 DA FESTA DE N. SRA. DO ROSÁRIO DE 2017 - 
 

 

      
VR. BRUTO A 
RECEBER P/ 

MATR. NOME DO(A) SERVIDOR(A) CARGO 
SERVIÇOS 

EXTRAORDINÁRIOS 

. Prefeitura Municipal     

102219 ADALTON DOMINGOS CH EQUIPE TRABALHO - NIVEL II 1.227,96 

101846 ADRIANO NAVES CH DPTO TRIB IMOB E COLET 2.633,90 

693 ADRIANO PATRICIO R DE SOUZA AUX SERVICO, NIVEL 1 2.633,90 

1461 AGNALDO PIRES MONTEIRO AUX SERVICO, NIVEL 1 1.496,22 

1033 ANIVALDO JOAQUIM DE OLIVEIRA AUX SERVICO, NIVEL 2 1.496,22 

1920 ANTONIA DE FATIMA NASCIMENTO AUX SERVICO, NIVEL 2 1.227,96 

1326 ANTONIO VENANCIO DA SILVA AUX SERVICO, NIVEL 1 924,96 

102001 ARI MACHADO GOMES CH EQUIPE TRABALHO - NIVEL II 1.227,96 

102002 ARNALDO TOME BARBOSA CH EQUIPE TRABALHO - NIVEL II 1.227,96 

101954 CAIRO ANTONIO BOARON 
CH DPTO FISC POSTURAS ATIV ESP 
PUBL 1.496,22 

102171 CARLOS PIRES MONTEIRO CH EQUIPE TRABALHO - NIVEL I 1.227,96 

1448 DANIEL ALVES RIBEIRO AUX SERVICO, NIVEL 2 1.496,22 



102139 DIVINO GONCALVES DE MORAIS CH EQUIPE TRABALHO - NIVEL I 1.227,96 

1136 DIVINO LEONSIO AVELLAR AUX SERVICO, NIVEL 1 1.101,00 

101999 ELSON HENRIQUE ALVES CH EQUIPE TRABALHO - NIVEL I 510,00 

102182 FLAVIO ANDRIELE SOBRINHO CH EQUIPE TRABALHO - NIVEL I 1.227,96 

102172 FRANCISCO CAMARGO CH EQUIPE TRABALHO - NIVEL I 1.227,96 

6397 GELSON VINICIUS DAVID DE ARAUJO GUARDA VIGILANTE, NIVEL 2 1.496,22 

102241 GERALDO PIRES EVANGELISTA CH DPTO APOIO ADM SEC GOVERNO 1.496,22 

101894 GLEISON BRANDAO ROSSI CH DPTO ALMOXARIFADO CENTRAL 1.496,22 

102235 GUILHERME ANTONIO MESQUITA CH EQUIPE TRABALHO - NIVEL II 1.227,96 

308 HELIO FERNANDES LEAO AUXILIAR ADM, NIVEL 2 2.633,90 

102151 HELIO TIBURCIO CH EQUIPE TRABALHO - NIVEL II 1.227,96 

6406 HELVIO VAGNER SILVA GUARDA VIGILANTE, NIVEL 2 1.496,22 

102004 IDEBRANDO PEREIRA MARTINS CH EQUIPE TRABALHO - NIVEL II 1.227,96 

5985 IZAIAS APOLINARIO DANTAS FISCAL DE OBRAS, NIVEL 2 1.496,22 

443 JAMIL ANTONIO DOS SANTOS AUX SERVICO, NIVEL 1 1.101,00 

1583 JEOVANINE LUIZ LOURENCO GUARDA VIGILANTE, NIVEL 3 1.101,00 

302 JESUS BERNARDO DE OLIVEIRA AUX SERVICO, NIVEL 1 1.101,00 

102113 JOAO BATISTA NUNES RIBEIRO CH EQUIPE TRABALHO - NIVEL I 1.227,96 

102153 JOAO PEREIRA DOS SANTOS CH EQUIPE TRABALHO - NIVEL II 1.227,96 

102374 JOAQUIM DAMACENA PIRES CH EQUIPE TRABALHO - NIVEL I 1.227,96 

102154 JOSE ANTONIO DOS SANTOS CH EQUIPE TRABALHO - NIVEL II 1.227,96 

1066 JOSE CARLOS RODOVALHO AUX SERVICO, NIVEL 2 1.496,22 

102140 JOSE SOARES CH EQUIPE TRABALHO - NIVEL I 1.227,96 

1117 JUAREZ RODOVALHO DA SILVA AUX SERVICO, NIVEL 1 1.496,22 

374 JURACY CARDOSO CARVALHO MOTORISTA, NIVEL 1 1.227,96 

102196 KENNEDY BATISTA MARQUES JUNIOR ASS ESP SEC AGRICULT E DESENV 1.496,22 

102199 LUIZ FERNANDO FELICIO ASS GABINETE SEC ADMINIST 1.496,22 

102141 MANOEL CAMARGO CH EQUIPE TRABALHO - NIVEL I 1.227,96 

102142 MARCELO BATISTA PEREIRA CH EQUIPE TRABALHO - NIVEL I 1.227,96 

101956 MARCOS ANTONIO FERREIRA CH DPTO ORIENTACAO E CONTR CGM 901,00 

101920 MARCOS AURELIO BORGES CH DIVISAO EXPED E ARQUIVO 1.496,22 



102157 NATAL PEREIRA DA SILVA CH EQUIPE TRABALHO - NIVEL II 1.227,96 

102167 NEWTON DOS SANTOS MAGALHAES CH EQUIPE TRABALHO - NIVEL II 1.227,96 

102007 NILSON JOSE LUIZ DA SILVA NILSON JOSE LUIZ DA SILVA 1.227,96 

102221 PAULO CAMARGO CH EQUIPE TRABALHO - NIVEL II 1.227,96 

102144 PAULO CESAR PIRES CH EQUIPE TRABALHO - NIVEL I 1.227,96 

1403 PAULO DOS ANJOS ROSA AUX SERVICO, NIVEL 1 1.227,96 

102218 PAULO ROGERIO MACHADO 
CH DPTO FISC COMERCIO AMBULANTE 
EVENT 779,00 

101965 RANDOLFO ALVES NETO ASS DE GESTAO PROCURADOR GERAL 1.496,22 

101964 REINALDO DOS SANTOS BOARON CH EQUIPE TRABALHO - NIVEL II 1.496,22 

1406 RENATO JOAO MARTINS AUX SERVICO, NIVEL 2 1.496,22 

102145 ROBERTO CAMARGO CH EQUIPE TRABALHO - NIVEL I 1.227,96 

2025 ROBERTO CARLOS FELIX AUX SERVICO, NIVEL 1 1.101,00 

102193 SERGIO ANTONIO SILVA JUNIOR CH DIVISAO SERV BORRACHARIA 1.496,22 

102194 THIAGO KOGA ARRUDA 
CH DIVISAO SERVICOS LAVAGEM E 
LUBR 1.496,22 

677 VALDEMES ROSA DA SILVA AUX SERVICO, NIVEL 1 2.299,12 

102099 VALDIVINO CARDOSO CH EQUIPE TRABALHO - NIVEL II 1.227,96 

1194 VANDERLEY DE OLIVEIRA DA SILVA AUX SERVICO, NIVEL 2 1.496,22 

102206 VICTORIA AVELAR SIMOES CH EQUIPE TRABALHO - NIVEL I 989,40 

1605 WILLIAM GONCALVES AUX SERVICO, NIVEL 2 1.227,96 

    TOTAL R$  84.117,46 

. Superintendência Municipal de Trânsito de Catalão - SMTC   

100850 ALEXANDRE GOMES FERREIRA AGENTE FISCALIZACAO, NIVEL 3 (SMTC) 816,00 

100839 ALEXANDRE RODRIGUES DA COSTA AGENTE FISCALIZACAO, NIVEL 2 (SMTC) 816,00 

100831 ANGELO LEAO DO NASCIMENTO AGENTE FISCALIZACAO, NIVEL 3 (SMTC) 816,00 

100832 ANTONIO CARLOS DA SILVA AGENTE FISCALIZACAO, NIVEL 3 (SMTC) 816,00 

100856 BENTO LUIZ DIAS AGENTE FISCALIZACAO, NIVEL 2 (SMTC) 816,00 

100868 CARLOS HENRIQUE GUIMARAES AGENTE FISCALIZACAO, NIVEL 3 (SMTC) 816,00 

100840 CLEIBER ANTONIO DA COSTA AGENTE FISCALIZACAO, NIVEL 3 (SMTC) 816,00 

100834 CLEIBER MONTEIRO DOS SANTOS AGENTE FISCALIZACAO, NIVEL 2 (SMTC) 816,00 

100858 CLEITON CRISPIM PEREIRA AGENTE FISCALIZACAO, NIVEL 3 (SMTC) 816,00 

100874 DANIEL ALMEIDA DA SILVA AGENTE FISCALIZACAO, NIVEL 3 (SMTC) 816,00 



100867 
DEBORA MENDES DA FONSECA 
RODOVALHO AGENTE FISCALIZACAO, NIVEL 3 (SMTC) 816,00 

100875 DIEGO LUIZ RIBEIRO TRONCHA AGENTE FISCALIZACAO, NIVEL 3 (SMTC) 816,00 

100859 DIEGO TOMAS LUCIANO AGENTE FISCALIZACAO, NIVEL 3 (SMTC) 816,00 

100852 ENIVALDA DE FATIMA FERREIRA AGENTE FISCALIZACAO, NIVEL 3 (SMTC) 816,00 

100860 FERNANDA SOUZA PACHECO AGENTE FISCALIZACAO, NIVEL 3 (SMTC) 816,00 

100861 
JOAO ALBERTO CAIADO DE CASTRO 
FILHO AGENTE FISCALIZACAO, NIVEL 3 (SMTC) 816,00 

100841 LEANDRO MARTINS SILVERIO AGENTE FISCALIZACAO, NIVEL 3 (SMTC) 734,40 

100864 MARCIO JOSE DAS NEVES AGENTE FISCALIZACAO, NIVEL 3 (SMTC) 816,00 

100877 SERGIO ROBERTO BORGES AGENTE FISCALIZACAO, NIVEL 2 (SMTC) 734,40 

100878 WELDA DE LOURDES BORGES SILVA AGENTE FISCALIZACAO, NIVEL 3 (SMTC) 816,00 

100866 
WILMAR GONCALVES DE SOUSA 
JUNIOR AGENTE FISCALIZACAO, NIVEL 3 (SMTC) 816,00 

    TOTAL R$  16.972,80 

. Fundo Municipal de Saúde de Catalão - FMSC   

99511 ALESSANDRA DE OLIVEIRA ARRUDA AGENTE COMUNIT SAUD ACS 190,40 

99926 
ANA PAULA GONCALVES COELHO 
DE SOUSA TEC DE ENFERM, NIVEL 2 FMS 453,96 

99846 
ANALIA MARGARIDA TRISTAO DE 
MOURA FISCAL VIG SANITARIA NIVEL 2 FMS 544,00 

100102 DAIANE FERNANDES LEITE FISCAL VIG SANITARIA NIVEL 2 FMS 544,00 

99847 EDIANE BRAZ FERREIRA  FISCAL VIG SANITARIA NIVEL 2 FMS 544,00 

99929 GISELE AIRES DA SILVA MANO TEC DE ENFERM, NIVEL 2 FMS 74,88 

99012 HELENO DE PAULA PONTES FISCAL VIG SANITARIA NIVEL 3 FMS 544,00 

99629 
JOSE EDUARDO MACHADO 
BARROSO VETERINARIO FMS 1.436,94 

100100 LUIZ EDUARDO DA SILVA FISCAL VIG SANITARIA NIVEL 2 FMS 544,00 

100158 
MARCILENE CORREA DOS SANTOS 
FARIA FISCAL VIG SANITARIA NIVEL 2 FMS 544,00 

99813 MARLUCE DO CARMO DIAS ALVES ENFERMEIRO PSF FMS 576,45 

99554 MIRIAN TOME BORGES AGENTE COMUNIT SAUD ACS 142,80 

99842 
RAFAELA APARECIDA DE CASTRO 
MORAIS FISCAL VIG SANITARIA NIVEL 2 FMS 544,00 

99674 THIAGO VIEIRA CAMPOS ENFERMEIRO FMS 302,40 

99843 VILMA ESTEVES NETO FISCAL VIG SANITARIA NIVEL 2 FMS 503,20 

    TOTAL R$  7.489,03 

  TOTAL BRUTO GERAL..............................R$ 108.579,29 

 



Art. 2º - As despesas com a execução desta lei correrão a 
conta de dotações orçamentárias vigentes. 

 
 

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

 
 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CATALÃO-GO, 

Estado de Goiás, aos 23 ( vinte e três) dias do mês de  novembro de  

2017. 

 

 

 

 

 

 
ADIB ELIAS JÚNIOR 
Prefeito Municipal 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
República Federativa do Brasil 

Estado de Goiás 
Município de Catalão 

 
 

LEI  Nº  3.514,  de  01 de  dezembro  de 2017 
 
 

“AUTORIZA O EXECUTIVO MUNICIPAL A CEDER ÁREA 
DE TERRENO EM COMODATO A SOCIEDADE 



BENEFICENTE ORTODOXA DE GOIÁS E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS”. 
 

 

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

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

promulgo a seguinte Lei: 

 

Art. 1º - Fica o Executivo Municipal autorizado a ceder em 
comodato de uma área de terreno, por até 240 (duzentos e quarenta) meses, 
podendo ser renovado por igual ou outros períodos, a SOCIEDADE 
BENEFICENTE ORTODOXA DE GOIÁS, associação privada, inscrita no CNPJ 
01.641.588/0001-25, com sede da matriz na Capital deste Estado, o bem imóvel de 
propriedade do Município de Catalão, com a finalidade de construção de Salão 
Comunitário, no intuito de atender crianças, jovens e adultos em situação de 
vulnerabilidade social, a seguir descrito:  
 

- Um terreno, situado nesta cidade, na Rua Francisco 
Martins  Borges, lado par, esquina com as Ruas Eustáquio Neves Vieira e Camilo 
Ferraz de Magalhães, no Loteamento Santa Helena II, com área de 3.245,00 m2, 
nesta cidade de Catalão, Estado de Goiás, matriculada no CRI local sob o número 
54.529, ficha 01, do Livro 2 de Registro Geral.  

 
 
Art. 2º - O imóvel objeto do comodato deverá servir como 

sede civil da SOCIEDADE que se compromete a desenvolver no local as 
atividades de caráter social e assistencial dirigida a toda a população, 
independentemente de credo religioso, raça, cor, idade, sexo, devendo, ainda, 
instituir filial nesta cidade. 

 
Art. 3º – A SOCIEDADE BENEFICENTE tem o prazo de 180 

(dias) a contar do comodato de cessão da área para iniciar a construção do Salão 
Comunitário e de dois anos e meio para a conclusão, sob pena de tornar sem 
efeito a cessão e a área retornar ao domínio e posse do município, 
independentemente de qualquer procedimento judicial.  

 
§ 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. 4º - 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. 5º - As despesas decorrentes da aplicação desta Lei, se 

houverem, serão suportadas a conta do orçamento vigente. 
 

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

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CATALÃO-GO, 

Estado de Goiás, ao 01 (primeiro) dia do mês de  dezembro de  2017. 

 

 

 

 

 

 
ADIB ELIAS JÚNIOR 
Prefeito Municipal 

 

Não voltou  sancionada 
 

 

 
 

 

 
República Federativa do Brasil 

Estado de Goiás 
Município de Catalão 

 
 

LEI  Nº  3.515,  de  01 de  dezembro  de 2017 
 
 

“Autoriza o Município de Catalão a firmar convênio e a 

conceder contribuição financeira a ACIC-CDL visando à 



realização de campanha promocional de vendas do 

Natal de 2017, e dá outras providências”. 

 

 

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

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

promulgo a seguinte Lei: 

 

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

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

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CATALÃO – ACIC – e CÂMARA 

DOS DIRIGENTES LOJISTAS – CDL, desta cidade, visando à realização de 

campanha promocional de vendas do Natal de 2017. 

 

§ 1º - Fica, ainda, o Município de Catalão autorizado a 

conceder contribuição financeira a ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL 

DE CATALÃO – ACIC – e CÂMARA DOS DIRIGENTES LOJISTAS – CDL, até o 

limite de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), para ser utilizada no custeio de despesas 

variadas com a realização da promoção no comércio catalano neste final de ano.  

 

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

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

conta referente à contribuição recebida nos prazos e moldes indicados pela 

Controladoria Geral do Município.  

 

 Art. 2º - As despesas decorrentes da aplicação desta Lei 

correrão a conta da seguinte dotação orçamentária vigente: 

 

01.3011.04.122.4017.4126 – MANUTENÇÃO DA 

SECRETARIA MUNICIPAL DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E 

TURISMO. 

336041 – CONTRIBUIÇÕES 

(1.00.000) – RECURSOS PRÓPRIOS 

 

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, ao 01 (primeiro) dia do mês de  dezembro de  2017. 

 

 

 

 

 

 
ADIB ELIAS JÚNIOR 
Prefeito Municipal 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
República Federativa do Brasil 

Estado de Goiás 
Município de Catalão 

 
 

LEI  Nº  3.516,  de  01 de  dezembro  de 2017 
 

 



“Autoriza o Município de Catalão a firmar convênio de 

parceria com o OLARIA FUTEBOL CLUBE e a conceder 

subvenção financeira da forma que especifica e dá outras 

providências”. 

 

 

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

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

promulgo a seguinte Lei: 

 

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

em nome do Município de Catalão, a firmar convênio de parceria com o OLARIA 

FUTEBOL CLUBE, pessoa jurídica de direito privado, (associação esportiva) de fins 

não lucrativos, com autonomia administrativa e financeira, inscrita no CNPJ sob o nº 

03.227.004/0001-03,  com sede nesta cidade, visando à colaboração financeira do 

Município ao OLARIA para ajudar na reforma e manutenção da sua sede esportiva, 

situada no Loteamento Paquetá, nesta cidade, com uma área de 12.667,80m2.  

 

Art.2º - O Município fica autorizado a conceder subvenção 

financeira no valor de até R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), a ser repassada a partir 

do mês de dezembro de 2017, para ser utilizada na reforma da sua sede esportiva.  

 

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

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

contas referente às subvenções recebidas nos moldes indicados pela Controladoria 

Geral do Município. 

 

Art. 4º - As despesas decorrentes da aplicação desta Lei serão 

suportadas pela seguinte dotação orçamentária: 

 

01.3012.27.812.4018.4127 – Manutenção da Sec. Municipal 

de Esportes, Juventude e Lazer.  

33.50.43(100) – Subvenções Sociais.  

 

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 01 (primeiro) dia do mês de  dezembro de  2017. 



 

 

 

 

 

 
ADIB ELIAS JÚNIOR 
Prefeito Municipal 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
República Federativa do Brasil 

Estado de Goiás 
Município de Catalão 

 
 

LEI  Nº  3.517,  de  08 de  dezembro  de 2017 
 



 
“Dispõe sobre a obrigatoriedade dos 

estabelecimentos públicos e privados no 

Município de Catalão em oferecer atendimento 

prioritário e diferenciado aos portadores de 

transtorno do espectro autista, bem como aos 

seus acompanhantes, 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 os estabelecimentos públicos e privados 

obrigados a dispensar atendimento prioritário, por meio de serviços 

individualizados que assegurem tratamento diferenciado e atendimento 

às pessoas portadoras de transtorno do espectro autista, bem como seus 

acompanhantes. 

 

§ 1º - Para os efeitos desta Lei, são considerados 

pessoas com transtorno espectro autista: aquelas portadoras de 

deficiência persistente e clinicamente significativa da comunicação e da 

interação social, manifestada por deficiência marcada de comunicação 

verbal e não verbal usada para interação social; ausência de 

reciprocidade social; falência em desenvolver e manter relações 

apropriadas ao seu nível de desenvolvimento, bem como, padrões 

restritivos e repetitivos de comportamentos, interesses e atividades, 

manifestados por comportamentos motores ou verbais estereotipados ou 

por comportamentos sensoriais incomuns; excessiva aderência a rotinas 

e padrões de comportamento ritualizados; interesses restritos e fixos. 

 

§ 2º - Entende-se por acompanhantes àqueles que 

ingressarem no ambiente juntamente com as pessoas cujas 

características estão elencadas no parágrafo 1º, do art. 1º, desta lei. 

 

§ 3º - Estabelecimentos públicos e privados são aqueles 

considerados de uso coletivo. 

 

§ 4º - Os estabelecimentos públicos e privados de que 

trata o parágrafo 2º, do artigo 1º desta lei, estão obrigados a fixar nas 



placas de atendimento obrigatório, o símbolo mundial da consciência do 

transtorno do espectro autista. 

 

Art. 2º - 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  2017. 

 

 

 

 

 

 
ADIB ELIAS JÚNIOR 
Prefeito Municipal 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
República Federativa do Brasil 

Estado de Goiás 
Município de Catalão 

 

LEI  Nº  3.518,  de  08 de  dezembro  de 2017 
 



“Institui o Dia Municipal da Pessoa com 

Nanismo e dá outras providências” 

 

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, no 

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

Municipal, sanciono e promulgo a seguinte Lei: 

 

Artigo 1º - Esta Lei institui o Dia Municipal da Pessoa 

com Nanismo, a ser comemorado, anualmente, no dia 25 de outubro. 

Parágrafo único: O Dia Municipal da Pessoa com 

Nanismo de que trata o caput desse artigo passa integrar oficialmente o 

calendário de eventos do município de Catalão-GO. 

 

Artigo 2º - O Dia Municipal da Pessoa com Nanismo 

tem por objetivo: 

I – Difundir informações e esclarecimentos sobre o 

Nanismo; 

II – Promover a inclusão social e profissional e uma 

melhor condição de vida às pessoas portadoras do Nanismo; 

III – Combater a discriminação desses indivíduos. 

 

Artigo 3º - Essa 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  2017. 

 

 
 

ADIB ELIAS JÚNIOR 
Prefeito Municipal 

 
República Federativa do Brasil 

Estado de Goiás 
Município de Catalão 

 

LEI  Nº  3.519,  de  18 de  dezembro  de 2017 
 



 
“Altera o § 2º, do Artigo 1º, da lei municipal de nº 3.183, 

de 06 de novembro de 2014, 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 § 2º, do Artigo 1º, da Lei Municipal de nº 3.183, de 

06 de novembro de 2014, passa, a partir desta data, a vigorar com a seguinte 

redação: 

 

“Lei 3.183, de 06 de novembro de 2014: 

 

Art. 1º - ... 

 

§ 1º – ... 

 

§ 2º - Farão jus ao Incentivo os trabalhadores que compõem 

as Equipes de Saúde da Família existentes nos (UBSF Américo Machado, UBSF 

Willian Fayad, UBSF Maria Carolina de Mesquita Neto, UBSF Dr. Lamartine Pinto 

de Avelar, UBSF Dr. Paulo de Tarso Salviano, UBSF Bezerra de Menezes, UBSF 

CAIC, UBSF Cristina de Cássia Rodovalho Equipe 1 e Equipe 2, UBSF Albino da 

Silva Barbosa, UBSF Divano Elias), cadastrados no Programa de Melhoria do 

Acesso a Qualidade da Atenção Básica (PMAQ-AB), Ministério da Saúde, 

compreendendo as categorias profissionais de agentes comunitários de saúde, 

técnicos e auxiliares de enfermagem, enfermeiros, recepcionistas e auxiliares de 

limpeza ativos nas unidades referenciadas”. 

rt.2º - Na lei municipal que ora se altera, lei n° 3.183, de 06 

de novembro de 2014, onde se referir a Portaria nº 1.654/GM/MS, de 19 de julho 

de 2011, de agora em diante passa-se a ler: “PORTARIA Nº 1.645, DE 2 DE 

OUTUBRO DE 2015 que dispõe sobre o Programa Nacional de Melhoria do 

Acesso e da Qualidade da Atenção Básica (PMAQ-AB)”. 

 

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 18 (dezoito) dias do mês de  dezembro de  2017. 

 

 

 

 

 
 

ADIB ELIAS JÚNIOR 
Prefeito Municipal 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
República Federativa do Brasil 

Estado de Goiás 
Município de Catalão 

 

LEI  Nº  3.520,  de  21 de  dezembro  de 2017 
 



 
“Autoriza o Poder Executivo Municipal a adquirir por 
compra e venda, ou desapropriar consensual ou 
judicialmente, o lote de terreno que especifica, de 
propriedade de NILVA MARIA RODRIGUES”. 
 

 

A Câmara Municipal 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, em nome do 
Município de Catalão a adquirir por compra e venda, desapropriar, consensual 
ou judicialmente, o lote de terreno, situado nesta cidade, à Rua Ricardo 
Paranhos (antiga Rua Rio Verde), lado ímpar, distante 12,20 metros e vinte 
centímetros da casa nº 73 dos proprietários, com a área de 452,88m2 e tendo 
as seguintes medidas e confrontações: pela frente mede 12,00 metros e 
confronta com a Rua Rio Verde; igual medida aos fundos, confrontando com a 
Grota “Pedro Monteiro”; pelo lado direito mede 37,50 metros e cinquenta 
centímetros e confronta com propriedade dos proprietários; e, pelo lado 
esquerdo mede 37,98 metros e noventa e oito centímetros e também confronta 
com os proprietários, registrado no CRI local sob o nº 8.360, registrado no livro 
2-X de Registro de Imóveis.  

 
 

Parágrafo único - O imóvel referenciado no caput deste artigo foi 
declarado de utilidade pública via do Decreto Municipal de nº 734, de 08 de 
dezembro de 2017, e será adquirido por compra e venda ou desapropriado 
mediante justa indenização, e destina-se a criar as condições para a 
urbanização e canalização do Ribeiro Pirapitinga. 

 
 
Art. 2º - O valor da aquisição por compra e venda e/ou desapropriação, 

foi determinado em laudo de avaliação elaborado e firmado por comissão 
designada por ato do Poder Executivo, composta de três (03) membros no 
mínimo. 

 
 
§ 1º - O valor da transação deverá ser correspondente ao valor de 

mercado do imóvel, de acordo com o disposto no art. 24, X, da Lei 8.666/93, 
limitados ao valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).  



 
 
§ 2º - O pagamento da indenização, na hipótese de ser consensual a 

expropriação, poderá ser em dinheiro, dação em pagamento, ou conjugação 
das duas modalidades. 

 
 
§ 3º - Para a formalização da aquisição, deverá o Poder Executivo 

verificar previamente a regularidade do imóvel perante a Fazenda Pública e a 
inexistência de ônus reais sobre o mesmo, junto ao Cartório de Registro de 
Imóveis. 

 
 
§ 4º - As despesas necessárias ao ato autorizado, tais como custas e 

emolumentos cartorários, taxas de registros, e outras inerentes às transações 
imobiliárias, se darão a expensas do município, dispensado o recolhimento do 
ITBI respectivo. 

 
Art. 3º - As despesas decorrentes da execução desta lei correrão à conta 

de verbas próprias do orçamento vigente. 
 
 
Art. 4º - Esta lei entrará 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 21 (vinte e um) dias do mês de  dezembro de  

2017. 

 

 

 
 

ADIB ELIAS JÚNIOR 
Prefeito Municipal 

 
República Federativa do Brasil 

Estado de Goiás 



Município de Catalão 
 

LEI  Nº  3.521,  de  21 de  dezembro  de 2017. 
 

   

“Altera a redação do Art. 4º da lei municipal de nº 2.252, 
de 17 de dezembro de 2004 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. 4º, da lei municipal de nº 2.252, de 17 de 

dezembro de 2004, passa, a partir desta data, a vigorar com a seguinte redação: 

 

 

“Lei 2.252, de 17 de dezembro de 2004 

 

Art. 3º - ... 

 

Art. 4º -  O valor da contribuição será incluído no montante 

total da fatura mensal de energia elétrica da concessionária desse serviço e 

obedecerá à classificação abaixo: 

 

 

 
CLASSE 

 

 
FAIXA DE CONSUMO 

 
VALOR FIXO POR                  

FAIXA R$ 
 

RESIDENCIAL 0 até 50 Isento 

RESIDENCIAL 51 até 100 6,85 

RESIDENCIAL 101 até 150 8,10 



 

 

§ 1º - O valor da Contribuição poderá ser reajustado 

anualmente, via de Decreto do Executivo, utilizando-se para o referido reajuste a 

variação do IGP-M. 

 

§ 2º - Para os imóveis não edificados o lançamento e 

arrecadação da taxa serão efetuados nos mesmos moldes e prazos fixados para o 

IPTU, na importância de 15% (quinze por cento) do valor do IPTU, resguardadas 

as disposições legais de cada tributo.   

 

§ 3º - São isentos do pagamento da taxa de iluminação os 

contribuintes ou proprietários de imóveis localizados na zona rural, exceto os 

distritos e povoados, bem como empresas situadas em qualquer parte do 

Município”. 

RESIDENCIAL 151 até 200 9,07 

RESIDENCIAL 201 até 500 15,24 

RESIDENCIAL Acima 501 22,86 

INDUSTRIAL 0 até 300 27,43 

INDUSTRIAL 301 até 500 47,25 

INDUSTRIAL 501 até 1000 61,57 

INDUSTRIAL 1001 até 1500 70,12 

INDUSTRIAL 1501 até 2000 79,27 

INDUSTRIAL 2001 até 2500 94,52 

INDUSTRIAL 2501 até 3000 108,24 

INDUSTRIAL Acima 3001  318,62 

COMERCIAL 0 até 100 9,14 

COMERCIAL 101 até 200 13,71 

COMERCIAL 201 até 300 22,86 

COMERCIAL 301 até 500 39,64 

COMERCIAL 501 até 1000 54,88 

COMERCIAL 1001 até 2000 74,72 

COMERCIAL 2001 até 3000 94,52 

COMERCIAL Acima 3001 149,40 



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

revogando-se as disposições em contrário, especialmente a lei 2.299, de 01 de 

julho de 2005.  

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CATALÃO-GO, 

Estado de Goiás, aos 21 (vinte e um) dias do mês de  dezembro de  

2017. 

 

 

 
 

ADIB ELIAS JÚNIOR 
Prefeito Municipal 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
República Federativa do Brasil 

Estado de Goiás 
Município de Catalão 

 

LEI  Nº  3.522,  de  21 de  dezembro  de 2017 
 
 

“Autoriza o Poder Executivo a alienar área de terreno, de 
propriedade do Município de Catalão, situada na 
Fazenda Mandaguari, perímetro urbano desta cidade, na 
forma e nas condições que estabelece. ” 

 

 

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

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

promulgo a seguinte Lei: 

 

Art. 1º - Fica o Município de Catalão, Estado de Goiás, 

autorizado a alienar, mediante licitação, na modalidade concorrência ou leilão, a 

área de terreno de sua propriedade, designada como 1ª área do Decreto Municipal 

de nº 1.392, de 22 de janeiro de 2004, com 10.517,93m2, situada na antiga 

Fazenda Mandaguari, registrada no CRI local no livro de Registro Geral nº 2, 

matrícula nº 29.456. 

 

§ 1º - A área referida neste projeto de lei é objeto de contrato 

de concessão de direito real de uso por prazo indeterminado para a finalidade 

exclusiva de estacionamento do terminal rodoviário; 

 



§ 2º - A alienação não poderá ser feita por preço inferior ao 

da avaliação, R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais), montante este 

apurado pela Comissão de Avaliação deste Município.  

 

Art. 2º - O preço do imóvel deverá ser pago pelo adquirente 

em até dez parcelas mensais. 

 

§ 1º - O Chefe do Poder Executivo, quando do processo 

licitatório, poderá exigir depósito prévio de até 5% (cinco por cento) do valor obtido 

pela avaliação do imóvel, como condição de habilitação dos pretensos 

participantes do certame. 

 

§ 2º - O valor depositado será considerado início de 

pagamento para proponente vencedor, devendo ser restituído aos demais 

proponentes imediatamente após a homologação do certame. 

 

§ 3º - Fica autorizada carência de doze meses, posterior ao 

depósito prévio de habilitação e anterior às sessenta parcelas mensais referidas no 

caput deste artigo. 

 

Art. 3º - As despesas decorrentes da transferência e do 

registro do imóvel serão suportadas integralmente pelo adquirente, dispensado o 

recolhimento do ITBI, nos termos do art. 221, III, do Código Tributário Municipal.  

 

Parágrafo único. O edital do procedimento licitatório 

especificará as demais condições para a alienação de que trata esta lei. 

 



Art. 4º - Os recursos provenientes da alienação do imóvel de 

que trata esta Lei serão utilizados para construção do novo Prédio da Prefeitura 

Municipal. 

 

Art. 5º - As despesas decorrentes da execução desta lei 

correrão por conta de dotações orçamentárias próprias.  

 

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

 

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

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CATALÃO-GO, 

Estado de Goiás, aos 21 (vinte e um) dias do mês de  dezembro de  

2017. 

 

 

 
 

ADIB ELIAS JÚNIOR 
Prefeito Municipal 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
República Federativa do Brasil 

Estado de Goiás 
Município de Catalão 

 

LEI  Nº  3.523,  de  21 de  dezembro  de 2017 
 
 

“Dispõe sobre o Plano Plurianual para o período 
de 2018 a 2021”. 

 

A Câmara Municipal 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 o Plano Plurianual para o quadriênio de 
2018/2021, em obediência ao disposto no art. 165, § 1º, da Constituição Federal e da 
Lei Orgânica Municipal, com base no Plano de Governo, indicadores econômicos e 
sociais, estabelece as diretrizes, objetivos, programas e as ações, destes 
decorrentes, para o referido quadriênio, conforme detalhamento dos Anexos 
integrantes desta Lei. 

Art. 2º - As prioridades fixadas para o primeiro exercício orçamentário e 
financeiro do período abrangido por este Plano serão detalhadas em instrumento 
próprio que integrará a Lei de Orçamento Anual (LOA) para o referido exercício, em 
perfeita sintonia com as diretrizes para a elaboração do mesmo a ser ulteriormente 
proposta ao Poder Legislativo Municipal, na forma da Lei. 

Art. 3º - Os programas, no âmbito da Administração Pública Municipal, 
como instrumento de organização das ações de Governo, ficam restritos àqueles 
integrantes do Plano Plurianual, instituídos por esta Lei. 

Art. 4º - As codificações de programa e ações deste plano deverão ser 
observadas nas leis de diretrizes orçamentárias, nas leis orçamentárias e nos projetos 
que os modifiquem. 

Art. 5º - Os valores consignados no Plano Plurianual são referenciais e 
não se constituem em limites à programação das despesas expressas nas leis 
orçamentárias e nos seus créditos adicionais. 



Art. 6º - O Poder Executivo poderá aumentar ou diminuir as metas 
físicas estabelecidas a fim de compatibilizar a despesa orçada com a receita estimada 
em cada exercício de forma a assegurar o permanente equilíbrio das contas públicas. 

Art. 7º - A exclusão ou alteração dos programas constantes desta Lei 
ou a inclusão de novos programas serão propostos pelo Poder Executivo, por meio de 
projeto de lei de revisão global ou mediante leis específicas, observado o disposto nos 
artigos 6º e 7º desta Lei. 

§ 1º - O projeto conterá, no mínimo, na hipótese de: 

I – inclusão de programa: 

a) diagnóstico sobre a atual situação do problema a ser enfrentado ou 
sobre a demanda da sociedade que imponha o atendimento com o programa 
proposto; 

b) identificação de seu alinhamento com os macroobjetivos e de sua 
contribuição para a consecução dos dasafios definidos no Plano Plurianual; 

c) indicação dos recursos que financiarão o programa proposto. 

II – alteração ou exlusão de programa, exposição das razões que 
motivaram a proposta. 

§ 2º - Considera-se alteração de programa: 

I – adequação de denominação, adequação do objetivo, modificação do 
público-alvo e modificação dos indicadores e índices; 

II – a inclusão ou exclusão de ações orçamentárias; 

III – a alteração de título de ação orçamentária do produto, da unidade 
de medida do tipo, das metas e custos; 

Art. 8º - A inclusão de ações nos programas do Plano Plurianual 
poderá ocorrer também por intermédio das leis orçamentárias e de abertura de seus 
créditos especiais, nos seguintes casos: 

I – desmembramento ou aglutinação de uma ou mais ações de 
finalidades semelhantes, classificadas como atividade ou operação especial e 
integrantes do mesmo programa. 

II – novas atividades e operações especiais, desde que as despesas 
delas decorrentes, para o exercício e para os dois anos subseqüentes, tenham sido 
previamente definidas em leis específicas, em consonância com o disposto no art. 16 
da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000. 



Parágrafo Único – Na hipótese de ocorrência do disposto no inciso I 
deste artigo, as ações resultantes receberão novo código, exceto quando se tratar de 
ação com código padronizado. 

Art. 9º As alterações de título, produto e unidade de medida de ação 
orçamentária, que não impliquem modificação de sua finalidade e objeto, mantido o 
respectivo código, poderão ocorrer por intermédio da lei orçamentária e seus 
adicionais. 

Art. 10º - A data de início da execução dos projetos novos poderá se 
ajustada por ato específico do órgão central responsável pelo Planejamento e 
Orçamento, em função da disponibilidade de recursos, observando-se o disposto no 
art. 45 da Lei Complementar nº 101, 4 de maio de 2000. 

Art. 11º - Ocorrendo alteração global, o Poder Executivo publicará, no 
prazo de até 60 (sessenta) dias, o Plano atualizado, incorporando os ajustes das 
metas físicas aos valores das ações estabelecidas e os programas e ações não-
orçamentárias. 

Art. 12º - O Plano Plurianual e seus programas poderão ser 
anualmente avaliados. 

Parágrafo único – Para atendimento ao disposto neste artigo, o Poder 
Executivo instituirá sistema de avaliação do Plano Plurianual, sob a coordenação do 
órgão responsável pelo Planejamento e Orçamento. 

Art. 13º - O Poder Executivo poderá firmar compromissos, com a União 
e com Estado, com vistas à execução do Plano Plurianual e de seus programas. 

Art. 14º - As metas e prioridades da administração pública municipal, 
para o exercício de 2018, são as constantes das metas e prioridades definidas nesta 
Lei para o exercício de 2018 a 2021. 

Art. 15º - Para os efeitos desta Lei, entende-se por: 

I – programa: o instrumento de organização da atuação governamental, 
que articula um conjunto de ações as quais concorrem para um objetivo comum 
preestabelecido, visando a solução de um problema ou ao atendimento de uma 
necessidade ou demanda da sociedade; 

II – programa finalístico: aquele que resulta em bens e serviços de 
interesse direto e imediato da sociedade; 

III – programa de gestão de políticas públicas: aquele que abrange as 
ações de gestão de governo; 



IV – programa de apoio administrativo: aquele que corresponde ao 
conjunto de despesas de natureza administrativa e outras, não passíveis de 
apropriação nos programas finalísticos, mas asseguram aos órgãos governamentais 
os meios necessários à sua implementação; 

V – ação, o instrumento de programa para alcançar o objetivo de um 
programa envolvendo um conjunto de operações, das quais resulta um produto, 
sendo classificada de:  

a) projeto, quando o produto concorre para expansão ou 
aperfeiçoamento da ação governamental; 

b) atividade, quando resulta em produto necessário à manutenção da 
ação governamental; 

VI – outras ações: aquelas que contribuem para a concepção dos 
objetivos de um programa, porém não demandam recursos dos orçamentos do 
município; 

VII – produto: o bem ou serviço que resulta de uma ação, destinado a 
um público-alvo; 

VIII – meta: a quantidade do produto que se deseja obter, expressa na 
unidade de medida apropriada. 

Art. 16º A programação constante do PPA deverá ser financiada pelos 
recursos do município, acrescidos de outros oriundos de parcerias com a União, 
Estado, organizações não governamentais e, ainda, pela participação do setor 
privado. 

Art. 17º O Poder Executivo poderá no decorrer da vigência do PPA, 
realizar alterações visando a adequações necessárias ao atendimento das NBCASP - 
Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público e PCASP - Plano de 
Contas Aplicado ao Setor Público, conforme atos normativos da STN - Secretária do 
Tesouro Nacional e TCM - Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás.  

Art. 18º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, com 
efeitos a partir de 1º de janeiro de 2018. 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CATALÃO-GO, Estado de 

Goiás, aos 21 (vinte e um) dias do mês de  dezembro de  2017. 

 

 

 
 



ADIB ELIAS JÚNIOR 
Prefeito Municipal 

 
República Federativa do Brasil 

Estado de Goiás 
Município de Catalão 

 

LEI  Nº  3.524,  de  26 de  dezembro  de 2017 

 

“Autoriza o Poder Executivo a doar com encargo o 
imóvel especificado ao SENAT SERVIÇO NACIONAL DE 
APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE, CNPJ Nº 
73.471.963/0001-47 – Matriz e ao SEST SERVIÇO SOCIAL 
DO TRANSPORTE, CNPJ Nº 73.471.989/0001-95 – Matriz, 
e dá outras providências”. 

 

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

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

a seguinte Lei: 

 

Art. 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo do Município de 

Catalão autorizado a desafetar e transferir, por doação, ao SENAT SERVIÇO 

NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE, CNPJ Nº 73.471.963/0001-47 – 

Matriz e ao SEST SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE, CNPJ Nº 73.471.989/0001-95 

– Matriz, o seguinte imóvel urbano: 

 

“UM TERRENO situado nesta cidade, na Rua Paralela VII, lado 

ímpar, distante 45,00 metros (incluindo o chanfro) da Rua do Contorno, caracterizado 

como 1ª área do Decreto Municipal de Desmembramento nº 648, de 16 de outubro de 

2017, no Loteamento Copacabana, com 6.841,94m2, registrado no CRI local sob o nº 

54.678, ficha 01 do Livro 02 de Registro Geral”. 

 

 § 1º - Para fins de atendimento ao caput deste artigo a área de 

terreno a ser doada e descrita no Artigo 1º desta lei, fica desafetada de sua primitiva 

condição (de área de Equipamento Comunitário 1), passando à categoria de bem 

dominical ou do patrimônio disponível.  

 



§ 2º - A doação da gleba de terra descrita no caput deste artigo, 

registrado no Cartório de Registro de Imóveis de Catalão, sob a matrícula nº 54.678, 

ficha 01, do Livro 2 de Registro Geral, e se fará pelo valor total de R$ 500,000,00 

(quinhentos mil reais), conforme Laudo de Avaliação elaborado pela Comissão instituída 

pelo Executivo para tal fim. 

 

Art. 2º - O donatário deverá assumir, para o recebimento da 

doação, o encargo de construir no imóvel especificado no artigo 1º desta Lei, uma 

Unidade Operacional em nossa cidade. 

 

§ 1º -  A construção deverá ser iniciada no prazo máximo de 01 

(um) ano e concluída no prazo máximo de 03 (três) anos, contados da data da emissão 

da escritura pública de doação. 

 

§ 2º -  Além dos requisitos indispensáveis, constarão 

expressamente da escritura pública os prazos constantes no parágrafo anterior, para o 

cumprimento do encargo previsto no caput deste artigo. 

 

§ 3º - O donatário não poderá utilizar a área para finalidade 

diversa da que ensejou a doação, sob pena de reversão ao Município. 

 

Art. 3º - O donatário terá o prazo de até 90 (noventa) dias, 

contados da data da publicação desta lei para providenciar a escrituração e registro da 

escritura do imóvel junto ao cartório competente, sob pena de decair o benefício 

concedido, sendo que as despesas decorrentes da presente doação serão suportadas 

pelo Donatário. 

 

Parágrafo único - O prazo de que trata o caput deste artigo, 

poderá ser dilatado, sob a conveniência e oportunidade do Poder Executivo. 

 

Art. 4º- O não cumprimento do disposto nesta Lei resolverá de 

pleno direito a doação feita, revertendo o imóvel, com as suas construções, instalações, 

edificações e benfeitorias, à posse do Município, não ensejando ao donatário qualquer 

indenização, inclusive pelas benfeitorias realizadas e nem direito de retenção. 

 

Parágrafo único - A reversão prevista no caput deste artigo 

ocorrerá por meio de Decreto do Executivo e de cancelamento do registro da escritura no 

Cartório de Registro de Imóveis a requerimento do Poder Executivo, instruído com 

documento hábil, observados o devido processo legal administrativo, o contraditório e a 

ampla defesa. 



 

Art. 5º - Aplica-se à doação estabelecida na presente Lei, o 

instituto da Dispensa Licitatória, previsto na Lei Federal nº. 8.666/1993 e suas alterações, 

assim como as demais disposições legais do referido normativo. 

 

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 26 (vinte e seis)  dias do mês de  dezembro de  2017. 

 

 

 
 
 
 

ADIB ELIAS JÚNIOR 
Prefeito Municipal 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
República Federativa do Brasil 

Estado de Goiás 
Município de Catalão 

 

LEI  Nº  3.525,  de  26 de  dezembro  de 2017 
 
 

“Autoriza o Município de Catalão a firmar convênio com 

ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE CATALÃO e a conceder 

subvenção social (para ser utilizada na contratação de 

serviços de transporte para os alunos do CAEE - SANTA 

CLARA, desta cidade), da forma que especifica e dá 

outras providências”. 

 

 

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, no 

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

Municipal, sanciono e promulgo a seguinte Lei: 

 

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

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

parceria com a ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE CATALÃO, inscrita no 

CNPJ sob o n.º 00.146.373/0001-75, com sede na Rua dos Boiadeiros, 

n.º 218, Vila Cruzeiro, nesta cidade, objetivando a concessão de 

subvenção social para ser utilizada pela Associação Pestalozzi de 

Catalão na contratação de serviços de transporte para os alunos do 

Centro de Atendimento Educacional Especializado Santa Clara, desta 

cidade, mantido pela referida Associação.  

 

§ 1º - Fica o Município autorizado a conceder 

subvenção social à ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE CATALÃO, até a 

importância de R$ 161.000,00 (cento e sessenta e um mil reais) ao ano, 

durante o período de 2018 a 2020.  

 



§2º - Os repasses ocorrerão em parcelas mensais, 

cujos valores e datas serão definidos em convênio, e deverão ser 

aplicados na contratação de transporte para alunos do CAEE SANTA 

CLARA.  

 

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

ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE CATALÃO deverá apresentar o plano 

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

subvenção recebida nas datas e moldes indicados pela Diretoria de 

Contabilidade deste Município.  

 

Art. 3º - As despesas 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. 4º - Esta lei entrará em vigor na data de sua 

publicação, revogadas as disposições em contrário, surtindo seus efeitos 

a partir de 1º de janeiro de 2018.   

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CATALÃO-GO, 

Estado de Goiás, aos 26 (vinte e seis)  dias do mês de  dezembro de  

2017. 

 

 

 
 
 
 

ADIB ELIAS JÚNIOR 
Prefeito Municipal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
República Federativa do Brasil 

Estado de Goiás 
Município de Catalão 

 

LEI  Nº  3.526,  de  26 de  dezembro  de 2017 
 
 

“Altera, da forma abaixo, a denominação das Unidades 
Escolares deste 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 - As Unidades Escolares Municipais abaixo-

relacionadas, passa, a partir desta data, a denominar-se: 

 

 NOME ATUAL NOME DEPOIS DA 
MUDANÇA 

SERIES 
OFERECIDA 

01 Creche M. Ana Maria 
Guimarães Macedo 
Montenegro 

CMEI - Ana Maria G. 
Macedo Montenegro 

Berçario a Jard.II 

02 Creche M. Eva Francisca de 
Mesquita 

CMEI - Eva Francisca de 
Mesquita 

Berçario a Jard.II 

03 Escola M. Francisco 
Clementino San’Tiago  
Dantas 

CMEI -Francisco 
Clementino San’Tiago  
Dantas 

Berçario a Jard.II 

04 Escola Municipal Lázaro 
Pinto Marra 

CMEI - Municipal Lázaro 
Pinto Marra 

Berçario a Jard.II 

05 Escola Municipal Cleonice 
Evangelista do Nascimento 

CMEI - Municipal Cleonice 
Evangelista do 
Nascimento 

Berçario a Jard.II 

06 Creche Municipal Mª Isabel 
de Mendonça Netto 

CMEI - Municipal Mª Isabel 
de Mendonça Netto 

Berçario a Jard.II 

07  Creche Municipal Alba CMEI - Municipal Alba Berçario a Jard.II 



Mathias Mesquita Mathias Mesquita 

 
 

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

revogando-se as disposições em contrário, surtindo seus efeitos a partir de 1º 

(primeiro) de janeiro de 2018.  

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CATALÃO-GO, 

Estado de Goiás, aos 26 (vinte e seis)  dias do mês de  dezembro de  

2017. 

 

 

 
 
 
 

ADIB ELIAS JÚNIOR 
Prefeito Municipal 

 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
República Federativa do Brasil 

Estado de Goiás 
Município de Catalão 

 

LEI  Nº  3.527,  de  26 de  dezembro  de 2017 
 
 

       “Declara de Utilidade Pública ao Núcleo de 

Desenvolvimento Social Nazareno de Catalão 

(NUDSON)”. 

 

 

A Câmara Municipal 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 Ao Núcleo de Desenvolvimento Social Nazareno (NUDSON), 

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, aos 26 (vinte e seis)  dias do mês de  dezembro de  

2017. 

 

 

 
 



 
 

ADIB ELIAS JÚNIOR 
Prefeito Municipal 

 

 
República Federativa do Brasil 

Estado de Goiás 
Município de Catalão 

 

LEI  Nº  3.528,  de  26 de  dezembro  de 2017 
 
 

“Dispõe sobre o incentivo à criação da “Parada Segura” 

e critérios para desembarque de mulheres gestantes e 

mães com criança de colo fora da parada de ônibus em 

período noturno, dos veículos de transporte coletivo do 

Município de Catalão e dá outras providências”. 

 

 

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

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

a seguinte Lei: 

 

Art. 1° Fica instituído o incentivo à criação da “Parada Segura”, 

como medida de segurança para as mulheres gestantes e para mães com criança de 

colo que fazem uso do transporte público coletivo no Município de Catalão. 

 

Parágrafo único. A empresa concessionária do serviço de 

transporte coletivo e urbano do Município de Catalão está dispensada de obedecer aos 

lugares de parada obrigatória ou preestabelecidas dos pontos de ônibus para 

desembarque das mulheres gestantes e para mães com criança de colo no período 

noturno após as 18h (dezoito horas). 

 

Art. 2° O Poder Público Municipal deve orientar a empresa 

concessionária de transporte coletivo na gestão de segurança dos usuários de ônibus, 

para que promova o desembarque em locais mais seguros desde que seja permitido 



estacionamento e obedeça aos itinerários originais das linhas e os preceitos decorrentes 

da correta condução do veículo, esculpidos pelo Código de Trânsito Nacional. 

 

Parágrafo único. Na impossibilidade de parada para 

desembarque no local indicado pelo usuário, deverá ser observado pelo condutor o local 

mais próximo ao indicado. 

Art. 3° A empresa responsável pelo transporte público coletivo 

por ônibus realizará campanhas orientativas aos seus motoristas para que cumpram a 

determinação contida nesta Lei e também por divulgar e colocar adesivos em local de 

fácil visibilidade, no espaço interno do veículo, que informem sobre o número e o 

conteúdo desta Lei. 

 

Art. 4º Para os fins desta Lei, considera-se gestante a mulher 

que apresente sinais visíveis do processo de gravidez. 

 

Art. 5° O Poder Executivo regulamentará a presente Lei, no que 

couber, no prazo de 60 (sessenta) dias contados da data de sua publicação. 

 

Art. 6° 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 26 (vinte e seis)  dias do mês de  dezembro de  

2017. 

 

 

 
 
 
 

ADIB ELIAS JÚNIOR 
Prefeito Municipal 

 
 


