
           LEI Nº 2.429/07, de 13 de março de  2007. 
 

 

“Altera a redação do art. 111 revogando os seus parágrafos e art. 114 

alterando seu parágrafo único, da lei 2.321/05”. 

 

 A CÂMARA MUNICIPAL DE GOIATUBA, Estado de Goiás, 

APROVOU e eu, PREFEITO MUNICIPAL, SANCIONO a seguinte Lei: 

 

 Art. 1º – O art. 111 da Lei 2.321/05 passa a vigorar com a seguinte 

redação: 

Art. 111. A alíquota de contribuição dos servidores ativos, inativos e 

pensionistas para o custeio do Regime Próprio de Previdência Social do 

Município de Goiatuba será de 11 % (onze por cento) observados os 

critérios desta Lei, incidentes sobre a remuneração de contribuição de 

que trata o Art. 16, inciso XI, desta Lei, a ser descontada e recolhida pelo 

órgão ou entidade a que se vincule o servidor. 

 

 Art. 2º – O art. 114 da Lei 2.321/05 passa a vigorar com a seguinte 

redação: 

 Art. 114. A alíquota de contribuição do Poder Executivo Municipal de 

Goiatuba, suas autarquias e fundações públicas e do Poder Legislativo 

Municipal de Goiatuba corresponderá a 12,24% (doze vírgula vinte e 

quatro por cento) sobre a remuneração de contribuição dos servidores 

ativos, englobando a taxa administrativa, tempo de serviço passado e 

custeio normal. 

 

Parágrafo único. A alíquota de contribuição de que trata o caput poderá 

ser modificada mediante decreto do chefe do Poder Executivo, a fim de 

adequar a Avaliação Atuarial, atualizado anualmente, nos termos da 

legislação federal pertinente, conforme art. 20 desta Lei. 

 

 Art. 3º – Esta Lei entra em vigor após decorridos 90 dias de sua 

publicação oficial. 

 

Art. 4º – Ficam revogados os § 1º, § 2º, § 3º e § 4º do art. 111 da Lei 

2.321/05. 

 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE GOIATUBA, aos 13 

(treze) dias do mês de março do ano de dois mil e sete (13/03/2007). 

 

 

 

MARCELO VERCESI COELHO 

PREFEITO MUNICIPAL 


