
LEI Nº 2.494/08 – de 16 de janeiro 2008 

“Dispõe sobre alteração da Lei nº 2.470/07, do Instituto de Assistência dos 

Servidores do Município de Goiatuba - IAG” 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE GOIATUBA, Estado de Goiás, APROVOU e eu, 

Prefeito Municipal, SANCIONO a seguinte Lei: 

 

Art. 1º. A Lei nº 2.470/07, de 30 de maio de 2007, lei do Instituto de Assistência dos 

Servidores do Município de Goiatuba - IAG, passa a vigorar com as seguintes alterações: 

 

I – Altera-se ao artigo 7º, da Lei do IAG, que passa a vigorar com a seguinte redação: 

  

Art. 7º – Os segurados obrigatórios podem pedir sua exclusão do IAG mediante a 

comprovação dos seguintes casos: 

 

a) existência de outro plano de assistência médico-hospitalar em nome do 

segurado; 

b) cumprimento do período de carência de 60 meses como assistido; 

c) o servidor possuir dois vínculos efetivos; 

 

§ 1º – O segurado deverá solicitar sua exclusão mediante requerimento ao 

Superintendente do Instituto alegando as razões de direito, e somente será deferida 

após análise do pedido, ficando sujeitos em alguns casos análise do Departamento 

Jurídico da entidade; 

§  2º - O deferimento do pedido de exclusão do IAG não configura ao segurado 

direito à indenização ou mesmo restituição dos valores pagos das contribuições 

mensais; 

§ 3º – O segurado que solicitar sua exclusão só poderá retornar sua condição de 

segurado ou mesmo de dependente após, decorridos 05 (cinco) anos de sua 

exclusão. 

§ 4º - No caso de exclusão na hipótese da alínea “c”, o servidor fica obrigado na 

manutenção como assistido referente a inscrição mais antiga. 

 

II – Altera-se o artigo 22, incisos II, III e IV, que passam a vigorar com a seguinte redação: 

 

Art. 22 – ........ 

 

II – Assistência no parto normal ou cesárea da assistida, cônjuge ou companheira; 

III – Assistência médica e hospitalar ao recém-nascido, filho natural ou adotivo 

do(a) assistido, após o parto e durante o prazo necessário até a sua alta; 

IV – Procedimentos relativos ao pré-natal, exclusivamente para a assistida, cônjuge 

ou companheira; 

 

III – Revoga-se o parágrafo 4º e inclui o parágrafo 6º do artigo 29, passando a vigorar com 

a seguinte escrita: 

 



Art. 29 - ....... 

 

§ 4º - .Revogado 

 

§ 6º - Nos casos de solicitações de cirurgias aos dependentes e agregados, o período 

de carência mínima será de 180 (cento e oitenta) dias.  

 

IV – Altera-se a Tabela do Inciso III do artigo 32, e acrescenta os incisos IV e V, que passa 

a vigorar: 

 

Art. 32 – ....... 

 

III – Os dependentes agregados terão sua contribuição para o sistema, fixada em 

faixa etária, conforme quadro abaixo: 

 

FAIXA ETÁRIA VALOR CONTRIBUIÇÃO 

I 0 a 17 anos R$ 25,00 mensais 

II 18 a 25 anos R$ 35,00 mensais 

III 26 a 33 anos R$ 45,00 mensais 

IV 34 a 42 anos R$ 55,00 mensais 

V 43 a 51 anos R$ 65,00 mensais 

VI 52 a 60 anos R$ 75,00 mensais 

VII Acima de 61 anos R$ 80,00 mensais 

 

IV – Os dependentes maiores de 18 (dezoito) anos e menores de 24 (vinte e quatro) 

anos, que estejam freqüentando curso superior e comprovem sua matricula, ficam 

sujeitos ao pagamento da contribuição referente a faixa etária  I da Tabela anterior; 

V – Os dependentes inválidos, comprovados através de documento oficial de 

aposentadoria do instituto de previdência correspondente, fica isento do pagamento 

de qualquer espécie de contribuição.  

 

V – Altera-se o artigo 41, que passa a vigorar: 

 

Art. 41 – A Diretoria Executiva será composta de um Superintendente, de um 

Diretor de Assistência e de um Diretor Administrativo Financeiro, podendo o 

primeiro ser indicado dentre funcionários de carreira ou comissionados, 

qualificados para a função e com comprovação Habilitação profissional, e os 

demais sendo escolhidos entre os servidores efetivos do regime jurídico único, 

desde que conte no mínimo, com 5 (cinco) anos de efetivo exercício em  cargo 

público e detenha conhecimento compatível com o cargo a ser exercido, 

observando-se ainda de preferência com formação superior assim sendo, indicados 

pelo Chefe do Poder Executivo; 

 

VI – Altera-se o art. 60, que passa a vigorar com a seguinte redação: 
 

 



Art. 60 – O assistido ou dependente terá direito a uma guia de consulta a cada 30 

(trinta) dias, respeitado o limite máximo diário estabelecido em regulamento 

próprio expedito pelo Superintendente do IAG. 

 

Parágrafo Único - Caso o segurado ou dependente necessite ou opte por consultar 

com outro médico poderá solicitar uma nova guia de consulta desde que restitua o 

valor da consulta que o IAG pague ao credenciado, pela consulta extra. Através de 

autorização de desconto em folha de pagamento. 

 

VII - Altera-se o art. 64, que passa que passa a vigorar com a seguinte redação: 

 

Art. 64 – Os pedidos de inclusão e exclusão, ou qualquer outro tipo de informação 

junto ao Instituto de Assistência devera ser feito via protocolo oficial da Prefeitura 

Municipal de Goiatuba, ficando sujeito em alguns casos à expedição de parecer do 

Departamento Jurídico da entidade.  

 

Art. 2º - Revogam-se as disposições em contrário, esta lei entrara em vigor na data de sua 

publicação. 

 

GABINETE PREFEITO MUNICIPAL DE GOIATUBA, Estado de Goiás, aos 

dezesseis dias do mês de janeiro do ano dois mil e oito (16/01/2008). 

 
 

 

 

 

 

Marcelo Vercesi Coelho 

PREFEITO MUNICIPAL 

 

 

 


