
LEI MUNICIPAL N° 2.670/11 – de 12 de setembro de 2011 

 

“Dispõe sobre alteração da Lei nº 2.470/07, que cria o 

Instituto de Assistência dos servidores do Município de 

Goiatuba-IAG, e dá outras providências” 

 

 

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

Prefeito Municipal, SANCIONO a seguinte Lei: 

Art. 1º - O parágrafo único do art. 3º, os incisos II e III do art. 32, a alínea “c”, do inciso II, 

do §1º, do art. 54, da Lei nº 2.470/07, de 30 de maio de 2007, que cria o Instituto de 

Assistência dos Servidores do Município de Goiatuba – IAG passam a vigorar com a 

seguinte redação: 

 "Art. 3º. ................................................................. 

PARÁGRAFO ÚNICO – Os contratos a que se refere o caput deste artigo somente 

poderão ser celebrados neste Município e no Estado de Goiás. 

 Art. 32 - ............................................................... 

 

  I - ........................................................................... 

  

II - 10% (dez por cento) para os assistidos facultativos a que se refere o art. 9º, 

sobre o valor total de seus subsídios a partir da data do ato que deferir a sua 

inscrição”. 

  

III – Os dependentes agregados já inscritos no Instituto continuarão contribuindo 

para o sistema, de acordo com sua faixa etária, na forma da tabela abaixo: 

 

 FAIXA ETÁRIA CONTRIBUIÇÃO MENSAL 

I 0 a 17 anos R$35,00 

II 18 a 25 anos R$45,00 

III 26 A 33 anos R$55,00 

IV 34 a 42 anos R$65,00 

V 43 A 51 anos R$75,00 

VI 52 a 60 anos R$85,00 

VII Acima de 61 anos R$90,00 

 

 



 Art. 54 - .............................................................. 

 

 §1º - ...................................................................... 

 

 II - ......................................................................... 

 

 a  - ......................................................................... 

 b - .......................................................................... 

 c – xérox da certidão de nascimento e do CPF dos filhos naturais ou adotivos; 

 

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se o inciso IV do art. 

4º, o inciso III e suas alíneas “a” ,”b”, “c”, “d”, “e”, “f” e “g”, do §1º, do art. 54, da Lei 

2.470, de 30 de maio de 2007.  

 

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

 

GABINETE DO PREFEITO DE GOIATUBA, Estado de Goiás, aos doze dias do 

mês e setembro do ano dois mil e onze (12/09/2011). 

 

 

 

 

 

MARCELO VERCESI COELHO 

Prefeito Municipal 
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Certifico que a        Lei  Municipal nº 2.670/11    foi publicado 

em placard da Prefeitura M. de Goiatuba-Go no dia  12/09/2011 

__________________________________________________ 

  Servidor matrícula  nº 2.664 

 

 


