
 

 

 

                          PROJETO DE LEI Nº 0000/2000 –  
 

 

 

 

                             Reorganiza o Instituto de Previdência e 

Assistência  aos Servidores do Município de Goiatuba – “IPAG”. 
 

 

 

A Câmara Municipal de Goiatuba, Estado de Goiás, APROVA e eu, Prefeito 

Municipal, SANCIONO a seguinte Lei. 

 

 

Art. 1º - Ficam alteradas as Leis nº 996/90, de 14/11/90 e nº 1.293/93, de 

17/12/93, passando a terem as seguintes redações. 

 

Art. 2º - O Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do 

Município de Goiatuba – “IPAG”, com sede e foro em Goiatuba, é a 

agência executora das operações de previdência, assistência e saúde, mantida 

sua natureza de autarquia jurisdicionada à Secretaria de  Administração e 

Planejamento, dotada de personalidade jurídica de direito público interno e 

patrimônio próprio, autonomia administrativa e financeira. 

 

                 Parágrafo Único: A autonomia administrativa e financeira da 

autarquia  não exclui o exercício da supervisão de suas atividades pelos órgãos 

competentes do Poder Executivo. 

 

Art. 3º - É objetivo primordial do Instituto a realização das operações de 

assistência social e saúde dos servidores do Município, Autarquias, Fundo, 

Fundações, mediante a prática de operações previstas ou autorizadas nesta Lei. 

 

                 Parágrafo Único: Para a realização das operações previstas nesta 

Lei, o Instituto poderá celebrar contratos com pessoas físicas ou jurídicas. 

 

 

 



 

 

 

 

 

Art. 4º - As fontes de custeio para concessão dos benefícios e serviços que 

integram o sistema são proporcionadas pelas contribuições previstas nesta Lei 

e  por outras que venham a ser criadas. 

 

Art. 5º -  O “IPAG” é administrado por uma Diretoria, na forma prevista em 

regulamento, compreendendo: 

 

1   -  Superintendência. 

1.1  -  Perícia. 

2   -  Núcleo de Administração e Finanças.  

2.1  -  Tesouraria. 

2.2  -  Setor de Contabilidade. 

2.3  -  Setor de Controle e Arrecadação. 

3   -  Núcleo de Assistência e Previdência. 

3.1  -  Setor de Benefícios. 

 

                Parágrafo Primeiro:  O “IPAG” é fiscalizado por um Conselho 

Fiscal, constituído de 5 (cinco)  membros efetivos e 5 (cinco) suplentes. 

 

                Parágrafo Segundo:  Os cinco membros do Conselho Fiscal, 01 

(um)  é indicado pelo Prefeito Municipal, 01 (um) pela Câmara Municipal, 01 

(um) pelo Sindicato dos Funcionários e 01 (um) pela Associação dos 

Professores. 

 

                Parágrafo Terceiro: Os suplentes do Conselho Fiscal também  

serão indicados, na forma do parágrafo anterior. 

 

Art. 6º -   Os segurados do Instituto são obrigatórios ou facultativos 

dependendo da condição do segurado. 

 

Art. 7º - São segurados obrigatórios do Instituto: 

 

              I   - Todos os servidores municipais da Fundação, do Fundo e das 

autarquias ativos  e inativos. 

 



 

 

 

 

 

              II  -  Titular de pensão. 

 

              Parágrafo Primeiro: A obrigatoriedade de filiação do Instituto 

independente do exercício de outra atividade vinculada ao regime da Lei 

Orgânica da Previdência Social. 

 

              Parágrafo Segundo: O exercício eventual de funções de outra 

natureza não exclui o servidor, a que se refere o caput deste artigo da condição 

de segurado obrigatório. 

 

              Parágrafo Terceiro:  Perde a condição de segurado obrigatório do 

Instituto aquele  que, por qualquer forma, perder a condição de servidor 

público do Município. 

 

              Parágrafo Quarto:  Exclui do disposto neste artigo: 

 

              I  -  O servidor do Município à disposição do Estado de Goiás, bem 

como aquele sujeito a regimes de previdência e assistência diversos  ao do 

“IPAG” que percebe remuneração a qualquer título, pago pelos cofres 

estaduais. 

 

              II -  O servidor admitido na administração direta, fundo, fundação e 

autarquias, para realização de serviços temporários. 

 

Art. 8º -  É segurado facultativo: 

 

I     - O Prefeito Municipal. 

II   - O Vice-Prefeito. 

III  - Os Vereadores. 

IV  - Os ocupantes de cargos em comissão. 

V    -  Os Agentes Comunitários de Saúde. 

VI  - Os credenciados. 

VII - Os funcionários da Câmara Municipal, em comissão.   

 

 



 

 

 

 

 

               Parágrafo Primeiro: A perda da condição de segurado em qualquer 

hipótese implica em perda dos benefícios após 30 (trinta) dias. 

 

              Parágrafo Segundo: Perde o direitos aos benefícios o segurado 

facultativo que interromper depois de inscrito, suas contribuições por 02 (dois) 

meses ou solicitar o cancelamento de sua inscrição, observado o prazo do 

parágrafo anterior. 

 

Art. 9º - O segurado obrigatório que, por qualquer motivo previsto em lei, 

sem perda da sua condição de servidor público, interromper o exercício de 

suas atividades funcionais sem direito a remuneração, inclusive nos casos de 

cessão sem ônus, poderá inscrever-se como contribuinte facultativo, no prazo 

de 30 (trinta) dias do afastamento, sob pena de suspensão do exercício  de seus 

direitos. 

 

 

               Parágrafo Único: Fica suspenso o direito dos benefícios da 

assistência social e da saúde o servidor que na hipótese do caput deste artigo 

não recolher suas contribuições por mais de 30 (trinta) dias. 

 

 

Art. 10º -  A perda da qualidade de segurado não implica no direito à 

restituição das contribuições. 

 

              Parágrafo Único: Aquele que voltar a ser segurado depois de ter 

perdido esta qualidade, fica sujeito a novo período de carência. 

 

 

Art. 11º - Na hipótese de o contribuinte voltar à condição de obrigatório,  a 

inscrição facultativa é automaticamente cancelada, salvo a investidura  do 

segurado em cargo comissionado. 

 

Art. 12º - O segurado e seus dependentes estão sujeitos à inscrição no 

“IPAG”, essencial  à obtenção de qualquer prestação. 

 



 

 

 

 

 

 

Art. 13º - A inscrição ao Instituto dos segurados obrigatórios é automática, 

decorrendo da nomeação ou admissão e vigorando a partir do exercício. 

 

                Parágrafo Único: O segurado facultativo é inscrito mediante 

petição instruída com os documentos que forem exigidos. 

 

Art. 14º - A inscrição dos segurados no Instituto se formalizará pela entrega 

da documentação exigida de beneficiários e tem caráter obrigatório. 

 

Art. 15º- A Carteira Social atualizada de segurado dependente e de 

pensionista é condição essencial para o exercício dos direitos previstos nesta 

lei. 

 

Art. 16º - Para os efeitos desta lei são dependentes do segurado quando 

legalmente inscritos e devidamente identificados: 

 

                 I     - Cônjuge; 

                  

                 II  - os filhos  de qualquer condição, menores de 21 (vinte e um)  

anos ou inválidos, enquanto solteiros; 

                  

                 III - Companheiro ou Companheiro; 

                  

                 IV - Menor tutelado sob guarda provisória do segurado nos 

processos judiciais de adoção; 

  
                 V  - Cônjuge desquitado, separado judicialmente ou divorciado com 

direito a alimentos; 

       

                 VI - Pais. 

 

                 Parágrafo Primeiro: Não será considerado dependente o cônjuge 

desquitado, separado judicialmente ou ex-cônjuge divorciado, que não perceba  

 



 

 

 

 

pensão alimentícia, bem como o que se encontrar na situação prevista no art. 

234, do Código Civil, desde que comprovada judicialmente. 

 

                  Parágrafo Segundo: Equipara-se ao filho, para efeitos deste 

artigo, o enteado, que esteja sob a guarda judicial do segurado. 

 

                 Parágrafo Terceiro:  O filho, quando solteiro e estudante de 

segundo grau e universitário, conserva ou recupera a qualidade de 

beneficiário, até a idade de 24 (vinte e quatro) anos, desde que comprove, 

semestralmente, a condição de estudante e o aproveitamento letivo, sob pena 

de perda daquela qualidade. 

 

                 Parágrafo Quarto: A condição de invalidez, para os efeitos desta 

lei, deverá ser comprovada periodicamente, a critério do Instituto. 

 

                Parágrafo Quinto: Os dependentes enumerados nos incisos I e II, 

deste artigo, são preferenciais e a seu favor se presume a dependência 

econômica, devendo nos demais casos ser comprovada na forma desta lei e de 

seus regulamento. 

 

               Parágrafo Sexto: A companheira como  definida nesta lei concorre 

com a esposa do segurado, se esta estava judicialmente dele separada, e com a 

ex-esposa dele divorciada, desde que ambas percebam pensão alimentícia. 

 

               Parágrafo Sétimo: Os dependentes de que tratam os incisos III a 

VIII poderão ser inscritos mediante acréscimo de adicional de contribuição do 

segurado que poderá ser progressivo em função da faixa etária do dependente 

na forma do regulamento e com base em cálculo atuarial. 

 

 

Art. 17º -  A perda da qualidade de dependente ocorrerá: 

 

               I   - Pela anulação do casamento, pela separação judicial e pelo 

divórcio, quando não haja percepção de pensão alimentícia; 

 

   



 

 

 

 

               II   -  Pelo abandono do lar, na situação do artigo 234 do Código 

Civil, desde que declarada judicialmente; 

 

               III - Para os filhos e as pessoas a eles equiparadas, por implemento 

de idade, aos 21 (vinte e um) anos; 

 

               IV - pelo casamento ou pelo concubinato; 

 

               V   - pela cessão de invalidez; 

 

               VI - Pela manifestação de vontade do segurado que não poderá, 

entretanto, excluir os dependentes de que tratam os incisos I e II, do artigo 8º. 

 

               VII  - Para a companheira, pela cessão do concubinato ou mediante 

petição inscrita do segurado; 

 

               VIII - Pela emancipação legal ou concedida; 

 

                IX  -  Pelo falecimento. 

 

 

Art. 18º - As prestações asseguradas pelo Instituto a seus segurados e 

respectivos dependente consistem em benefícios e serviços. 

 

              Parágrafo  Primeiro: Benefício é a prestação pecuniária exigível 

pelo segurado e seus dependentes, segundo os termos desta Lei. 

 

              Parágrafo Segundo: Serviço é a prestação assistencial, não 

pecuniária, exigível pelos segurados e seus dependentes, segundo os temos 

desta lei. 

 

Art. 19º - A pensão é vitalícia e temporária: 

 

                Parágrafo Único: Tem direito à pensão: 

 

                 I - Vitalícia: 



 

 

 

 

 

a) - a  viúva; 

b) - a esposa desquitada, separada judicialmente ou divorciada, com direitos a         

   alimento; 

c) - viúvo inválido; 

d) - a companheira devidamente inscrita; 

e) - a mãe  viúva, dependente do segurado solteiro; 

f) - pai e a mãe, dependente do segurado solteiro, estando aquele inválido; 

 

 

              II - Temporária: 

 

a) - filho de qualquer condição e o enteado enquanto solteiros e menores de 

18 (dezoito) anos ou inválidos, se do sexo masculino e enquanto solteiros e 

menores de 21 (vinte e um) anos ou inválidos, se do sexo feminino, 

respeitado, quando aos limites de idade aqui previstos, o disposto no art. 

10º. 

 

b) - os irmãos, nas condições previstas  no inciso IV do artigo 10º, no caso de 

ser o segurado solteiro ou viúvo, sem filhos. 

 

Art. 20º - Na distribuição da pensão são observadas as seguintes normas: 

 

          I  - ocorrendo habilitação à pensão vitalícia sem benefício de pensão 

temporária, o valor total cabe ao titular daquela. 

 

          II - Ocorrendo habilitação à pensão vitalícia, sem benefício de pensão 

temporária, cabe metade do valor ao títular da pensão vitalícia e a outra 

metade ao titular da pensão temporária. 

 

          III - ocorrendo habilitação somente à pensão temporária, o valor total 

cabe ao seu titular. 

 

 

 

 



 

 

 

                 Parágrafo Primeiro: Nas hipóteses dos incisos I, II e III, havendo 

mais de um beneficiário de pensão vitalícia ou temporária, a sua distribuição 

faz-se equitativamente. 

 

                Parágrafo Segundo: Se constar dos assentamentos do “IPAG”, 

beneficiário que não tenha se habilitado, o mesmo será incluído na 

distribuição da pensão, ficando sua quota a ser paga quando solicitado. 

 

Art. 21º -  Falecendo o beneficiário ou perdendo a condição essencial à 

percepção da pensão, esta reverte: 

 

                     I - se vitalícia, para o beneficiário temporário ou para seu co-

beneficiário, no caso de concorrerem beneficiários do inciso I, alínea “f”, do 

parágrafo único do artº 24º. 

 

                     II - se temporária, para seu co-beneficiário, ou na falta deste, 

para o beneficiário de pensão vitalícia. 

 

 

Art. 22º - Extingue-se a pensão: 

 

 

                I   -  por morte de pensionista. 

 

                II  -  para o filho, enteado e irmão, por implemento de idade, salvo 

se inválido. 

 

                III - para o pensionista inválido, cessada a invalidez. 

 

                IV  - para o filho, enteado, irmão e a mãe em situação prevista no 

item IV, do art. 10, pelo casamento ou concubinato. 

 

                V - pela renúncia, a qualquer tempo. 

 

Art. 23º - Toda vez que se extingue uma quota de pensão, procede-se a novo 

cálculo e a novo rateio do benefício, na forma do disposto no art. 25, 

considerando apenas os pensionistas remanecentes. 



 

 

 

 

                 Parágrafo Único: Com a extinção da quota do última pensionista, 

extinta fica a pensão. 

 

Art. 24º -  Toda pensão concedida pelo “IPAG”, corre por conta dos cofres 

do Instituto, reajustável por ato do seu Presidente, observados, no que couber, 

os limites mínimos fixados em lei ou ato do Chefe do Poder Executivo. 

 

Art. 25º - Entende-se por salário de contribuição a base de cálculo para os 

efeitos desta lei, a soma mensal paga ou creditada pelo Município, Fundação, 

Fundo ou Autarquia ao segurado a qualquer título, inclusive 13º salário 

excluídos somente  os pagamentos ou créditos de natureza indenizatória ou 

eventual, tais como honorários, diárias e ajuda de custo. 

 

                  Parágrafo Primeiro:  Não se considera de natureza indenizatória 

a representação quando se somar a parte básica do vencimento para efeito de 

cálculo de adicionais. 

 

                  Parágrafo Segundo: Em caso de acumulação o salário de 

contribuição será constituído pelo total pago ou creditado, observadas as 

prescrições deste artigo. 

 

Art. 26º - O plano de Assistência Médica e Odontológica, consiste na 

cobertura das despesas decorrentes de atendimentos médicos ambulatoriais, 

hospitalares e odontológicos, bem como dos atos necessários ao diagnóstico e 

ao tratamento prestados aos beneficiários do Instituto, na forma que vier a ser 

estabelecida em regulamento, guardada proporção aos recursos arrecadados. 

 

Art. 27º - O período de carência é o tempo correspondente ao número mínimo 

de contribuições mensais indispensáveis para que o beneficiário faça jus ao 

benefício, ressalvadas as exceções previstas nesta lei. 

 

                Parágrafo Primeiro:  O período de carência será contado da data 

de ingresso do segurado no regime assistencial. 

 

 

 



 

 

  

               Parágrafo Segundo: Os serviços serão prestados aos segurados 

titulares após o pagamento da primeira contribuição, e aos dependentes e aos 

pensionistas observando o seguinte período de carência a partir da primeira 

contribuição. 

 

                   I  -  Os dependentes, 180 (cento e oitenta) dias; 

  

                   II  -  Assistência médica relativa a gravidez, 270 (duzentos e 

setenta) dias. 

 

                    III - Para os casos de acidentes e emergências não serão 

observados  período de carência para a respectiva assistência devendo o seu 

custeio ser tratado no regulamento geral do plano. 

 

                     Parágrafo Terceiro: A assistência médica e odontológica será 

prestada através de serviços próprios do instituto ou mediante credenciamento 

e contrato  de prestação  de serviços com terceiros. 

 

                     Parágrafo Quarto: O beneficiário da assistência a saúde, deverá 

contribuir com uma parte das despesas num percentual na forma do 

regulamento geral. 

 

 

Art. 28º - A administração do “IPAG”, contará com quadro próprio de 

pessoal, cujo ingresso será por concurso público na forma do Plano de 

Carreira dos Servidores Municipais. 

 

Art. 29º - A receita do “IPAG” é constituída pelos seguintes recursos: 

 

               I          -  contribuições dos segurados. 

  

              II    -    contribuições  suplementares,   complementares ou 

extraordinárias autorizadas em lei. 

 

               III      - contribuição mensal do Município, prevista em lei. 

 

               IV      - rendas resultantes da aplicação de reservas. 



 

 

 

 

 

               V        - doações, legados, subvenções e outras rendas eventuais. 

 

               VI      - reversão de qualquer importância. 

 

               VII   - prêmios e outras rendas provenientes de seguros efetuados 

pelo “IPAG”. 

 

               VIII   - outras instituições legalmente autorizadas. 

 

 

                IX     - juros, multas e correção monetária de pagamento de quantias 

devidas ao instituto. 

   

               X    - taxas,  contribuições, percentagens e outras importâncias 

devidas em decorrência da prestação de serviços. 

  

               XI      - rendas resultantes de locação de imóveis. 

 

 

               XII    - rendas resultantes de aplicação financeiras. 

 

               XIII - quantias oriundas de faltas ao serviço, descontados dos 

serviços. 

  
Art. 30º - O patrimônio do “IPAG” constitui-se de:  

 

                I  - bens móveis. 

 

Art. 31º - A contribuição mensal dos segurados do “IPAG” será: 

 

                I - de  6 (seis por cento) para os segurados obrigatórios, serviços 

ativos, sobre o salário de contribuição relativos a sua remuneração, proventos 

ou pensão. 

 

 



 

 

 

 

 

               II - de 8% (oito por cento) para os segurados facultativos a que se 

refere o art. 8º, sobre o valor total de seus  subsídios a partir da data do ato que 

deferir a inscrição. 

 

               III - de 10% (dez por cento) para os segurados facultativos a que se 

refere o caput do art. 9º sobre o valor de sua última remuneração. 

 

               Parágrafo Primeiro: A contrapartida mensal para financiamento do 

regime de aposentadoria será proporcional ao dobro da contribuição dos 

segurados. 

 

 

Art. 32º -  O Município, as Fundações, os Fundos Municipais e Autarquias 

contribuirá com 8º (oito por cento) sobre as folhas de pagamento dos 

servidores, para com  o Instituto de Previdência e Assistência aos Servidores 

do Município de Goiatuba. 

 

Art. 33º - Nas folhas de pagamento do pessoal segurado do “IPAG”, são 

lançadas  compulsoriamente as contribuições previdenciárias e assistenciais e, 

mediante comunicação do Instituto, as consignações e outros descontos que 

devem ser efetuados. 

 

                  Parágrafo Único: O “IPAG” fica autorizado a firmar convênio 

com entidades bancárias responsáveis pela liquidação da folha de pagamento 

dos órgãos da administração direta e indireta, para reter as contribuições 

incidentes na remuneração dos servidores para repasse diretamente do 

Instituto. 

 

 

Art. 34º - As contribuições consignadas em folha de pagamento e descontadas 

dos contribuintes, na forma do artigo anterior, serão depositados em conta 

própria do Instituto, na mesma data em que forem pagas aos contribuintes 

quaisquer importâncias constituídas de sua remuneração inclusive a título de 

indenização trabalhista. 

 



 

 

 

 

 

 

Art. 35º - Até o dia 10 (dez) do mês que se seguir ao vencido, o segurado 

facultativo deve efetuar o recolhimento da contribuição previdenciária própria 

através da rede bancária autorizada. 

 

                   Parágrafo Único: Em caso de suspensão ou de outro  afastamento 

temporário do exercício, por motivo disciplinar ou  outra razão, o funcionário 

deve recolher diretamente ao “IPAG” sua própria contribuição. 

 

Art. 36º - O “IPAG” por  ato de seu Presidente suspenderá o atendimento dos 

segurados cujas contribuições estejam em atraso por mais de 30 (trinta) dias 

da liquidação da respectiva folha de pagamento de seus servidores. 

 

Art. 37º -  Compete ao “IPAG” fiscalizar a arrecadação e o recolhimento de 

qualquer importância que lhe seja devida e verificar as folhas de pagamentos 

dos funcionários ou servidores do Município e das entidades que lhe são 

vinculadas, ficando os responsáveis obrigados a prestar os esclarecimentos e 

as informações que lhe forem solicitadas. 

 

Art. 38º - O “IPAG”, para garantia do cumprimento de sua função perante os 

usuários, dispõe de um “FUNDO DE RESERVAS”. 

 

                  Parágrafo Primeiro:  O “FUNDO DE RESERVAS”, que trata 

este artigo será repassado pelo Município ao “IPAG”, através de Lei e 

provisão orçamentária, conforme estabelece o art. 192, da Lei municipal nº 

947/90 e seu parágrafo único, contribuindo como adiantamento o valor de R$ 

300.000,00 (trezentos mil reais). 

 

 

Art. 39º -  O orçamento, a programação financeira e os balanços do “IPAG” 

obedecem aos padrões e normas instituídas por legislação específica às suas 

peculiaridades. 

 

Art. 40º - A estrutura do “IPAG”, a definição das atribuições de seus 

servidores e dos demais atos complementares necessários à execução da  



 

 

 

presente lei serão previstos  em regulamento aprovado por ato do Chefe do 

Poder Executivo. 

 

Art. 41º - Cabe aos Poderes Executivo e Legislativo, sujeitos ao regime de 

assistência social previsto nesta lei, devem comunicar ao “IPAG” até o 15º 

(décimo quinto) dia de cada mês, os atos de nomeação e demissão pós a posse, 

e bem como os de exoneração, demissão e dispensa e quaisquer outras 

alterações funcionais ocorridas no mês anterior. 

 

Art. 42º - Não há restituição de contribuição, excetuada a hipótese de 

recolhimento indevido, nem se permite aos segurados a antecipação do 

pagamento da contribuição para fins de percepção do benefícios previstas 

nesta lei. 

 

Art. 43º - O direito de pleitear o pagamento das importâncias devidas ao 

“IPAG”, a título de contribuição providenciaria, prescreve em 20 (vinte) 

anos. 

 

                 Parágrafo Único: O disposto neste artigo se aplica a todas as 

importâncias devidos ao “IPAG”, a qualquer título. 

 

Art. 44º - Não prescreve o direito ao beneficio, mas prescreve as prestações 

respectivas,  não reclamados no prazo de 5 (cinco) anos, a contar da data em 

que foram devidos. 

 

Art. 45º - As verbas destinadas à publicidade de iniciativa do Instituto, 

somente podem ser utilizadas para fins de instituição, orientação ou 

esclarecimento aos beneficiários e aos órgãos a que estão vinculados.  

 

Art. 46º - São divulgadas pela imprensa, ou em publicação especial, os atos 

ou fatos de interesse geral dos segurados. 

 

Art. 47º - As importâncias fixadas nesta lei, com base no valor de referência 

são calculadas na forma de legislação específica. 

 

Art. 48º - A contribuição recolhida indevidamente não gera qualquer direito 

providenciário  ou assistencial. 



 

 

 

 

 

Art. 49º - O regime previdenciário do servidor municipal obedecerá a 

legislação especifica em vigor. 

 

Art.  50º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, ficando 

revogada as Leis 996/90 e 1.292/93 e demais disposições em contrário.  

  

 

 

 

 

Godofredo Jerônimo da Silva 
PREFEITO MUNICIPAL 


