
PROJETODE LEI 1.449/00 de 30 de maio de 2000. 
 

“ Modifica a Lei Municipal nº 996/90 de 

14/11/90 e dá outras providencias.” 

 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE GOIATUBA,  Estado de 

Goiás, APROVA e eu, Prefeito Municipal, SANCIONO a seguinte lei : 

 

Art. 1° - Por força da presente lei, fica incluído o Parágrafo Único ao Artigo 1º da 

Lei Municipal nº 996/90 de 14/11/90, com a seguinte redação: 

 

“Parágrafo Primeiro: Os servidores públicos de que trata o artigo 1º, 

compreendem-se os nomeados  em caráter efetivo, quando decorrente 

da aprovação em concurso, e, em comissão, para cargos de confiança, 

declarados em lei de livre nomeação e exoneração.” 

 

Art. 2º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos 

retroativos ao dia 14 de novembro de 1990. 

 

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

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE GOIATUBA, Estado de 

Goiás, aos trinta dias do mês de maio do ano dois mil 30/05/2000. 

 

 

Godofredo Jerônimo da Silva 

PREFEITO MUNICIPAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

JUSTIFICATIVA: 

 

 

 

Senhor Presidente: 

Senhores Vereadores: 

 

 

 

O presente Projeto de Lei visa alterar a Lei Municipal nº 

996/90 de 14 de novembro de 1990, de 14 de julho de 1990, para contemplar os 

servidores públicos municipais, nomeados em cargos comissionados, junto ao 

Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Goiatuba – 

IPAG. 

Ocorre que a nova redação do artigo 40 da CF/88, prevê que o 

servidor ocupante de cargo em comissão, bem como de outro cargo temporário ou 

de emprego público, aplica-se o regime geral de previdência social (INSS). 

Face a existência de regime municipal  sem inclusão de 

ocupando de cargo comissionado como beneficiário  do sistema local de 

previdência e assistência social, é que se altera a lei que cria o referido instituto. 

Com a menção em legislação específica, a figura dos 

servidores ocupantes de cargos em comissão, não serão considerados 

contribuintes do INSS, e sim, do Instituto de Previdência Municipal (IPAG).  

Contando com a compreensão dos nobres vereadores, e com a 

conseqüente aprovação do presente, por ser de interesse dos servidores públicos 

municipais, apresentamos sinceros cumprimentos. 

   Atenciosamente. 

 

 

 

    Godofredo Jerônimo da Silva 

        PREFEITO MUNICIPAL 

 

 


