
PROJETO DE LEI Nº 1.864/04, de 23 de dezembro de 2004. 
 

“Autoriza negociar débitos” 

 

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

Prefeito Municipal, SANCIONO a seguinte lei. 

 

Art. 1° - Fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a negociar o débito 

existente entre o Município de Goiatuba e o Instituto Goiatuba Prev nos seguintes 

termos: 

 

§ 1º - Os débitos existentes são assim discriminados: 

 

I- PREFEITURA                                     a) Servidor – R$  274.474,99 

                                                                 b) Patronal – R$  603.544,22 

 

II – FUNDEF                                           a) Patronal – R$     20.278,24 

 

III- FUNDO MUN. SAÚDE                    a) Servidor – R$      8.620,06 

                                                                  b) Patronal – R$    20.491,22 

 

IV – FUNDO MUN. EDUCAÇÃO         a) Servidor – R$    160.702,72 

                                                                  b) Patronal – R$    241.617,44 

 

TOTAL                                                                       R$   1.329.728,70 

 

(hum milhão, trezentos e vinte e nove mil e setecentos e vinte e oito reais e 

setenta centavos) 

  

§ 2º - O Total dos referidos débitos será quitado em até 60 (sessenta) meses 

consecutivos, sendo reajustados em conformidade com o Art. 82 da Lei nº 

1.966/01 de 19 de dezembro de 2001.  

  

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

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

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE GOIATUBA, Estado de Goiás, 

aos vinte e três dias do mês de dezembro do ano dois mil e quatro (23/12/2004). 

 

 

 

Godofredo Jerônimo da Silva 

PREFEITO MUNICIPAL 



 

 

 

         JUSTIFICATIVA 

 

PROJETO DE LEI Nº 1.864/04 DE 23 DE DEZEMBRO DE 2004 

 

 

Senhor Presidente, 

 

Ilustres Vereadores: 

 

 

Este Projeto tem a finalidade de minimizar e resolver a situação entre o 

Município e o Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Goiatuba. 

É de conhecimento geral que a maioria dos municípios dos Estados 

Brasileiros vem passando por inúmeras dificuldades sendo certo que muitos deles 

passam pelos mesmos problemas financeiros como estamos passando. 

Com certeza, se o referido projeto for aprovado por Vossas Excelências, 

não causará danos passiveis de reparações no futuro.       

Justificada a importância da presente medida, solicitamos desta Casa de 

Leis, a aprovação com urgência do projeto e agradecemos.         

 

Atenciosamente. 

 

 

 

Godofredo Jerônimo da Silva 

PREFEITO MUNICIPAL 

 

 


