
PROJETO DE LEI Nº 1.926/06, DE 07 DE FEVEREIRO DE 2.006. 
 

 

REVOGA “in totum” as Leis 1.982/01, 2.051/02, 2.088/03 que cria o 

Instituto De assistência dos Servidores do município de Goiatuba – “IAG” e 

dá outras providências” 

 

 

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

PREFEITO MUNICIPAL, SANCIONO a seguinte Lei.  

 

 

Art. 1º – Ficam revogadas “in totum” as Leis l.982/01 de 18 de dezembro de 2001, que cria 

o Instituto De assistência dos Servidores do município de Goiatuba – “IAG”, 2.051/02 de 20 

de setembro de 2002, que altera a lei 1982/02,  2.088/03 de 27 de fevereiro de 2003que altera 

a lei 2.051/02. 

 

Art. 2 – Fica criado o Instituto de Assistência dos Servidores do Município de Goiatuba 

“IAG” , com sede e foro em Goiatuba, Go, autarquia com personalidade jurídica de direito 

Público, integrante da administração indireta do Município, com Autonomia administrativa e 

financeira, nos termos desta lei. 

 

Parágrafo Único – A autonomia administrativa e financeira da Autarquia não exclui o 

exercício da supervisão de suas Atividades pelos órgãos competentes do Poder Executivo. 

 

CAPITULO I 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

Art. 3 – É objetivo primordial do Instituto a realização das operações de Assistência social e 

saúde dos servidores do Município, Autarquias, Fundos e Fundações, segurados e seus 

dependentes, através de serviços próprios ou de sua rede credenciada, mediante a prática de 

operações previstas ou autorizadas nesta Lei e em regulamento. 

          

Parágrafo Único – Para a realização das operações previstas nesta Lei. O Instituto poderá 

celebrar contratos ou credenciamentos com Pessoas Físicas ou Jurídicas. 

 

Art. 4 – A celebração de contratos referidos no Parágrafo Único do art. 3 desta Lei, a serem 

firmados entre o Iag e terceiros interessados, observará no que couber, os dispositivos da Lei 

8.666 de 21 de junho de 1993, com suas alterações posteriores. 

 

Parágrafo Único – Os contratos a que se refere o caput deste artigo poderão ser celebrados 

em todo o território brasileiro. 

 

CAPITULO II 

DOS SEGURADOS E DOS DEPENDENTES 

 

Art. 5 – Para efeitos desta Lei, considera-se: 

 



I – Segurada, o servidor público que possui a titularidade de servidor do município, de suas 

autarquias, fundos e fundações municipais; 

II – Segurado facultativo, o ocupante de cargo em comissão e ou contratado por tempo 

determinado, do município, de suas autarquias, fundos e fundações municipais; que tenha 

solicitado sua inclusão junto ao IAG, mediante formulário próprio e autorizado o desconto 

relativo à sua contribuição em folha de pagamento; 

III – Dependente, a pessoa vinculada a um titular [cônjuge, companheiro(a), filhos menores 

de 18 (dezoito) anos e/ou que estejam freqüentando curso universitário, até o limite de 24 

(vinte e quatro) anos, devendo comprovar semestralmente sua matricula e aproveitamento, 

filhos inválidos, enquanto durar sua invalidez, pais com mais de 70 (setenta) anos, inválidos, 

devendo a invalidez ser comprovada através de documento de aposentadoria; 

IV – Agregada, a pessoa que convive com o segurado no âmbito familiar, cuja comprovação 

deverá atender os requisitos no âmbito desta Lei. 

 

Art. 6 – Os assistidos do Instituto são obrigatórios ou facultativos dependendo da condição 

do segurado. 

 

Art. 7 – São assistidos obrigatórios do Instituto: 

 

I – Todos os servidores municipais, inclusive, das Fundações, Fundos, Autarquias e da 

Câmara Municipal, ativos e inativos. 

II – Titular de pensão. 

 

§ 1º - O exercício eventual de funções de outra natureza não  exclui o servidor, a que se 

refere o caput deste artigo da condição de assistido obrigatório. 

 

§ 2º - Perde a condição de assistido obrigatório do Instituto aquele que, por qualquer forma, 

perder a condição de servidor público do Município. 

 

Art. 8 – Tem direito a se inscrever como segurados facultativos enquanto em exercício 

estiverem, respeitando os períodos de carência e contribuição conforme estabelecido nos 

artigos 31 a 37 desta Lei: 

                 

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. 

 

§ 1º – A perda da condição de assistido em qualquer hipótese implica em perda dos 

benefícios de imediato. 

 

§ 2º – Perde os direitos aos benefícios, o assistido facultativo que interromper depois de 

inscrito, suas contribuições ou solicitar o cancelamento de sua inscrição, 30 (trinta) dias após 

o término da ocupação dos cargos descritos no “caput”. 

 

Art. 9 – O assistido 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 com 



contribuinte facultativo, no prazo de 30 (trinta) dias do afastamento, sob pena de suspensão 

do exercício de seus direitos. 

 

Art. 10 – A perda da qualidade de assistido não implica no direito á restituição das 

contribuições. 

 

Parágrafo Único – Aquele que voltar a ser assistido depois de ter perdido esta qualidade, 

fica sujeito a novo período de carência. 

 

Art. 11 – Na hipótese de o contribuinte voltar à condição de assistido obrigatório, a inscrição 

facultativa é automaticamente cancelada salvo a investidura do segurado em cargo 

comissionado. 

 

Art. 12 – O assistido e seus dependentes estão sujeitos à inscrição no “IAG”, essencial à 

obtenção de qualquer atendimento. 

 

Art. 13 – A inscrição ao Instituto dos assistidos obrigatórios é automática, decorrendo da 

nomeação ou admissão e vigorando a partir do exercício da atividade laboral. 

 

Parágrafo Único: O assistido facultativo é inscrito mediante  Petição instruída com os 

documentos que forem exigidos. 

 

Art. 14 – A Carteira Social atualizada do assistido dependente e de pensionista é condição 

essencial para o exercício dos direitos previstos nesta lei. 

 

Art. 15 – Para os efeitos desta lei são dependentes do assistido quando legalmente  inscritos 

e devidamente identificados. 

                       

I – O cônjuge; 

II – Os filhos de qualquer condição, menores de 18 (dezoito)anos ou inválidos, enquanto 

solteiros; 

III – Companheiro ou companheira; 

IV – Menor tutelado sob guarda provisória do segurado nos processos judiciais de adoção; 

V – Cônjuge desquitado, separado judicialmente ou divorciado com direito a alimentos, 

desde que o(a) segurado(a) não inscreva companheiro(a); 

VI – Pais inválidos ou que tenham completado 70 (setenta anos) de idade; 

VII – O Neto desde que com Termo de Tutela, Curatela ou Guarda Provisória; 

 

§1º – Equiparam-se aos filhos, nas condições do inciso II, mediante declaração escrita do 

segurado e desde que comprovada a dependência econômica, na forma estabelecida em 

regulamento, o enteado e o menor que esteja sob sua tutela e não possua bens suficientes 

para o próprio sustento e educação, mediante contribuição adicional. 

 

§2º – 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. 

 

§3º – O filho, quando solteiro e estudante 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 da qualidade de 

dependência. 

 

§4º – A condição de invalidez, para os efeitos desta lei, deverá ser comprovada 

periodicamente, a critério do Instituto. 

 

§5º – 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 seu regulamento. 

 

§6º – A forma de inscrição deste artigo será definida em regulamento. 

 

Art.  16 – 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 ele equiparadas, por implemento de idade, aos 18 (dezoito) 

anos. 

IV – Pelo casamento ou pelo concubinato, no caso de filhos ou dependentes a eles 

equiparados; 

V – Pela cessação de invalidez; 

VI – Pela manifestação de vontade do assistido que não poderá, entretanto, excluir os 

dependentes de que tratam os incisos I e II, do artigo 29; 

VII – Para a companheira, pela cessação do concubinato ou mediante petição inscrita do 

assistido; 

VIII – Pela emancipação legal ou concedida; 

IX – Pelo falecimento. 

 

CAPITULO III 

DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE 

 

Art. 17 – O plano assistencial do IAG é composto de: 

 

I – Assistência médico-hospitalar; 

II – Assistência odontológica (somente nos casos de acidente em serviço); 

III – Assistência psicológica; 

IV – Assistência Oftalmológica. 

 

SEÇÃO I 

Da Assistência Médica Hospitalar 

 

Art. 18 – Constitui o plano de assistência médico-hospitalar: 

 

I – Assistência ambulatorial; 

II – Assistência Auxiliar de Diagnóstico; 

III – Assistência hospitalar; 

IV – Reembolso; 

V – Custo operacional 



 

SUBSEÇÃO I 

Da Assistência Ambulatorial 

 

Art 19 – O plano de assistência ambulatorial compreende, exclusivamente, os atendimentos 

realizados em consultórios ou ambulatório e assegura aos usuários do IAG as seguintes 

coberturas: 

 

I – Atendimento de urgência e emergência que demandem atenção continuada pelo período 

de até 12 (doze) horas; 

II – Atendimento de emergência em casos psiquiátricos, nas situações que impliquem risco 

de morte ou de danos físicos para o próprio usuário ou para terceiros, incluídas as ameaças e 

tentativas de suicídio e auto-agressão; 

III – Consultas médicas, inclusive de acompanhamento pré-natal, em clinicas básicas e 

especializadas, reconhecidas pelo Conselho Federal de Medicina, devidamente credenciados 

junto ao IAG; 

IV – Psicoterapia de crise com atendimento intensivo por profissionais da área de saude 

mental devidamente credenciados junto ao IAG; 

V – Procedimentos ambulatoriais e de diagnostico de apoio, solicitados pelo médico 

atendente, mesmo quando realizados em ambiente hospitalar e que não caracteriza como 

internação hospitalar.  

 

SUBSEÇÃO II 

Da Assistência Auxiliar de Diagnóstico 

 

Art. 20 – A assistência auxiliar de diagnóstico compreende exclusivamente, os atendimentos 

em unidades hospitalares, clinicas laboratoriais, laboratórios de analises e consultórios, com 

o objetivo de auxiliar na elucidação e controle da evolução da doença.  

 

SUBSEÇÃO III 

Da Assistência Hospitalar 

 

Art. 21 – O plano de assistência hospitalar contará com o sistema básico, definindo-se com a 

assistência básica de internação realizada em acomodação coletiva (enfermaria). 

 

§ 1º - O usuário, com acomodação coletiva (enfermaria), poderá optar por acomodação 

superior a que tiver acesso, desde que assuma expressamente a cobrança da diferença dos 

custos advindos de sua opção. 

 

§ 2º - Compete ao Superintendente do IAG expedir os atos normativos, disciplinando o 

funcionamento dos sistemas de que trata este artigo. 

 

Art. 22 – A assistência hospitalar compreende exclusivamente, os atendimentos em unidades 

hospitalares definidos e listados, assegurando aos seus usuários as seguintes coberturas: 

 

I – Assistência nas doenças infecto-contagiosas; 

II – Assistência no parto normal ou cesaria; 

III – Assistência medica e hospitalar durante os 30 (trinta) primeiros dias de vida ao recém-

nascido, filho natural ou adotivo do(a) segurado(a); 



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

companheira; 

V – Assistência nos abortamentos espontâneos ou nas hipóteses previstas no Art. 128 do 

Código Penal, devidamente justificadas pelo médico atendente; 

VI – Despesas decorrentes de curetagem e laqueadura de trompas determinadas pelo 

médico atendente, exclusivamente em casos que coloquem a paciente sob risco de morte; 

VII – Tratamento e/ou cirurgia odontológica buço-maxilo-facial, em razão de acidente em 

serviço, que necessitem de ambiente hospitalar; 

VIII – Despesas referentes a honorários médicos; 

IX – Exames complementares indispensáveis para elucidação do diagnóstico e para o 

controle da evolução da doença; 

X – Fornecimento de medicamentos, anestésicos, gases medicinais, transfusões, conforme 

prescrição do médico atendente, realizados e ministrados durante o período de internação 

hospitalar; 

XI – Internação hospitalar em Centro de Tratamento Intensivo ou similar nos primeiros 15 

(quinze) dias de internação; 

XII – Internação hospitalar em clínicas básicas e especializadas, reconhecidas pelo 

Conselho Federal de Medicina, devidamente credenciadas junto ao IAG; 

XIII – Todas e quaisquer taxas adotadas pelo Instituto para os serviços hospitalares e os 

tratamentos, incluindo materiais utilizados para os procedimentos previstos neste plano; 

XIV – Tratamento de queimaduras; 

XV – Tratamento em caso de acidentes pessoais sofridos pelo segurado e seus 

dependentes. 

 

SUBSEÇÃO IV 

Do Reembolso 

 

Art. 23 – Em caso de urgência ou emergência, quando não for possível a utilização de 

serviços próprios do IAG ou por este contratado ou credenciado, poderá ser solicitado pelo 

usuário o reembolso das despesas efetuadas, desde que previstas no plano a que é 

vinculado. 

 

§ 1º - Para que se cumpra o disposto no caput deste artigo, faz-se necessária a apresentação 

da documentação comprobatória da urgência ou emergência; 

 

§ 2º - Dos documentos mencionados no § 1º, deverão constar: 

 

I – Solicitação de reembolso, através de requerimento ou formulário próprio; 

II – Relatório do médico atendente que conste o nome do paciente. A descrição do 

tratamento efetuado, caracterizando a urgência ou emergência e a respectiva justificativa 

dos procedimentos realizados, a data do atendimento e, quando for o caso, o período de 

permanência no hospital e a data da alta hospitalar; 

III – Nota Fiscal Fatura hospitalar discriminando materiais e medicamentos consumidos, 

com preço unitário e total, e copia do prontuário médico; 

IV – Recibos individualizados de honorários dos médicos atendentes, auxiliares e outros, 

discriminando funções e o evento a que se referem; 

V – Comprovantes dos exames complementares para o diagnóstico, a terapia e serviços 

auxiliares, acompanhados dos pedidos do médico atendente. 

 



§ 3º - Só serão reembolsáveis as despesas vinculadas diretamente ao evento que originou o 

atendimento ao usuário. 

 

§ 4º - Os valores a serem reembolsados, serão os mesmos pagos pelo IAG aos prestadores de 

serviços regularmente credenciados, observando-se a tabela da AMB, aplicada pelo Instituto, 

deduzidos os valores devidos pela co-participação do usuário, quando for o caso. 

 

SUBSEÇÃO V 

Do Custo Operacional 

 

Art. 24 – Entende-se por custo operacional o pagamento integral, pelo usuário, dos 

procedimentos por ele utilizados, quando estes não estiverem abrangidos pelo seu plano. 

 

§ 1º - O pagamento do Custo Operacional será efetuado pelo usuário, diretamente ao 

prestador credenciado do IAG, nos mesmos valores das tabelas de remuneração e pagamento 

acordado entre a entidade credenciada e o Instituto. 

 

§ 2º - Em hipótese alguma poderão ser objeto da modalidade de custo operacional os 

procedimentos abaixo relacionados: 

 

I – Tratamento ilícito e antiético, assim definido sob o aspecto médico, ou não reconhecido 

pelas autoridades competentes; 

II – Tratamento clínico ou cirúrgico experimental. 

 

SEÇÃO II 

Da Assistência Odontológica 

 

Art. 25 – O plano de assistência odontológica compreende os atendimentos realizados por 

profissionais autorizados pelo IAG, visando a correção de eventuais problemas ocorridos 

em razão de acidente em serviço, como sendo os seguintes procedimentos: 

 

I – Cirurgia e traumatologia buço-maxilo-facial; 

II – Tratamento odontológico restaurador; 

III – Radiologia. 

 

SEÇÃO III 

Da Assistência Psicológica 

 

Art. 26 – O plano de assistência psicológica compreende os atendimentos realizados por 

profissionais do Instituto ou da rede credenciada, visando a prevenção, o diagnóstico e o 

tratamento dos distúrbios de comportamento e relação humana, assegurando as seguintes 

coberturas: 

 

I – Psicoterapia, orientação psicológica e familiar; 

II – Psicodiagnóstico e neurodiagnóstico. 

 

SEÇÃO IV 

Da Assistência Oftalmológica 

 



Art. 27 – O plano de assistência oftalmológica compreende os atendimentos realizados por 

profissionais credenciados junto ao Instituto, visando a prevenção, o diagnóstico e o 

tratamento dos problemas da visão, assegurando as seguintes coberturas: 

 

I – Consultas em consultório; 

II – Exames ambulatoriais e laboratoriais que auxiliem no diagnóstico e no tratamento; 

III – Cirurgias nos casos de acidente em serviço e em casos que coloquem o segurado em 

risco da perda da visão, desde que sejam realizadas nos profissionais e em clinicas 

devidamente credenciadas. 

 

Parágrafo Único – Para as consultas oftalmológicas o servidor contribuirá com um valor de 

R$ 20,00 (vinte reais) como contra partida, diretamente ao médico credenciado no ato da 

consulta. 

 

CAPÍTULO IV  

DAS EXCLUSÕES DE COBERTURA 

 

Art. 28 – Ficam excluídos da cobertura do IAG os serviços abaixo relacionados: 

  

 I – Atendimento em casos de cataclismos, guerras e comoções internas, quando 

declaradas pelas autoridades competentes; 

 II – Consultas domiciliares; 

 III – fornecimento de medicamentos de manutenção no pós-operatório imediato e 

tardio dos pacientes transplantados; 

 IV – Fornecimento de medicamentos materiais importados, não nacionalizados; 

 V – Fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, exceto os vinculados 

em programas especiais do IAG; 

 VI – Fornecimento de próteses, órteses e seus acessórios, não ligados ao ato 

cirúrgico; 

 VII – Inseminação artificial ou qualquer outro tratamento similar; 

 VIII – Procedimentos clínicos ou cirúrgicos para fins estéticos, bem como próteses e 

órteses para o mesmo fim; 

 IX – Programa de controle médico de saúde ocupacional, conforme Portaria nº 14/94-

NR7 – do Ministério do Trabalho e programa de prevenção de riscos ambientais, conforme 

Portaria 25/94-NR9 – do Ministério do Trabalho; 

 X – Transplantes de qualquer natureza; 

 XI – Tratamento de rejuvenescimento ou de emagrecimento; 

 XII – Tratamento ilícitos ou antiéticos, definidos legalmente e sob o aspecto médico, 

ou não reconhecidos pelas autoridades competentes; 

 XIII – Despesas decorrentes de serviços prestados por médicos ou entidades não 

credenciados pelo IAG, salvo quando a ocorrência de atendimentos de urgência ou 

emergência, nos termos do Art. 23 desta Lei; 

 XIV – Serviços realizados em desacordo com esta Lei e suas alterações futuras; 

 XV – Consultas, tratamentos e internações realizadas no período de carência; 

 XVI – investigação diagnóstica, tratamentos, cirurgias com o objetivo de identificar, 

produzir ou reverter a esterilidade masculina ou feminina, bem como, técnicas de 

fecundação, inseminação assistida e o controle de métodos contraceptivos; 

 XVII – A mamoplastia, ainda que a hipertrofia mamaria possa repercutir sobre a 

coluna vertebral; 



 XVIII – Check-up, investigação diagnóstica em regime de internação hospitalar, 

necropsias, medicina ortomolecular e mineralograma de cabelo; 

 XIX – Exames médicos para clubes, ginástica e outros que não sejam com cuidados 

com a saúde;  

 XX – Tratamentos em clínicas de repouso, estâncias hidrominerais e clínicas para 

acolhimento de idosos; 

 

§ 1º - Na assistência ambulatorial acrescentam-se, ainda, as seguintes exclusões: 

 

 I – Embolizações e radiologia intervencionista; 

 II – Nutrição enteral e parenteral; 

 III – Procedimentos diagnósticos e terapêuticos em hemodinâmica; 

 IV – Procedimentos que exijam anestesia diferente da anestesia local, sedação ou 

bloqueio; 

 V – Quimioterapia intratecal e as que demandam internação; 

 VI – Radiomoldagens, radioimplantes e braquiterapia. 

 

§ 2º - No caso de atendimento de segurados, vítimas de acidente de trabalho e doenças 

profissionais, o IAG, deverá buscar o ressarcimento dos gastos efetuados junto ao 

responsável por essas coberturas. 

 

CAPÍTULO IV 

DA CARÊNCIA 
 

Art. 29 – 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. 

 

§ 1º - O período de carência será contado da data de ingresso do assistido no regime 

assistencial. 

 

§ 2º - Os serviços serão prestados aos assistidos titulares e seus dependentes, nos termos do 

Art. 29, incisos I a III, após o pagamento da primeira contribuição, e aos  demais 

dependentes e  aos  pensionistas observando o seguinte período de carência a partir da 

primeira contribuição: 

 

I – Os dependentes facultativos, 90 (noventa) dias 

II – Assistência médica relativa a gravidez, 120 (cento e vinte) dias.  

III – Para os casos de acidentes e emergências não será observado período de carência para a 

respectiva assistência devendo o seu custeio ser tratado no regulamento geral do plano. 

                    

§ 3º – A assistência médica e odontológica será prestada através de serviços próprios do 

instituto ou mediante credenciamento e contrato de prestação de serviços com terceiros. 

 

CAPÍTULO V 

DA RECEITA E DO PATRIMÔNIO 
 

Art. 30 – A receita do ‘IAG” é  constituída pelos seguintes recursos: 

 

I – contribuições dos assistidos; 



  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 “IAG”; 

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 falta ao serviço, descontadas dos serviços.  

 

§ 1º – Uma das modalidades de contribuição suplementar compreende o pagamento da 

importância de R$ 7,00(sete reais) quando da emissão de guia de consulta, expedida pelo 

instituto e paga diretamente aos hospitais e clínicas regularmente credenciados. 

 

§ 2º – A importância estipulada sofrerá reajuste sempre que houver aumento dos 

procedimentos médicos hospitalares. 

 

Art. 31 – O patrimônio do “IAG” constitui-se de: 

  

I – Disponibilidades monetárias em bancos, oriundos das receitas especificadas; 

II – Bens móveis e imóveis que forem adquiridos ou havidos por doação. 

 

Parágrafo Único – Anualmente se processará o inventário dos bens e direitos vinculados ao 

“IAG”. 
 

CAPÍTULO VI 

DA CONTRIBUIÇÃO 
 

Art.  32 – A contribuição mensal dos assistidos do “IAG” será: 

                     

I – de 3% (três por cento) para os assistidos obrigatórios, servidores ativos, sobre o salário de 

contribuição relativa a sua remuneração, proventos ou pensão; 

II – de 6% (seis por cento) para os assistidos facultativos a que se refere o art. 22, sobre o 

valor total de seus subsídios a partir da data do ato que deferir a inscrição. 

III – os dependentes agregados terão sua contribuição para o sistema , fixada por faixa etária, 

conforme o quadro abaixo 

 

FAIXA ETÁRIA VALOR CONTRIBUIÇÃO 

0 a 17 anos R$ 15,00 mensais 

18 a 25 anos R$ 25,00 mensais 

25 a 33 anos R$ 35,00 mensais 

34 a 42 anos R$ 42,00 mensais 

43 a 51anos R$ 50,00 mensais 

52 a 60anos R$ 63,00 mensais 



61 a 69 anos R$ 75,00 mensais 

 

 

Art. 33 – O Município, as Fundações, os Fundos Municipais, Autarquias e a Câmara 

Municipal contribuirão com 3% (três por cento) sobre as folhas de pagamento dos servidores 

efetivos, bem como 3% (três por cento) para os assistidos facultativos, diretamente para com 

o Instituto de Assistência aos Servidores do Município de Goiatuba, ou com depósito em 

conta própria do Instituto até o 5º dia útil após o pagamento da folha. 

 

Art. 34 – Nas folhas de pagamento do pessoal assistido pelo “IAG” são lançadas 

compulsoriamente as contribuições assistenciais e, mediante comunicação do Instituto, as 

consignações e outros descontos que devem ser efetuados. 

 

Art. 35 – As contribuições consignadas em folha de pagamento e descontadas dos 

contribuintes, na forma do artigo anterior, serão repassados diretamente ao IAG ou 

depositados em conta própria do Instituto até o 5º dia útil após o pagamento da folha. 

 

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 ‘IAG” sua 

própria contribuição através de guia própria de recolhimento ou depósito bancário, até o 

quinto dia útil do mês subseqüente à competência. 

 

Art. 36 – O “IAG”  por ato de seu Diretor-Superintendente suspenderá o atendimento dos 

assistidos cujas contribuições estejam em atraso por mais de 30 (trinta) dias da liquidação da 

respectiva folha de pagamento de seus servidores. 

 

Art. 37 – Compete ao “IAG” através dos seus Conselhos, 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. 

 

Parágrafo Único: O instituto solicitará da Prefeitura Municipal, das Fundações, dos Fundos 

Municipais, Autarquias e Câmara Municipal, mensalmente, a competente certidão de 

comprovação do total das folhas de pagamento dos contribuintes. 

 

Art. 38 – 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. 

 

CAPÍTULO VII 

DA ADMINISTRAÇÃO 

 

Art. 39 – A estrutura técnico-administativa do “IAG” compõe-se dos seguintes Órgãos: 

 

I – Conselho de Administração 

II – Diretoria Executiva 

III – Conselho Fiscal 

 



§ 1º – Não poderão integrar o Conselho de Administração, Diretoria Executiva ou o 

Conselho Fiscal do IAG ao mesmo tempo, representantes que guardem entre si relação 

conjugal ou de parentesco, consangüíneo ou afim até o segundo grau. 

 

§ 2º – Os representantes que integrarão os órgãos de que trata o caput deste artigo, serão 

escolhidos dentre pessoas de reconhecida capacidade e experiência comprovada, 

preferencialmente com formação superior em uma das seguintes áreas: administração, 

economia, finanças, contabilidade e direito. 

                 

§ 3º – Sem prejuízo da permanência no exercício do cargo até a data de investidura de seus 

sucessores, que deverá ocorrer até 30 (trinta) dias contados da data da designação, os 

membros desses órgãos terão seus mandatos extintos quando do término do mandato do 

Chefe do Poder Executivo que os designou. 

 

Art. 40 – O Conselho de administração é órgão de deliberação e orientação Superior do 

IAG, ao qual incumbe fixar a política e diretrizes de Investimentos a serem observadas nesta 

Lei. 

 

Art. 41 – O  Conselho de Administração será composto de 7 (sete) membros Titulares e 

respectivos suplentes, sendo 2 (dois) designados pelo Chefe do Poder Executivo, 2 (dois) 

pela chefia do Poder legislativo, 2 (dois) pelos servidores ativos e 1 (um) pelos servidores 

inativos, sendo que os três últimos pares serão indicados por sua sindical legalmente 

constituída. 

 

§ 1º - Os membros titulares e suplentes do conselho de Administração serão eleitos entre si e 

nomeados pelo poder Executivo. 

 

§ 2º - Ficando vaga a presidência do conselho de Administração, caberá ao próprio conselho 

Administrativo escolher o seu substituto na forma do parágrafo anterior. 

               

§ 3º - No caso de ausência ou impedimento temporário de membro efetivo do conselho de 

Administração, este será substituído pelo seu suplente. 

 

§ 4º - No caso de vacância do cargo de membro efetivo do conselho de Administração, o 

respectivo suplente, assumirá o cargo até a conclusão do mandato, cabendo ao órgão ou 

entidade ao qual estava vinculado o ex-conselheiro, ou ao representante do servidor ativo ou 

inativo, se for o caso, indicar o novo membro suplente para cumprir o restante do mandato. 

 

§ 5º - O Conselho de Administração reunir-se-á, mensalmente, em sessões ordinárias e, 

extraordinariamente, quando convocado pelo seu Presidente, ou a requerimento de 2/3 (dois 

terço) de seus membros ou pelo Conselho Fiscal. 

     

§ 6º - O quorum mínimo para instalação do Conselho é de 5 (cinco) membros. 

              

§ 7º - As decisões do conselho de Administração serão tomadas por, no mínimo, 5 (cinco) 

votos favoráveis. 

 

§ 8º - Perderá o mandato o membro do Conselho que deixar de comparecer a duas reuniões 

consecutivas ou a quatro alternadas, sem motivo justificado, a critério do mesmo Conselho. 

 



§ 9º - Os membros do Conselho de Administração bem como os respectivos suplentes não 

receberão qualquer espécie de remuneração ou vantagem pelo exercício da função. 

 

Art. 42 – Compete, privativamente, ao Conselho de Administração: 

 

I – Aprovar e alterar o regimento do próprio Conselho de Administração; 

II – Estabelecer a estrutura técnico-administrativa do IAG, podendo, se necessário, contratar 

entidades independentes legalmente habilitadas; 

III – Aprovar a política e diretrizes de investimentos dos recursos do IAG; 

IV - Participar, acompanhar e avaliar  sistematicamente a gestão econômica e financeira dos 

recursos; 

V – Estabelecer normas gerais de contabilidade, de modo a garantir o equilíbrio financeiro 

do Instituto. 

VI – Autorizar a aceitação de doações; 

VII – Determinar a realização de inspeções 

VIII – Acompanhar e apreciar, através de relatórios gerenciais por ele definidos, a execução 

dos planos, programas e orçamentos assistenciais; 

IX – Autorizar a contratação de auditores independentes; 

X – Apreciar e provar a prestação de contas anual a ser remetida ao Tribunal de Contas dos 

Municípios, podendo, se for necessário, contratar auditoria externa; 

XI – Estabelecer os valores mínimos em litígio, acima dos quais será exigida anuência prévia 

do Procurador Geral do Município; 

XII – Elaborar e aprovar seu Regimento interno; 

XIII – Autorizar a contratação de instituição financeira oficial para a gestão dos recursos 

garantidores das reservas técnicas, das exigibilidades relativas aos programas assistenciais e 

de investimento, dos fundos dos referidos programas, custódia dos títulos e valores 

mobiliários, bem como da gestão assistencial relativamente à concessão, manutenção e 

cancelamento dos benefícios aos segurados e seus dependentes; 

XIV – Autorizar a Diretória Executiva a adquirir imóveis, alienar, locar, conceder e permitir 

o uso de bens imóveis do IAG, mediante autorização Legislativa. 

XV – Apreciar recursos interpostos dos atos da Diretoria Executiva. 

      

Art. 43 – São atribuições do Presidente do Conselho de Administração: 

 

I – Dirigir  e coordenar as atividades do conselho; 

II – Convocar, instalar e presidir as reuniões do Conselho; 

III – Designar o seu substituto eventual; 

IV – Encaminhar os balancetes mensais, o balanço e as contas anuais do IAG. Para 

deliberação do conselho de Administração, acompanhados dos pareceres do Conselho Fiscal 

e da Auditoria Independente, quando for o caso; 

V – Avocar o exame e a solução de quaisquer assuntos pertinentes ao IAG; 

VI – Praticar  os demais atos atribuídos por esta Lei como de sua competência. 

 

Art. 44 – A Diretoria Executiva, é o órgão superior de administração do Instituto de 

Assistência dos Servidores Públicos do Município de Goiatuba – IAG. 

 

Art. 45 – A Diretoria Executiva será composta de um Diretor Superintendente, de um 

Diretor de Assistência e de um Diretor  Administrativo  Financeiro, indicados dentre 

funcionários de carreira, qualificados para a função e com comprovada habilitação 

profissional, sendo escolhidos dentre os servidores efetivos, 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, um pelo Poder Executivo; um pelo Poder Legislativo e um pelos 

Servidores, através da sua entidade sindical. Sendo eleitos entre si e nomeados pelo Poder 

Executivo na forma dos Art. 65 c/c Art. 100, da Lei 947/90. 

 

§ 1º – A remuneração da Diretoria Executiva do “IAG”, ficará a cargo do Instituto e 

observará a seguinte composição: 

 

I – O Diretor Superintendente equipara-se ao valor atribuído aos Secretários e Presidentes de 

autarquias do Município; 

 

II – Os Diretores de Assistência e Administrativo Financeiro equiparam-se ao valor atribuído 

aos Diretores de Divisão e Diretores de autarquias do município 

 

§ 2º – O Diretor-Superintendente será substituído, nas ausências ou impedimentos 

temporários, pelo Diretor de Assistência, sem prejuízo das atribuições deste cargo. 

 

§ 3º – O Diretor de Assistência e o Diretor Administrativo-Financeiro serão substituídos, nas 

ausências ou impedimentos temporários. Por servidor designado pelo Conselho 

Administrativo, sem prejuízo das atribuições do respectivo cargo. 

 

§ 4º – Em caso de vacância de qualquer cargo na Diretoria Executiva caberá aos membros 

titulares do Conselho Administrativo a escolha dos substitutos, os quais serão nomeados pelo 

Chefe do Poder Executivo, para o cumprimento do restante do mandato do substituído. 

 

Art. 46 – A Diretoria Executiva reunir-se-á ordinariamente, uma vez ao mês, ou 

extraordinariamente, quando convocada pelo Diretor Superintendente. 

 

Art. 47 – Compete à Diretoria Executiva: 

 

I – Cumprir e fazer cumprir as deliberações do Conselho de Administração e a legislação da 

Assistência Municipal; 

II – Submeter ao Conselho de Administração a política e diretrizes de investimentos das 

reservas Garantidoras de benefícios do IAG; 

III – Decidir sobre os investimentos das reservas garantidoras de Benefícios do IAG, 

observada a política e as diretrizes estabelecidas pelo Conselho de Administração; 

IV – Submeter as contas mensais e anuais do IAG para deliberação do Conselho de 

Administração, acompanhadas dos pareceres do Conselho Fiscal e da Auditoria 

Independente, quando for o caso; 

V – Submeter ao Conselho de Administração, ao Conselho Fiscal e a Auditoria 

Independente, balanços, balancetes mensais, relatórios semestrais da posição em títulos e 

valores e das reservas técnicas, bem como quaisquer outras informações e demais elementos 

de que necessitarem no exercício das respectivas funções; 

VI – Julgar recursos interpostos dos atos dos prepostos ou dos segurados inscritos no regime 

da assistência de que trata esta Lei; 

VII – Expedir as normas gerais reguladoras das atividades Administrativas do IAG; 

VIII – Decidir sobre a celebração de acordos, convênios e contratos em todas as suas 

modalidades, inclusive a prestação de serviços por terceiros, observadas as diretrizes 

estabelecidas pelo Conselho de Administração.  



 

 Art. 48 – Ao Diretor-Superintendente compete 

 

I – Cumprir e fazer cumprir a legislação que compõe o regime de assistência de que trata esta 

Lei; 

II – Convocar as reuniões da Diretoria, presidir e orientar os respectivos trabalhos, mandando 

lavrar as respectivas atas; 

III – Designar, nos casos de ausências ou impedimentos temporários; 

IV – Representar o IAG em suas relações com terceiros; 

V – Elaborar o orçamento anual e plurianual do IAG; 

VI – Constituir comissões; 

VII – Celebrar e rescindir acordos, convênios e contratos em todas as suas modalidades, 

inclusive a prestação de serviços por terceiros, observadas as diretrizes estabelecidas pelo 

Conselho de Administração; 

VIII – Autorizar, conjuntamente com os Diretores, as aplicações e investimentos efetuados 

com os recursos do Instituto e com os do patrimônio geral do IAG, combinado nos termos do 

regimento interno; 

IX – Avocar o exame e a solução de quaisquer assuntos pertinentes ao IAG.            

 

Art. 49 – Ao Diretor de Assistência compete 

       

I – Conceder os benefícios assistenciais de que trata esta Lei; 

II – Promover os reajustes dos benefícios na forma do disposto nesta Lei; 

III – Administrar e controlar as ações administrativas do IAG; 

IV – Praticar os atos referentes à inscrição no cadastro de segurados ativos, inativos, 

dependentes e pensionistas, bem como à sua exclusão do mesmo cadastro;  

V – Acompanhar e controlar a execução do plano de benefícios ou atendimento deste regime 

de Assistência e assim como as  respectivas reavaliações; 

VI – Gerir e elaborar a planilha detalhada de pagamento dos Convênios e benefícios; 

VII – Substituir o Diretor-Superintendente nas ausências ou impedimentos temporários. 

 

Art. 50 – Ao Diretor Administrativo-financeiro compete: 

 

I – Controlar as ações referentes aos serviços gerais e de patrimônio; 

II – Praticar os atos de gestão orçamentária e de planejamento financeiro; 

III – Controlar e disciplinar os recebimentos e pagamentos; 

IV – Acompanhar o fluxo de caixa do IAG, zelando pela sua solvabilidade; 

V – Coordenar e supervisionar os assuntos relacionados com a área contábil; 

VI – Avaliar a performance dos gestores das aplicações financeiras e investimentos quando 

autorizada; 

VII – Elaborar política e diretrizes de aplicação e investimentos dos recursos financeiros, a 

ser submetido ao Conselho de Administração e pela Diretoria Executiva; 

VIII – Administrar os bens pertencentes ao IAG; 

IX – Administrar os recursos humanos e os serviços gerais, Inclusive quando prestados por 

terceiros. 

 

Art. 51 – O Conselho Fiscal é o órgão de fiscalização da gestão do Instituto de Assistência 

dos Servidores Públicos do Município de Goiatuba – IAG. 

 



Art. 52 – O Conselho Fiscal será composto por 5 (cinco) membros efetivos e respectivos 

suplentes, sendo 02 (dois) designados pelo Poder Executivo, 1 (um) pelo Poder Legislativo, 

1 (um) pelo servidores ativos e 1 (um) pelos servidores inativos. Sendo os dois últimos 

indicados através de sua entidade sindical.  

 

§ 1º – Exercerá a função de presidente do Conselho Fiscal um dos conselheiros efetivos 

eleito entre seus pares. 

 

§ 2º – No caso de ausência ou impedimento temporário, o presidente do Conselho Fiscal será 

substituído pelo conselheiro que for por ele designado. 

                        

§ 3º – Ficando vaga a presidência do Conselho Fiscal, caberá aos conselheiros em exercício 

eleger, entre seus pares, aquele que preencherá o cargo até a conclusão do mandato. 

 

§ 4º – No caso de ausência ou impedimento temporário de membro efetivo do Conselho 

Fiscal , este será substituído por seu suplente. 

 

§ 5º – No caso de vacância do cargo de membro efetivo do Conselho Fiscal, o respectivo 

suplente assumirá o cargo até a conclusão do mandato, cabendo ao órgão ou entidade ao qual 

estava vinculado o ex-conselheiro, ou ao representante do servidor ativo ou inativo, se for o 

caso, indicar novo membro suplente para cumprir o restante do mandato. 

 

§ 6º – Perderá o mandato o membro efetivo do Conselho Fiscal que deixar de comparecer a 

2 (duas) reuniões consecutivas, sem motivo justificado, a critério do mesmo conselho. 

 

§ 7º – O Conselho Fiscal reunir-se-á, ordinariamente, uma vez  a cada mês, ou 

extraordinariamente, quando convocado pelo seu presidente ou por, no mínimo, 3 (três) 

conselheiros. 

  

§ 8º – O quorum mínimo para instalação de reunião do Conselho Fiscal é de 3 (três) 

membros. 

 

§ 9º – As decisões do Conselho Fiscal serão tomadas por, no mínimo, 3 (três) votos 

favoráveis. 

 

§ 10 – Os membros do Conselho Fiscal não receberão qualquer espécie de remuneração ou 

vantagem pelo exercício da função. 

 

§ 11 – Os procedimentos relativos à organização das reuniões e ao funcionamento do 

Conselho Fiscal encontram-se dispostos no respectivo regimento interno. 

 

Art. 53 – Compete ao Conselho Fiscal: 

                      

I – Eleger o seu presidente; 

II – Elaborar e aprovar o regimento interno do Conselho Fiscal; 

III – Examinar os balancetes e balanços do IAG, bem como as contas e os demais aspectos 

econômicos e financeiros; 

IV – Examinar livros e documentos; 

V – Examinar quaisquer operações ou atos de gestão do IAG; 

VI – Emitir parecer sobre os negócios ou atividades do IAG; 



VII – Fiscalizar o cumprimento da legislação e normas em vigor; 

VIII – Requerer ao Conselho de Administração, caso necessário, a contratação de assessoria 

técnica; 

IX – Lavrar as atas de suas reuniões, inclusive os pareceres e os resultados dos exames 

procedidos em livro próprio; 

X – Remeter, ao Conselho de Administração, parecer sobre as Contas mensais e anuais do 

IAG, bem como dos balancetes; 

XI – Praticar quaisquer outros atos julgados indispensáveis aos trabalhos de fiscalização; 

XII – Sugerir medidas para sanar irregularidades encontradas; 

 

§ 1º - Compete ao Presidente do Conselho Fiscal convocar e presidir as reuniões do 

Conselho. 

 

CAPÍTULO VIII 

DA INSCRIÇÃO 

 

Art. 54 – Para se inscrever o servidor de qualquer condição deverá requerer, em formulário 

próprio, o seu pedido de adesão de segurado junto ao IAG, sujeitando-se às condições 

estabelecidas nesta Lei e alterações futuras. 

 

§ 1º - O segurado deverá juntar ao requerimento de adesão, os seguintes documentos: 

 

I – No caso de segurado detentor de cargo público (efetivo, eletivo, comissionado, 

credenciado ou qualquer outro vínculo temporário): 

A) Xerox do CPF e RG; 

B) Contra cheque comprovando o primeiro desconto devido ao IAG; 

C) 01 foto 3x4 recente. 

 

II – No caso de dependente [cônjuge, companheiro(a), filhos naturais e adotivos, pais 

inválidos ou com mais de 70 (setenta) anos]: 

A) Xerox da Certidão de Casamento (se cônjuge); 

B) Declaração de concubinato com mais de 03 (três) anos (se 

companheiro(a); 

C) Xerox da Certidão de Nascimento dos filhos naturais e adotivos até 18 

(dezoito) anos; 

D) Xerox do CPF e RG dos filhos maiores de 18 (dezoito) anos e 

comprovante de matricula em curso superior; 

E) Atestado de invalidez  (se pais e filhos inválidos); 

F) CPF e Rg dos pais com mais de 70 (setenta) anos; 

G) 01 foto 3x4 recente para maiores de 10 (dez) anos. 

 

III – No caso de dependente agregado (pais não inválidos e com menos de 70 (setenta) anos, 

enteados, netos filhos maiores de 18 (dezoito) anos que não estejam freqüentando curso 

superior, outros casos previstos nesta Lei): 

A) Xerox do CPF e Rg se maior de 18 (dezoito) anos; 

B) Certidão de Nascimento se menor de 18 (dezoito) anos;  

C) Termo de Guarda provisória, Tutela  ou Curatela; 

D) Atestado de Invalidez se for o caso; 

E) Atestado de Dependência Econômica se for o caso; 

F) 01 foto 3x4 recente para maiores de 10 (dez) anos; 



G) Autorização para consignação em folha de pagamento do valor 

correspondente à contribuição de agregado, conforme Art. 32 desta Lei. 

 

§ 2º - Os servidores comissionados, contratados por tempo determinado, vinculados à 

Prefeitura Municipal deverão ter a concordância do Chefe do Poder Executivo Municipal. 

 

§ 3º - Os vereadores e os comissionados vinculados à Câmara Municipal deverão ter a 

concordância do Presidente do Poder Legislativo Municipal. 

 

§ 4º - Os Agentes Comunitários de Saúde deverão ter a concordância do Secretário 

Municipal de Saúde. 

 

§ 5º - Os credenciados, os servidores de autarquias e fundações deverão ter a concordância 

do Secretário e ou Presidente a que estão vinculados. 

 

Art. 55 - Os servidores de que trata o art. 8 desta Lei, quando exonerados não poderão 

continuar contribuindo como segurados do IAG, extinguindo a seguridade 30 (trinta) dias a 

contar da data da publicação do seu desligamento. 

 

Art. 56 – Na hipótese de casal servidor público é vedada a inscrição de um como dependente 

do outro, sendo que os familiares, com direito a dependência só poderão ser inscritos como 

dependentes em relação a um deles. 

 

Art. 57 – O titular que se desligar do IAG, por motivo de exoneração, não poderá retornar na 

condição de dependente, antes de completar 06 (seis) meses do seu desligamento. 

 

Art. 58 – Perdendo a qualidade de assistido do IAG, em qualquer condição, o segurado não 

terá direito à indenização por sua desfiliação. 

 

Art. 59 – O segurado é responsável pela comunicação de alterações cadastrais junto ao IAG, 

sob pena de responder criminalmente, ficando sujeito ao ressarcimento aos cofres do 

Instituto de possíveis prejuízos causados. 

 

CAPITULO IX 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS 
 

Art. 60 – O segurado ou dependente terá direito a uma guia de consulta a cada 30 (trinta) 

dias. 

 

Parágrafo Único – Caso o segurado ou dependente necessite ou opte por consultar com 

outro médico poderá solicitar uma nova guia de consulta desde que pague o valor de R$ 

20,00 (vinte reais), pela consulta extra. Pagos diretamente ao IAG ou através de depósito 

identificado na conta do Instituto. 

 

Art. 61 – A validade da guia será dentro do mês de emissão da mesma, sendo assegurado ao 

beneficiário o direito de revisão dentro do período de 30 (trinta) dias da data da consulta sem 

a apresentação de nova guia. 

 



Art 62 – O segurado, no caso de disposição para outro órgão, ou em outra situação inédita, 

em atraso com suas contribuições por mais de 30 (trinta) dias terá seu atendimento suspenso 

assim como de seus dependentes. 

 

§ 1º - No caso do segurado requerer licença para tratar de assuntos de interesse particulares, 

ou qualquer outro afastamento sem remuneração, o mesmo poderá continuar na condição de 

assistido, assim como seus dependentes, desde que faça a opção junto ao IAG e continue 

com sua contribuição mensal. 

 

§ 2º - O segurado que fizer a opção, nos termos do parágrafo anterior, deverá arcar com a 

contribuição funcional e patronal, devendo comprovar mensalmente o recolhimento devido 

sob pena de ter, suspenso o seu atendimento e de seus dependentes. 

  

Art. 63 – O servidor que detenha dois vínculos efetivos com o município, terá direito a duas 

inscrições distintas com duas contribuições, bem como os respectivos benefícios, sendo estes 

extensivos aos dependentes do grupo familiar. 

 

Parágrafo Único – Os dependentes que não pertencem ao grupo família só terão direito a 

uma inscrição. 

 

Art. 64 – O orçamento, a programação financeira e os balanços do “IAG” obedecem aos 

padrões e normas instituídas por legislação específica às suas peculiaridades. 

 

Art. 65 – Cabe aos Poderes Executivo e Legislativo, sujeitos ao regime de assistência social 

previsto nesta lei, comunicar ao “IAG” até o 15º (décimo quinto) dia de cada mês, os atos de 

nomeação e demissão após a posse, e bem como os de exoneração, demissão e dispensa e 

quaisquer outras alterações funcionais ocorridas no mês anterior, como licença sem 

remuneração. 

 

Art. 66 – Não haverá restituição de contribuição excetuada a hipótese de recolhimento 

indevido. 

 

Art. 67 – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 

contrário. 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE GOIATUBA, Estado de Goiás, aos sete 

dias do mês de fevereiro do ano dois mil e seis (07/02/2006).         

 

                         

  

 

                          

     

Marcelo Vercesi Coelho 

Prefeito Municipal 

 

 

                     

 

  



   

 

 

                       

                                           

 

JUSTIFICATIVA 

 

 
  Senhor Presidente, ilustríssimos edis, justifica-se a aprovação do presente 

Projeto de lei, o fato de que a lei que cria o Instituto de Assistência dos servidores do 

Município de Goiatuba _ IAG, bem como suas alterações, encontram-se muito esfaceladas e 

já não atendem às necessidades do Instituto e principalmente dos segurados. Estamos, 

portanto, unificando as diversas leis e o regulamento em uma só lei, simplificando a consulta 

dos próprios segurados, além disso, estamos incluindo alguns atendimentos que não faziam 

parte da lei vigente, tal como o atendimento oftalmológico e o atendimento psicológico. 

Melhorando o atendimento não só dos segurados como também dos dependentes. É fato 

conhecido que os servidores públicos municipais, por seu piso salarial, não tem a mínima 

condição de arcar com um plano de saúde privado, fato que torna o IAG, imprescindível à 

saúde do servidor e de seus familiares.  

  Por estas razões é que se espera a aprovação desta Lei. 

 

  Goiatuba, Estado de Goiás, aos sete dias do mês de fevereiro do ano de dois 

mil e seis (07.02.2006). 

 

 

 

 

 

 

 

Marcelo Vercesi Coelho 

Prefeito Municipal 

 

 

 


