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PROVADO Institui o Regime de Previdência 
A Complementar no Municlpio de Cajari, 

(�)1º TURNO V)ZoTUIMO fixa o limite máximo para a concesslo de 
DATA· /-l IR/ I 22 aposentadorias e pensões pelo regime 

� de previdência de que trata o artigo 40 da 
""� Constituiçlo Federal, autoriza a adesáo a 

Presidente 

il- _ plano de beneffclos de previdência 
��.L.1.!;1. s.cu:t,u.etá�,""1o.:.::i.-
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'1 complementar, e dá outras providências. 1 , 1 A., J.,..,'-1 r:J' r1. " """''" ,. .,.... O Prefeito Municipal de Cajari, Estado do Maranhão, no uso de 

suas ibuições legais, faz saber que a Cãmara Municipal aprovou e eu 

sancioJtO e promulgo a seguinte Lei: 

7 CAPÍTULO 1 
DO REGIME OE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR 

Art. 1 °. Fica instituído no âmbito do Município de Cajari o Regime de 
Previdência Comple mentar - RPC a que se referem os§ 14, 15 e 16 do artigo 40 da 
Constituição Federal, com as alte rações trazidas pela Emenda Constitucional nº 

103/2019. 

Parágrafo único. O valor dos benefícios de aposentadoria e pensão 
devido pelo Regime Próprio de Previdência Social - RPPS aos servidores públicos 
titulares de cargos efetivos e seus dependentes, incluídas suas autarquias e 
fundações, que ingressarem no serviço público do Município de Cajari a partir da data 
de início da vigência do RPC de que trata esta Lei, não poderá ser superior ao limite 
máximo dos benefícios pagos pelo Regime Geral de Previdência Social - RGPS. 

Art. 2º. O Município de Cajari é o patrocinador do plano de 
benefícios do Regime de Previdência Complementar de que trata esta Lei e, através 
do seu representante legal, terá poderes para a celebração de convênio de adesão ou 
de contratos e suas alterações e para manifestação acerca da aprovação ou da 
alteração de plano de benefícios de que trata esta Lei e demais atos correlatos. 

Art. 3°. O Regime de Previdência Complementar de que trata esta 
Lei terá vigência e será aplicado aos servidores públicos titulares de cargos efetivos, 
incluídas suas autarquias e fundações, que ingressarem no serviço público a partir da 
data de: 

1. publicação da autorização, pelo órgão fiscalizador de que trata a
Lei Complementar nº 109, de 29 de maio de 2001, do convênio
de adesão do patrocinador ao plano de benefícios previdenciário
administrado pela entidade fechada de previdência
complementar; ou
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