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D.O.M. – Ano 2020, Edição nº4597,  Crato/CE, Terça, 22 de Dezembro de 2020. 
. 

LEI Nº 3.721/2020. 

CRATO - CE, 22 DE DEZEMBRO DE 2020. 

 

EMENTA: Altera e revoga dispositivos da Lei Municipal nº 2.630/2010, de 18 de agosto de 

2010, e dá outras providências. 

. 

O PREFEITO MUNICIPAL DO CRATO, Estado do Ceará, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei, faço saber que a Câmara 

Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: 

 

Art. 1º. A Lei Municipal nº 2.630/2010, de 18 de agosto de 2010, que institui o Regime Próprio de Previdência Social do Município do Crato-CE e dá 

outras providências, passa a vigorar com as seguintes alterações, em conformidade com a Emenda Constitucional nº 103: 

 

I – Alterar a redação do inciso I, do Art. 2º, que passa a vigorar com a seguinte redação: 

Art. 2º. (...) 

 

I – garantir meios de subsistência nos eventos de invalidez, idade avançada e morte; 

 

II – Alterar a redação dos incisos I e II, do Art. 13, que passam vigorar com a seguinte redação: 

Art. 13. (...) 

 

I - O produto da arrecadação referente às contribuições de caráter compulsório, dos servidores ativos de 

qualquer dos Poderes do Município, suas autarquias e fundações, na razão de 14% (quatorze por cento) sobre a 

sua remuneração de contribuição; 

 

II - O produto da arrecadação referente às contribuições dos aposentados e pensionistas de qualquer dos 

Poderes do Município, suas autarquias e fundações na razão de 14% (quatorze por cento), incidentes sobre a 

parcela dos proventos de aposentadoria e das pensões concedidas pelo RPPS que supere o limite máximo 

estabelecido para os benefícios do RGPS. 

 

Art. 2º. Os afastamentos por incapacidade temporária para o trabalho e o salário-maternidade serão custeados e gerenciados diretamente pelos órgãos e 

entidades do poder Executivo, Legislativo e Autarquias Municipais, e não correrão à conta do regime próprio de previdência social ao qual o servidor se 

vincula. 

 

Art. 3º. As despesas com a execução desta Lei correrão por conta de recursos orçamentários próprios. 

 

Art. 4°. Revogam-se ás disposições em contrário. 

 

Art. 5º. Esta Lei entra em vigor: 

 

I - A partir do primeiro dia do quarto mês subsequente às alterações promovidas nos incisos I e II, do Art. 13, da Lei Municipal nº 2.630/2010, de 18 de 

agosto de 2010; 

 

II - A partir da data de publicação dos demais dispositivos desta Lei. 

 

Paço da Prefeitura Municipal do Crato, Gabinete do Prefeito, em 22 de dezembro de 2020. 

 

JOSÉ AILTON DE SOUSA BRASIL 

Prefeito Municipal 

 


