Lei 3.268, de 05 de março de 2013.

Em cumprimento ao art. 40, § 8º da Constituição Federal e ao
art. 15 da Lei Federal nº 10.887-2004, na redação
determinada pela Lei Federal nº 11.784-2008, concede
reajustamento – para preservar-lhes o valor real – aos
benefícios previdenciários de aposentadoria e de pensão
cujos benefícios foram concedidos com base no art. 40 da
Constituição

Federal,

na

redação

das

Emendas

Constitucionais nº 41-2003 e 47-2005, e no art. 2º da Emenda
Constitucional nº 41-2003.
A Prefeita Municipal de Encruzilhada do Sul:
Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte
Lei:
Art. 1º – Em cumprimento ao art. 40, § 8º da Constituição Federal, e
ao art. 15 da Lei Federal nº 10.887-2004, na redação determinada pela Lei Federal
nº 11.784-2008, é concedido reajustamento – para preservar-lhes o valor real – aos
benefícios previdenciários de aposentadoria e de pensão cujos benefícios foram
concedidos com base no art. 40 da Constituição Federal, na redação das Emendas
Constitucionais nº 41-2003 e 47-2005, e no art. 2º da Emenda Constitucional nº 412003, com reajuste, na mesma data do Regime Geral de Previdência Social –
RGPS.
Parágrafo único. O fator de reajustamento dos benefícios leva em
consideração as perdas do exercício anterior, calculadas pelos mesmos índices
considerados pelo Regime Geral de Previdência Social – RGPS, e será aplicado
nos percentuais definidos pela tabela indicada pelo Ministério da Previdência Social
que será regulamentada, anualmente, por Decreto.

Art. 2º As despesas decorrentes desta lei serão suportadas pelas
seguintes dotações orçamentárias do Fundo de Aposentadoria e Pensão do
Servidor.
Art. 3º Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.
Gabinete da Prefeita Municipal, em Encruzilhada do Sul, 05 de março de 2013.

Laíse de Souza Krusser,
Prefeita Municipal.

Registre-se e Publique-se
Pedro Florisbal Machado,
Secretário Municipal da Administração.

Cynthia Moreira,
Secretária Municipal da Fazenda.

Anexo I
DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO

FATOR DE REAJUSTAMENTO (%)

Até janeiro de 2012

6,20

em fevereiro de 2012

5,66

em março de 2012

5,25

em abril de 2012

5,06

em maio de 2012

4,39

em junho de 2012

3,82

em julho de 2012

3,55

em agosto de 2012

3,11

em setembro de 2012

2,65

em outubro de 2012

2,00

em novembro de 2012

1,28

em dezembro de 2012

0,74

