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LEI Nº 3075/2008 DE 14/03/2008
(Vide Lei nº 3586/2013) 
(Revogada pela Lei nº 3858/2015) 

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A
CONCEDER CESTA BÁSICA AOS SERVIDORES PÚBLICOS 
MUNICIPAIS ATIVOS, DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
DIRETA E INDIRETA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 
 
AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A
CONCEDER AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES
PÚBLICOS MUNICIPAIS ATIVOS, DA ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA DIRETA E INDIRETA, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS. (Redação dada pela Lei nº 3445/2011)

O PREFEITO MUNICIPAL DE BRUSQUE, Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e
promulgo a seguinte Lei: 

Art. 1º  Fica o Poder Execu�vo Municipal autorizado a conceder cesta básica aos servidores públicos 
municipais a�vos, da administração pública direta e indireta, que percebam salário base de até R$ 730,24 
(setecentos e trinta reais, vinte e quatro centavos). 

Art. 1º  Fica o Poder Execu�vo Municipal autorizado a conceder auxílio alimentação, no valor de R$
100,00 (cem reais), aos servidores públicos municipais a�vos, da administração pública direta e indireta, 
que percebam salário-base de até R$ 1.000,00 (mil reais). (Redação dada pela Lei nº 3445/2011)

Art. 1º  Fica o Poder Execu�vo Municipal autorizado a conceder auxílio alimentação, no valor de R$
100,00 (cem reais), aos servidores públicos municipais a�vos, da administração direta e indireta, com 
jornada de de 40 horas semanais, que percebam salário-base de até R$ 1.065,00 (mil e sessenta e cinco 
reais). 
Parágrafo Único. Para jornadas inferiores a 40 horas semanais, o auxílio alimentação será pago 
proporcionalmente, considerando-se o valor do salário-base constante do caput deste ar�go. (Redação 
dada pela Lei nº 3467/2012) 

Art. 1º  Fica o Poder Execu�vo Municipal autorizado a conceder auxílio alimentação no valor de R$
200,00 (duzentos reais) mensais, aos servidores públicos municipais a�vos, da administração direta e
indireta, com jornada de 40 horas semanais, que percebam salário-base de até R$ 1.137,00 (mil cento e
trinta e sete reais), que será pago proporcionalmente aos dias trabalhados. (Redação dada pela Lei nº
3704/2014) 

Utilizamos cookies para melhorar sua experiência neste Portal. Ao continuar navegando, você concorda com a nossa Política de
Privacidade

Continuar

https://leismunicipais.com.br/a/sc/b/brusque/lei-ordinaria/2013/358/3586/lei-ordinaria-n-3586-2013-concede-a-revisao-geral-anual-dos-vencimentos-do-funcionalismo-publico-municipal-e-da-outras-providencias
https://leismunicipais.com.br/a/sc/b/brusque/lei-ordinaria/2015/385/3858/lei-ordinaria-n-3858-2015-dispoe-sobre-a-concessao-de-auxilio-alimentacao-aos-servidores-publicos-municipais-e-da-outras-providencias
https://leismunicipais.com.br/a/sc/b/brusque/lei-ordinaria/2011/344/3445/lei-ordinaria-n-3445-2011-altera-a-ementa-e-o-art-1-da-lei-n-3075-08-que-autoriza-o-poder-executivo-municipal-a-conceder-cesta-basica-aos-servidores-publicos-municipal-ativos-da-administracao-direta-e-indireta-e-da-outras-providencias
https://leismunicipais.com.br/a/sc/b/brusque/lei-ordinaria/2011/344/3445/lei-ordinaria-n-3445-2011-altera-a-ementa-e-o-art-1-da-lei-n-3075-08-que-autoriza-o-poder-executivo-municipal-a-conceder-cesta-basica-aos-servidores-publicos-municipal-ativos-da-administracao-direta-e-indireta-e-da-outras-providencias
https://leismunicipais.com.br/a/sc/b/brusque/lei-ordinaria/2012/346/3467/lei-ordinaria-n-3467-2012-da-nova-redacao-ao-art-1-da-lei-n-3075-08-alterado-pela-lei-n-3445-11-referente-auxilio-alimentacao
https://leismunicipais.com.br/a/sc/b/brusque/lei-ordinaria/2014/370/3704/lei-ordinaria-n-3704-2014-da-nova-redacao-ao-caput-do-art-1-e-acrescenta-art-1-a-a-lei-n-3075-08-que-trata-da-concessao-de-auxilio-alimentacao-aos-servidores-publicos-municipais-alterado-pelas-leis-n-s-3-445-11-e-3-467-12-e-da-outras-providencias
https://leismunicipais.com.br/privacidade


23/11/2021 10:16 Lei Ordinária 3075 2008 de Brusque SC

https://leismunicipais.com.br/a/sc/b/brusque/lei-ordinaria/2008/307/3075/lei-ordinaria-n-3075-2008-autoriza-o-poder-executivo-municipal-a-conce… 2/2

Nota: Este texto não subs�tui o original publicado no Diário Oficial.

Art. 1º A -  Aos servidores públicos municipais, com jornada de 40 horas semanais, que percebam salário-
base superior ao valor de R$ 1.137,00 (mil cento e trinta e sete reais), será concedido o bene�cio do
auxílio alimentação no valor de R$ 135,00 (cento e trinta e cinco reais) mensais, que será pago
proporcionalmente aos dias trabalhados. 

Parágrafo Único. Para jornadas inferiores a 40 horas semanais, o auxílio alimentação será pago
proporcionalmente, considerando-se o valor do salário-base constante do caput deste ar�go. (Redação
acrescida pela Lei nº 3704/2014) 

Art. 2º  A presente Lei será regulamentada por Decreto, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, contados da
sua publicação. 

Art. 3º  As despesas decorrentes desta Lei, correrão por conta das verbas próprias do Orçamento Vigente. 

Art. 4º  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. 

Prefeitura Municipal de Brusque, em 14 de março de 2008. 

CIRO MARCIAL ROZA 
Prefeito Municipal 

DR. AURINHO SILVEIRA DE SOUZA 
Procurador Geral do Município 

Publicado na Prefeitura Municipal de Brusque, em 14 de março de 2008. 

TARCISIO DOMINGO DE SOUZA 
Chefe de Gabinete 
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