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LEI Nº 2403/2000

"INSTITUI PARCELAS AUTÔNOMAS AOS VENCIMENTOS
DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MENOR RENDA E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

O Prefeito Municipal de Brusque: Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu, Hylário Zen, Prefeito
Municipal, sanciono e promulgo a seguinte Lei: 

Art. 1º  Fica assegurada a todos os servidores, �tulares de cargo, função ou emprego público, com
jornada de 40 horas semanais, e aos ina�vos, que perceberem remuneração inferior a R$ 300,01
(trezentos reais e um centavo), complementação mensal até o valor de R$ 340,00 (trezentos e quarenta
reais), sobre a qual não incidirão quaisquer vantagens. 

Art. 2º  Aos demais servidores a�vos e ina�vos, que perceberem remuneração ou proventos de até R$
898,66 (oitocentos e noventa e oito reais e sessenta e seis centavos), para uma jornada de 40 horas
semanais, perceberão uma complementação mensal de vencimentos cons�tuída de parcela no valor de
R$ 40,00 (quarenta reais), sobre a qual não incidirão quaisquer vantagens. 

§ 1º Os servidores a�vos e ina�vos que perceberem remuneração ou proventos entre R$ 898,66
(oitocentos e noventa e oito reais e sessenta e seis centavos) e R$ 938,65 (novecentos e trinta e oito reais
e sessenta e cinco centavos), para uma jornada de 40 horas semanais, receberão uma complementação
mensal de vencimentos cons�tuída de parcela no valor suficiente para totalizar a remuneração máxima
de R$ 938,66 (novecentos e trinta e oito reais e sessenta e seis centavos), sobre a qual não incidirão
quaisquer vantagens. 

§ 2º - Para jornadas inferiores a 40 horas semanais a complementação será paga proporcionalmente.

§ 3º - A parcela ins�tuída por este ar�go não será percebida cumula�vamente com aquela de que trata o
ar�go 1º desta lei. 

Art. 3º  As despesas decorrentes da execução desta lei correrão à conta de dotações orçamentárias
próprias. 

Art. 4º  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a par�r de 01.03.2000,
revogando-se as disposições em contrário. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUSQUE, 03 de abril de 2000.
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Nota: Este texto não subs�tui o original publicado no Diário Oficial.
 

Data de Inserção no Sistema LeisMunicipais: 24/06/2009

 

HYLÁRIO ZEN 

Prefeito Municipal 

 ______________________________________________________ 

| SECRETARIAS |Nº DE SERVIDORES|Nº DE BENEFICIADOS| %  | 

|=============|================|==================|====| 

|Administração|245             |197               |80,4| 

|-------------|----------------|------------------|----| 

|Obras        |233             |230               |98,7| 

|-------------|----------------|------------------|----| 

|Saúde        |146             |135               |92,5| 

|-------------|----------------|------------------|----| 

|Educação     |265             |260               |98,1| 

|-------------|----------------|------------------|----| 

|TOTAL GERAL  |889             |822               |92,5| 

|_____________|________________|__________________|____|
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