
 

NOTA EXPLICATIVA 

 
Art. 4º Auxílio alimentação no valor de 650,00 (seiscentos e cinquenta) 
Mumbucas. 
 
A AUTARQUIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS DE OBRAS DE MARICÁ, 
juntamente com a Comissão do Concurso Público SOMAR nº 001/2022, vem, 
através desta nota explicativa, esclarecer que, com relação ao auxílio 
alimentação pago aos servidores públicos municipais através da moeda social 
municipal Mumbuca previsto no art. 4º do Edital de abertura do Concurso 
Público, trata-se de benefício concedido através do Decreto Municipal nº 761, de 
05 de novembro de 2021 que regulamentou o art. 69 da Lei nº 001 de 09 de maio 
de 1990, e trouxe a seguinte previsão: 
 

Decreto nº 761/ 2021 - Art. 1º Regulamenta o artigo 69, da Lei nº 
001 de 09 de maio de 1990, com o objetivo de conceder o auxílio 
alimentação aos servidores públicos municipais na forma deste 
Decreto. 
Parágrafo único. O auxílio alimentação deverá ser pago em moeda 
social do Município (Mumbuca), como forma de estímulo à 
economia local. 
 

O referido decreto foi alterado pelo Decreto municipal nº 829, de 10 de março de 
2022, e passou a prever o seguinte: 
 

Decreto nº 829/2022 - Art. 1º Altera o caput do art. 2º, do Decreto 
nº 761, de 05/11/2021, que passa a viger da seguinte forma e 
redação: 
“Art. 2º O Auxílio Alimentação devido ao servidor público municipal 
será de no máximo 650 (seiscentos e cinquenta) Mumbucas. 

 
Atualmente, 01 (uma) Mumbuca equivale a R$ 1 (um) real (atualmente 650 
mumbucas correspondem a R$ 650,00), contudo, formalmente a moeda social 
Mumbuca não deve ser equiparada ao Real, que faz parte da política monetária 
nacional, regulada exclusivamente pelo Banco Central (BACEN). 
 
Outras informações sobre a moeda social municipal Mumbuca, podem ser 
conferidas na Lei municipal nº 2.448, de 26 de junho de 2013 e através dos sites  
https://www.bancomumbuca.com.br e https://institutoedinheiromarica.org. 
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