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"DEFINE AS ATIVIDADES INSALUBRES PARA EFEITOS
DE PERCEPÇAO DE ADICIONAL CORRESPONDENTE"

AMADOR PINHEIRO DOS SANTOS NETO, Prefeito Municipal de São José das
Missões-RS:
Faço saber no cumprimento ao disposto no Art. 65, IV, da Lei Orgânica Municipal, que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo
a seguinte,
LEI:

Art. lº - São consideradas atividades insalubres para efeito de percepção do adicional correspondente, as abaixo relacionadas, classificadas conforme
o grau:
I - Insalubridade em grau máximo, que corresponde a percepção de 40%
( quarenta por cento ) sobre o Salário Padrão do Município:
a) Atividades desenvolvidas por: médicos, dentistas, enfermeiros,
auxiliar de enfermagem, atendente de enfermagem, motorista de ambulância para trans
porte de pacientes enfermos.
b) Atividades desenvolvidas por serventes, nos serviços de limpeza

em geral.
c) Atividades desenvolvidas por operadores de máquina 11, tais co mo: motoniveladora, pá carregadeira, retro escavadeira, trator esteira e trator agrícola.
d) Atividades de Técnico em Agro-pecuária ou Técnico Agrícola.

e) Atividades desenvolvidas por motorista de ônibus escolar e de
caminhão.
11 -

Insalubridade em grau médio, que corresponde apercepção de 20%

( vinte por cento) sobre o Salário Padrão do Município:
a) Atividades desenvolvidas por operarlos.

Art. 2º - t exclusivamente suscetível de gerar direito a percepção
do adicional de insalubridade de modo integral, o exercício pelo servidor de atividade constante do art. 1º desta Lei em cará~er habitual e em situação de exposição contínua ao agente nocivo.
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§ 1º - O trabalho em caráter habitual mas de modo intermitente,
dará direi to à percepção do adicional prcporc

í

ao tempo despendido pelo

onalmet.e

!o

servidor na execução de atividade em condições insalubres.
§ 2º - O exercício de atividade insalubre em caráter esporádico
ou ocasional não gera direito ao pagamento do adicional.
Art. 3º - Cessará o pagamento do adicional de insalubridade quando:
I - a insalubridade for eliminada ou neutralizada pela utilização de equipamento de proteção individual ou adoção de medidas que conservem o ambiente dentro de limites toleráveis e seguros;

II - o servidor deixar de trabalhar em atividades insalubre;
III - o servidor negar-se a usar o equipamento de proteção individual.
)

§ 1º - A eliminação ou neutraliza~ão

da insalubridade nos termos

do inciso I deste artigo será baseada em laudo pericial.
§ 2º - A perda do adicional nos termos do inciso III deste artigo não impede a aplicação da pena disciplinar cabíveis nos termos do Regime Júridico dos Servidores do Município.
Art. 4º - A despesa decorrente desta Lei correrá por conta das
dotações orçamentárias próprias.
Art. 5º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
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