EST ADO DO RIO GRANDE

DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DAS MISSÕES

LEI ~UNICIPAL Nº 183

"DISPOE SOBRE INSALUBRIDADE

AI'IADORPINHEIRO

00 CARGO DE I'IECANICO"

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. 1º

E considerado atividade insalubre, em grau máximo, a fun-

ção de mecânico.
Parágrafo
adicional de 40%

único: O Funcionário, na Função de mecânico, perceberá um

sobre o Salário Padrão do Município.

Art. 2º

E exclusivamente

do adicional de insalubridade

suscetível de gerar direito à percepção

de módo integral o exercício pelo servidor da ati-

vidade de mecânico, em caráter habitual e em situação de esposição contínua ao agen
te nocivo.
§ lº - O trabalho em caráter habitual, mas de modo intermitente

rá direito a percepção do adicional proporcionalmente

ao tempo despendido

da-

pelo

servidor na execução de atividade em condição insalubres.
§ 2º - O exercício de atividade em caráter esporático

ou ocasional

não gera direito ao pagamento do adicional.
Art. 3º
I

Cessará o pagamento do adicional de insalubridade

- a insalubridade

for eliminada ou neutralizada

quando:

pela utiliza -

ção de equipamento de proteção individual ou adoção de medida que conservem o ambiente dentro dos limites toleráveis e seguros;
II

- o servidor deixar de trabalhar em atividades insalubres;

III - o servidor negar-se a usar equipamento de proteção individua
§ lº - A eliminação ou neutraiização

da insalubridade

nos termos do

inciso I deste artigo será baseada em Laudo peri~
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§ 2º - A perda do adicional nos termos do Inciso 111 deste artigo não

impede a aplicação da pena disciplinar

cabíveis, nos termos do Regime Jurídico dos

Servidores do Município.
Art. 4º
orçamentárias

A despesa decorrente desta Lei correra por conta das dotaçõe

próprias.
Art. 5º

se as disposições

Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação,

revogando

em contrário.,
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