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§ 2° 0 ingresso ou permanencia, em carater eventual, de servidor em local insalubre ou
em area de risco, nao geram direito a percepcao do adicional de insalubridade ou de
periculosidade. 1

§ 1° Farao jus tambem ao referido adicional, os servidores de carreira que estejam no
exerclcio de cargo em comissao ou funcao de confianca, desde que optem pelo
recebimento de sua rernuneracao do cargo de origem.

Art. 3°. 0 servidor que trabalha com habitualidade em local insalubre ou em contato
permanente com substancias t6xicas, radioativas ou com risco de vida, bem como em
atividade de perigo, tem direito a um adicional em seus vencimentos.

Paraqrafo uruco - Ficam adotadas para os fins desta Lei e de forma subsidiaria, as
normas regulamentadoras de caracterizacao e classificacao da condicao de insalubridade
e/ou periculosidade do local de trabalho, emanadas pelo Ministerio do Trabalho e
Emprego ou orqao que 0 venha substituir, nao previstas nesta lei.

III - Habitualidade: a relacao direta, continua e permanente do servidor, inerente as
atividades que desempenha, com os fatores que ensejam 0 direito a percepcao do
adicional.

II - Atividade Perigosa: aquela que por sua natureza ou rnetodos de trabalho implica
contato permanente com inflarnavel, explosivo ou eletricidade, em condicao de risco
acentuado;

I - Atividade Insalubre: aquela que por sua natureza, condicoes ou rnetodos de Trabalho,
expoem 0 servidor a agente nocivo a saude, acima dos limites de tolerancia fixados em
razao da natureza e da intensidade do agente e do tempo de exposicao a seus efeitos;

Art. 2°. Para efeito de aplicacao deste instrumento, consideram-se:

Art. 1°. A concessao de adicional pelo exercicio de atividade insalubre ou perigosa a
servidores publicos do Municipio de Sao Jose da Barra obedecera ao disposto nesta Lei.
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CAPiTULO I
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LEI COMPLEMENTAR N.o 051, DE 08 DE OUTUBRO DE
2010.

"DISPOE SOBRE A CONCESSAO DO ADICIONAL DE
r-~••Z;;;-7~;';~~~';;AO---~'INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE AOS SERVIDORES
t PUBUCAOO EM ~ /\0 I ~Q,POR \ PUBLICOS DO MUNiCiPIO DE SAO JOSE DA BARRA E DA
i AFIXACAO NO QUADRO DE AVISOS OUTRAS PROVIDENCIAS."
oA PREFEITURA MUNIC'PAL.
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Art. 10. Revogam-se as disposicoes em contrario,

Art. go. Esta Lei entrara em vigor na data de sua publicacao.

Art. 8°. As despesas decorrentes desta Lei correrao a conta de dotacao orcamentaria
pr6pria.

Paraqrafo unico - Sera responsabilizado administrativa, civel e criminalmente a autoridade
que conceder, ou 0 perito que atestar a existencia de condicoes insalubres em desacordo
com os criterios estabelecidos nesta Lei e demais normas que regulamentam a materia.

Art. 7°. Compete a chefia imediata do servidor solicitar ao Setor de Recursos Humanos 0
pedido de suspensao do pagamento do adicional, e comunicar 0 afastamento do servidor
do exercicio das atividades consideradas insalubres e/ou perigosas.

Paraqrafo unico - Constitui ate indisciplinar, punido na forma da lei, a recusa injustificada
ao uso dos equipamentos de protecao individual (EPI) ou 0 descumprimento do disposto
no caput.

Art. 6°. E dever dos servidores publicos do Municipio observar as normas de sequranca
do trabalho e colaborar para a sua aplicacao e dos demais dispositivos legais relativos ao
assunto.

Art. 5°. 0 fornecimento de equipamentos de sequranca, que neutralizem au diminuam 0
grau de exposicao, implica na suspensao do pagamento ou diminuicao do percentual
percebido a titulo de adicional.

II - 20% (vinte por cento), em casos de periculosidade.

I - 10% (dez por cento), 20% (vinte por cento) ou 40% (quarenta por cento), em casos de
insalubridade nos graus minimo, medic e maximo, respectivamente.

Art. 4°. 0 adicional de insalubridade ou de periculosidade observara os seguintes
percentuais, que incidirao sobre 0 vencimento constante do Nivell, Letra A, do Anexo V a
Lei Complementar n?021, de 24 de agosto de 2007:
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