
LEI MUNICIPAL Nº 215/2003, de 08 de maio de 2003. 

 

 

Dispõe sobre a concessão dos adicionais de insalubridade e 

periculosidade e dá outras providências. 

 

 

JAIME EDSSON MARTINI, Prefeito Municipal de Novo 

Xingu – RS, FAÇO SABER, no uso das atribuições que me são conferidas pela Lei Orgânica 

Municipal, que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei: 

 

     Art. 1º - A concessão dos adicionais previstos no artigo 87 da Lei 

Municipal nº 119/2002,  que instituiu o Regime Jurídico dos Servidores do Município, obedecerá o 

disposto na presente Lei. 

 

     Art. 2º - As atividades insalubres ou perigosas, para os efeitos 

desta Lei, são definidas com base em laudo técnico pericial de enquadramento, obrigatoriamente o 

mais atualizado. 

     Parágrafo Único – Igualmente a definição, o laudo técnico 

pericial definirá o grau de insalubridade no qual o Servidor labora. 

 

     Art. 3º - É exclusivamente suscetível de gerar direito a percepção 

do adicional de insalubridade e periculosidade de modo integral o exercício pelo Servidor, da atividade 

em caráter habitual  e em situação de exposição contínua ao agente nocivo ou perigoso. 

§ 1° - O trabalho em caráter habitual mas de modo intermitente 

dará direito a percepção do adicional proporcionalmente ao tempo despendido pelo servidor na 

execução de atividade em condições insalubres e perigosas. 



§ 2° - O exercício de atividade insalubre ou perigosa em caráter 

esporádico ou ocasional não gera direito ao pagamento do adicional; 

Art. 4° -  Cessará o pagamento do adicional de insalubridade ou 

periculosidade quando: 

 

I – a insalubridade ou periculosidade for eliminada ou neutralizada pela utilização de 

equipamento de proteção individual ou adoção de medidas  que conservem o ambiente 

dentro dos limites toleráveis e seguros; 

II – o Servidor deixa de trabalhar em atividades insalubres ou perigosas; 

III – o Servidor negar-se a usar o equipamento de proteção individual. 

 

     § 1º - A eliminação ou neutralização da insalubridade ou 

periculosidade, nos termos do inciso I deste artigo, será baseada em laudo técnico de perito. 

 

     § - 2º - A perda do adicional, nos termos do inciso III deste artigo, 

não impede a aplicabilidade da pena disciplinar cabível, nos termos do Regime Jurídico dos Servidores 

do Município. 

 

     Art. 5º - Os Servidores que executarem atividades insalubres 

farão jus a um adicional incidente sobre o valor do menor padrão de vencimento e os servidores que 

executarem atividades perigosas  farão jus a um adicional incidente sobre o valor do vencimento 

básico da respectiva categoria funcional. 

 

     Art. 6º - O exercício de atividade em condições de insalubridade 

assegura ao Servidor a percepção de um adicional, respectivamente, de quarenta, vinte ou dez por 

cento, segundo a classificação nos graus máximo, médio ou mínimo. 

 



     Art. 7º - O adicional de periculosidade será de trinta por cento. 

 

     Art. 8º - Os adicionais de insalubridade e periculosidade não são 

acumuláveis, cabendo ao Servidor optar por um deles, quando for o caso. 

 

     Art. 9º - O direito ao adicional de insalubridade ou 

periculosidade, cessará com  a eliminação das condições ou dos riscos que deram causa a sua 

concessão, sendo sua concessão ou eliminação precedidas de laudo pericial, realizado por Médico ou 

Engenheiro do Trabalho. 

 

     Art. 10 - As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correrão 

por conta das dotações orçamentárias próprias. 

 

     Art. 11 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, com 

efeitos retroativos a 01 de Abril de 2003. 

 

     GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE NOVO 

XINGU – RS, aos 08 dias do mês de maio de 2003. 

 

 

 

JAIME EDSSON MARTINI 

Prefeito Municipal 

 

Registre-se e Publique-se 

 

 

 

         GELCIO MARTINELLI 

Sec. Mun. da Adm., Plan. e Finanças 


