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LEI N" 465/2019

DISPÕE SOBRE A REGULAMENTAÇÃO
DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE E

ADICIONAL NOTURNO AOS SERVIDORES

PÚBLICOS NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO
DE ITATUBA/PB.

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DE ITATUBA, Estado da Paraíba

no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei, faz saber que

à Câmara Municipal de Itatuba aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art.l® - Os servidores públicos municipais de Itatuba perceberão

adicionais de insalubridade e noturno, concedido na forma e critérios

desta lei.

Parágrafo Único - Para efeitos desta lei, consideram-se servidores

públicos que se enquadrem como efetivos e contratados por excepcional

interesse público.

Art. 2° - O adicional de insalubridade será atribuído ao servidor que,

em decorrência da natureza, condições ou métodos de trabalho, esteja

exposto a agentes nocivos à saúde, acima dos limites de tolerância

fixados em normas técnicas, em.razão da natureza e da intensidade do

agente e do tempo de exposição aos seus efeitos.

§1® O valor do adicional será determinado de acordo com o grau de

insalubridade caracterizado no ambiente de trabalho do servidor,

respectivamente no valor correspondente a 10% (dez por cento), 20%
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(vinte por cento) e 40% (quarenta por cento), percentuais que serão

calculados sobre o salário mínimo vigente.

§ 2° O adicional previsto no caput deste artigo será atribuído nos

percentuais e cargos, nos termos do Decreto que o regulamentar,

mediante apuração dos níveis de caracterização de ambiente insalubre,

em vistoria e laudo realizado por engenheiro do trabalho.

Art. 3® Não recebem o adicional de insalubridade:

I - o servidor inativo;

II - o servidor colocado à disposição;

III - o servidor que não mais exercer atividade insalubre;

IV- que exerce atividade insalubre de forma esporádica;

Parágrafo Único - O direito do servidor ao adicional de insalubridade

cessará com a com a adoção de medidas que conservem o ambiente de

trabalho dentro dos limites de tolerância ou com a com a utilização,

pelo servidor, de equipamentos de proteção individual que diminuam a

intensidade do agente agressivo.

Art. 4® O Adicional Noturno será devido, com acréscimo de 20% (vinte e

por cento) sobre o valor normal da hora efetivamente trabalhada, tendo

por referência o vencimento básico do servidor, quando este atuar

mediante escala, no horário noturno compreendido entre 22:00 (vinte e

duas) horas e 05:00 (cinco) horas do dia subsequente.

§1®- A hora do trabalho noturno será computada como de 52 minutos e

30 segundos.
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§2®- Nos horários mistos, assim entendidos os que abrangem períodos

diurnos e noturnos aplicam-se às horas de trabalho noturno o disposto

neste inciso e parágrafo.

Art. 5® Os benefícios de ordem financeira decorrentes da aplicação

desta Lei não terão efeitos retroativos.

Art. 6® Ficam convalidados os adicionais de que tratam desta Lei

concedidos antes de sua vigência, sem alteração de seus respectivos

percentuais correspondentes.

Art. 7® Para fazer face ãs despesas decorrentes desta Lei fica autorizado

á abertura de crédito correspondente na rubrica própria do Orçamento

Municipal em vigor.

Art. 8® A implementação desta Lei Complementar fica condicionada ã

observação dos requisitos do art. 169, § 1°, da Constituição da

República, e das normas limitadoras da despesa pública com pessoal do

Poder Executivo previstas na Lei Complementar Nacional n° 101, de 04

de maio de 2000.

Art. 9® - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Município de Itatuba, aos dias de 19 de Março de 2019.
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