ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS

LEi MUNICIAL N. 427/2015, 26 JUNHO DE 2015

Dispõe sobre a regulamentação da concessão dos adicionais de
insalubridade e periculosidade aos Servidores Públicos do
Município de Montadas - PB, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE MONTADAS, ESTADO DA PARAÍBA, FAZ
SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU E ELE SANCIONA A SEGUINTE
LEI:

CAPÍTULO I
DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE

Art l''. O exercício de atividades laborais, que por sua natureza, condições ou
métodos de trabalho e habitualidade, exponham o servidor a agentes nocivos à saúde,
acima dos limites de tolerância fixados em razão da natureza, da intensidade e do

tempo de exposição aos seus efeitos, assegura ao mesmo o direito ao recebimento
do adicional respectivo, que será de 10% (dez por cento), no grau mínimo; 20% (vinte
por cento), no grau médio; e, 40% (quarenta por cento), no grau máximo, calculado
sobre o seu salário base, de acordo com as instruções contidas nesta Lei.

Parágrafo Único- Para fins de definição dos graus de insalubridade
mencionados no capuí desta Lei, bem como para definição das atividades ou
operações insalubres se adota subsidiariamente e Portaria n. 3.214/78 do Ministério
do Trabalho e as suas respectivas normas regulamentadoras.
Art. 2®. Vetado

Art. 3°. Para fins de pagamentos do adicional será observado á data da portaria
de lotação do servidor, concessão, redução ou cancelamento, para ambientes já
periciados e declarados insalubres e/ou perigosos, que deverão ser publicadas em
boletim de pessoal ou serviços.
Parágrafo único. Cabe ao Departamento de Pessoal realizar a atualização

permanente dos servidores que fazem Jus ao adicional no respectivo módulo
digitalizado, conforme movimentação de pessoal, sendo, também, de sua
reponsabilidade, proceder à suspenção do pagamento, mediante a comunicação
oficial ao servidor interessado.

Art. 4®. É responsabilidade do coordenador da unidade administrativa infomiar à
área de recursos humanos quando houver alterações dos riscos, que providenciará a

adequação do valor do adicional, mediante a elaboração de um novo laudo.
CAPÍTULO II
DO ADICIONAL DE PERICULOSIDADE

Art 5°. O exercício de atividades em condições de periculosidade assegura ao
servidor o direito ao adicional de 30% (trinta por cento), sobre o valor correspondente
ao seu salário base, de acordo com as instruções contidas nesta Lei.

