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DECRETO MUNICIPAL Nº 011/2019  

“REGULAMENTA A CONCESSÃO DO 

ADICIONAL PELO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE 

INSALUBRE, PERIGOSA OU PENOSA E DÁ 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS” 

VALDINEI JOSÉ FERREIRA, Prefeito Municipal de 

Trairão, Estado do Pará, no uso de suas atribuições legais 

e constitucionais;  

Considerando o disposto no Regime Jurídico Único dos 

Servidores Públicos do Município de Trairão, Lei Municipal 

nº 222/2015, art.65 e seguintes; 

Considerando que a realização de laudo pericial 

demanda tempo razoável e a necessidade de zelar pela 

segurança e saúde dos servidores; 

Considerando a obrigatoriedade do Poder Público 

Municipal de regulamentar a incidência de percentual para 

a concessão do adicional de insalubridade, periculosidade 

ou penosidade; 

DECRETA: 

 

Art. 1º Fica regulamentada a concessão do adicional de insalubridade, periculosidade ou 

penosidade, constante do artigo 65, da Lei Municipal n.º 222/2015, na forma constante do 

presente Decreto.  

Parágrafo único. Os adicionais de insalubridade e periculosidade e de atividade penosa 

são excludentes entre si, não podendo o servidor acumulá-los, nem mesmo quando o 

trabalho ou atividade apresentem características de insalubridade e periculosidade e de 

atividade penosa ou assemelhados, ao mesmo tempo, devendo, optar por aquele que lhe 

trouxer maior benefício. 

Art. 2º O exercício em atividade em condições insalubres, em caráter habitual ou 

permanente, garantirá ao servidor publico efetivo do Município de Trairão, seguindo a 

regulamentação federal, o recebimento de um adicional incidente sobre o salário base, no 

percentual correspondente a:  

a) 40% quando em grau máximo;  

b) 20% quando em grau médio; e  

c) 10% quando em grau mínimo.  



 
Prefeitura Municipal de Trairão 

 

 

§ 1º. No caso das atividades desenvolvidas por operadores de Raios X ou substâncias 

radioativas, estas serão sempre calculadas sobre o grau máximo da insalubridade.  

§ 2º. Os locais de trabalho e os servidores que operem com aparelhos de Raios X ou 

substância radioativa serão mantidos sob controle permanente, de modo que as doses de 

radiação ionizante não ultrapassem o nível máximo previsto na legislação própria. 

§ 3º Os servidores que operem sob as circunstancias previstas nos parágrafos anteriores 

serão submetidos a exames médicos, a cada seis meses, consoante do disposto no 

parágrafo único do artigo 69 do Regime Jurídico Único. 

Art. 3º A Administração Municipal fica responsabilizada pelo procedimento de elaboração 

do laudo pericial dos servidores municipais, devendo ser concluído no prazo de 180 

(cento e oitenta dias), podendo ser prorrogado por igual período, desde que devidamente 

justificado. 

Art. 4º Com a elaboração da perícia, fica o servidor enquadrado imediatamente no grau 

especificado. 

Art. 5º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 

Dê-se Ciência, Publique-se e Cumpra-se. 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TRAIRÃO, Estado do Pará, em 26 de 

fevereiro de 2019. 

 
 

VALDINEI JOSÉ FERREIRA 
Prefeito Municipal de Trairão 

 

 

 

Publicado na Secretaria, na data supra. 

 

ARLETE BAÚ 

Secretária Municipal de Administração  

 


