
DILSE KLEIN BICIGO, Prefeita Municipal de 
Almirante Tamandaré do Sul, Estado do Rio Grande do Sul. 

 
Faço saber que o Legislativo aprovou e eu sanciono e 

promulgo a seguinte Lei: 
 

 
LEI MUNICIPAL Nº 1.293.11, de 14 de setembro de 2011. 

 

Altera os artigos 86 a 90 da Lei Municipal nº 

66/2001, que instituiu o Regime Jurídico dos 

Servidores Públicos e dá outras providências. 

 

    Art. 1º - Os artigos 86 a 90 da Lei Municipal nº 
66/2010, que instituiu o Regime Jurídico dos Servidores Públicos 
Municipais de Almirante Tamandaré do Sul, ficam alterados, passando 
a ter a seguinte redação: 
 
           “Subseção III  
 
 Dos adicionais de risco de vida, insalubridade e periculosidade 
 

Art. 86- Os servidores que executarem atividades 
insalubres ou perigosas, farão jus a um adicional incidente sobre o valor 
do menor padrão de vencimento do quadro de servidores efetivos do 
Município. 

 
    Parágrafo único: As atividades insalubres e 
perigosas serão definidas em lei própria. 
 
    Art. 87- O exercício de atividades em condições 
insalubres assegura ao servidor a percepção de um adicional, 
respectivamente de dez, vinte e trinta por cento, segundo a classificação 
nos graus mínimo, médio e máximo, tendo por base o valor do menor 
padrão de vencimento do quadro de Servidores Efetivos do Município. 
 
    Art. 88- O adicional de periculosidade será de 
trinta por cento, tendo por base o valor do padrão do que o servidor 
pertencer.  



    Art. 89- Os servidores que exercerem a atividade 
de vigilante, terão direito ao adicional de risco de vida, ficando 
assegurada a percepção de adicional no percentual de vinte por cento 
sobre o menor padrão de vencimento do quadro de servidores efetivos 
do Município. 
 

Parágrafo único: Os adicionais de risco de vida, 
insalubridade e periculosidade, não são acumuláveis, cabendo ao 
servidor optar por um deles quando for o caso.  

 
Art. 90 – O direito ao adicional de insalubridade 

ou periculosidade, cessará com a eliminação das condições ou dos 
riscos que deram causa a sua concessão, sendo que tal avaliação será 
precedida de laudo pericial, firmado por médico e engenheiro do 
trabalho.” 
 
    Art. 2º- Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 
 

 
Gabinete da Prefeita, 14 de setembro de 2011. 
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