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Res.~~~
Ass.; @
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Carazinho, 07 de maio de 2018.

Excelentíssimo Senhor,

Ver. Marcia Luiz Hoppen,

Presidente da Câmara Municipal de Vereadores

Responde OP 067/2018

Senhor Presidente:

Em atenção ao ofício supracitado, o qual contém Pedido de Informação,

proveniente dessa Casa, encaminhamos CD de dados recebido do Setor de Seguran-

ça do Trabalho e expediente recebido do Departamento de Pessoal do Município e

Secretaria Municipal da Fazenda, contendo as informações solicitadas sobre adicional

de insalubridade, periculosidade e condições ambientais de trabalho dos servidores

públicos municipais

Atenciosamente,

DDV

www.carazinho.rs.gov.br
Avenida Flores da Cunha, n° 1264, Centro

Telefone: (54) 3331-2699/ e-mail: prefeitura@carazinho.rs.gov.br

http://www.carazinho.rs.gov.br
mailto:prefeitura@carazinho.rs.gov.br
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

DEPARTAMENTO PESSOAL - SESMT

OFICIO: 30/20 18 J'~'''~~r.l1Mur~Qí~ãrde"êãià7Jnlío-
~~fl$ dii>AílmínislraçaoDe: Erato M. Veiga Pereira - Técnico em Segurança do Trabalho

Para limo Sr(a) : Lori Luiz Bolesina - Secretário da Administraç't:..=.~"~. :AI .1018
CC: Norton Luiz Barroso lB:~BID:," .
Prezado senhor(a):

Através deste Oficio, venho repassar a informações referente a Pedido de Informações OP

067/2018 da Câmara de Vereadores de Carazinho referente a diversos assuntos relacionados ao
Laudo de Insalubridade.

Item 01- Cópia integral do LTCAT/PPRA emitido em 2018 referente às atividades dos

Servidores públicos municipais de Carazinho : segue em PDF por meio digital.

Item 02 - Cópia integral do LTCAT/PPRA emitido em novembro 2015 referente às

atividades dos Servidores públicos municipais de Carazinho : segue em PDF por meio digital.

Item 03- segue em PDP por meio digital à tabela com relação dos servidores públicos

municipais que deixaram de receber o adicional de Insalubridade com fundamento no LTCAT do
ano 2018.

Ainda em relação ao item 03 letra C local das atividades segue por meio digital também.

Letra D) agente nocivos que justificaram , anteriormente , o pagamento do Adicional de

Insalubridade este dado consta no Laudo de Insalubridade do ano de 2015 .

Letra E e F) grau de Insalubridade com o percentual e perda remuneratória já consta

na planilha de forma digital referida anteriormente analisando a mesma por percentual que
recebia e o que ele ficou recebendo individualmente.
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Letra G - Equipamento de Proteção Individual EPls utilizados:

a relação dos EPIs se encontram no PPRA 2015.

Letra H - Informação se há ou não controle do uso efetivo dos equipamentos de proteção
Individual EPIs pelo servidor;

- no momento não há controle efetivo do uso dos equipamentos Individuais.

Letra I - se houve ou não efetiva modificação das suas condições de trabalho, especificando-
a em caso afirmativo:

Este dado poderá ser analisado pelos Ilustríssimos vereadores nos respectivos Laudos de
Insalubridade e LTCAT do ano de 2015 e 2018 .

4. Tabela com relação dos servidores públicos municipais que tiveram redução no

valor/percentual pago a titulo de adicional de insalubridade, fundamentados no LTCAT 2018:

está relação já foi solicitada no nO3 e se encontra dentro do arquivo digitalizado.

5. Tabela com relação dos servidores públicos municipais que tiveram redução no

valor/percentual pago a titulo de adicional de Periculosidade ou Risco de Vida , fundamentados no
LTCAT 2018:

não houve nenhuma redução nestes adicionais no Ltcat 2018.

6. Indicação do nome e Cnpj da empresa Responsável pela elaboração do LTCAT /PPRA DE

2018 , este dado não possuo a Secretária de Administração deverá providenciar.

7.Relação cronológica das Leis , Decretos, Portarias e outros atos Normativas que

regulamentaram o pagamento de adicionais de Insalubridade,periculosidade e risco de vida a
contar do ano de 1990.

Lei 5.757/02 sobre insalubridade e periculosidade se encontra no arquivo digital as

demais deverá ser providenciado pela Secretária de Administração.

8. Cópia das Leis, decretos,Portarias e outros atos normativos a que se refere o item
anterior.

este item deverá ser providenciados pela Secretária de Administração

em caso de dúvidas estamos a disposição.

Carazinho-RS, 04 de maio de 2018. E
TÉCNICO SE

MATR.7160 REG.MIE 6512~
PREFEITURA DE CARAZINHO



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DO ORÇAMENTO
Departamento de Pessoal

Carazinho, 07 de maio de 2018.

À Secretaria Municipal de Administração e Controle do Orçamento

Ref.: OP 067/2018 - Câmara Municipal de Vereadores

Prezado Secretário,

Em atendimento a solicitação do SI. Márcio Hoppen, Presidente da Câmara

Municipal de Vereadores, enviada através da OP 067/2018, vimos através do presente

informar sobre o que foi requisitado, na mesma ordem das questões apresentadas, conforme

abaixo relacionamos:

- Item 7 - Resposta: Segue abaixo um quadro demonstrativo da legislação

municipal em ordem cronológicaque regulamenta o pagamento de adicionais de insalubridade,

periculosidade e de risco a vida:

ATO NORMATIVO ASSUNTO I
Lei Complementar nO07/90 (04/04/1990) Dispõe sobre os adicionais de penosidade. insalubridade e j

(Artigos 95 a 99) Periculosidade~ -- ---- --I
I Lei Municipal n° 4099 (19/12/1990) Define as atividades insalubres e perigosas

J
I

--_._----

Lei Municipal nO5669 (27/05/2002) Dispõe sobre a concessão de risco de vida aos Agentes de
IFiscalização de Trânsito
i
I

Lei Municipal na 5757 (23/10/2002) """n,,, ,,;,;d"",, 'o"'"b",,, p"'g""", '",og, aLMo"
I 4099/90

r
Lei Municipal na 7196 (15/07/2010) Dispõe sobre a concessão de risco de vida aos Vigilantes

Lei Municipal nO7517 (04/04/2012) Dispõe sobre a concessão de risco de vida aos conselheirosJ

----
L Tutelares e seus motoristas

- Item 8 - Resposta: Segue em anexo a cópia da legislação citada no quadro

aCima.

Sendo o que se apresenta para o momento, enviamos cordiais saudações.
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Art. 91 - O funcionário provido em outro cargo, por nomeação, promoção,
transferência ou aproveitamento, manterá os avanços trienais conquistados no cargo anterior.

SUBSEÇÃO 111

DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERViÇO

Art. 92 - Os servidores efetivos perceberam adicional por tempo de serviço de
cinco por cento, dez por cento, quinze por cento, vinte por cento, vinte e cinco por cento, trinta
por cento também trinta e cinco por cento sobre o vencimento básico do padrão do cargo em
que estiver investido, a partir da data em que vierem a completar, respectivamente, cinco, dez,
quinze, vinte, vinte e cinco, trinta e trinta e cinco anos de serviço, contado~ na forma deste
Estatuto e a contar da data da nomeação no serviço público municipaI.I('ª'l~r@d() pela Lei
3.999/90)

Art. 93 - A gratificação por tempo de serviço será sempre proporcional ao
vencimento e acompanhar-Ihe-á as oscilações.

Parágrafo Único - Ao completar, o servidor, o tempo de serviço para a
aposentadoria, ser-Ihe-á concedido um adicional por tempo de serviço de cinco por cento
sobre seus vencimentos, afora o previsto no artigo 92.

Art. 94 - No caso de acumulação remunerada permitida em lei, será
considerado, para efeito de adicional por tempo de serviço e gratificação por adicional, apenas
o tempo de serviço prestado pelo funcionário, em um dos cargos que ocupar, calculando-se a
gratificação sobre o maior vencimento por ele percebido, excetuando-se as acumulações
previstas na Constituição Federal.

SUBSEÇÃO IV
DOS ADICIONAIS DE PENOSIDADE, INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE

Art. 95 - Os servidores que executam atividades penosas, insalubres ou
perigosas, fazem jus a um adicional.

Parágrafo Único - As atividades penosas, insalubres ou perigosas, serão
definidas em lei própria.

Art. 96 - O exercício de atividades em condições de insalubridade, assegura ao
servidor a percepção de um adicional, respectivamente, de quarenta, vinte e dez por cento,
calculado sobre o vencimento básico do padrão um, segundo a classificação nos graus
máximo, médio e mínimo.

Art. 97 - O adicional de periculosidade e de penosidade será de trinta por cento
sobre o vencimento básico do cargo.

Art. 98 - Os adicionais de penosidade, insalubridade e periculosidade, não são
acumuláveis, cabendo ao servidor optar por um deles, quando for o caso.
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Art. 99 - O direito ao adicional de penosidade, insalubridade ou periculosidade,
cessa com a eliminação das condições ou dos riscos que deram causa a sua concessão.

SUBSEÇÃO V

DO ADICIONAL NOTURNO

Art. 100 - O servidor que prestar trabalhos noturnos fará jus a um adicional de
vinte por cento sobre o vencimento do cargo.

9 1° - Considera-se trabalho noturno, para efeito deste artigo, o executado entre
as vinte e duas horas de um dia e às cinco horas do dia seguinte.

9 2° - Nos horários mistos, assim, entendidos os que abrangem períodos diurnos
e noturnos, o adicional será pago proporcionalmente às horas de trabalho noturno.

SEÇÃO 111

LICENÇA PRÉMIO

Art. 101 - Por qüinqüênio de ininterrupto serviço prestado ao Município, contado
a partir de data de nomeação em caráter efetivo conceder-se-á ao servidor licença prêmio de
três meses, com retribuição pecuniária.

Art. 102 - Interrompem qüinqüênio para efeitos do artigo anterior, as seguintes
ocorrências:

I - penas de multa ou suspensão;
II - faltas ao serviço sem justificativa legal, por mais de cinco dias consecutivos

ou alternados;
III - mais de trinta e cinco faltas justificadas;
IV - gozo de licença;
a) por motivo de doença em pessoa da família ou para acompanhar o cônjuge,

por mais de trinta dias;
b) para tratar de interesses particulares.

9 1° - As licenças para tratamento de saúde, até noventa dias, bem como as
licenças decorrentes de acidente em serviço, agressão não provocada ou moléstia profissional,
por qualquer prazo, serão contadas como de efetividade para fim de licença prêmio. As
licenças para tratamento de saúde excedentes a noventa dias, consecutivos ou não, salvo as
decorrentes de acidente em serviço, agressão não provocada ou moléstia profissional,
protelam o qüinqüênio por igual período.

9 2° - Para efeito de concessão da licença prêmio, as licenças a que alude o
inciso IV, "a" e parágrafo primeiro deste artigo, não se adicionam.

9 3° - O qüinqüênio a considerar será aquele que não abranja ocorrências ou as
abranja em quantitativos que não impliquem em sua perda.

Art. 103 - A licença prêmio, a pedido do servidor, poderá se gozada integral ou
parcialmente, atendido o interesse da administração.
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C4RAllNHO
Seção de Legislação do Município de Carazinho / RS

LEI MUNICIPAL N° 4.099, DE 19/12/1990

DEFiNE AS ATIVIDADES INSALUBRES E PERIGOSAS PARA EFEITOS DE PERCEPÇÃO DO ADICIONAL

CORRESPONDENTE.

(Revogada pela Lei Municip-al nO 5.757, de 23.10.2002)

JosE LUIZ ESPANi-fOL, PREFEITO MUNICIPAL DE CARAZINHO, ESTADO 00 RIO GRANDE DO

SUL,

FAÇO SABER, que o Legisiativo âProvou e eu sancIono a seguinte Lei:

Art. 1° São consideradas atividades insalubres para efeitos de percepção do adicional previsto no artigo 95 da Lei

ComRlementar nO 07/90 - Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Carazinho, as abaixo mencionadas,

classificadas conforme o grau:

I -Insalubridade de grau Maximo:

a) coleta e industrialização de lixo urbano;

b) trabalhos em galerias e tanques de esgoto;

c) trabalhos com pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas, bem como objetos de seu uso não

previamente esterilizado;

d) atividades em contato com carnes, glândulas, vísceras, sangue, ossos, couros, pelos e dejeções de animais

portadores de doenças infecto-contagiosas (carbunculose, brucelose, tuberculose);

e) atividades de solda, mecânica e manuseio de derivados de petróleo;

f) trabalhos de operador de Raio-X;

g) atividades executadas em sanitários de uso comum, Praças e Logradouros;

h) serviços de pavimentação asfáltica e trabalho de operar máquina vibro-acabadora asfáltica.

11 -Insalubridade de grau médio:

a) pintura com esmaltes, tintas e vernizes;

b) manipulação de Óleos minerais, Óleo queimado e parafina;

c) trabalhos em contato com pacientes, bem como manuseio de objetos de seu uso, não previamente esterilizados

em estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana;

d) trabalho como técnico em laboratórios de analises clínicas, asfálticas e histopatológica;

e) atividades executadas em locais alagados ou encharcados com umidade excessiva;

f) aplicação de inseticidas;

g) exumação de corpos (Cemitérios) e atividades de locomoção de indigentes;

h) manuseio de cal e cimento;
i) trabalhos e operação com máquinas rodoviárias, agrícolas e tratores;

j) trabalhos com carros tipo ambulância e caminhões tipo caçamba;

I) manuseio e restauração de acervos e peças arqueológicas e demais atividades desenvolvidas junto ao Museu

Municipal;

m) trabalho em atividade de marcenaria e carpintaria em geral.

111 - Insalubridade em grau mínimo:
a) trabalho em atividades rural e agrícola (hortas, lavouras, viveiros, etc,);

b) capina, varrição e limpeza de ruas e outros logradouros públicos;

c) atividades de operar e digitar computadores e máquinas fotocopiadoras em geral;

d) trabalho de pavimentação de ruas em geral;

e) atividades de limpeza e conservação em geral nos departamentos Municipais;

Art. 2° São atividades e operações perigosas para efeito de percepção do adicional previsto no artigo 95 da Lei

ComRlementar nO07/90 - Estatuto dos Servidores Públicos do Municíp-io de Carazinho, classificadas como:

I - armazenamento, carregamento e transportes de explosivos;

11 - detonação com explosivos, inclusive a verificação de detonações falhadas;



111- operação de escorva d?s cartu?hos de explosivos;

IV - operação de bombas'de abastecimento de inflamáveis líquidos;

V - transporte de vasilhames (em caminhões de carga), contendo inflamável liquido, em quantidade superior a 250

litros.

Art. 3° E exclusivamente suscetível de gerar direito a percepção do adicional de insalubridade e periculosidade de

modo integral o exercício pelo servidor de atividade constante dos artigos 12 e 22 desta Lei, quando estiver exercendo

atividade em situação de exposição contínua ao agente nocivo e perigoso,

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 de limites toleráveis e seguros;

11- o servidor deixar de trabalhar em atividade insalubre ou perigosa;

111- o servidor negar-se a usar o equipamento de proteção individual.

~ 1° A eliminação ou neutralização da insalubridade e periculosidade nos termos do inciso I deste artigo será baseada

em laudo de perito.

92° A perda do adicional nos termos do inciso 111deste artigo não impede a aplicação da pena disciplinar cabível nos

termos do Estatuto dos Servidores do Município.

Art. 5° A despesa decorrente desta Lei correra por conta das dotações orçamentárias próprias.

Art. 6° O Executivo disciplinara o disposto nesta Lei através de Decreto Executivo nominal, o qual devera ser revisto a

cada trimestre.

Art. 7° Os Secretários e/ou Chefes de Setor ou Departamentos Municipais, deverão comunicar imediatamente ao

Secretário da Administração, as trocas de funções e/ou alterações previstas no artigo 4° desta Lei.

Parágrafo único. A falta de cumprimento das obrigações previstas neste artigo, implicara na devolução aos cofres

públicos das quantias percebídas indevidamente, sendo 50% (cincoenta por cento) pela autoridade competente e 50%

(cincoenta por cento) pelo servidor.

Art. 8° Ficam automaticamente canceladas, em 31 de dezembro de 1990, todas as Ordens de Serviço que autorizam a

percepção dos adicionais de insalubridade e periculosidade aos servidores componentes do quadro efetivo do

Município.

Art. 9° Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entrará em vigor no primeiro dia do mês de janeiro de 1991.

GABINETE DO PF?FTEITO MUNICIPAL DE CARAZINHQ. 19 DE DEZEivfBF?O DE '/990.

JOSÉ LUIZ ESPANNOL

PREFEITO MUNICIPAL

ti Puhlique-se no F)aine! do
!f.;frCd!;:ÕEiS ela Prr:::fei/ura Municipal:

DIRCEU AfVTONIO tOEFF

SEGf?ETÁFHO MUNICIPAL DA ADMINlSnxAçAo

ism.

(R~vogada pela Lei Municip-al nO 5.757, d~ 23.10.2002)



C4RAZINHO
Seção de Legislação do Município de Carazinho / RS

LEi MUNICIPAL N° 5.669, DE 27fQ5/2002

DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE RISCO DE VIDA AOS AGENTES DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

fRON LOURO BALDO ALBUQUERQUE, PREFEITO t/lUt\fICIPAL DE CARAZINHO, ESTADO DO RIO

GHANDE DO SUL

Faço saber que o Poder Legislativo aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1° Fica o Poder Executivo autorizado a conceder o percentual de 50% (cinquenta por cento) aos Agentes Fiscais

de Trânsito do Município de Carazinho, a título de Adicional de Risco de Vida.

Parágrafo único. O percentual deverá incidir sobre a remuneração básica do servidor, não sendo permitida

incidência sobre as vantagens adquiridas.

Art. 2° O benefício previsto no art. 1° desta Lei somente atingirá ao servidor que estiver no exercício efetivo e diário da

fiscalização do trânsito, em trabalho de campo, vedada outra destinação ou enquadramento.

Art. 3° As despesas decorrentes da execução desta Lei, ocorrerá à conta de dotação orçamentária própria.

02 - GABINETE DO PREFEITO
0204 - Depto. Municipal de Trânsito

Atividade: 2.018 - Manut. em Geral Depto. Trânsito

Cód./Rubrica: 84-1/3190110100 - Vencimentos e Vantagens Fixas

Art. 4° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PFiEFE!TO MUNiCIPAL. DE CARAZ!NHO, 27 DE fAA!O DE 2002

IR01\! LOURO BALDO ALBUQUERQUE

Prefeito Municipal

F?e9!~stre-se e

EVALDe) FFU'INC!E:;CO D/OGO

Secretario Mcmic:ifJil!da Adminislraçào

A TP/il\1D
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C4RAZINHO
Seção de Legislação do Município de Carazinho / RS

LEI MUNICIPAL N° 5.757, DE 23/10/2002

DEFINE AS ATIVIDADES INSALUBRES E PERIGOSAS PARA EFEITOS DE PERCEPÇÃO DO ADICIONAL
CORRESPONDENTE.

fRON LOURO BALDO ALBUQUERQUE, PREFEITO MUNICIPAL DE CARAZINHO, ESTADO DO RIO

GRANDE DO SUL,

FAÇO SABER, que o Legislativo aprovou e eu sanciono e promulgo 8 seguinte Lei:

Art. 1° São consideradas atividades insalubres para efeitos de percepção do adicional previsto no artigo 95, da Lei

ComRlementar nO07190 - Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Carazinho, conforme Laudo Pericial, que é
parte integrante desta Lei, as abaixo mencionadas, classificadas de acordo com o grau:

I -Insalubridade de grau máximo:

a) coleta a industrialização de lixo urbano;

b) trabalhos ou operações em contato permanente com: esgotos (galerias e tanques de esgoto);

c) manuseio de óleos minerais (óleo diesel, óleo hidráulico e óleos lubrificantes), graxas minerais, breu, betume e

paraninfa

d) operação de aparelhos de Raio-X;

e) trabalhos ou operações, em contato permanente, com: pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas,

bem como objetos de seu uso, não previamente esterilizados;

f) trabalhos ou operações em contato permanente com: carnes, glândulas, vísceras, sangue, ossos, couros, pêlos e

dejeções de animais portadores de doenças infectocontagiosas (carbunculose, brucelose, tuberculose);

g) pintura a pistola empregando tintas e vernizes com solventes;

h) atividades de limpeza de sanitários de uso comum, praças e logradouros;

i) manipulação de compostos orgânicos de mercúrio;

j) operações que desprendam poeiras de silicatos em britadores.

1/-Insalubridade de grau médio:

a) emprego ou manuseio de solventes aromáticos (manuseio de tintas a base de solventes, manuseio de colas a

base de solventes, manuseio de produtos de limpeza a base de solventes);

b) trabalho de operar máquina vibro-acabadora asfáltica ou marteletes pneumáticos;

c) trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, ou com material infectocontagiante, em: hospitais,

serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, postos de saúde, vacinação e outros estabelecimentos destinados

aos cuidados da saúde humana (aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como aos

que manuseiam objetos de uso desses pacientes, não previamente esterilizados);

d) trabalhos e operações em contato permanente com: gabinetes de autópsias, de anatomia e

histoanatomopatologia (aplica-se somente ao pessoal técnico);

e) trabalhos em contato permanente com resíduos de animais deteriorados;

f) atividades executadas em locais alagados ou encharcados com umidade excessiva;

g) aplicação ou manuseio de defensivos agrícolas (inseticidas e herbicidas);

h) manuseio de álcalis fortes tais como: argamassas contendo cal e ou cimento, concreto contendo cimento e

produtos de limpeza com PH acima de 10 (sabão em pedra, detergentes de lavagem de automóveis, água sanitária e
sabão em pó);

i) trabalhos e operação com máquinas ou equipamentos expondo-se a níveis de ruído acima de 85dB (máquinas
rodoviárias, máquinas agrícolas, tratores, britadores);

j) manuseio e restauração de acervos e peças arqueológicas e demais atividades desenvolvidas junto ao Museu
Municipal;

k) trabalho em atividades de marcenaria e carpintaria em geral, operando máquinas que produzam ruídos superior
a 85 dB (serra circular, topia, freza, torno, lixadeira);

I) exposição à radiação não ionizante do tipo ultravioleta oriunda de operações de solda a arco elétrico;

m) recepção de sinais em fone (somente telefonista que opera PABX).



"III-Insalubridade em grau.mínimo:
a) trabalhos que exponham o trabalhador a poeira de cal e cimento;

b) trabalhos de carregamento, descarregamento ou remoção de enxofre ou sulfitos.

Art. 2° São atividades e operações perigosas para efeito de percepção do adicional previsto no artigo 95, da Lei

ComRlementar nO07/90 - Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Carazinho, classificadas como;

I - armazenamento, carregamento e transporte de explosivos;

11• detonação com explosivos, inclusive a verificação de detonação falhadas;

111- operação de escorva dos cartuchos de explosivos;

IV - operação de aparelhos de Raio-X;
V - trabalhos (qualquer tarefa inclusive poda de árvore) junto ao sistema elétrico de potências (usinas geradoras,

subestações, redes de transmissão e distribuição de energia elétrica);
VI - operação de bombas de abastecimentos de inflamáveis líquidos (todos os que trabalham no abastecimento ou na

área de risco definida por um raio de 7,5m a contar do ponto de abastecimento);

VII - transporte de vasilhame (em caminhões de carga), contendo inflamável líquido, em quantidade total igualou

superior a 200 litros, quando não observado o disposto no S 1°, do art. 4°.

VIII - reparos de vasilhames não desgaseificados ou decantados, que foram utilizados no armazenamento de líquidos

inflamáveis, ou no transporte de líquidos inflamáveis, ou como tanques de líquidos inflamáveis (gasolina, óleo diesel ou

álcool) pertencentes a motores de explosão;
IX - trabalhos com produtos inflamáveis, explosivos ou energia elétrica. (AC) (inciso acrescentado pelo art. 1° da Lei

Municip"a/ nO 7.986, de 16.07.2015)

Art. 3° É exclusivamente suscetivel de gerar direito a percepção do adicional de insalubridade e periculosidade de

modo integral o exercício pelo servidor de atividade constante dos artigos 1° e 20 desta Lei, quando estiver exercendo

atividade em situação de exposição habitual, continua ou intermitente, porém não eventual ao agente nocivo e

perigoso.

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 de limites toleráveis e seguros;

11- o servidor deixa de trabalhar em atividades insalubre ou perigosa;

~ 1° Não caracterizam periculosidade para fins de percepção de adicional: o manuseio, a armazenagem e o

transporte de líquidos inflamáveis em embalagens certificadas, simples, compostas ou combinadas, desde que

obedecidos os limites consignados no Quadro I da portaria na 545/2000, do Ministério do Trabalho, independentemente

do número total de embalagens manuseadas, armazenadas ou transportadas, sempre que obedecidas a Norma NBR

11564/91 e a legislação sobre produtos perigosos relativa aos meios de transporte utilizados. O manuseio, a

armazenagem e o transporte de recipientes até cinco litros, lacrados na fabricação, contendo líquidos inflamáveis,

independentemente do número total de recipientes manuseados, armazenados ou transportados, sempre que

obedecidas a legislação sobre produtos perigosos relativa aos meios de transporte utilizados.

~ 2° A eliminação ou neutralização da insalubridade e periculosidade nos termos do inciso I deste artigo será baseado

em laudo do perito.

~ 3° O servidor que se negar a utilizar os equipamento de proteção individual fornecidos nos termos do inciso I deste

artigo, sofrerá a aplicação da pena disciplinar cabível nos termos do Estatuto dos Servidores do Municipio.

Art. 5° As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta das dotações de cada órgão e unidades orçamentárias

próprias, conforme a lotação de cada servidor.

Art. 6° O Executivo disciplinará o disposto nesta Lei através de Decreto Executivo nominal, o qual deverá ser revisto a

cada trimestre.

Art. 7° Os Secretários e/ou Chefes de Setor ou Departamentos Municipais, deverão comunicar imediatamente à
Secretária Municipal da Administração, as trocas de funções e/ou alterações previstas no artigo 40 desta Lei.

Parágrafo único. A falta de cumprimento das obrigações previstas neste artigo implicará na devolução aos cofres

públicos das quantias percebidas indevidamente, pela autoridade competente.

Art. 8° Ficam automaticamente canceladas, em 10 de outubro de 2002, todas as Ordens de Serviço, os Decretos

Executivos e Portarias que autorizam a percepção dos adicionais de insalubridade e periculosidade aos servidores

componentes do quadro efetivo do Município.

Art. 9° Revogam-se as disposições em contrário, em especial, a Lei MuniciRal nO4.099/90.



Art. 10. Esta Lei entra em vigor na 'data de sua publicação, com efeitos a partir 1.0de outubro de 2002.

GABINETE DO PF?EFEITO tviUNICIPAL DE CARAZINHO, 23 DE OUTUBRO DE 2002.

IFWN LOURO BALDO ALBUQUERQUE

Prefeito Municipal

Registre-se e Puhlique-se no Painel cie
Publicações da Prefeitura Municipa!:

EVALDO Fr-?ANC!SCO DIOGO

SecretÁtio fvlllllicípal da Administração

CAMíimd

Clique no(s) Iink(s) abaixo para fazer download do(s) Anexo(s) em formato POF

,,,
----------------------------------------------------------------------------------------~



(AR4lINHO
Seção de Legislação do Município de Carazinho / RS

LEI MUNICiPAL N° 7.196, DE 15/07/2010

DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE RISCO DE VIDA AOS VIGilANTES.

o PiiEFE/TO 00 MUNICípIO DE CARAZINHO, ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.

FAÇO SABER, que o Legislativo aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1° Fica o Poder Executivo autorizado a conceder o percentual de cinquenta por cento (50%) sobre o valor do

Padrão 1 do Quadro de Servidores Efetivos, aos vigilantes do Município de Carazinho, a título de Adicional de Risco de

Vida, conforme Laudo Técnico Pericial que é parte integrante da presente Lei.

Art. 2° O benefício previsto no art. 1° desta Lei somente atingirá ao servidor que estiver no exercício efetivo e diário da

vigilãncia, vedada outra destinação ou enquadramento.

Art. 3° As despesas decorrentes da execução desta Lei, correrão à conta de dotação orçamentária própria de cada

Secretaria.

Art. 4° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, 15 de ju!fJO de 2010.

AYLTON MAGALHÃES

Prefeito

eegistro-se e publique-se no Painel de

Prefeitura:

ÁLVARO MOISES SANA

Secretório da Admínis!raçóo

CBS

c/a

Clique no(s) link(s) abaixo para fazer download do(s) Anexo(s) em formato PDF

r----------------------------------------------------------------------------------------,,,,,,
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(ARAZ/NIlO
Seção de Legislação do Município de Carazinho / RS

lEI MUNICiPAL N° 7.517, DE 04/04/2012

DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE RISCO DE VIDA AOS CONSELHEIROS TUTELARES E SEUS MOTORISTAS.

o PREFEITO 00 MUNICÍPIO DE CARAZINHO. ESTADO 00 RIO GRANDE 00 SUL.

FAÇO SABER, que o Legislativo aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1° Fica o Poder Executivo autorizado a conceder o percentual de trinta por cento (30%) aos Conselheiros Tutelares

e seus motoristas do Município de Carazinho, a título de Adicional de Risco de Vida.

Parágrafo único. O percentual deverá incidir sobre a remuneração básica dos servidores, não sendo permitida

incidência sobre as vantagens adquiridas.

Art. 2° O benefício previsto no art. 10 desta Lei somente atingirá aos servidores que estiverem no exercício efetivo e

diário do Conselho Tutelar no atendimento aos Direitos da Criança e do Adolescente no Município de Carazinho,

vedada outra destinação ou enquadramento.

Art. 3° As despesas decorrentes da execução desta Lei, ocorrerá à conta de dotação orçamentária própria.

12. SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL

0112 - Gabinete da Secretaria
Ativídade: 2150 - Manut. ativo adm. gabo sec. assistência social

Cód.lRubrica: 990/3319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas

Art. 4° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito. 04 de abril de 2012.

AYLTON MAGALHÃES

Prefeito

e no Painel de

JOsf.: MOISES MAF\CONDES

Secretàrio da Adm;!ilstra,~:fjo

e Controle de ()rçanlenfo

if/ID
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

DIRETORIA DE LICITAÇÕES

CONTRATO N° 103/2017

Processo Licitatório 100/2017 Modalidade: Pregão Presencial n° 050/2017

°MUNiCípIO DE CARAZINHO/RS, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrito no
CNPJ nO87.613.535/0001-16, com sede na Avenida Flores da Cunha, número 1264, Centro, CEP
99.500-000, neste ato representado pelo Prefeito, Sr. Milton Schmitz, inscrito no CPF sob nO
584.588.168-49, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE e, de outro lado, ENSEG
ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO lTDA, inscrita no CNPJ nO03.843.164/0001-
79, estabelecida na Rua Saldanha Marinho, 167, centro, em Lajeado/RS, CEP 95.900-000,
telefone (51) 37101888, (51) 37101949, representada pelo seu diretor Sr. Ricardo Teobaldo
An~oniazzi, portador da Carteira de Identidade nO 3015774701, e-mail: enseg10@enseg.com.
doravante denominada simplesmente CONTRATADA, é celebrado o presente contrato de compra e
prestação de serviços discriminados na Cláusula Primeira - OBJETO, que serão executados, em
conformidade ao disposto no Decreto Municipal nO 133/2002, Lei Federal nO 10.520/2002,
subsidiariamente à Lei Federal nO8.666/93, demais normas complementares, vinculado ao disposto no
edital de Pregão Presencial n° 050/2017, que se regerá pelas seguintes cláusulas e condições:

I

i CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO
I. . ._______ . . • . __

1.1 Constitui o objeto desse processo contratação de empresa especializada em segurança e
medicina do trabalho, para atender um quadro de aproximadamente 1.500 (um mil e quinhentos)
funcionários para elaboração de Laudo do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, Laudo
Técnico das Condições de Ambiente de Trabalho, Laudo de Insalubridade e Periculosidade e Laudo
Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, conforme solicitação da Secretaria Municipal de
Administração.

Pág. 1

R$ 3.500,00

riTEMT- côoltiTDEluNID r--- DESCRiÇÃO I MARCAJ VALOR---'I
. . I ~ UNITÁRIO
01 --j 44564T 01 I Unid 1~~d~--PPRA----R-e-n-o-v-a-çã~I-.----- .-- -------~

i I ! anual do PPRA - Programa de

I
l Prevenção de Riscos Ambientais,

, de acordo com os critérios
técnicos estabelecidos na
Legislação vigente, inclusive no'
que se refere a emissão de ART
- Anotação de Responsabilidade Laudos
Técnica (CREA - Conselho
Regional de Engenharia e
Agronomia) quando elaborado
por Engenheiro de Segurança do
,Trabalho ou RRT - Registro defI 'Responsabilidade Técnica (CAUy - Conselho de arquitetura e I

_..Á.~,--- .1___ Urbanismo, com es_p_._e_c_ia_l_iz_aç_ã_0...L..-i~~. _ ___,_+_.-~r \\ i í' I'
i J~.~'UI "~o :
I \ .' I' ,

Processo nO100/2017 Pregão Presencial nO050/2017 \ ...'' I '

mailto:enseg10@enseg.com.


R$ 8.000,00

R$ 3.500,00

I R$ 3.500,00

Laudos

Laudos

Laudos

01

01

01

__ l--E-a_-b~-~-~O--:e)-nh_a-r-ia_d--e-S-e_g-u_ra-_n-ç~_d-_°-l--I~-~---

I Laudo LTCAT - Renovação I
: anual do LTCAT- Laudo Técnico I
I de Condições Ambientais do

Trabalho, de acordo com os
critérios técnicos previsto na I
Legislação vigente,inclusive no
que se refere a emissão de ART -
Anotação de Responsabilidade

Unid Técnica (CREA - Conselho
Regional de Engenharia e
Agronomia) quando elaborado
por Engenheiro de Segurança do
Trabalho ou RRT - Registro de
Responsabilidade Técnica (CAU
1- Conselho de arquitetura e
'Urbanismo, com especialização
em Engenharia de Segurança do
Trabalho)

Laudo de Insalubridade e
Periculosidade, de acordo
com os critérios técnicos previsto
na Legislação vigente, inclusive
no que se refere a emissão de
ART Anotação de
Responsabilidade Técnica

Unid (CREA - Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia) quando
elaborado por Engenheiro de
Segurança do Trabalho ou RRT
- Registro de Responsabilidade
Técnica (CAU - Conselho de
arquitetura e Urbanismo, com

I
especialização em Engenharia
_de Segurança do Trabalho)

Laudo PCMSO - Renovação
anual do PCMSO - Programa de
Controle Médico e Saúde
Ocupacional, de acordo com os

Unid critérios estabelecidos na
Legislação vigente e médico
devidamente registrado no CRM

.~onselho Regional d!e ~
MediCina. __

VALOR TOTAL__ -__-=--_-- R$ 18.500,00 _

02 44565

03 44566 I
I

--

I

04 44567

--

---

o valor unitário de cada exame será conforme tabela abaixo:

I Exame Médico Admissional (20 exame/ano) Exames =il~R$ 40,00 i
Exame Médico Periódico(97 celetistas/ano) Exames -- R$ 30,0~~

Exame Médi_co_Pe_ri~?ico(40motoristas estatutários/ano) Exames (__ R~3_0_,00__ _l

Exame Médico Demissional (20 e_x_a_m_e_s_/a_n_o__) ,~E_x_a__m~ J__ R$ 40,~ I

toda a execução do objeto desta licitação, em

Pregão Presencial nO050/2017

'\\J ~LÁUSULA SEGUNDA: DA EXECUÇÃO

~ 2.1 A licitante vencedora deverá manter durante

y \
I ', \
I 'Processo nO100/2017

_____ --------------- 1
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compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e de qualificação
exigidas para participar do processo Iicitatório.

2.2 O prazo para início da execução dos serviços é imediatamente após a assinatura do contrato.

[CLÁUSULA TERCEIRA: DA PRESTAÇÃO DOS SERViÇOS
3.1 Todos os serviços deverão ser realizados em observância ao Termo de Referencia, às legislações
vigentes pertinentes à matéria exposta neste e a Minuta de Contrato.
3.2 A CONTRATADA deverá ir in loco em cada unidade pertencente da CONTRATANTE a fim de
suprir efetivamente o solicitado, exceto nos casos do item 3.4.1. do Termo de Referência.
3.3 A licitantEl deverá ter em seu quadro de funcionários, um médico do trabalho ou responsável
técnico da empresa para elaboração do PCMSO, declarando em papel timbrado da empresa que
possui tal profissional.
3.4 O prazo para prestação do serviços é imediata, após a assinatura do contrato, devendo a
CONTRATADA agendar com a Secretaria Municipal da Administração, para combinar o cronograma
das atividades.
3.5 Apresentar no prazo máximo de 60 (sessenta) dias da assinatura do contrato o planejamento das
atividades a serem aprovadas pelo Município de Carazinho e desenvolvidas ao longo da vigência do
contrato pela CONTRATANTE.

3.6 O planejamento deverá contemplar, no mlnlmo 10 (dez) palestras educativas anuais, a serem
promovidas pela CONTRATADA. As mesmas deverão ser sobre temas ligados à Segurança e
Medicina do Trabalho, ter carga horária minima de 01 (uma) hora cada, posteriormente disponibilizar
certificado. Os temas e datas serão definidos pelas partes, sendo que tais palestras ocorrerão nas
Secretarias Municipais de Carazinho.
3.7 Todos os equipamentos e materiais para realização e elaboração dos laudos serão fornecidas pela
CONTRATADA.
3.8 Deverá a CONTRATADA atender todas as solicitações feitas no Termo de Referência (anexo I) no
que tange à confecção, revisão e atualização em relação aos programas, exames, laudos, emissão de
atestados, relatórios, prontuários, do modo e nas quantidades e prazos requeridos, conforme institui a
legislação normatizadora e segundo descrito no Termo de Referencia.
3.9 Sem prejuízo das outras demandas feitas no Termo de Referência quanto a emissão de
documentos, emitir além disso: Atestado de Saúde Ocupacional - ASO; Relatório Anual do PCMSO;
Prontuário Médico Ocupacional.
3.10 Manter os registros dos exames médicos realizados nos funcionários do CONTRATANTE
conforme descrito no programa (Termo de Referência - Anexo I), bem como guardar os arquivos
enquanto durar a prestação destes serviços.
3.11 Se a licitante vencedora recusar, demorar, negligenciar ou deixar de eliminar as falhas, vícios,
defeitos ou imperfeições apontadas, poderá o Município efetuar os reparos e substituições
necessárias, seja por meios próprios ou de terceiros, transformando-se os custos decorrentes,
independentemente do seu montante, em dívida líquida e certa da licitante vencedora.
3.12 A licitante vencedora deverá zelar pelo cumprimento das normas de segurança vigentes e das
diretrizes fixadas pelo Município, de forma, a preservar a integridade física de seus empregados,
transeuntes, terceiros e servidores municipais, cabendo-lhe a responsabilidade exclusiva por qualquer
acidente que venha a ocorrer no desempenho de suas tarefas ou delas decorrentes.
3.13 Verificada a desconformidade, insatisfação, diferença na prestação dos serviços quanto ao
estabelecido, o CONTRATANTE poderá pedir reparo, modificações e acertos a qualquer tempo,
devendo a CONTRATADA promover as correções necessárias no prazo máximo de 05 (cinco) dias
úteis, sujeitando-se às penalidades previstas neste edital.
3.14 A execução realizada de forma diferente daquela estabelecida nos itens anteriores poderá
resultar na aplicação das sanções previstas no edital e nesta minuta de contrato.

,.@LAUSULA QUARTA: DO PREÇO E PAGAMENTO ~

114.1O valor global do presente contrato é de R$ 18.500,000 (dezoito mil e quinhentos reais).r14.2 Os pagamentos serão efetuados conforme Decreto Executivo nO 0'1.1/2017(\ conforme

j'r , . ~ ,-J~~~ '.
~ Processo n° 100/2017 Pregão Presencial nO050/2017 \=-."\ - ~ I' Pág.3
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agendamento na Tesouraria do Município, mediante a apresentação da Nota Fiscal vistada pelo
Secretário Municipal da Administração, contados da data de entrada da Nota Fiscal na Tesouraria
do Município.

4.3 Ocorrendo atraso no pagamento, os valores serão corrigidos monetariamente pelo IPCAlIBGE do
período, ou outro índice que vier a substituí-lo, e a Administração compensará a CONTRATADA com
juros de 0,5% ao mês, pro rata.

4.4 Serão processadas as retenções previdenciárias nos termos da lei que regula a matéria.

4.5 O pagamento será realizado através de depósito em conta corrente conforme dados fornecidos
pela CONTRATADA.

I CLÁUSULA QUINTA: DAS PENALIDADES

Pela inexecução total ou parcial do contrato o MUNiCíPIO poderá, garantida prévia defesa,
aplicar à CONTRATADA as seguintes penalidades:

Multa de 0,5 % (meio por cento) por dia de atraso, limitado esta a 10 (dez) dias, após o qual
será considerado inexecução contratual;

Multa de 8% (oito por cento) no caso de inexecução parcial do contrato, cumulada com a
pena de suspensão do direito de licitar e o impedimento de contratar com a Administração pelo prazo
de 01 (um) ano;

Multa de 10 % (dez por cento) no caso de inexecução total do contrato, cumulada com a
pena de suspensão do direito de licitar e o impedimento de contratar com a Administração pelo prazo
de 02 (dois) anos.

Observação: As multas serão calculadas sobre o montante não adimplido do contrato.

Observação 2: As multas aplicadas na execução do contrato serão descontadas do pagamento, a
critério exclusivo do MUNiCípIO e, quando for o caso, cobradas judicialmente.

I

J

~LÁUSULA SEXTA: DA VIG~NCIA
---~

o início da vigência do contrato será a partir de sua assinatura, e terá duração de 12
meses, podendo ser prorrogado a critério da Administração, conforme prevê a Lei Federal nO8.666/93.

ICLÁUSULA SÉTIMA: DA RESCISAO

7.1 Será rescindido o presente contrato, nos seguintes casos:
a) por ato unilateral e escrito do CONTRATANTE, nos casos previstos nos incisos I a XII e XVIII do art.
78 da Lei Federal nO8.666/93, de 21 de junho de 1993, não cabendo indenização de qualquer das
partes;
b) amigavelmente, por acordo entre as partes, mediante formalização através de aviso-prévio, não
cabendo indenização de qualquer das partes, desde que haja conveniência para o CONTRATANTE;
c) judicialmente, nos termos da legislação vigente.
7.2 No caso de nescisão de contrato de prestação de serviços e/ou o caso de seu encerramento, todos
os registros as informações e arquivos deverão ser repassados ao novo médico coordenador do
PCMSO, a ser indicado pelo CONTRATANTE.

\CLÁUSULA OITAVA: DA FISCALIZAÇÃO I
1___________________ I

Pág.4

8.1 A fiscalização do fornecimento caberá diretamente ao Secretário Municipal da Administração, ou
através de servidor formalmente designado, na forma do artigo 67 da Lei Federal nO8.666/93, a
quem compete verificar se a CONTRATADA está executando o serviço, observando o contrato e os
documentos que o integram.

!"\,

\
\8.2 A fi~calização. terá poder~s para agir e decidir perante a CONTRATADA, inclusive rejeitando a
Aprestaçao de serviços que estiver em desacordo com o contrato,

y ~rocesso nO100/2017 Pregão Presencial nO050/2017 ') QY~ ~2:\
"'<:
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8.3 A ação e/ou omissão, total ou parcial, da fiscalização não eximirá a CONTRATADA da integral
responsabilidade pela execução do objeto deste contrato.

8.4 A licitante vencedora deverá facilitar, por todos os meios ao seu alcance, a ampla ação dos setores
responsáveis pela fiscalização, permitindo livre acesso aos serviços em execução, bem como
atendendo prontamente as solicitações que lhe forem efetuadas.

8.5 Qualquer auxílio prestado pela fiscalização na interpretação do Termo de Referência e da minuta
de contrato, bem como na condução dos trabalhos, não pOderá ser invocado para eximir a licitante
vencedora da responsabilidade pela execução dos serviços.

ICLÁUSULA NONA: DOS RECURSOS FINANCEIROS

As despesas decorrentes desta contratação correrão à conta da seguinte dotação orçamentária:

05 Secretaria Municipal de Administração

05.02 Setor Pessoal

05.02.04 Administração

05.02.04.122 Administração Geral

05.02.04.122.0027 Superv. Coord. RH na Administração Pública

05.02.04.122.0027.2015 Manutenção Setor Pessoal

145/3.3.3.9.0.39.05.00.00 Outros Serviços de Terceiros _pj

0001 Livre

ICLAUSULA D~C'MA:D~PO_S_'Ç_Õ_E_S_F_'N_A__'_S~~~~~~~~~~_~~~~~~

10.1 O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos
documentos apresentados em qualquer fase da licitação. A falsidade de qualquer documento
apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará a imediata desclassificação do
proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido vencedor, a rescisão de contrato, sem
prejuízo das demais sanções cabíveis.

10.2 Assume a licitante vencedora inteira e expressa responsabilidade pelas obrigações sociais e de
proteção aos seus empregados, bem como pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e
comerciais resultantes da execução do objeto.

10.3 Fica eleito, de comum acordo entre as partes, o Foro da Comarca de Carazinho/RS, para dirimir
quaisquer litígios oriundos do presente contrato, com renúncia expressa a qualquer outro por maisprivilegiado que seja.

E, por estarem justos e contratados, firmam o presente instrumento que, lido e achadoconforme, vai assinado pelas partes.

Carazinho (RS), 29 de agosto de 2017.
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