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ATOS DO PODER EXECUTIVO

DECRETO N.º 101/2021
Lajeado-TO, 01 de agosto de 2021.

 
Dispõe sobre o pagamento de adicional de insalubridade 
aos servidores da Saúde que estejam exercendo atividades 
vinculadas ao atendimento de pacientes suspeitos e/ou 
infectados pelo CORONAVÍRUS(COVID-19) atuando 
dentro da unidade Pedro Batu, enquanto durar a situação 
de pandemia, e dá outras providências;

O Prefeito Municipal de Lajeado, Estado do Tocantins, no uso das 
atribuições legais, e; 

Considerando o disposto no at. 7º, XXIII da Constituição Federal, que 
prevê o pagamento de adicional de insalubridade para as atividades penosas, 
insalubres ou perigosas;

Considerando que a Lei Municipal nº1818/2007, Estatuto dos 
Servidores Públicos do Município de Lajeado-TO prevê em seu inciso III, art.70, 
o pagamento de adicional pelo exercício de atividades insalubres, perigosas ou 
penosas;

Considerando a declaração da Organização Mundial de Saúde, em 11 
de março de 2020, de situação de pandemia relacionada à infecção pelo novo 
CORONAVÍRUS (COVID-19);

Considerando o Decreto Municipal nº 073/2021 que dispõe sobre a 
prorrogação do Estado de Calamidade e o enfrentamento a pandemia/coronavírus   
no Município de Lajeado-TO;

Considerando a necessidade compensar financeiramente as equipes 
multiprofissionais na atuação frente à pandemia do CORONAVÍRUS(COVID-19);

Considerando a necessidade de se garantir a primazia do interesse 
público e de se manter a prestação dos serviços no âmbito da Administração 
Pública Municipal;

Considerando ainda que o Município pode tomar medidas 
excepcionais nesse momento de crise por conta do CORONAVÍRUS;

DECRETA:
Art. 1º – Aos servidores da área da saúde, lotados na Secretaria 

Municipal de Saúde de Lajeado-TO, em especifico para unidade Pedro Batu, que 
estejam exercendo atividades diretamente vinculadas ao atendimento de pacientes 
suspeitos e/ou infectados pelo CORONAVÍRUS (COVID-19), será devido o 
pagamento de adicional de insalubridade no percentual de 40% (quarenta por 

cento), calculado sobre o vencimento base do cargo que ocupa.

Art. 2º – Aos servidores que já recebem adicional de insalubridade em 
percentuais menores que o estabelecido neste Decreto, mas que se enquadrem 
na situação de que trata o artigo anterior, aplica-se o percentual ora estabelecido, 
pelo tempo que perdurar a situação de pandemia.

Art. 3º – Os servidores que já recebem adicional de insalubridade em 
grau máximo não farão jus ao recebimento do benefício que trata este Decreto.

Art. 4º – O servidor que faltar as atividades, integral ou parcialmente, 
durante o mês, injustificadamente, não fará jus ao benefício deste Decreto.

Art. 5º – O pagamento do adicional de insalubridade nos termos 
que trata este Decreto será feito de acordo com a efetividade no trabalho 
desempenhado, cuja constatação e atesto será realizada pela Secretaria Municipal 
de Saúde de Lajeado/TO.

Art. 6º – O direito à percepção do adicional de insalubridade nos 
termos que trata este Decreto correrá à conta de dotações orçamentárias 
correspondentes, exclusivas para este fim, de forma que cessará imediatamente 
após a eliminação as condições que deram causa à decretação do estado de 
calamidade pública neste Município.

 Art. 7º - Os casos omissos neste Decreto serão submetidos a análise 
e apreciação da Assessoria Jurídica e ao Chefe do Executivo.

Art. 8º - Este Decreto entrará em vigor na data da sua publicação, 
retroagindo seus efeitos ao dia primeiro de agosto de 2021, e permanecerão 
enquanto perdurar a situação de emergência em saúde pública no Município de 
Lajeado e, conforme determinação do Chefe do Poder Executivo Municipal.

Art. 9º - Revogam-se as disposições em contrário.

Dê-se ciência. Cumpra-se. Publique-se.

GABINETE DO PREFEITO DE LAJEADO, ESTADO DO 
TOCANTINS, aos 02 dias do mês de agosto de 2021.

_________________________________________
ANTÔNIO LUIZ BANDEIRA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL DE LAJEADO

PORTARIA Nº 021/2021/GAB/PREF
LAJEADO/TO, 02 AGOSTO DE 2021.

“Regulamenta pagamento insalubridade, de servidor 
cedido, e dá outras providências”.

ANTÔNIO LUIZ BANDEIRA JUNIOR, Prefeito do Município de 
Lajeado, Estado do Tocantins, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 
141, inciso II alínea ‘a’ c/c art. 70, incisos VII e XIV da Lei Orgânica,

RESOLVE:
Art. 1° - O pagamento do adicional de insalubridade previsto na Lei 

Municipal nº 389/2013, compete ao órgão ou entidade no qual o servidor esteja 
em exercício, seja na condição de cedido ou requisitado e que neste órgão ou 
entidade efetivamente trabalhe, com habitualidade ou em contato permanente 
com a condição insalubre, comprovada mediante art. 20 da Lei Estadual nº 
2.670/2021 

Art. 2° - A presente Portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas disposições em contrário. 

Registre-se, Publique-se, Cumpra-se.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE LAJEADO, aos 02 
dias do mês de Agosto 

de 2021. 

Antônio Luiz Bandeira Junior
Prefeito Municipal
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