














































 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO REDONDO 

         Estado do Rio Grande do Sul 
             Fones: (053) 224-0120, 224-0210  Fax: (053) 224-0031 

             Avenida dos Pinhais, 53 - CEP 96150-000 

             CNPJ: 91558650/0001-02 

 

LEI Nº 1.530/2009  

 

“ALTERA ARTIGOS DA SEÇÃO V – DA ESTABILIDADE, DA LEI 041/1990, A 

QUAL DISPÕE SOBRE O REGIME JURÍDICO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 

DO MUNICÍPIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.” 

 

               RUI VALDIR OTTO BRIZOLARA, PREFEITO MUNICIPAL DE MORRO 

REDONDO/RS, no uso de suas atribuições legais: 

 Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: 

 

Art. 1º. O art.20 e o art.21, da Lei 041/99, que “Dispõe sobre o Regime Jurídico dos 

Servidores Públicos do Município e dá outras providências”, passam a vigorar com a 

redação determinada por esta Lei: 

 Art. 20 - O servidor nomeado para cargo de provimento efetivo em virtude 

de concurso público adquire estabilidade após três (03) anos de efetivo exercício, na 

forma desta Lei.       

 Parágrafo único - O servidor estável só perderá o cargo: 

 I - em virtude de sentença judicial transitada em julgado; 

 II - mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla 

defesa; 

 III - mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, na 

forma de lei complementar, assegurada ampla defesa.  

  IV - para cumprimento dos limites da despesa com pessoal, nos termos da 

Constituição Federal e da legislação correlata. 

 

                    Art. 21 - Ao entrar em exercício, o servidor nomeado para cargo de 

provimento efetivo ficará sujeito a estágio probatório por período de 03 (três) anos, 

durante o qual a sua aptidão, capacidade e desempenho serão objeto de avaliação por 

Comissão Especial designada para esse fim, com vista à aquisição da estabilidade, 

observados os seguintes quesitos: 

 I - assiduidade; 

 II - pontualidade; 

 III - disciplina; 

 IV - eficiência; 



 V - responsabilidade; 

 VI - relacionamento. 

                   § 1º - É condição para a aquisição da estabilidade a avaliação do 

desempenho no estágio probatório nos termos deste artigo.  

 § 2º - A avaliação será realizada por trimestre e a cada uma corresponderá 

um competente boletim, sendo que cada servidor será avaliado somente quando no 

efetivo exercício do cargo para o qual foi nomeado. 

 § 3º - Somente o afastamento decorrente do gozo de férias legais não 

prejudica a avaliação do trimestre e o implemento do triênio. 

 § 4º - Todos os demais afastamentos no período considerado suspendem a 

avaliação do estágio probatório, cujo prazo ficará automaticamente protelado até o 

implemento do efetivo exercício do trimestre. 

 § 5º - Três meses antes de findo o período de estágio probatório, a avaliação 

do desempenho do servidor, realizada de acordo com o que dispuser a lei ou 

regulamento, será submetida à homologação da autoridade competente, sem prejuízo da 

continuidade de apuração dos quesitos enumerados nos incisos I a VI do “caput” deste 

artigo. 

 § 6º - Em todo o processo de avaliação, o servidor deverá ter vista de cada 

boletim de estágio, podendo se manifestar sobre os itens avaliados pela(s) respectiva(s) 

chefia(s), devendo apor sua assinatura. 

 § 7º - O servidor que não preencher alguns dos requisitos do estágio 

probatório deverá receber orientação adequada para que possa corrigir as deficiências. 

 § 8º - Verificado, em qualquer fase do estágio, resultado insatisfatório por 

três avaliações consecutivas, será processada a exoneração do servidor. 

 § 9º - Sempre que se concluir pela exoneração do estagiário, ser-lhe-á 

assegurada vista do processo, pelo prazo de cinco dias úteis, para apresentar defesa e 

indicar as provas que pretenda produzir. 

 § 10 - A defesa, quando apresentada, será apreciada em relatório conclusivo, 

por comissão especialmente designada pelo Prefeito, podendo, também, serem 

determinadas diligências e ouvidas testemunhas. 

 § 11 - O servidor não aprovado no estágio probatório será exonerado ou, se 

estável, reconduzido ao cargo anteriormente ocupado observados, os dispositivos 

pertinentes. 

 § 12 - O estagiário, quando convocado, deverá participar de todo e qualquer 

curso específico referente às atividades de seu cargo. 

 

 § 13 - Nos casos de cometimento de falta disciplinar, inclusive durante o 

primeiro e o último trimestre, o estagiário terá a sua responsabilidade apurada através de 

sindicância ou processo administrativo disciplinar, observadas as normas estatutárias,  



independente da continuidade da apuração do estágio probatório pela Comissão 

Especial. 

   Art. 2º - Revogam-se as disposições em contrário das Leis municipais n.  

041/90, 283/95 e 485/99. 

  

                  Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

Gabinete do prefeito, 17 de novembro de 2009. 

 

 

Rui Valdir Otto Brizolara 

Prefeito Municipal 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



 

            PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO REDONDO 
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 LEI Nº 1.587/2010 
 

““DEFINE AS ATIVIDADES INSALUBRES E PERIGOSAS PARA 
EFEITO DE PERCEPÇÃO DO ADICIONAL CORRESPONDENTE”. 
 

  Rui Valdir Otto Brizolara, Prefeito Municipal de Morro Redondo, no uso 

de suas atribuições legais; 

                     Faço saber que Poder Legislativo Municipal aprovou e eu sanciono e 

promulgo a seguinte Lei: 

 
          Art. 1° - São consideradas atividades insalubres para efeito de percepção 

do adicional previsto na Lei municipal nº 169/93, as abaixo mencionadas conforme 

classificação dos agentes de risco nas atividades laborais: 

 

 I – ATIVIDADES INSALUBRES DE GRAU MÉDIO 20% fundamentadas na 

NR15 – anexo 14 (agentes biológicos). 

▪ Trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, ou com material 

infecto contagiantes em hospitais, serviços de emergência, enfermarias, 

ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos 

cuidados de 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); 

▪ Hospitais, ambulatórios, postos de vacinação destinados ao trato de animais 

(aplica-se somente ao pessoal que tenha contato direto com tais animais); 

▪ Cemitérios (exumação de corpos); 

▪ Estábulos e cavalariças; 

▪ Resíduos de animais deteriorados; 

▪ Limpeza de banheiros de uso público; 

▪ Varrição, limpeza, capina e conservação de ruas estradas. 

 

II- ATIVIDADES INSALUBRES DE GRAU MÉDIO 20% fundamentadas na 

NR 15 – anexos 7, 10 e 13. 

▪ Pintura à pincel com tintas esmaltes, vernizes, solventes contendo 

hidrocarbonetos  aromáticos; 

▪ Atividades com construção e manutenção de prédios (manuseio de cal, 

cimento, tinta em pó); 

▪ Aplicações de inseticidas; 



▪ Atividades em locais alagados ou encharcados com umidade excessiva; 

▪ Trabalhos de Raios-X (pessoal técnico); 

▪ Atividades com solda eletrodo revestido, plasma, TIG, MIG, oxiacetilênica. 

 

III- ATIVIDADES INSALUBRES DE GRAU MÁXIMO 40% fundamentadas 

na NR 15– anexo 14. 

Trabalho ou operações em contato permanente com:                                       

▪ Pacientes em isolamento por doenças infecto contagiosas, bem como objetos 

de seu uso, não previamente esterilizados; 

▪ Carnes, glândulas, vísceras, sangue, ossos, couros, pêlos e dejetos de animais 

portadores de doenças infecto contagiosas (carbúnculos, brucelose, tuberculose);  

▪ Esgotos (galerias e tanques); 

▪ Coleta e industrialização de lixo urbano; 

 

IV- ATIVIDADE INSALUBRE DE GRAU MÁXIMO 40% fundamentada na 

NR 15 anexo 13. 

▪ Manuseio com graxas e óleos lubrificantes; 

 

V - ATIVIDADES E OPERAÇÕES PERIGOSAS 30% fundamentadas na NR 

16, para efeito de percepção do adicional previsto na Lei municipal nº 169/93.  

                           Art. 2º. É exclusivamente suscetível de gerar direito à percepção do 

adicional de insalubridade e periculosidade de modo integral, o exercício pelo servidor 

de atividades constantes nos artigos 1º e 2º desta Lei, em caráter habitual e em situação 

de exposição contínua ao agente nocivo ou perigoso.  

                           Parágrafo 1º. O exercício de atividade insalubre ou perigosa em caráter 

esporádico ou ocasional, não gera direito ao pagamento do adicional. 

                          Parágrafo 2º. O percentual de que trata o inciso V incidirá sobre o 

salário do servidor sem quaisquer vantagens de acréscimos. 

 

                           Art. 3º. 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 (EPIs) ou adoção de medidas que 

conservem dentro de limites toleráveis e seguros; 

                           II – o servidor deixar de trabalhar em atividades insalubres ou 

perigosas: 

                           III – o servidor negar-se a usar equipamento de proteção individual 

(EPI); 

 

                          Art. 4º - Os percentuais de que tratam os artigos 1º e 2º desta Lei, 

incidirão sobre a remuneração básica do padrão I, do Plano de Cargos e Funções deste 

município, conforme Lei municipal nº 173/93. 

 

                          Art.5º. A despesa decorrente desta Lei correrá à conta de dotações 

orçamentárias próprias. 

                          Art.6º. Ficam revogadas as Leis nº 180, de 13-07-93 e nº 975, de 30-03-

04. 



 

                          Art.7º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

Gabinete do Prefeito, em 08 de julho de 2010. 

 

Rui Valdir Otto Brizolara  

Registre-se e publique-se                              Prefeito Municipal 
Darli Rosana Lettnin Thiel 

 SMAF 

 


