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LEI COMPLEMENTAR Nº 56, DE 03 DE OUTUBRO DE 2022.

ALTERA A LEI MUNICIPAL Nº 498/2001, DE 10 DE
SETEMBRO DE 2001 - ESTATUTO DOS SERVIDORES
PÚBLICOS MUNICIPAIS - E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Rafael Marin, Prefeito do Município de Serra Alta, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições
legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, faz saber que a Câmara de Vereadores aprovou
e fica sancionada a seguinte Lei Complementar:

Art. 1º  A Lei Municipal nº 498, de 10 de setembro de 2001 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais),
passa a vigorar com as seguintes alterações:

"Art. 55. Os servidores que trabalham com habitualidade em locais considerados insalubres ou
perigosos, farão jus a 10%, 20% ou 40% de adicional de insalubridade sobre o menor vencimento
pra�cado pelo município e 30% de adicional de periculosidade a ser calculado com base no vencimento
do servidor, conforme laudo técnico de condições ambientais do trabalho, elaborado por profissional
especializado na área de segurança do trabalho, homologado por Decreto Municipal.

§ 1º Observado o disposto no caput, o servidor que trabalhar em local insalubre e perigoso, ao
mesmo tempo, deverá optar por um dos adicionais.

§ 2º O direito ao adicional de insalubridade ou periculosidade cessa com a eliminação das condições
ou dos riscos que deram causa a sua concessão." (NR)

"Art. 63. A remuneração das férias, acrescida de um terço, será calculada com base na remuneração
do cargo ocupado no mês anterior a sua concessão, e paga até 2 (dois) dias antes do início do respec�vo
período de gozo.

§ 1º Não será considerado como remuneração, para fins deste ar�go, os valores recebidos pelo
servidor a �tulo de adicional de horas extraordinárias, adicional de sobreaviso e adicional noturno, pagos
no mês da concessão do gozo.

§ 2º Acrescentar-se-á no cálculo do adicional de um terço a média do adicional de horas
extraordinárias, do adicional de sobreaviso e do adicional noturno realizados nos úl�mos doze meses."
(NR)

Art. 2º  Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação no DOM/SC, nos termos do Art.
3º da Lei Municipal nº 958/2013, de 22 de maio de 2013. Revogam-se as disposições em contrário.

Serra Alta, 03 de outubro de 2022.
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