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DECRETO N° 4.6051  DE 25 DE JANEIRO DE 2021 

Autoriza, de forma excepcional, o pagamento 
de adicional de insalubridade aos profissionais 
da área de Saúde, que estiverem no efetivo 
exercício de seus afazeres, em ação direta ao 
enfrentamento da pandemia do novo 
coronavírus COVID-19, promovidas pela 
Secretaria Municipal de Saúde, e dá outras 
providencias. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE JURUTI, ESTADO DO PARÁ, em exercício, no uso de suas 
atribuições que lhe confere o inciso XXVII,, do art. 63, da Lei Orgânica do Município de Juruti, e: 

CONSIDERANDO a declaração de situação de emergência do Município de Juruti, ante ao 
contexto da decretação de emergência em saúde pública de interesse nacional pelo Ministério 
da Saúde e Declaração de condição de Pandemia de infecção humana pelo novo coronavírus 
definida pela Organização Mundial de Saúde, através do Decreto n° 091/2020 - GABI/PMJ, de 
16 de março de 2020. 

CONSIDERANDO a rápida e expressivo avanço do contágio da população, internacional, 
nacional e local, pelo novo coronavírus (COVID-19)., registrando milhares de pessoas 
contaminadas e milhares de óbito no Brasil, inclusive com ocorrência em Juruti; 

CONSIDERANDO a absoluta necessidade de adoção de medidas preventivas a fim de minimizar 
os efeitos da pandemia em questão, a fim de proteger de forma adequada à saúde e a vida da 
população jurutiense; 

CONSIDERANDO o empenho, dedicação e competênda externada pelos profissionais de saúde 
que integram o quadro de servidores da Secretaria Municipal de Saúde, que estão 
díuturnamente no combate a esta pandemia; 

CONSIDERANDO o registro de dezenas de caso de profissionais que contraíram a COVID19, 
em razão do efetivo exercício de seu mister com ocorrência de morte, 

DECRETA: 

Art. 10  - Fica concedido, de forma excepcional e pelo período de 90 (noventa) dias, o adicional 
de insalubridade, aos profissionais de saúde lotados na Secretaria de Saúde, extensivo a 
agentes comunitários de saúde, agentes de endemias, agentes de epidemiologia, agente de 
vigilância epidemiológica, comissionados que estejam exercendo diretamente ações voltadas 
para o enfrentamento do coronavírus. 

Parágrafo único - o adicional de insalubridade fica concedido, também, aos agentes de 
serviços gerais e assistentes administrativos que estejam atuando nas unidades de saúde e 
hospital municipal de Juruti, nas ações diretamente voltadas para o enfrentamento do 

coronavírus (COVID-19). 

Art. 20 - Fica concedido, de forma excepcional e pelo período de 90 (noventa) dias a partir de 
janeiro de 2021, o adicional de insalubridade, aos agentes de serviços gerais, agente de 
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serviços urbanos, lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura, que exerça suas funções na 
coleta, na varrição e demais servidores  que desenvolva suas atividades junto ao cemitério local. 

Art. 30  Por se tratar em caso excepcional, mesmo com a edição do Decreto n° 4.240, de 27 

de março de 2020, que aprova o laudo de insalubridade e periculosidade e regulamenta a 

concessão dos adicionais de insalubridade e periculosidade, o adicional que trata o art 10  e seu 

Parágrafo único, e, o segundo deste Decreto, será pago por percentual único de 20% (vinte por 

cento), incidentes sobre o vencimento básico do servidor, durante os meses de janeiro, 

fevereiro e março de 2021 

§ 10  No caso de recair sobre o servidor os adicionais de insalubridade e a periculosidade, o 

mesmo deverá optar por um dos adicionais, por expressa vedação legal. 

§ 20  - No caso de servidor já perceber o adicional de insalubridade inferior a 20% (vinte por 

cento), ser-lhe-á concedido até o limite do percentual estabelecido no art. 30  deste Decreto. 

§ 30 - Quando o servidor já perceber o adicional de insalubridade superior a 20% (vinte por 

cento), fica vedado qualquer acréscimo. 

§ 40 caso o servidor tenha direito a percentual superior a 20% (vinte por cento), previsto no 

laudo de insalubridade e periculosidade do anexo do Decreto Municipal, ser-lhe-á concedido 

aquele. 

Art. 40  - Fica autorizada a Secretaria Municipal de Saúde, pela indicação dos servidores que 

farão jus ao percebimento do adicional previsto neste Decreto, com estrita observância ao 

efetivo exercício de seu mister ao COVID-19, e, a Secretaria Municipal de Administração, para 

proceder o incremento salarial aqui previsto. 

Art. 50  A Secretaria Municipal de Infraestrutura indicará os servidores que farão jus ao 

percebimento do adicional previsto no art. 20  deste Decreto, e, a Secretaria Municipal de 

Administração, para proceder o incremento salarial aqui previsto. 

Art. 60  O servidor que deixar de prestar serviço nas condições previstas no art. 1,  e art. 20  

deste Decreto, deixará de perceber o adicional de insalubridade. 

Art, 70 - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos de 

04 de janeiro de 2021. 

Art 80 - Revogam-se as disposições em contrário. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Juruti em exercício, 25 de janeiroíde 2021. 

W' /V 	 Iãe 
FLADIMIR AZEVEDO ANDRADE 	 ADAIAS RAMO% 
Prefeito Municipal, de Juruti em Exercício 
	

Secretário MU3O  a'e Saúde 
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Publicado em 25 de janeiro de 2021, conforme preconiza o alt 79 da Lei Orgânica 
do Município de Juruti/PA. 

Ricardo Augusto Pantoja de Faias 
Secretário 	Adminitra 
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Ricardo Augusï* antoja de Farias 
Secretário Municipal de Administração 

Decreto n04.488/2021 
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CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO DE DECRETO 

CERTIFICAMOS que o DECRETO no 4.605/2021 de 25 de janeiro de 2021, foi 
publicado, nesta data, mediante afixação no quadro de aviso da Prefeitura Municipal de Juruti, 
conforme autorização da Lei Orgânica do Município de Juruth 

JURUTI/PA, 25 de janeiro de 2021 

Ricardo Augusto Pantoja de Faflas 

Secretário Muni 	AdminiStraaO 

Decreto  '.  2021 

RICARDO AUGUSTO PANTOJA DE FARIAS 
Secretário Municipal de Administração 


