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DECRETO N° 4.803/2021 DE 01 DE ABRIL DE 2021 

PRORROGAÇÃO DO DECRETO n° 
4.605/2021 DE 25/01/2021, DO 
PAGAMENTO DO ADICIONAL DE 
INSALUBRIDADE NO PERCENTUAL DE 
20% (VINTE POR CENTO) AOS 
PROFISSIONAIS DA ÁREA DE SAÚDE 
COM ATUAÇÃO NA LINHA DE FRENTE 
DO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA DA 
COVID-19 PROMOVIDAS PELA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, E 
DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS. 

A PREFEITA MUNICIPAL DE JURUTI, ESTADO DO PARÁ, no uso de suas 
atribuições que lhe confere o inciso XX-VII, do art. 63, da Lei Orgânica do 
Município de Juruti, e: 

CONSIDERANDO o aumento de casos confirmados de Coronavírus (COVID-
19) no Município de Juruti, estado do Pará; 

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 caronavírus definida pela 
Organização Mundial de Saúde, através do Decreto n°091/2020 - GABI/PMJ, 
de 16 de março de 2020; 

CONSIDERANDO o atual momento da pandemia, com indicadores crescentes 
em quase todo o país, inclusive com casos comprovados de nova variante, com 
potencial inclusive mais elevado de transmissibilidade; 

CONSIDERANDO a rápida e o aumento exponencial de pacientes infectados 
pela COVID-19, bem como o 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 
nosso município - Juruti, estado do Pará; 

CONSIDERANDO a necessidade de adotar medidas sanitárias mais rigorosas, 
visando o enfrentamento da COVID-19, a fim de minimizar os efeitos da 
pandemia e como forma de proteger de forma adequada à saúde e a vida da 
população jurutiense; 

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

CONSIDERANDO o consenso internacional de que o Coronavírus é altamente 
contagioso, o qual requer um atendimento complexo e especializado. 

DECRETA: 

Art. 1° - Fica prorrogado o Decreto n° 4.605/2021 de 25/01/2021, de forma 
excepcional e pelo período de 60 (sessenta) dias, o adicional de insalubridade 
no percentual de 20% (vinte por cento), aos profissionais de saúde lotados na 
Secretaria Municipal de Saúde, aos 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 caronavírus. 

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, com atuação na linha 
de frente do enfrentamento à pandemia da covid- 19. 

Art. 2° - Fica concedido, de forma excepcional e pelo período de 60 (sessenta) 
dias a partir de 01/04/2021, o adicional de insalubridade no percentual de 
20% (vinte por cento), aos agentes de serviços gerais, agente de 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. 3° - 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. l 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 
abril e maio. 

§ lO 
- 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. 

§ 2° - 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. 3° deste Decreto. 

§ 3° - Quando o servidor já perceber o adicional de insalubridade superior a 
20% (vinte por cento), fica vedado qualquer acréscimo. 7) ,.. 
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§ 
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 aumento salarial aqui 
previsto. 

Art. 50 - A Secretaria Municipal de Infraestrutura indicará os servidores que 
farão jus ao percebimento do adicional previsto no art. 2° deste Decreto, e a 
Secretaria Municipal de Administração, para proceder o incremento salarial 
aqui previsto. 

Art. 6° - O servidor que deixar de prestar serviço nas condições previstas no 
art. l, e art. 2° deste Decreto, deixará de perceber o adicional de 
insalubridade. 

Art. 70 - o direito à percepção do adicional de insalubridade no percentual de 
20% (vinte por cento) cessará com a eliminação das condições ou dos riscos 
que deram causa à decretação do estado de calamidade pública. 

Art. 8° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 90 - Revogam-se as disposições em contrário. 

DÊ-SE CIENCIA, REGISTRA-SE, PUBLICA-SE E CUMPRA-SE. 

Gabinete da Prefeita Municipal de Juruti, em 01 de Abril de 2021. 

GV 
LUCIDIA BENIT DE ABREU BATISTA 

Prefeita M nicipal de Juruti 

Publicado em conformidade com o estabelecido no art. 79 da Lei orgânica do 

Município de Juruti. 

%Cardo ow •jada pariu  
Cretá,jo Uumcipaj 

Decreto 4 488/2021  ao  

RICARDO AUGUSTO PANTOJA DE FARIAS 
Secretário Municipal de Administração 
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CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO DE DECRETO 

CERTIFICAMOS que a DECRETO N° 4.803/2021 DE 01 DE ABRIL 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 Juruti. 

Juruti/ PÁ, em 01 dia de Abril de 2021. 

Ricardo Augu'o 'a de Farias 
Secretâflo Municipal deMmlnistxação 

Por Delegação 
Decreto 4.50312021 de 1110112021 

RICARDO AUGUSTO PANTOJA DE FARIAS 
Secretário Municipal de Administração 

Por Delegação 
Decreto n04.503/2021 


