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-  DISPÕE SOBRE: A CONCESSÃO DE ADICIONAL

HROTvCOLO DE PERICULOSIDADE PARA A GUARDA
Em, o4 iJs_i2s^ í MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA E DÁ

OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Câmara 'luniclpa' J.
Barra o«» ífanta Ro«a

Senhor Presrdente:

O Vereador infra-assinado, no uso de suas atribuições legais, solicita à

Vossa Excelência, após ouvido o Plenário, encaminhar o presente ao Exmo. Sr.

Prefeito Municipal, requerendo com base na legislação vigente, a elaboração de

Projeto de Lei, que Concede adicional de periculosidade a Guarda Municipal de

Barra de Santa Rosa em caráter permanente, enquanto perdurar a atividade

perigosa. Para tanto, este requerente, entende na forma legal, que o referido

Projeto, tem que ser proposto pelo Poder Executivo Municipal, tendo em vista

acarretar aumento de despesa ao Município, Para tanto, segue em anexo,

minuta do Projeto de Lei. que servirá de base, na sua elaboração,

JUSTIFICATIVA

Conforme, Art. 193. São consideradas atividades ou operações perigosas,

na forma da regulamentação aprovada pelo Ministério do Trabalho e Emprego,

aquelas que, por sua natureza ou métodos de trabalho, impliquem risco

acentuado em virtude de exposição permanente do trabalhador. Deste modo,

fica a Guarda sendo um órgão de execução da política Municipal de Segurança

Urbana e Rural, conforme necessidade de serviço, a qual tem por objetivo a

proteção e a vigilância dos bens, serviços e instalações municipais, bem como a

colaboração na segurança pública e comunitária, cabendo-lhe em especial:

exercer, no âmbito do Município de Barra de Santa Rosa, ações de segura,
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proteção escolar; controle do espaço de uso público, em especial quanto,

fiscalização do comércio ambulante nas vias e logradouros públicos; proteção

de pessoas em situação de risco, encaminhando-as e apoiando as ações sociais,

em conformidade com os programas e ações integradas.

Diante disso, para que a nossa Guarda Municipal possa atuar de forma

mais efetiva na segurança de toda a sociedade Barrense, conto com o apoio dos

nobres pares para aprovarem o presente Requerimento, que reputo de grande

relevância ao interesse público.

REQUEIRO ainda à Mesa. na forma Regimental, depois de ouvido o

Plenário, caso seja aprovado, oficiar ao senhor Prefeito Municipal, solicitando-

Ihe as seguintes informações;

1 - Diante do acima exposto, a Prefeitura Municipal, juntamente com a
secretaria competente, pretende executar o Requerimento acima indicado.?

2 - Se a resposta do item 1 for positiva, qual a data prevista para a
elaboração do Projeto?

3 - Se negativa a resposta do item 1, qual o motivo?

4 - Outras informações pertinentes.

Sala das Sessões "Ver. EDVALDO MARTINS DE OLIVEIRA".

Barra de Santa Rosa- PB 04 de outubro de 2019.

(J José Robson Martins

Vereador Proponente
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Minuta do Projeto de Lei de N® ^20^9, de de Outubro de 2019.

DISPÕE SOBRE: A CONCESSÃO DE ADICIONAL

DE PERICULOSIDADE PARA A GUARDA

MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA E DÁ

OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Art. 1® Concede adicional de periculosidade a Guarda Municipal de Barra de

Santa Rosa em caráter permanente, enquanto perdurar a atividade perigosa.

Art. 2®. O Guarda Municipal fará jus ao adicional de periculosidade enquanto
estiver afastado do serviço sem prejuízo de vencimentos ou salários e demais

vantagens do cargo ou da função, em virtude de:

I - Férias;

II - Casamento;

III - falecimento do cônjuge, filhos, pais e irmãos;

IV - Falecimento dos sogros, padrasto ou madrasta;

V - Serviços obrigatórios por lei;

VI - Licença quando acidentado ou ferido no exercício de suas funções ou por

doença profissional;

VII - licença prêmio;

VIII - licença para tratamento de saúde;
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IX - Faltas abonadas;

X - Missão ou estudos, dentro do Estado, dentro do território nacional ou no

estrangeiro;

XI - participação em congressos e outros certames culturais, técnicos e científicos;

XII - participação em provas de competição desportiva;

XIII - doação de sangue, na forma prevista em lei;

PARÁGRAFO ÚNICO; Somente terá direito ao adicional de periculosidade,

quem estiver em exercício da função, por se tratar de vantagem pecuniária de

caráter transitório, o adicional cessa no momento em que o guarda deixa de

exercer a função, ou seja, não é incorporado aos vencimentos e proventos para

cálculo da aposentadoria. Conforme Lei 12.740 de 08 de dezembro de 2012.

Art. 3® As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta das

dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.

Art. 4® Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as

disposições em contrário.

Art. 5® Fica instituído o Regime Especial de Trabalho da Guarda Municipal

corresponde à prestação de, no mínimo, 30 horas semanais de trabalho, e

caracterizado pelo cumprimento de horário irregular, sujeito a plantões noturnos

e outros similares, na forma a ser estabelecida em regulamento, observadas

sempre as características, peculiaridades e necessidades do serviço.

Art. 6® O Poder Executivo regulamentará esta Lei, no prazo de 90 (noventa) dias,

contados da data de sua publicação.
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JUSTIFICATIVA

Conforme, Art. 193. São consideradas atividades ou operações perigosas,

na forma da regulamentação aprovada pelo Ministério do Trabalho e Emprego,

aquelas que, por sua natureza ou métodos de trabalho, impliquem risco

acentuado em virtude de exposição permanente do trabalhador.

Deste modo, fica a Guarda sendo um órgão de execução da política Municipal

de Segurança Urbana e Rural, conforme necessidade de serviço, a qual tem por

objetivo a proteção e a vigilância dos bens, serviços e instalações municipais,

bem como a colaboração na segurança pública e comunitária, cabendo-lhe em

especial;

I - Exercer, no âmbito do Município de Barra de Santa Rosa. ações de segurança,

conforme, Art. 144 § 8° da Constituição Federal.

a) a proteção escolar;

b) o controle do espaço de uso público, em especial quanto:

1. à fiscalização do comércio ambulante nas vias e logradouros públicos;

2. à proteção de pessoas em situação de risco, encaminhando-as e apoiando as

ações sociais, em conformidade com os programas e ações integradas;

3. a eventos realizados ou patrocinados pelo Município;

c) a proteção do agente público;

d) a proteção do patrimônio público municipal;
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e) O apoio às atividades de defesa civil, inclusive nas ações de identificação de

áreas de risco, na transferência de pessoas e famílias e no atendimento em

situação de emergência;

II - Promover mecanismos de interação com a sociedade civil, a fim de identificar

soluções para problemas e Implementar projetos locais voltados à melhoria das

condições de segurança nas comunidades;

III - Atuar articuladamente com os órgãos de políticas sociais Municipais,

Estaduais e da União, visando ações interdisciplinares de segurança no

Município, em conformidade com as diretrizes e políticas de segurança, com

vistas à implementação de ações integradas e preventivas.

A iniciativa se justifica, em razão da edição da Lei n®. 12.740, de 08 de dezembro

de 2012, que alterou o Art. 193 da CLT, e redefiniu os critérios para

caracterização das atividades ou operações perigosas.

0 presente Projeto tem amparo no Art. 144, § 8° da Constituição Federal e Art.

28, caput, da Lei Orgânica do Município de Barra de Santa Rosa que determina

a concessão de adicional de perículosidade aos Guardas Municipais, em virtude

do efetivo exercício de sua profissão.

De acordo com o Art.28 da Lei Orgânica Municipal, será garantida concessão de

perículosidade conforme:

1 - Adicional de remuneração para as atividades consideradas penosas,

insalubres ou perigosas na forma da Lei.

II - Remuneração de serviços extraordinários superiores no mínimo de 50%

(cinqüenta por cento) aos seus vencimentos normais.
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Isto posto, para que assim, a nossa Guarda Municipal possa atuar de forma mais

efetiva na segurança de toda a sociedade barrense, conto com o apoio dos

nobres pares para aprovarem o presente Projeto de Lei, que reputo de grande

relevância ao interesse público.

Sala das Sessões "Ver. EDVALDO MARTINS DE OLIVEIRA"

Barra de Santa Rosa, 04 de outubro de 2019.

José Robson Martins

Vereador Proponente
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