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DECRETO Nº. 1504 DE 18 DE NOVEMBRO DE 2022. 

“REGULAMENTA O INCISO XIII DO ARTIGO 101 DA LEI 

ORGÂNICA MUNICIPAL E A LEI COMPLEMENTAR Nº 67 DE 11 DE 

ABRIL DE 2019 E ADOTA LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES DO 

AMBIENTE DE TRABALHO - LTCAT, E DA OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS.” 

 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PRINCESA, EDILSON MIGUEL 

VOLKWEIS, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo art. 69, IX 

e X da Lei Orgânica Municipal; e  

 

CONSIDERANDO, a previsão do art. 101, inciso XIII da Lei Orgânica Municipal informando que haverá 

pagamento das atividades penosas, insalubres ou perigosas conforme regulamentação em Lei; 

CONSIDERANDO o disposto na Lei Complementar nº 67 de 11 de abril de 2019 que regulamenta o 

pagamento do adicional de insalubridade e periculosidade aos servidores públicos municipais; 

CONSIDERANDO, que no ano de 2022, todos os riscos foram reavaliados, todas as aferições necessárias 

foram realizadas e os laudos foram atualizados; 

CONSIDERANDO a contido no Laudo de Técnico das Condições do Ambiente de Trabalho - LTCAT, 

elaborado pelo Serviço Social da Industria – SESI; 

CONSIDERANDO o relatório consistente no Resumo das Condições de Insalubridade e periculosidade, 

apresentado pela empresa contratada, através do qual está patentemente demonstrado as unidades 

administrativas respectivas, a relação dos cargos e atividades desenvolvidas, bem como ainda os graus de 

insalubridade, periculosidade e/ou atividades penosas e os respectivos agentes de risco e o adicional a 

receber; 

CONSIDERANDO que caberá ao Poder Executivo na forma do art. 12 da LC nº 67/2019 regulamentar e 

homologar o referido laudo, a fim de que possa enquadrar todos os servidores públicos municipais, bem 

como ainda, propiciar a percepção dos referidos adicionais. 

 

D E C R E T A  

 

Art. 1º Fica Homologado o Laudo Técnico das Condições do Ambiente de Trabalho - LTCAT, elaborado 

pelo Serviço Social da Industria – SESI, com efeitos financeiros a partir de sua publicação, conforme 

previsão do art. 4º da LC nº 67/2019. 

Art. 2º A partir da publicação deste Decreto, os servidores enquadrados nas situações indicadas no laudo 

técnico farão jus ao respectivo adicional de insalubridade ou periculosidade, nos percentuais indicados 

pelos peritos subscritores da LTCAT. 



Parágrafo único. O Departamento de Recursos Humanos deverá rever o enquadramento de todos os 

servidores municipais ao laudo técnico, inclusive daqueles que possuem decisão judicial. 

Art. 3º Não é enquadrado como atividade perigosa nos termos do art. 11, §3º da LC 67/2019, os serviços 

realizados pelos servidores que acompanham o respectivo serviço de abastecimento. 

Parágrafo único. Atividade de abastecimento será considerada perigosa para os servidores que trabalham 

exclusivamente como operadores da bomba de combustível, e para aqueles que exercem efetivamente as 

atividades na área de risco, conforme Anexo II da NR 16. 

Art. 4º Este Decreto entra em vigor a partir da data de sua publicação. 

ESTADO DE SANTA CATARINA, 18 DE NOVEMBRO DE 2022. 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PRINCESA 

_____________________________________ 

EDILSON MIGUEL VOLKWEIS 

P r e f e i t o  M u n i c i p a l  

 

 
Este Decreto foi Registrado e Publicado na forma da Lei. 
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Sabrina Bonfante 
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