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PROJETO DE LEI Nº ____/2020 

 
LEI Nº________de___de________de 2020. 

 
 

“DISPÕE SOBRE A INCORPORAÇÃO DE ADICIONAIS 
DE INSALUBRIDADE, PERICULOSIDADE, RISCO DE 

VIDA, HORAS EXTRAS E ADICIONAL NOTURNO”. 
 
Art. 1º Os servidores públicos municipais detentores de cargo de provimento 

efetivo que perceberem adicional por exercício de avidades insalubres, perigosas, risco 

de vida, horas extras, ou adicional noturno, dos quais haja contribuição para o Regime 

Próprio de Previdência Social do Município de Osório, farão jus a incorporação destes 

valores à remuneração, quando vier a preencher, as seguintes condições: 

I – Contar com pelo menos cinco anos consecutivos ou dez intercalados de 

recebimento do adicional por exercício de avidades insalubres, perigosas, risco de vida, 

horas extras,  ou adicional noturno.  

II – Se tratando de incorporação do adicional de horas extras, as mesmas devem 

se dar de forma habitual.  

Art. 2º A incorporação deverá ser solicitada no ato de requerimento da 

aposentadoria, sendo incorporada na última remuneração.  

Parágrafo único. Em caso da não efetivação da aposentadoria, será imediatamente 

desconstuído o ato de incorporação.  

Art. 3º Em caso de recebimento de diferentes percentuais, entre adicionais durante 

o período contributivo, será incorporado à média destes percentuais.  

Art. 4º Serão computados para fins de incorporação, somente os períodos que 

houver contribuições sobre os adicionais, recolhidos para o Regime Próprio de 

Previdência Social do Município de Osório.  
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Art. 5º Aos servidores detentores de cargo de provimento efetivo na data de 

entrada em vigência da presente Lei é assegurada a contagem do tempo a ela anterior 

para efeito da incorporação de que trata o artigo 1º. 

 Parágrafo único. Só serão considerados para efeitos de incorporação os períodos 

anteriores em que tenha havido contribuição previdenciária sobre os adicionais, para o 

Regime Próprio de Previdência Social de Osório, nos termos do artigo 4º . 

Art. 6º Aplicam-se as regras contidas nesta Lei, as aposentadorias requeridas e 

não efevadas até a data de entrada em vigência da mesma. 

Art. 7º Esta Lei entra em vigência na data de sua publicação.  

 

 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE OSÓRIO, em 

______de_______________de 2020. 

 

 

Eduardo Aluísio Cardoso Abrahão, 

Prefeito Municipal. 
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS 

  

O presente projeto lei tem o objetivo de regulamentar a incorporação de 

adicionais de insalubridade, periculosidade, risco de vida, horas extras e adicional 

noturno, quando houver contribuições sobre os adicionais, recolhidos para o Regime 

Próprio de Previdência Social do Município de Osório. 

Cumpre ressaltar que a emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro 

de 2003, em seu artigo 6º, previa aposentadoria com proventos integrais1: 

“Art. 6º Ressalvado o direito de opção à aposentadoria pelas normas estabelecidas pelo 
art. 40 da Constituição Federal ou pelas regras estabelecidas pelo art. 2º desta Emenda, 
o servidor da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas 
autarquias e fundações, que tenha ingressado no serviço público até a data de 
publicação desta Emenda poderá aposentar-se com proventos integrais, que 
corresponderão à totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo em que se der 
a aposentadoria, na forma da lei, quando, observadas as reduções de idade e tempo de 
contribuição contidas no § 5º do art. 40 da Constituição Federal, vier a preencher, 
cumulativamente, as seguintes condições: 
I - sessenta anos de idade, se homem, e cinqüenta e cinco anos de idade, se mulher; 
II - trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta anos de contribuição, se 
mulher; 
III - vinte anos de efetivo exercício no serviço público; e 
IV - dez anos de carreira e cinco anos de efetivo exercício no cargo em que se der a 
aposentadoria”. 
 

Além do mais, a respeito do tema havendo legislação municipal, em que 

prevê a incorporação o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, vem se manifestando 

nesse sentido: 

Ementa: RECURSO INOMINADO. PEDIDO DE INCORPORAÇÃO DO ADICIONAL DE 
INSALUBRIDADE AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA POR IDADE. 
POSSIBILIDADE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. Na situação telada, há 
comprovação de que percebeu adicional de insalubridade no percentual de 20%, 
correspondente ao grau médio. O período é de setembro de 1999 a julho de 2006. 
Portanto, a autora adquiriu o direito a incorporar aos seus proventos de aposentadoria o 
adicional de insalubridade percebido por mais de cinco anos ininterruptos. É bem verdade 
que o adicional de insalubridade deixou de ser alcançado à parte autora em determinados 
períodos, no entanto ocorreu em razão de afastamentos. Assim, o argumento do réu, que 
objetiva descaracterizar o pagamento consecutivo da parcela, não merece acolhimento. 
Assim, na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95 e em atenção aos critérios de celeridade, 
simplicidade, informalidade e economia processual elencados no artigo 2º da mesma lei, 
confirma-se a sentença em segunda instância, constando apenas da ata, com 
fundamentação sucinta e dispositivo, servindo de acórdão a súmula do julgamento. 
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.(Recurso Cível, Nº 71007990849, Segunda Turma 
Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Mauro Caum Gonçalves, 
Julgado em: 14-12-2018) 

                                                           
1 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc41.htm acesso em: 14.05.2020 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc41.htm
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Ementa: RECURSO INOMINADO. MUNICÍPIO DE VILA MARIA. SERVIDOR INATIVO. 
REVISÃO DE APOSENTADORIA. INCORPORAÇÃO DO ADICIONAL DE 
INSALUBRIDADE E DO ADICIONAL NOTURNO. POSSIBILIDADE NO CASO 
CONCRETO. INCIDÊNCIA DE DESCONTO PREVIDENCIÁRIO, APLICAÇÃO DO ART. 
43, §3º, DA CF/88. Com efeito, restou incontroverso nos autos que houve o desconto de 
contribuição previdenciária sobre o valor do adicional de insalubridade e do adicional 
noturno. Assim, nos termos do art. 40, § 3º, da Constituição Federal, tem-se que os 
proventos de aposentadoria observarão a remuneração utilizada como base para a 
contribuição ao regime de previdência. Neste contexto, se houve a incidência de 
contribuição previdenciária sobre o adicional de insalubridade e sobre o adicional noturno, 
ainda que estas gratificações sejam paga apenas ao servidor que exerce atividade 
nessas condições, tem a parte autora o direito de incorporação de tal verba aos 
proventos de aposentadoria. Logo, não prospera o recurso, devendo ser mantida a 
sentença por seus próprios fundamentos (art. 46, segunda parte, da Lei nº 9.099/95). 
RECURSO INOMINADO DESPROVIDO.(Recurso Cível, Nº 71009229600, Terceira 
Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: José Ricardo Coutinho 
Silva, Julgado em: 06-02-2020). 

Contudo, em que pese a emenda  nº 41, de 19 de dezembro de 2003, em 

seu art. 6º, tenha sido suprimida, pela emenda constitucional nº 103, de 12 de novembro 

de 2019, devo ressaltar que conforme nova redação dada ao §3 do art. 40 da 

Constituíção Federal de 1988, cabe ao Município diciplinar tal matéria2: 

“Art. 40. O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos 
terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, 
de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que 
preservem o equilíbrio financeiro e atuarial.           (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 103, de 2019) 
(...) 
§ 3º As regras para cálculo de proventos de aposentadoria serão disciplinadas em lei do 
respectivo ente federativo.            (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 103, de 
2019) 

(...)”. 

Por fim, o presente Projeto de Lei, busca garantir aos Servidores Públicos 

Municipais de Osório, o instituto do direito adquirido que está inserido no texto 

constitucional, art. 5º, XXXVI e é considerado cláusula pétrea conforme art. 60, parágrafo 

4º, IV, também da Constituição Federal. 

Por tais motivos, solicito aos nobres Edis a aprovação do referido Projeto. 

Sala de Sessões, 14 de maio de 2020. 

Beto Gueiê 

                                                           
2 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm acesso em: 14.05.2020 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm

