
 
 

LEI Nº 2.256, DE 25 DE MARÇO DE 2015.  
 
 
 

Dispõe sobre a incorporação de adicionais de 
insalubridade, periculosidade e adicional 
noturno. 

 
 
 
 O PREFEITO MUNICIPAL DE PINHAL GRANDE , Estado do Rio 
Grande do Sul, faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a 
seguinte lei: 
 

Art.1o Os servidores públicos municipais detentores de cargo de provimento 
efetivo que perceberem gratificação por exercício de atividades insalubres, perigosas ou 
adicional noturno, dos quais haja contribuição para o Regime Próprio de Previdência 
Social do Município de Pinhal Grande, farão jus a incorporação destes valores à 
remuneração, proporcionalmente ao tempo de contribuição necessário para a 
implementação da aposentadoria. 

 
Art. 2o A incorporação deverá ser solicitada em período não inferior a trinta 

dias do ato de requerimento da aposentadoria, sendo incorporada na última remuneração 
antes da inativação. 

Parágrafo único. Em caso da não efetivação da aposentadoria, será 
imediatamente desconstituído o ato de incorporação. 

 
Art. 3o Em caso de recebimento de diferentes percentuais, de um mesmo 

adicional 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 Pinhal Grande. 

 
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 Pinhal Grande, nos termos do artigo 4o.  

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

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



 
 

 
 
 
Art. 7o Revoga-se a Lei nº 2.123, de 31 de julho de 2013 e o artigo 12 da Lei nº 

803, de 26 de julho de 2001. 
 
Art. 8o As despesas decorrentes desta Lei correrão a conta de dotação 

orçamentária própria. 
 
Art. 9o Esta Lei entra em vigência na data de sua publicação. 

 
 
 Gabinete do Prefeito Municipal de Pinhal Grande, 25 de março de 2015. 
 
 
 
 

SELMAR ROQUE DURIGON 
Prefeito Municipal 

 
 
 

Registre-se e publique-se 
 
 
 
 

RUY RUBIN 
Secretário Municipal da Administração 


