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Altera e dá nova redação aos dispositivos do 

Decreto n° 6761/2017 que dispõe sobre o adicional 

de risco atividade ao servidor público detentor de 

cargo efetivo integrante da guarda municipal, defesa 

civil e dá outras providências.  

  

FELIPE AUGUSTO, Prefeito Municipal de São Sebastião, usando das atribuições que lhe 

são conferidas por Lei,  

 

D E C R E T A 

 

Art. 1º - Fica alterado o Art. 1º do Decreto n° 6761/2017, que passa a vigorar com a 

seguinte redação: 

 

“Art. 1º - Ficam reconhecidas como atividades de risco, as desenvolvidas pelos Guardas 

Civis Municipais, Guardas Patrimoniais e Defesa Civil no efetivo exercício de suas atribuições, e 

estejam regularmente capacitados para a função”. 

 Parágrafo Único - O Adicional de Risco Atividade será de 20% (vinte por cento) 

calculados sobre o respectivo salário base”. 

 

Art. 2º Fica alterado o Art. 2º do Decreto n° 6761/2017, que passa a vigorar com a 

seguinte redação: 

“Art. 2º - Fará jus ao referido adicional: 

 I - o detentor do cargo de Guarda Civil Municipal que estiver exercendo funções as quais 

por sua natureza ofereçam risco à integridade física do mesmo, enquanto perdurar a situação. 

II - o detentor do cargo de Guarda Patrimonial que estiver exercendo funções as quais por 

sua natureza ofereçam risco à integridade física do mesmo, enquanto perdurar a situação. 
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III - o servidor público que estiver designado para prestar serviço junto a Defesa Civil,  e 

que estiverem exercendo funções as quais por sua natureza ofereçam risco à integridade física do 

mesmo, enquanto perdurar a situação. 

Parágrafo Único – As situações de risco tratadas neste artigo deverão ser discriminadas e 

justificadas em formulário próprio e enviadas ao Departamento de Recursos Humanos DRH, 

mensalmente para apurar o valor devido para pagamento.” 

 

Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 

 

 

 São Sebastião, 23 de outubro de 2017. 

 

 

  
FELIPE AUGUSTO 

Prefeito 


