FORMULÁRIO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE / PERICULOSIDADE
OBS.: ESTE FORMULÁRIO DEVERÁ SER PREENCHIDO PELA CHEFIA IMEDIATA DO SERVIDOR
( ) Revisão

MOTIVO:

( ) Transferência

( ) Nova concessão

INFORMAÇÕES REFERENTES AO SERVIDOR
Nome do servidor:

Matrícula:

Cargo efetivo:

Função exercida:

Secretaria:

Lotação:

Recebe adicional de insalubridade / periculosidade?
Se sim, qual o percentual?

( ) SIM
( ) 10%

( ) NÃO

( ) 20%

( ) 30%

( ) 40%

INFORMAÇÕES REFERENTES A CHEFIA IMEDIATA DO SERVIDOR
Nome da chefia:

Matrícula:

Cargo comissionado exercido:
Secretaria:

Lotação:

E-mail:

Telefone / Celular:

1 - Descrever detalhadamente as atividades realizadas pelo servidor:

2 - Observações:

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE
Declaramos que as informações por nós prestadas neste formulário são verdadeiras, e comprometemo-nos a comunicar imediatamente a Diretoria de
Administração, caso o servidor receba valor diferente do correspondente ao adicional informado no Parecer da Equipe de Engenharia e Segurança do Trabalho.
Declaramos também estar cientes de que, após a emissão do Parecer da Equipe de Engenharia e Segurança do Trabalho, sendo constatado que o adicional por
nós declarado for diferente do adicional informado no Parecer, comunicaremos o servidor sobre a devolução dos valores recebidos indevidamente ao Município
ou sobre a reposição dos valores por ele não recebidos, desde a data da assinatura deste formulário (caso a data deste formulário esteja diferente da data da
admissão ou da transferência, prevalecerá a data mais recente).
Declaramos ainda estar cientes de que devemos solicitar o cancelamento do adicional tão logo o servidor tenha suas atividades alteradas.
Declaramos, sob as penas da Lei (Artigo 299 do Código Penal Brasileiro), que as informações prestadas neste
formulário são verdadeiras e de nossa inteira responsabilidade .
"Artigo 299 do Código Penal - Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele deveria constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa
ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudidar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante:
Pena - reclusão, de 01 (um) a 05 (cinco) anos, e multa, se o documento é público, e reclusão de 01 (um) a 03 (três) anos, e multa, se o documento é particular."

Divinópolis,

de

de

.

___________________________________

___________________________________

___________________________________

Carimbo e assinatura do chefe imediato

Carimbo e assinatura do diretor imediato

Carimbo e assinatura do secretário

