
CÂMARA MUNICIPAL DE INÁCIO MARTINS 

ESTADO DO PARANÁ 

INDICAÇÃO DE SERVIÇO N.° 023/2021 

Excelentíssimos Senhores Vereadores 

LIDO NO EXPEDIENTE 

_ 

ENDEZ 
PREFEITURA MUNICIPA 

RECEBIDO em: 

Assina Secretaria 

Câmara Municipal de Inácio Martins, PR, em 2 021. 

O Vereador que a presente subscreve, indica, de acordo com o que facultam o 

Artigos 227 e 228 do Regimento Interno, que seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Prefeit 

Municipal, solicitando a seguinte medida de interesse público: 

"Pagamento de Insalubridade aos Agentes Comunitários de Saúde, bem como a 

renovação do LTCAT — Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho." 

JUSTIFICATIVA 

A indicação que ora submeto à apreciação do poder executivo municipal tem co o 

objetivo solicitar que seja considerada a importância do trabalho desenvolvido pelos Agent s 

Comunitários de Saúde (ACS's) em nosso município, bem como todos os riscos os qu is 

estão implícitos nessa atividade, regida pela Lei n.° 11.350/2006 e republicada na Lei 

13.342/2016, que garante o adicional de Insalubridade, considerando o momento em q e 

enfrentamos nos dias atuais devido à pandemia do Coronavírus, visto que os Agent s 

Comunitários de Saúde (ACS's) em suas atividades visitam todas as casas, entrando zm 

contato direto com todos os cidadãos martinenses, estando em sua jornada de trabal o 

expostos a todas as situações de risco que envolvem a atividade. Solicito também a 

renovação do LTCAT, cujo prazo de validade é indeterminado, porém deve ser renova.° 

pelo menos uma vez ao ano ou sempre que ocorrer qualquer alteração no ambiente •e 

trabalho ou em sua organização. 

Ressalto que a mesma solicitação já foi realizada no ano de 2017 pela en ião 

Vereadora Sandra Aparecida Daniel (Indicação de Serviço n.° 10/2017); pelo Verea 

Laureci José de Oliveira (Ofício n.° 43/2018), e ainda pelo Vereador Nelso de Andrade Ju 

(Oficio n.° 011/2019), porém até o presente momento os servidores não recebem o refe 

adicional de insalubridade . 
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