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DECRETO Nº 1.183, DE 11 DE MARÇO DE 2019. 

Regulamenta a forma de concessão do adicional 

previsto no inciso XI, do art. 60, da Lei nº 

419/98.  

 

A Prefeita Municipal de Quitandinha, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, 

especialmente com fundamento no art. 62, I da Lei Orgânica Municipal:  

 

DECRETA 
 

Art. 1º - Ao deferir a concessão do adicional previsto no inciso XI, do art. 60, da Lei nº 

419/98; deverá o(a) Chefe do Poder Executivo atentar para os seguintes limites: 

I - até 40% (quarenta por cento) dos vencimentos básicos do cargo efetivo para àqueles 

servidores que se enquadram em até 03 (três) dos critérios previstos na legislação de referência; 

II - de 41% (quarenta e um por cento) a 80% (oitenta por cento) dos vencimentos básicos 

do cargo efetivo para àqueles servidores que se enquadram em até 04 (quatro) dos critérios previstos 

na legislação de referência; e  

III - de 81% (oitenta e um por cento) a 100% (cem por cento) dos vencimentos básicos do 

cargo efetivo para àqueles servidores que preenchem os 05 (cinco) critérios previstos na legislação 

de referência; ou quando a responsabilidade por suas atividades puder lhes recair pessoalmente.  

 
§ 1º Ao analisar o enquadramento dos servidores quanto ao disposto na alínea ‘b’, do inciso 

XI, do art. 60 da Lei nº 419/98, deverá o(a) Chefe do Poder Executivo levar em consideração não só 
o conhecimento relacionado ao cargo específico, mas, sobretudo, o conhecimento amplo necessário 
para desempenhar as atividades que lhe forem confiadas. 

 
§ 2º Ao analisar o enquadramento dos servidores quanto ao disposto na alínea ‘c’, do inciso 

XI, do art. 60 da Lei nº 419/98, deverá o(a) Chefe do Poder Executivo levar em consideração não só 
a responsabilidade perante a administração pública municipal, mas perante outros órgãos e entidades 
públicas e/ou privadas. 

 
§ 3º Ao analisar o enquadramento dos servidores quanto ao disposto nas alíneas ‘d’ e ‘e’, do 

inciso XI, do art. 60 da Lei nº 419/98, deverá o(a) Chefe do Poder Executivo levar em consideração a 
habitualidade das atividades desenvolvidas naquelas condições. 

 
Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à 

01 de março de 2019; e revogando as disposições em contrário. 
 
Gabinete da Prefeita do Município de Quitandinha, Estado do Paraná, em 11 de março de 

2019. 

 

Maria Julia Socek Wojcik 

Prefeita Municipal 


