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LEI COMPLEMENTAR Nº 458, DE 9 DE MAIO DE 2014.

Dá  nova  redação  ao  art.  221  da  Lei 
Complementar nº 3.673, de 24 de junho de 
1991, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL.
Faço  saber  que  a  Câmara  Municipal  aprovou  e  eu  sanciono  a  seguinte  Lei 

Complementar.

Art. 1º  Dá nova redação ao art. 221 da Lei Complementar nº 3.673, de 24 de 
junho de 1991, que passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 221.  Configura acidente em serviço o dano físico ou mental sofrido pelo 
servidor e que se relacione,  mediata  ou imediatamente,  com as atribuições  do cargo 
exercido,  bem como,  aqueles ocorridos no ambiente de trabalho e durante o horário 
laboral.(NR)

§ 1º  Equipara-se ao acidente em serviço o dano: (NR)

I  -  decorrente  de  agressão  sofrida  e  não  provocada  no  exercício  de  suas 
atribuições; (AC)

II  -  sofrido  no  percurso  da  residência  e/ou  local  de  refeição  para  o  local  de 
trabalho e vice-versa, observada a habitualidade temporal para o deslocamento e trajeto 
percorrido; (AC)

III - sofrido por moléstia profissional;(AC)

IV - decorrente de desabamento, inundação, incêndio e outros casos fortuitos ou 
de força maior, no exercício de suas funções; (AC)

V - causado por acidente sofrido pelo servidor, ainda que fora do local e horário 
de trabalho, na realização de serviço ou execução de ordem determinada por autoridade 
municipal; e (AC)

VI  -  ocorrido  em  viagem  a  serviço  do  Município,  independente  do  meio  de 
locomoção.(AC)

§ 2º  No caso de acidente previsto no caput e demais situações previstas no § 1º, é 
indispensável  para  a  concessão  da  licença  e  tratamento  pelo  órgão  competente  a 
respectiva comprovação, que se dará no prazo de cinco (5) dias úteis, a contar do fato, 
mediante processo regular realizado ex-officio, incluindo a reconstituição detalhada da 
ocorrência. (NR)

§ 3º  Entende-se por moléstia profissional a que tiver relação de causa e efeito 
com as  condições  inerentes  ao serviço,  ou  a  fatos  nele  ocorridos,  devendo o  laudo 
médico estabelecer-lhe a rigorosa caracterização. (AC)
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§ 4º  Entende-se como percurso o trajeto da residência ou do local de refeição para 
o trabalho ou deste para aquele, independentemente do meio de locomoção, desde que 
não haja  alteração  ou interrupção  voluntária  dos  percursos  habitualmente  realizados 
pelo servidor. (AC)”

Art.  2º  As despesas decorrentes  desta  Lei  Complementar  correrão à conta de 
dotações orçamentárias próprias.

Art. 3º  O Poder Executivo regulamentará a presente Lei Complementar, no que 
couber, no prazo de até 120 (cento e vinte) dias, a contar de sua vigência.

Caxias do Sul, 9 de maio de 2014; 139º da Colonização e 124º da Emancipação Política,

Alceu Barbosa Velho,
PREFEITO MUNICIPAL.
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