
 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 11ª REGIÃO-CREFITO 11 

PROCURADORIA JURÍDICA 

 

 
BRASÍLIA-DF -  SCS Quadra 08 – Venâncio Shopping – 4º andar - SL. 440 – Asa Sul - TEL/FAX.: (61) 3225-1111. CEP 70333-900 
GOIÂNIA – AV. REPÚBLICA DO LÍBANO, 2341 – QD.  D-7 LOTES 67/70 – ED. CENTER SHOPPING TAMANDARÉ 
SLS. 201 E 202 – SETOR OESTE – TEL/FAX (62) 3091-1564 CEP 74125-904 

www.crefito11.gov.br    defis@ccrefito11.gov.br   atendimento@crefito11.gov.br juridico@crefito11.gov.br 

 

 

OFÍCIO GABPRE   52/2020                                         Brasília, 30 de março de 2019. 

 

Ao Exmo. Senhor Secretário 

FRANCISCO ARAUJO FILHO 

Secretário de Saúde do Distrito Federal 

Setor de Áreas Isoladas Norte – Bloco B  

CEP: 70770-200 

  

Assunto: Aumento do Adicional de Insalubridade. 

 

  Senhor Secretário, 

 

O CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL 

DA 11ª REGIÃO – CREFITO 11 vem, por intermédio de seu Presidente, Dr. Sérgio Gomes de 

Andrade, apresentar considerações, para ao final requerer: 

Considerando a notória crise mundial na área da saúde, gerada pela pandemia do 

Covid-19, fato amplamente de conhecimento público e o qual tem recebido tratamento prioritário do 

Poder Executivo em todas as suas esferas; 

Considerando, dentre vários Decretos e outros importantes atos normativos 

exarados pelo Exmo. Dr. Ibaneis Rocha, Governador do DF, o Decreto nº 40.520 de 14/03/20 

que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do 

novo coronavírus; 

Considerando que o artigo 7º, XXII e XXIII c/c art. 39, par. 1º, todos da 

Constituição Federal de 1988, estipula que o adicional de insalubridade é garantido por norma de 

ordem pública e está vinculado à segurança do trabalho, não podendo um ato administrativo negar tal 

pleito, sob pena de incorrer em inconstitucionalidade; 

             Considerando que é vasta a contemplação do tema na legislação 

infraconstitucional, conforme disposto Estatuto dos Servidores Civis da Administração Direta, 

indireta e dos órgãos relativamente autônomos do DF, a Lei Complementar 840/11, no artigo 83, 

inciso I, tratando o tema de forma expressa, senão vejamos: 

Art. 83. O adicional de insalubridade ou de periculosidade 

é devido nos termos das normas legais e regulamentares 
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pertinentes aos trabalhadores em geral, observados os 

percentuais seguintes, incidentes sobre o vencimento 

básico: 

I – cinco, dez, ou vinte por cento, no caso de insalubridade 

nos graus mínimo, médio ou máximo, respectivamente; 

 

Considerando a importância da equiparação na ampliação de direitos a todos aqueles 

profissionais que se submetam a prestação de serviços de mesma natureza, na condição de agentes 

públicos, se faz necessário uma sóbria ponderação acerca dos direitos, diga-se, de natureza 

fundamentais e um os mais elevados interesses se toda a sociedade; 

 

                   Considerando a medida apresentada pelo deputado distrital Jorge Vianna em uma emenda 

ao projeto de lei nº 1.047/2020, que prevê ações para o enfrentamento da emergência de saúde pública 

em decorrência da pandemia causada pelo coronavírus (COVID-19), na garantia do fornecimento de 

Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s) e na concessão do adicional de insalubridade em grau 

máximo, diga-se, 20% sobre o salário básico dos SERVIDORES  CIVIS e 40% sobre o salário 

mínimo da região aos CELETISTAS; 

Considerando que situações excepcionais geram a necessidade de medidas 

excepcionais e que tanto os estatutários, ou celetistas, nas ADMINISTAÇÕES, DIRETA OU 

INDIRETA, OU MESMO EM ENTIDADES PRIVADAS OU AINDA EM ENTIDADES 

PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS QUE ATUAM EM COLABORAÇÃO COM O ESTADO 

E PARA TANTO RECEBEM INCENTIVO OU BENEFÍCIO FISCAL OU CREDITÍCIO DE 

ÓRGÃO OU ENTIDADE PÚBLIA, se submetem a absolutamente ao mesmo grau de risco, 

perigo, tensão, trabalho ou patologia; 

 

                    Considerando o Princípio mandamental da impessoalidade, constitucionalmente 

expresso no caput do artigo 37 da Carta Constitucional de 1988, o qual demonstra a importância da 

promoção da igualdade, no mais amplo de seus sentidos, e diante da urgência e dever da promoção 

da segurança do trabalho em todos os níveis, como primar pela IGUALDADE, ISONOMIA, 

IMPESSOALIDADE. Esse é um cuidado essencial ao qual só pode ser tutelado por quem tem a tarefa 

Constitucional de implementar políticas públicas; 

 

Em face do exposto, requer de forma emergencial, a CONCESSÃO DO NÍVEL 

MÁXIMO DE 40% relativo ao adicional de insalubridade, tanto relativo ao salário básico dos 

servidores quanto ao salário básico dos celetistas. Enquanto perdurar a excepcionalidade das 

circunstâncias consequentes da Pandemia do COVID-19; .  

 

A medida em tela  deve ser aplicada à partir do dia 18/03/2020. Reitero ainda que tal ação 

deverá ser estendida a TODOS OS PROFISSIONAIS FISIOTERAPEUTAS E TERAPEUTAS 

OCUPACIONAIS QUE ATUEM na SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO DISTRITO 

FEDERAL. 
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Diante da urgência do requerimento e a suspensão do atendimento presencial no 

CREFITO 11, solicitamos que o envio da resposta seja encaminhada no prazo de 5 (cinco) dias para 

os endereços eletrônicos: presidente@crefito11.gov.br, mariano.corregedoria@crefito11.gov.br e 

jurídico@crefito11.gov.br. 

  

Atenciosamente, 

 

 

 

DR. SERGIO GOMES DE ANDRADE 

Presidente do CREFITO 11 
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