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Via: DPM
 
Assunto: Resposta ao Ofício 53/2020
 
1. Em resposta ao Ofício nº 53/2020 do processo em tela, que solicita a concessão do Adicional
de Insalubridade no nível máximo para os Fisioterapeutas estatutários e empregados públicos regidos
por CLT lotados no Hospital das Forças Armadas, se fazem necessário esclarecimentos sobre a legislação
vigente os quais iremos discorrer   na sequência.
2. Considerando a legislação vigente pertinente aos empregados públicos regidos por CLT,
devemos nos basear na Norma Regulamentadora NR º 15, a qual prevê que
o exercício de trabalho em condições insalubridade assegura ao trabalhador a percepção de adicional,
incidente sobre o salário mínimo da região, equivalente a:

40% quarenta por cento), para insalubridade de grau máximo;
20% (vinte por cento), para insalubridade de grau médio;
10% (dez por cento), para insalubridade de grau mínimo;

3. Considerando a legislação pertinente aos servidores civis regidos por regime estatutário, temos
 a Orientação Normativa da Secretaria de Gestão Pública do Ministério do Planejamento, Orçamento e
Gestão - SEGEP Nº 04 de 14/02/2017, que tem por objetivo uniformizar entendimentos no tocante à
concessão dos adicionais e da gratificação disciplinados pelos artigos 68 a 70 da Lei nº 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, pelo art. 12 da Lei nº 8.270, de 17 de dezembro de 1991, pela Lei nº 1.234, de 14 de
novembro de 1950, pelo Decreto nº 81.384, de 22 de fevereiro de 1978, pelo Decreto-Lei nº 1.873, de 27
de maio de 1981, pelo Decreto nº 97.458, de 11 de janeiro de 1989, e pelo Decreto nº 877, de 20 de julho
de 1993. Em relação ao adicional de Insalubridade e periculosidade, consideram-se:

I - Exposição eventual ou esporádica: aquela em que o servidor se submete a circunstâncias
ou condições insalubres ou perigosas, como atribuição legal do seu cargo, por tempo
inferior à metade da jornada de trabalho mensal;
II - Exposição habitual: aquela em que o servidor submete-se a circunstâncias ou condições
insalubres ou perigosas por tempo igual ou superior à metade da jornada de trabalho
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mensal; 
III - Exposição permanente: aquela que é constante, durante toda a jornada laboral.

4.                    Considerando  a Lei Nº 8270 de 17 de Dezembro de 1991, que dispõe sobre
reajuste da remuneração dos servidores públicos, corrige e reestrutura tabelas de
vencimentos, e dá outras providências,  diz em seu art. 12°, que os servidores civis da União, das
autarquias e das fundações públicas perceberão adicionais de insalubridade e de periculosidade,
nos termos das normas legais e regulamentares pertinentes aos trabalhadores em geral e
calculados com base nos seguintes percentuais:

20%(vinte por cento), para insalubridade de grau máximo;
10% (dez por cento), para insalubridade de grau médio;
5% (cinco por cento), para insalubridade de grau mínimo;

§ 3° Os percentuais fixados neste artigo incidem sobre o vencimento do cargo efetivo.

Considerando as atividades que envolvem agentes biológicos, cuja insalubridade é caracterizada
pela avaliação qualitativa. Temos que:

Insalubridade de grau máximo Trabalho ou operações, em contato permanente com:

 - pacientes em isolamento por doenças infecto-contagiosas, bem como objetos de seu uso, não
previamente esterilizados;

 - carnes, glândulas, vísceras, sangue, ossos, couros, pêlos e dejeções de animais portadores de
doenças infectocontagiosas (carbunculose, brucelose, tuberculose);

- esgotos (galerias e tanques); e

- lixo urbano (coleta e industrialização).

Insalubridade de grau médio Trabalhos e operações em contato permanente com pacientes,
animais ou com material infecto-contagiante, em:

- hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação e outros
estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana (aplica-se unicamente ao pessoal
que tenha contato com os pacientes, bem como aos que manuseiam objetos de uso desses
pacientes, não previamente esterilizados);

- hospitais, ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados ao
atendimento e tratamento de animais (aplica-se apenas ao pessoal que tenha contato com tais
animais);

- contato em laboratórios, com animais destinados ao preparo de soro, vacinas e outros produtos;

- laboratórios de análise clínica e histopatologia (aplica-se tão-só ao pessoal técnico);

 - gabinetes de autópsias, de anatomia e histoanatomopatologia (aplica-se somente ao pessoal
técnico);

- cemitérios (exumação de corpos);

 - estábulos e cavalariças; e

- resíduos de animais deteriorados.

5.              Considerando a Portaria do Ministério da Saúde - MS Nº 454, de 20 de março  de 2020,
fica declarado, em todo o território nacional, o estado de transmissão comunitária do coronavírus
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(covid-19) ;

6.             Considerando que a transmissão ocorre de pessoa a pessoa a partir de gotículas
respiratórias ou contato próximo (dentro de 1 metro) e os profissionais de saúde e demais que
atuem no socorro, atendimento e acompanhamento de pacientes suspeitos ou confirmados estão
em maior risco e vulnerabilidade.

7.             Considerando a Emenda Distrital ao projeto de lei 1047/2020, a qual prevê que, os
profissionais da saúde atuantes na linha de frente da pandemia se enquadram no grau
máximo de insalubridade, o que permite que recebam o maior percentual previsto em lei, durante
o período de emergência de saúde pública ocasionada pela pandemia. 

                Diante deste cenário, é importante, de início, lembrar que para aqueles profissionais que
trabalham em hospitais e centros de saúde com efetivo contato com pacientes (médicos,
enfermeiros, técnicos de enfermagem, recepcionistas de hospital, motoristas de ambulância etc.),
a exposição ao risco para sua saúde é rotineira e faz parte da própria atividade.

8.         Portanto, nesses casos em que não há como evitar o contato, tendo em vista que são
riscos inerentes das funções, os profissionais da saúde que se enquadra nas situações acima,
fazem jus ao adicional de insalubridade grau máximo de acordo com o seu regime trabalhista,
enquanto durar a pandemia por covid-19.

 

 1º Ten Aer Med Mariana Mesquita Henriques da Silva Lourenço
    Chefe da Seção de Biossegurança

Documento assinado eletronicamente por Mariana Mesquita Henrique da Silva Lourenço,
Chefe , em 13/04/2020, às 17:05, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 1º, art.
6º, do Decreto nº 8.539 de 08/10/2015 da Presidência da República.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.defesa.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, o código verificador 2225070 e o código
CRC BADA419C.
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MINISTÉRIO DA DEFESA
SECRETARIA-GERAL

SECRETARIA DE PESSOAL, ENSINO, SAÚDE E DESPORTO
HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS

EMENTA: SOLICITAÇÃO DO CONSELHO REGIONAL DE
FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 11ª REGIÃO -
CREFITO 11,  DA CONCESSÃO DO ADICIONAL DE
INSALUBRIDADE NO NÍVEL MÁXIMO DE 40%  SOBRE O
SALÁRIO BASE DOS FISIOTERAPEUTAS E TERAPEUTAS
OCUPACIONAIS DESTE NOSOCÔMIO.
 

DESPACHO Nº 24/A TEC – 2020

I - RELATÓRIO
 
1. Submete-se à apreciação desta Assessoria o Ofício GABPRE nº 53/2020, de 03 de março de
2020, do Conselho Regional e Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 11ª Região - CREFITO 11 , solicitando
a concessão do adicional de insalubridade no nível máximo de 40% sobre o salário base dos profissionais
fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais, estatutários e empregados públicos lotados no Hospital das Forças
Armadas.
2. A título de contextualização,  segue transcrição parcial do referido Ofício, in verbis:

Considerando a notória crise mundial na área da saúde, gerada pela pandemia do Covid-
19, fato de conhecimento público e  o qual tem recebido tratamento prioritário do Poder 
Executivo em todas as 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 combinado com o artigo 39 parágrafo 1º,
todos da Constituição Federal de 1988, estipulam 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 a pena de incorrer em
inconstitucionalidade;
Considerando que é vasta a contemplação do tema na legislação Constitucional e
infraconstitucional. Nesse sentido contemplando tanto os servidores ESTATUTÁRIOS,
quanto os empregados públicos, esses submetidos ao regime CELETISTA;
[...]
Em face do exposto, requer de forma emergencial a CONCESSÃO DO ADICIONAL
DE INSALUBRIDADE NO NÍVEL de 40%, sobre  salário base, tanto aos
ESTATUTÁRIOS quanto aos CELETISTAS. Estamos diante de circunstâncias jamais
vivenciadas, em regime excepcional e por isso a necessidade de que a Administração de
forma efetiva garanta àqueles que estão no epicentro do contágio do COVID-19, o
reconhecimento de suas contribuições.
[...]
É o breve relato.
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II - ANÁLISE
3. Diante da situação de fato acima descrita, a Subdivisão de Pessoal Civil deste HFA
encaminhou para análise desta Assessoria Técnica, acerca da concessão do adicional de insalubridade no
grau máximo de 40% pleiteado pelo CREFITO 11, em favor dos fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais
lotados no Hospital das Forças Armadas, em vista da pandemia do COVID-19.
4. Preliminarmente, observa-se que o ato normativo referido no Ofício GABPRE nº 53/2020
(Decreto nº 40.520 de 14/03/20) foi  revogado pelo Decreto  nº 40.550, de 23/03/2020, que também foi
revogado pelo Decreto nº 40.583, de 01/04/2020.
5. Ainda, em vista da Parte n° 74/2020/BIOSEG, de 09/04/2020, que referencia o Projeto de
Lei Distrital nº 1047/2020 como base para pleitear o recebimento do adicional de insalubridade, cabe salientar
que o ato normativo para ter eficácia no direito interno brasileiro deve percorrer seis etapas ou fases (iniciativa,
discussão, deliberação [ou votação], sanção ou veto, promulgação, publicação), o que não se vislumbra no
referido projeto de lei. Ressalta-se também que em contemplação ao Princípio Federativo e considerando a
autonomia dos entes federados, uma norma estadual, distrital ou municipal não possui eficácia para disciplinar
matéria de competência legislativa da União.
6. Nesse pensamento, a Constituição Federal consagrou o regime político de federação entre nós.
Tal conclusão é extraída do art. 1º da Carta Magna, cujo caput afirma o princípio federativo: "A República
Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-
se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: [...]." Dizer que o Brasil é uma República
Federativa significa, reconhecer e proclamar a autonomia dos entes formadores da Nação.
7. Tal autonomia tem inúmeras consequências e implicações, mas a mais elementar delas é o
reconhecimento, necessariamente implícito, de que cada Estado-membro regula e disciplina, por lei
própria, sua respectiva administração, reservando-se uma parcela de competência legislativa, mormente a
tributária. 
8. Nesse contexto, é mister que o fato seja analisado com base em dispositivos normativos
constantes da Carta Magna, Lei nº 8.112/90, Lei 8.270/91, Consolidação das Leis do Trabalho - CLT,
Decreto nº 97.558/89, Portaria nº 3.214, de 08 de junho de 1978 (Normas Regulamentadoras - NR - do
Capítulo V, Título II, da Consolidação das Leis do Trabalho, relativas a Segurança e Medicina do Trabalho e
Orientação Normativa SEGEP Nº 4 DE 14/02/2017, que estabelece orientação sobre a concessão dos
adicionais de insalubridade, periculosidade, irradiação ionizante e gratificação por trabalhos com raios-x ou
substâncias radioativas.
9. O adicional de insalubridade, na Constituição Federal, está insculpido no capítulo II, do título
II, que trata dos direitos sociais. Os direitos sociais, como dimensão dos direitos fundamentais do homem, no
entendimento de Silva (2005, p. 286) funcionam como "prestações positivas proporcionadas pelo Estado
direta ou indiretamente, enunciadas em normas constitucionais, que possibilitam melhores condições de vida
aos mais fracos direitos, que tendem a realizar a igualização de situações sociais desiguais ”. (SILVA, José
Afonso da. Curso de direito Constitucional positivo. 25. ed. São Paulo: Malheiros, 2005).
10.  A Carta Política elencou como direito mínimo do trabalhador urbano ou rural a percepção de
um adicional para as atividades consideradas insalubres. O art. 7°, XXIII, que trata da insalubridade, deve ser
entendido em consonância com o inciso XXII, do mesmo artigo, que se refere à redução dos riscos inerentes
ao trabalho através de normas de saúde, higiene e segurança. [1]
11. Nesse diapasão, a Lei nº 8.112/90 prescreve que os servidores que trabalhem com
habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com
risco de vida, fazem jus a um adicional sobre o vencimento do cargo efetivo, e na concessão dos adicionais de
atividades penosas, de insalubridade e de periculosidade, serão observadas as situações em legislação
específica.[2]
12. Ademais, a Lei 8.270/91 prescreve que os servidores civis da União, das autarquias e das
fundações públicas federais perceberão adicionais de insalubridade e de periculosidade, nos termos das
normas legais e regulamentares pertinentes aos trabalhadores em geral e calculados com base nos percentuais
de cinco, dez e vinte por cento, no caso de insalubridade nos graus mínimo, médio e máximo, respectivamente.
(art. 12, I[6])
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13. Todavia, os adicionais referidos não serão pagos aos servidores que no exercício de suas
atribuições fiquem expostos aos agentes nocivos à saúde apenas em caráter esporádico, ocasional, estejam
distantes do local ou deixem de exercer o tipo de trabalho que deu origem ao pagamento do adicional e, ainda,
os adicionais serão concedidos à vista de portaria de localização do servidor no local periciado ou portaria de
designação para executar atividade já objeto de perícia. [3]
14. De acordo com a Orientação Normativa SEGEP nº 4 de 14/02/2017, em relação ao adicional
de insalubridade e periculosidade, conceitua-se:  exposição eventual ou esporádica é aquela em que o servidor
se submete a circunstâncias ou condições insalubres ou perigosas, como atribuição legal do seu cargo, por
tempo inferior à metade da jornada de trabalho mensal; exposição habitual é aquela em que o servidor
submete-se a circunstâncias ou condições insalubres ou perigosas por tempo igual ou superior à metade da
jornada de trabalho mensal; e exposição permanente é aquela que é constante, durante toda a jornada laboral.
( art. 9º, I, II, II e IV[5])
15. Cabe salientar que não geram direito aos adicionais de insalubridade e periculosidade as
atividades em que a exposição a circunstâncias ou condições insalubres ou perigosas seja eventual ou
esporádica, as consideradas como atividades-meio ou de suporte, em que não há obrigatoriedade e
habitualidade do contato, o contato com fungos, ácaros, bactérias e outros micro-organismos presentes em
documentos, livros, processos e similares, carpetes, cortinas e similares, sistemas de condicionamento de ar ou
instalações sanitárias[5].
16. Ainda não caracterizam situação para pagamento do adicional o contato com fungos, ácaros,
bactérias e outros micro-organismos presentes em documentos, livros, processos e similares, carpetes, cortinas
e similares, sistemas de condicionamento de ar ou instalações sanitárias; as atividades em que o servidor
somente mantenha contato com pacientes em área de convivência e circulação, ainda que o servidor
permaneça nesses locais e as atividades em que o servidor manuseie objetos que não se enquadrem como
veiculadores de secreções do paciente, ainda que sejam prontuários, receitas, vidros de remédio, recipientes
fechados para exame de laboratório e documentos em geral. Para tanto, verifica-se que a concessão de
adicional de insalubridade em decorrência de exposição permanente a agentes biológicos, serão observadas as
atividades e as condições estabelecidas na NR 15. [5]
17. Contextualizando, a palavra insalubridade vem do latim e significa tudo aquilo que origina
doença, e a insalubridade é a qualidade de insalubre (SALIBA, Tuffi Messias; CORRÊA, Márcia Angelim
Chaves). Já Martins (2009, p. 238) descreve a Insalubridade como “prejudicial à saúde que causa doença” .
Pela definição legal, o conceito de insalubridade está disposto no art. 189 da CLT:

Art. 189 - Serão consideradas atividades ou operações insalubres aquelas que,
por sua natureza, condições ou métodos de trabalho, exponham os
empregados a agentes nocivos à saúde, acima dos limites de tolerância
fixados em razão da natureza e da intensidade do agente e do tempo de
exposição aos seus efeitos.[4]

18. Nesse universo, a definição de adicional “tem sentido de alguma coisa que se acrescenta. Do
ponto de vista trabalhista é um acréscimo salarial decorrente da prestação de serviço do empregado em
condições mais gravosas”. (MARTINS, Sergio Pinto. Direito do trabalho. 25. ed. São Paulo: Atlas, 2009, p.
236) e o seu percentual de pagamento está preceituado no art. 192 da CLT:

Art. 192 - O exercício de trabalho em condições insalubres, acima dos limites
de tolerância estabelecidos pelo Ministério do Trabalho, assegura a percepção
de adicional respectivamente de 40% (quarenta por cento), 20% (vinte por
cento) e 10% (dez por cento) do salário-mínimo da região, segundo se
classifiquem nos graus máximo, médio e mínimo.[4]

19. É mister ressaltar que a regulamentação das atividades consideradas insalubres, bem como as
normas de segurança, higiene e medicina do trabalho, no Brasil, fica a cargo do Ministério do Trabalho e
Emprego (art. 190, CLT e Súmula 194 STF), através da edição de Portarias Ministeriais (Portaria nº 3.214/
78), que são chamadas de Normas Regulamentadoras – NR, e que fornecem parâmetros e instruções sobre
saúde e segurança no trabalho. 
20. Diante das circunstâncias não é demais afirmar que a NR 15 dispõe e regulamenta as
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atividades consideradas insalubres, cuja caracterização da atividade na norma regulamentadora é
imprescindível para o recebimento do adicional de insalubridade, enquanto existem diversas NRs relativas a
regulamentação da medicina, higiene e segurança dentro de cada área de ocupação/atuação do trabalho. 
21. Com efeito, verifica-se na legislação que o adicional de insalubridade é devido aos servidores
que trabalham habitualmente em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias radioativas ou
com risco de vida, desde que caracterizada a insalubridade por perícia no local de trabalho.
22. Nesse diapasão, o Supremo Tribunal Federal considera que o adicional de insalubridade
não é vantagem pecuniária de caráter geral. Tal entendimento encontra-se explicito no RE 443355 AgR ,
que se transcreve, ipsis litteris:

STF - Adicional de insalubridade – vantagem pecuniária de caráter geral –
incompatibilidade"O adicional de insalubridade não é vantagem de caráter geral,
pressupondo atividade insalubre comprovada por laudo pericial. Não pode ser
estendida indiscriminadamente a todos os servidores da categoria, ativos e inativos,
não se aplicando o art. 40, § 4º, da Constituição. 2. Gratificação por atividade de
polícia (GAP) instituída pela LC est. 873/2000: extensão aos servidores inativos, por
força do art. 40, § 4º (§ 8º, na redação da EC 20/98), da Constituição Federal, dado o
seu caráter geral: precedentes."RE 443355 AgR .(grifou-se)

23. No entanto, para averiguar se o servidor realmente se encontra exposto a agentes nocivos à
saúde é indispensável que as condições insalubres do local de trabalho sejam comprovadas por meio de
perícia. Para tanto, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal decidiu que o laudo pericial é imprescindível para
a concessão do  direito ao recebimento do adicional de insalubridade,  nos termos do Acórdão n. 918844,
que se transcreve, ipsis litteris:

ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - IMPRESCINDIBILIDADE DO
LAUDO PERICIAL

O direito ao recebimento do adicional de insalubridade somente pode ser
reconhecido mediante inspeção realizada por profissional qualificado para verificar
se o servidor realmente se encontra exposto a agentes nocivos à saúde. Servidora
pública lotada em unidade de acolhimento de idoso ajuizou ação pleiteando o
pagamento do adicional de insalubridade e, subsidiariamente, a realização de perícia
para verificação das condições insalubres do seu local de trabalho por ter contato
diário com pessoas doentes. Sustentou que outros dois servidores lotados no mesmo
local já recebem o adicional pleiteado. Em primeira instância, o pedido foi indeferido.
A servidora interpôs recurso alegando que o pedido alternativo não foi analisado. A
Turma esclareceu que a caracterização da atividade de cada servidor ocorre mediante
a realização de perícia em seu local de trabalho. Os Desembargadores negaram
provimento ao recurso no que se refere ao pedido de pagamento do adicional baseado
no laudo elaborado sobre a situação funcional de outros servidores. No entanto, em
relação ao pedido de realização de perícia in loco, o Relator asseverou ser imperiosa a
verificação das condições ambientais efetivamente suportadas pela servidora. Assim,
a Turma condenou o DF a realizar perícia no local de trabalho da servidora e a
elaborar laudo técnico para aferição da existência da insalubridade, condição
imprescindível para a concessão do adicional pleiteado.

Acórdão 918844, 20130110403324APC, Relator: JOSAPHÁ FRANCISCO
DOS SANTOS, Revisora: MARIA IVATÔNIA, 5ª Turma Cível, Data de
Julgamento: 03/02/2016, Publicado no DJE: 17/02/2016. Pág.: 232

24. Por fim, para melhor compreensão da presente análise é importante invocar o princípio da
legalidade no âmbito da Administração Pública. Tal princípio aparece expressamente na nossa Constituição
Federal, art. 37, caput, que se transcreve: "A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência...’’.
25. Nesse sentido, faz-se necessário ilustrar a presente manifestação com o seguinte entendimento
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doutrinário do saudoso Hely Lopes Meirelles: 
 “A legalidade, como princípio de administração, significa que o administrador
público está, em toda sua atividade funcional, sujeito aos mandamentos da lei, e às
exigências do bem comum, e deles não se pode afastar ou desviar, sob pena de
praticar ato inválido e expor-se à responsabilidade disciplinar, civil e criminal,
conforme o caso”.(Hely Lopes Meirelles).(grifou-se)

III - CONCLUSÃO
26. Diante do exposto, em obediência ao princípio da legalidade constante do art. 37, caput, da
Constituição Federal, aos fundamentos normativos que regulamentam as atividades consideradas insalubres e
às normas de segurança, higiene e medicina do trabalho, esta Assessoria Técnica recomenda que o aludido
pedido de concessão do adicional de insalubridade no nível máximo de 40 por cento sobre o salário base dos
profissionais fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais, estatutários e empregados públicos lotados no Hospital
das Forças Armadas deva ser indeferido por ausência de norma excepcional ou temporária no âmbito da
Administração Pública Federal,  que regulamente a mudança de grau de insalubridade decorrente de pandemia
do COVID-19.

 

À consideração do Chefe da Divisão de Recursos Humanos deste Hospital Militar Geral.
 

Brasília, data da assinatura eletrônica.

CESAR OTAVIO RODRIGUES – Cel R/1
Chefe da  Assessoria Técnica

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------

[1]
Constituição Federal:
Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição
social:
XXII - redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança;
XXIII - adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei;
[2]
Lei nº 8.112/90:
Art. 68. Os servidores que trabalhem com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com
substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de vida, fazem jus a um adicional sobre o vencimento do cargo
efetivo.
§ 1º O servidor que fizer jus ao adicional de insalubridade e de periculosidade deverá optar por um deles.
§ 2º O direito ao adicional de insalubridade ou periculosidade cessa com a eliminação das condições ou dos
riscos que deram causa a sua concessão.
Art. 69. Haverá permanente controle da atividade de servidores em operações ou locais considerados
penosos, insalubres ou perigosos.
Art. 70. Na concessão dos adicionais de atividades penosas, de insalubridade e de periculosidade, serão
observadas as situações em legislação específica.

[3]
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[3]

Decreto nº 97.558, de 11 de janeiro de 1989:

Art. 3º Os adicionais a que se refere este Decreto não serão pagos aos servidores que:

      I - no exercício de suas atribuições, fiquem expostos aos agentes nocivos à saúde apenas em
caráter esporádico ou ocasional; ou

      II - estejam distantes do local ou deixem de exercer o tipo de trabalho que deu origem ao
pagamento do adicional.

      Art. 4º Os adicionais de que trata este Decreto serão concedidos à vista de portaria de
localização do servidor no local periciado ou portaria de designação para executar atividade já
objeto de perícia.

[4]

Consolidação das Leis do Trabalho - CLT:

Art. 189 - Serão consideradas atividades ou operações insalubres aquelas que, por sua natureza, condições ou
métodos de trabalho, exponham os empregados a agentes nocivos à saúde, acima dos limites de tolerância
fixados em razão da natureza e da intensidade do agente e do tempo de exposição aos seus efeitos.
Art. 192 - O exercício de trabalho em condições insalubres, acima dos limites de tolerância estabelecidos pelo
Ministério do Trabalho, assegura a percepção de adicional respectivamente de 40% (quarenta por cento),
20% (vinte por cento) e 10% (dez por cento) do salário-mínimo da região, segundo se classifiquem nos graus
máximo, médio e mínimo.

[5]

Orientação Normativa SEGEP nº 4 de 14/02/2017:

Art. 9º Em relação ao adicional de insalubridade e periculosidade, consideram-se:
I - Exposição eventual ou esporádica: aquela em que o servidor se submete a circunstâncias ou condições
insalubres ou perigosas, como atribuição legal do seu cargo, por tempo inferior à metade da jornada de
trabalho mensal;
II - Exposição habitual: aquela em que o servidor submete-se a circunstâncias ou condições insalubres ou
perigosas por tempo igual ou superior à metade da jornada de trabalho mensal; e
III - Exposição permanente: aquela que é constante, durante toda a jornada laboral.
Art. 10. A caracterização e a justificativa para concessão de adicionais de insalubridade e periculosidade aos
servidores da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, quando houver exposição
permanente ou habitual a agentes físicos, químicos ou biológicos, ou na hipótese do parágrafo único do art. 9º
desta Orientação Normativa, dar-se-ão por meio de laudo técnico elaborado nos termos das Normas
Regulamentadoras (NR) nº 15 e nº 16, aprovadas pela Portaria MTE nº 3.214, de 08 de junho de 1978
Art. 11. Não geram direito aos adicionais de insalubridade e periculosidade as atividades:
I - em que a exposição a circunstâncias ou condições insalubres ou perigosas seja eventual ou esporádica;
II - consideradas como atividades-meio ou de suporte, em que não há obrigatoriedade e habitualidade do
contato;
III - que são realizadas em local inadequado, em virtude de questões gerenciais ou por problemas
organizacionais de outra ordem; e
IV - em que o servidor ocupe função de chefia ou direção, com atribuição de comando administrativo, exceto
quando respaldado por laudo técnico individual que comprove a exposição em caráter habitual ou permanente.
Art. 12. Em se tratando de concessão de adicional de insalubridade em decorrência de exposição permanente
a agentes biológicos, serão observadas as atividades e as condições estabelecidas na NR 15.
Parágrafo único. Além do disposto no art. 11, não caracterizam situação para pagamento do adicional de que
trata o caput :
I - o contato com fungos, ácaros, bactérias e outros microorganismos presentes em documentos, livros,
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processos e similares, carpetes, cortinas e similares, sistemas de condicionamento de ar ou instalações
sanitárias;
II - as atividades em que o servidor somente mantenha contato com pacientes em área de convivência e
circulação, ainda que o servidor permaneça nesses locais; e
III - as atividades em que o servidor manuseie objetos que não se enquadrem como veiculadores de secreções
do paciente, ainda que sejam prontuários, receitas, vidros de remédio, recipientes fechados para exame de
laboratório e documentos em geral.
Art. 17. Respondem nas esferas administrativa, civil e penal, os peritos e dirigentes que concederem ou
autorizarem o pagamento dos adicionais em desacordo com a legislação vigente.
[6]
Lei 8.270/91:
Art. 12 Os servidores civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais perceberão adicionais
de insalubridade e de periculosidade, nos termos das normas legais e regulamentares pertinentes aos
trabalhadores em geral e calculados com base nos nos seguintes percentuais:  
I -  cinco, dez e vinte por cento, no caso de insalubridade nos graus mínimo, médio e máximo,
respectivamente;

 

 

 

 

Documento assinado eletronicamente por Cesar Otavio Rodrigues , Chefe , em 27/04/2020, às
09:27, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 1º, art. 6º, do Decreto nº 8.539 de
08/10/2015 da Presidência da República.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.defesa.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, o código verificador 2230308 e o código
CRC 41590D73.
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MINISTÉRIO DA DEFESA
SECRETARIA-GERAL

SECRETARIA DE PESSOAL, ENSINO, SAÚDE E DESPORTO
HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS

CEP: 70.658-900 – Brasília-DF
(61) 3966-2245 - spciv.hfa@defesa.gov.br

  OFÍCIO N° 12282/SEÇ CLAS RED CAR EMP HFA/SDPC/DRH/CMT LOG/HFA/SEPESD/SG-
MD

Brasília, 04 de maio de 2020.
 

Ao Senhor
SERGIO GOMES DE ANDRADE
Presidente do CREFITO 11ª Região

 

 
 
Assunto: Concessão de Adicional de Insalubridade em grau máximo de 40%.
 

                          Senhor Presidente,

 

1. Em resposta ao Ofício nº 53/2020, de 20 de março de 2020, encaminho a Parte n°
74/2020/BIOSEG, de 09 de abril de 2020, e o Despacho nº 24 A TEC-2020, de 27 de abril de 2020,
anexos, contendo os esclarecimentos solicitados acerca da concessão do Adicional de Insalubridade no
nível máximo de 40%, sobre o salário base, tanto para os Fisioterapeutas estatutários quanto para
os empregados públicos regidos pela CLT.
2. Neste sentido, informo também que providências estão sendo adotadas no âmbito desta HFA,
para que sejam realizadas as adequações e revisões dos laudos periciais de insalubridade dos setores que
estão em contato direto com pacientes suspeitos e confirmados da COVID-19.

 

Cordialmente,                                                 

FERNANDO MIRANDA DO CARMO – Cel R1
Chefe da Divisão de Recursos Humanos

 

"ORGULHO DE SER HFA"
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Documento assinado eletronicamente por Fernando Miranda do Carmo, Chefe, substituto(a),
em 06/05/2020, às 16:24, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 1º, art. 6º, do
Decreto nº 8.539 de 08/10/2015 da Presidência da República.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.defesa.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, o código verificador 2259379 e o código
CRC 0B96BFEE.

 

SEÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO E REDISTRIBUIÇÃO DE CARGOS E EMPREGOS DO HFA/SEÇ CLAS RED CAR EMP HFA
NUP Nº60550.010996/2020-19
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