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Assunto:  Adicional insalubridade ou periculosidade a servidores lotados nos 
laboratórios da UFABC  
 

Magnífico Senhor Reitor,  

Servimo-nos do presente instrumento para informar que a UFABC detém ambientes 
que oferecem condições de trabalho insalubres e periculosas a alguns servidores e, 
segundo o art. 68 da Lei 8.112 – Regime Jurídico Único, há previsão sobre o direito a 
um adicional de insalubridade ou periculosidade sobre o vencimento do cargo efetivo 
para esses servidores.  

De forma mais específica, pelo fato da UFABC se caracterizar pelo ensino 
interdisciplinar, a diversidade das pesquisas existentes e equipamentos necessários 
para atendimento dessas atividades, exige a lotação permanente de servidores nos 
laboratórios didáticos de química e eletrônica, laboratórios de apoio a pesquisa 
(Central Experimental Multiusuário), e nas oficinas de apoio administrativo.  

Relacionamos no documento anexo, os servidores lotados nos laboratórios e oficinas 
mencionadas, sendo que, no desempenho de suas funções, ocorrem: 

Nos laboratórios didáticos: 

a) Contato direto com produtos químicos para o preparo das atividades didáticas; 
b) Aparente ausência de condições ideais de segurança para o armazenamento 

dos produtos químicos; 
c) Produtos armazenados no mesmo local de trabalho dos servidores, onde 

também acontecem os experimentos didáticos; 
d) Pouco número de servidores, o que resulta em grande participação dos 

servidores atuais nos experimentos didáticos e constante contato com produtos 
químicos; 

e) Exposição do servidor à radiação devido ao uso de solda;  
f) Utilização de produto inflamável (acetileno) em condições e ambiente 

aparentemente não ideais. 

No laboratório de apoio à pesquisa e oficinas de apoio administrativo: 

a) Exposição do servidor a alta ou baixa temperatura; 
b) Permanência em ambiente com: excesso de pó; ruído, pouca luz natural, baixa 

circulação de ar; 
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c) Utilização de produto inflamável (acetileno) em condições e ambiente 

aparentemente não ideais. 
d) Atividades laborais de grande esforço físico. 

Considerando a Orientação Normativa MP nº 02, de 19 de fevereiro de 2010, as 
ocorrências elencadas acima são condições para a concessão de adicionais de 
insalubridade e periculosidade, no entanto, é necessário observar o art. 7º desta 
mesma Orientação, que prevê a necessidade de laudo técnico elaborado por 
profissional competente, e segundo preceitos legais, para a caracterização e 
justificativa destas concessões, conforme transcrição a seguir: 

Art. 7º 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 ou químicos, dar-
se-ão por meio de laudo técnico elaborado nos limites de tolerância 
mensurados, nos termos das Normas Regulamentadoras nº 15 e nos 
critérios da Norma Reguladora nº 16, previstas na Portaria do 
Ministério do Trabalho e Emprego nº 3.214, de 08 de junho de 1978, 
bem como o estabelecido nos Anexos II e III desta Orientação 
Normativa. 

Assim, esta Comissão Interna de Supervisão - CIS solicita a providência de 
contratação de empresa ou pessoa especializada, para elaboração de laudo técnico 
sobre as condições dos laboratórios didáticos de química e eletrônica, laboratórios de 
apoio a pesquisa - Central Experimental Multiusuário, e nas oficinas de apoio 
administrativo, com a maior brevidade possível, a fim de findar a falta de assistência 
aos servidores com exercício nestes locais na UFABC, com subseqüente observância 
dos direitos que lhes são conferidos por lei. 

A esta comunicação interna seguem anexos os documentos citados e demais 
leis/instruções/orientações que possam contribuir para o atendimento da presente 
solicitação. 

 

Atenciosamente, 

 

 
Roberta Kelly de Amorim Gomes 

Coordenadora da CIS/UFABC 

 
 


