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PRÓ-REITORIA DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS

PAGAMENTO DE ADICIONAIS 

ORIENTAÇÕES GERAIS 

Para  concessão  dos  adicionais  de  periculosidade,  insalubridade,  irradiação 
ionizante e trabalho com raio X ou substâncias radioativas a Comissão de Avaliação de 
Riscos Ambientais da UFSJ segue os critérios estabelecidos pela Orientação Normativa 
nº 06 -2013, de 18 de março de 2013. 

A concessão dos referidos adicionais são uma forma de remuneração do risco à 
saúde  do  trabalhador,  e  tem caráter  transitório,  ou  seja,  apenas  enquanto  durar  a 
exposição,  caracterizada  como  não  eventual  ou  esporádica,  sendo  habitual  ou 
permanente.

Considera-se 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.

Considera-se  exposição  habitual aquela  em  que  o  servidor  submete-se  a 
circunstâncias perigosas ou condições insalubres como atribuição legal do seu cargo, 
por tempo superior à metade da jornada de trabalho mensal.

Considera-se exposição  permanente aquela que é constante, durante  toda a 
jornada laboral e prescrita como principal atividade do servidor.

Como  referência  para  a  caracterização  da  carga  horária  de  exposição  será 
tomada como período de avaliação a exposição no  mês imediatamente anterior à 
data do requerimento.

Para  fins  de  concessão  dos  adicionais  são  consideradas  periculosas  as 
atividades ou operações, onde a natureza ou os seus métodos de trabalhos configurem 
risco iminente nas condições especificadas contidas na legislação.

A  Insalubridade é  caracterizada  nas  atividades  laborativas  em  o  servidor  é 
exposto aos Riscos Ocupacionais, acima dos limites de tolerância e situações previstas 
em lei, tendo como parâmetros a classificação desses riscos.

Riscos Ocupacionais, para fins de concessão de adicionais de insalubridade, são 
os agentes físicos, químicos e biológicos especificados na legislação, e que quando 
presentes  nos  ambientes  de  trabalho  são  capazes  de  produzir  danos  à  saúde, 
superados  os  respectivos  limites  de  tolerância fixados  em  razão  da  natureza, 
concentração ou intensidade do agente e tempo de exposição, e ainda em situações 
descritas na legislação.

Os adicionais são calculados sobre o vencimento do cargo efetivo dos servidores 
civis  da  União,  das  autarquias  e  das  fundações  públicas  federais,  com  base  nos 
seguintes percentuais:



I - cinco, dez ou vinte por cento, no caso de insalubridade nos graus mínimo, médio e 
máximo, respectivamente; 
II - dez por cento, no caso do adicional de periculosidade; 
III - cinco, dez ou vinte por cento, no caso do adicional de irradiação ionizante, conforme 
o disposto no anexo único do Decreto nº 877, de 1993; e 
IV - dez por cento no caso da gratificação por trabalhos com raios-x ou substâncias 
radioativas.

É  de  responsabilidade  da  chefia  imediata  informar  à  Progp  quando  houver 
alteração dos riscos, ou da condição de trabalho, para que seja solicitado à Comissão 
de Avaliação de Riscos Ambientais reavaliação do ambiente e possível adequação do 
percentual do adicional, mediante elaboração de novo laudo.

Na  ocorrência  da  eliminação  dos  riscos  ou  na  adoção  de  medidas  de 
proteção coletiva ou individual que atenuem tais riscos à condição ou exposição 
dentro dos limites de tolerância estabelecidos em lei, o pagamento do benefício 
deverá ser automaticamente suspenso.

PROCEDIMENTOS PARA RECEBIMENTO

O  servidor  deverá  preencher  a  planilha  de  Requerimento  de  Avaliação  de 
Ambiente/Posto de trabalho, e encaminhá-la em formatos digital e seus impressos ao 
Setor de Apoio ao Servidor – Seaps, Campus Santo Antônio, email seaps@ufj.edu.br. 
Em virtude do tamanho do arquivo, é recomendado que o mesmo seja compactado (zip, 
rar) antes de ser enviado.

A  planilha  apresentará  as  informações  necessárias  e  os  passos  para  seu 
preenchimento  na  seqüência  de  etapas  abaixo.  Para  prosseguir  para  as  etapas 
seguintes na planilha basta utilizar  o  botão  “Avançar” disponível  no canto superior 
esquerdo de todas as telas.

Antes de iniciar o preenchimento o servidor deverá salvar o arquivo com o seu nome 
completo ex: José da Silva Santos.

01 - Etapas de preenchimento:

• Preencher as informações pessoais e funcionais necessárias para avaliação;
• Informar o local ou posto de trabalho a ser avaliado;
• Relacionar os equipamentos de proteção individual (Epis) utilizados;
• Montar o calendário de avaliação que tomará como base o mês imediatamente 

anterior ao requerimento. Os dias de trabalho deverão ser assinalados com a 
letra  “s”.  Os  sábados,  domingos,  feriados  e  dias  afastamentos  deverão  ser 
assinalados com a letra “n”. Atentar para o fato do calendário estar disposto 
de forma  regressiva.

• Identificar  os  agentes  de  risco  por  meio  do  código  disponível  na  Tabela  de 
Agentes de Riscos disponível na página da Progp. Nesta etapa também deverá 
ser informada sucintamente a forma de exposição ao agente, correspondendo às 



rotinas  de  trabalho  que  geram  o  contato  ou  outra  relação  com  o  agente 
especificado.  Para cada agente também deverá ser montado um calendário 
de exposição.

Além da identificação do agente,  a  Tabela  de Agentes  de Riscos contempla  as 
especificações e considerações que são relevadas para fins de caracterização de 
condição insalubre ou periculosa. Estas informações também serão apresentadas 
na planilha quando da digitação dos códigos. Não basta a presença do agente no 
ambiente de trabalho, ele deverá enquadrar-se de acordo com as informações 
da tabela.
Obs: para informar o código de outro agente de risco basta clicar em “próximo”. 
Finalizada a inclusão de todos os agentes deve se clicar em “avançar”.
• Descrever  as  situações  de  riscos  não  contempladas  na  tabela  nos  espaços 

disponíveis da tabela
• Após  o  preenchimento  de  todas  as  informações,  os  impressos  deverão  ser 

emitidos e assinados pelo requerente a sua chefia imediata em todos os campos 
especificados.

02 – O Setor de Apoio ao Servidor encaminha o processo à Comissão de Avaliação de 
Riscos Ambientais;

03 - A Comissão faz uma análise preliminar das informações e, havendo necessidade, 
agendará com o requerente uma entrevista e uma análise do ambiente de trabalho ou 
solicitará ao Seaps esclarecimentos sobre as informações. Nesse caso a chefia ou o 
servidor será consultado.

04 –  A  Comissão  emite  o  laudo  de  avaliação  e  comunica  o  indeferimento  ou 
deferimento  do  pedido  à  Pró-Reitoria  de  Gestão  e  Desenvolvimento  de  Pessoas  - 
Progp;

05 –  A  Progp  encaminha  a  comunicação  do  indeferimento  ou  deferimento  do 
requerimento ao servidor, bem como à reitoria em caso de deferimento;

06 –  A  Reitoria  providencia  a  portaria  de  localização e  concessão do adicional  de 
insalubridade ou periculosidade;

07 –  A  Diretoria  de  Pessoal  –  Dipes –  operacionaliza  a  inclusão do benefício  e  o 
pagamento em folha;

08 – Mensalmente, a chefia imediata deverá encaminhar ao Setor de Apoio ao Servidor 
– Seaps, o informe de Insalubridade/Periculosidade, onde confirmará a continuidade da 
condição que gerou o adicional, autorizando o pagamento do benefício. 

Obs:   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.
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