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INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 01/2017
                                                                                  Dispõe  sobre  procedimentos    administrativos  

relativos à requisição de Adicional pelo Exercício 
de   Atividade  Insalubre   ou   Periculosa,   pelos 
servidores técnico-administrativos e docentes da
UERN.

A Pró-Reitora de Recursos Humanos e Assuntos Estudantis – PRORHAE, no
uso de suas atribuições legais, com base na Lei Complementar nº 122/94 – Regime Jurídico Único dos
Servidores Públicos Civis e das Autarquias e Fundações Públicas Estaduais do Rio Grande do Norte e;
com base no Regimento Geral da UERN;

CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº 11.750/1993, que institui a Comissão
Permanente de Avaliação Pericial – COMPAPE;

CONSIDERANDO o Decreto nº 13.989/1998, que altera o Decreto 11.750/1993;

CONSIDERANDO a necessidade  de disciplinar procedimentos administrativos
relativos à Requisição de Adicional pelo Exercício de Atividade Insalubre ou Periculosa no âmbito da
UERN; 

RESOLVE:

Art.  1º Aprovar  os procedimentos  administrativos referentes à requisição de
adicional  pelo  exercício  de  atividade  insalubre  ou  periculosa  no  âmbito  da  UERN,  devendo  ser
seguidos os trâmites legais  estabelecidos pela Lei  Complementar  nº  122/94,  Regimento Geral  da
UERN e toda a legislação pertinente, em vigor no âmbito da UERN.

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 2º A atividade exercida habitualmente, em locais insalubres, ou em contato
permanente com substâncias tóxicas ou radioativas ou com risco de vida, assegura ao servidor a
percepção de adicional, calculado sobre o vencimento do cargo efetivo:

I – de 40% (quarenta por cento), 20% (vinte por cento) ou 10% (dez por
cento),  respectivamente,  conforme  seja  a  insalubridade  classificada  no  grau  máximo,  médio  ou
mínimo;

II – de 30% (trinta por cento) no caso de periculosidade;
III  -  o  servidor  que  fizer  jus,  simultaneamente,  aos  adicionais  de

insalubridade e periculosidade deve optar por um deles;
IV - o direito ao adicional cessa com a eliminação da insalubridade ou

periculosidade.

Art.  3º A  servidora  gestante  ou  lactante  é  afastada,  enquanto  durarem  a
gestação  e  a  lactação,  das  operações  e  locais  insalubres  ou  perigosos,  passando  a  exercer  as
atividades em local isento desses riscos.



CAPÍTULO II
DAS DEFINIÇÕES

Art.  4º Considera-se  para  efeitos  desta  Instrução  Normativa,  os  seguintes
conceitos:

I  –  Atividades  ou  Operações  Insalubres: São  aquelas  que,  por  sua
natureza, condições ou métodos de trabalho, exponham os trabalhadores a agentes nocivos, acima
dos limites de tolerância fixados em razão da natureza e da intensidade do agente e do tempo de
exposição aos seus efeitos;

II  -  Atividades  ou  Operações  Perigosas  (Periculosas): Aquelas
constantes nos anexos da Norma Regulamentadora nº 16 do Ministério do Trabalho e Emprego;

III  -  Adicional  de  insalubridade/periculosidade:  É  um  acréscimo
remuneratório decorrente do trabalho em condições danosas à sua saúde e/ou que coloquem em risco
a  sua  segurança,  de  acordo  com  as  hipóteses  da  legislação  pertinente  e  nos  percentuais  nela
previstos.

CAPÍTULO III
DOS CRITÉRIOS PARA O ENQUADRAMENTO DE CONDIÇÃO 

DE INSALUBRIDADE E DE PERICULOSIDADE

Art.  5º Na  classificação  das  atividades  insalubres  ou  periculosas  são
observadas, no que couber, as normas de segurança e medicina do trabalho estabelecidas pelo órgão
federal competente.

Art.  6º São  consideradas  atividades  ou  operações  insalubres  as  que  se
desenvolvem:

I – Acima dos limites de tolerância em casos de exposição habitual a:
     a) ruído contínuo ou intermitente;
     b) ruído de impacto;
     c) calor;
     d) radiações ionizantes;
     e) agentes químicos, cuja insalubridade é caracterizada por limites de

tolerância em inspeção ao local de trabalho.

II – Em atividades com exposição habitual a:
      a) condições hiperbáricas;

       b) agentes químicos;
      c) agentes biológicos.

III - Para efeitos do  caput  deste artigo, considera-se ruído de impacto
aquele que apresenta picos de energia acústica de duração inferior a 1 (um) segundo, a intervalos
superiores a 1 (um) segundo. Considera-se ruído contínuo e intermitente todo ruído não classificado
como de impacto.

IV - Entende-se por Limite de Tolerância, para efeitos do  caput  deste
artigo, a concentração ou intensidade máxima ou mínima, relacionada com a natureza e o tempo de
exposição ao agente, que não causará dano à saúde do trabalhador, durante sua vida laboral.

V -  Para a aferição dos limites de tolerância mencionados no item I do
caput, serão necessárias avaliações quantitativas com o uso de equipamentos específicos de medição,
de acordo com as determinações das normas pertinentes, realizadas pela engenheira de segurança do
trabalho da UERN por ocasião das visitas técnicas.

Art. 7º São consideradas atividades ou operações perigosas as habitualmente
exercidas:

a) com o uso de explosivos;



b) com inflamáveis;
c) com radiações ionizantes ou substâncias radioativas;
d) com exposição a roubos ou outras espécies de violência física nas

atividades de segurança pessoal ou patrimonial;
e) com energia elétrica;
f) com uso de motocicleta.

Art.  8º A caracterização  de  insalubridade  e  de  periculosidade  ocorrerá  em
avaliação qualitativa e/ou quantitativa realizada pelo(a) engenheiro(a) de segurança do trabalho da
UERN, em conformidade com os requisitos da legislação em vigor, por ocasião da visita técnica ao
local de trabalho do servidor requerente e com base nas atribuições mencionadas em Declaração do
Chefe Imediato, anexo ao processo. 

Art.  9º  A  Comissão  Permanente  de  Avaliação  Pericial  -  COMPAPE,  da
Secretaria de Estado da Administração e dos Recursos Humanos - SEARH/Governo do Estado do Rio
Grande  do  Norte,  poderá  realizar  visita  técnica  ao  local  de  trabalho  do  servidor  ou  exigir  outras
informações e aferições em nova visita técnica da engenheira de segurança do trabalho da UERN,
caso julgue necessário, para a conclusão a respeito do deferimento da concessão do adicional.

CAPÍTULO IV
DAS CONDIÇÕES PARA O REQUERIMENTO DO ADICIONAL 
PELO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE INSALUBRE OU PERIGOSA

Art. 10 São pré-requisitos para a solicitação destes adicionais:
I  -  ser  ocupante  de  cargo  de  provimento  efetivo,  em  comissão,  ser

servidor  em  estágio  probatório  ou  pessoal  contratado  por  tempo  determinado  para  atender  à
necessidade temporária de excepcional interesse público;

II - exercer habitualmente as atividades que se enquadrem nos critérios
estabelecidos no Capítulo II desta Instrução Normativa;

III - não haver meios alternativos de trabalho em que seja eliminada a
exposição aos agentes periculosos ou insalubres;

IV  –  cumprir  os  demais  requisitos  legais  para  a  concessão  desses
adicionais.

CAPÍTULO V
DOS PROCEDIMENTOS

Art. 11 Os procedimentos para solicitação dos Adicionais, são:

I  -  o chefe imediato remete à  PRORHAE,  Processo de interesse do
servidor requisitante, devidamente instruído com:

 a)  requerimento  padrão  devidamente  preenchido  e  assinado  pelo
servidor  (formulário  disponível  no  link  http://www.uern.br/controledepaginas/prorhae-form-doc-
leg/arquivos/0477requerimento_padrao.zip  ;

  b) declaração do chefe imediato, atestando a necessidade do Adicional
para  o  servidor  requerente  (modelo  disponível  no  link
http://www.uern.br/controledepaginas//arquivos/0000declaracao.zip );

II – a PRORHAE encaminha o Processo:
  a) para apreciação e parecer técnico do Engenheiro de Segurança do

Trabalho, da UERN e, posteriormente;
   b) à COMPAPE para análise e laudo conclusivo.

III  –  Recebido  o  laudo  da  COMPAPE,  a  PRORHAE  adota  os
encaminhamentos necessários para inserção do Adicional na folha de pagamento de pessoal e informa
ao órgão de lotação e servidor interessado.



CAPÍTULO VI
DAS RESPONSABILIDADES

Art.  12  É  responsabilidade  do  gestor  da  unidade  administrativa  informar  a
PRORHAE quando houver alteração dos riscos, que providenciará a adequação do valor do adicional,
mediante elaboração de novo laudo.

Art.  13 Respondem  nas  esferas  administrativas,  civil  e  penal,  os  peritos  e
dirigentes  que  concederem  ou  autorizarem  o  pagamento  dos  adicionais  em  desacordo  com  a
legislação vigente.

CAPÍTULO VII
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 14 Esta Instrução Normativa entra em vigor nesta data.

Art. 15 Os casos omissos serão resolvidos pela PRORHAE.

Mossoró-RN, 26 de maio de 2017

                                                          Profa. Dra.Cicília Raquel Maia Leite
                                                                           Pró-Reitora

 


