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1. CF – 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. Decreto no 34.023/2012, Arts. de 50 a 58

Dispõe sobre a verificação de insalubridade, periculosidade ou
atividade penosa.

3. Lei Complementar no 840, de 23 de dezembro de 2011

Esta lei dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis
do Distrito Federal, das autarquias e das fundações públicas distritais.
Em sua Seção V, fala das Vantagens Relativas às Peculiaridades de
Trabalho, e estão incluídos o Adicional de Insalubridade e o de
Periculosidade.
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Ambiente insalubre

É caracterizado quando o empregado está exposto, durante sua jornada
diária de trabalho, a agentes nocivos à saúde como produtos químicos,
ruídos, exposição ao calor, exposição ao frio, dentre outros.

São consideradas atividades ou operações insalubres as que se
desenvolvem acima dos limites de tolerância previstos na NR-15 e anexos.

 

Ambiente periculoso

São aquelas que, por sua natureza ou métodos de trabalho, impliquem
risco acentuado em virtude de exposição permanente do trabalhador a:
inflamáveis, explosivos, substâncias radioativas, radiação ionizante ou
energia elétrica; roubos ou outras espécies de violência física nas
atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial, em
condição de risco acentuado.
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Tipo de exposição

Para um ambiente laboral ser considerado insalubre, são necessárias
algumas particularidades que vão do tipo de exposição aos agentes
nocivos à habitualidade e, ainda, deve constar no rol de atividades
relacionadas na Norma Regulamentadora – NR no 16 do Ministério do
Trabalho e Emprego (MTE).

 

Critérios de permanência

Já a exposição permanente é aquela experimentada pelo segurado durante
o exercício de todas as suas funções, não quebrando a permanência o
exercício de função de supervisão, controle ou comando em geral ou outra
atividade equivalente, desde que seja exclusivamente em ambientes de
trabalho cuja nocividade tenha sido constatada.
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Critérios de intermitência

Exposição intermitente é aquela exposição experimentada pelo
trabalhador de forma programada para certos momentos inerentes à
produção, repetidamente a certos intervalos.

Critérios de ocasionalidade

A exposição ocasional é aquela experimentada pelo trabalhador de forma
não programada, sem mensuração de tempo, acontecimento fortuito,
previsível ou não.

 

Dos Adicionais de Insalubridade, Periculosidade 
ou Atividades Penosas

Art. 79. O servidor que trabalha com habitualidade em locais insalubres
ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com
risco de vida faz jus a um adicional de insalubridade ou de periculosidade.

§ 1o O servidor que fizer jus aos adicionais de insalubridade e de
periculosidade tem de 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 à sua
concessão.
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Art. 80. Deve haver permanente controle da atividade de servidores em
operações ou locais considerados insalubres ou perigosos.

Parágrafo único. A servidora gestante ou lactante, enquanto durar a
gestação e a lactação, deve exercer suas atividades em local salubre e em
serviço não perigoso.

Art. 81. Na concessão dos adicionais de insalubridade ou de
periculosidade, devem ser observadas as situações estabelecidas em
legislação específica.

 

Art. 82. Os locais de trabalho e os servidores que operam com raios X ou
substâncias radioativas devem ser mantidos sob controle permanente, de
modo que as doses de radiação ionizante não ultrapassem o nível máximo
previsto na legislação própria.

Parágrafo único. Os servidores a que se refere este artigo devem ser
submetidos a exames médicos a cada seis meses.

Art. 83. O adicional de insalubridade ou de periculosidade é devido nos
termos das normas legais e regulamentares pertinentes aos trabalhadores
em geral, observados os percentuais seguintes, incidentes sobre o
vencimento básico:
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I. cinco, dez ou vinte por cento, no caso de insalubridade nos graus
mínimo, médio ou máximo, respectivamente;

II. dez por cento, no caso de periculosidade.

§ 1o O adicional de irradiação ionizante deve ser concedido nos
percentuais de cinco, dez ou vinte por cento, na forma do regulamento.

§ 2o A gratificação por trabalhos com raios X ou substâncias radioativas
é concedida no percentual de dez por cento.

 

Tenha um bom dia de trabalho,                 
com segurança!
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