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CURSO BÁSICO EM 
SEGURANÇA DO TRABALHO

Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração - SEPLAD
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OBJETIVO

Aprimorar as competências para o 
trabalho, possibilitando a agregação de 

valores quanto aos procedimentos 
aplicados na condução dos trabalhos 
frente a Comissão de Segurança do 

Trabalho (CST).

Curso Básico em Segurança do Trabalho – EGOV, out 2022

 

ESPECIALIDADE

Curso Básico em Segurança do Trabalho – EGOV, out 2022

 



3 
 

 

BREVE HISTÓRICO

Curso Básico em Segurança do Trabalho – EGOV, out 2022

 

IMPORTÂNCIA DA SST
O trabalho realizado pelos profissionais de Saúde e 

Segurança do Trabalho (SST) tem o objetivo de 
identificar a origem dos acidentes de trabalho, as 
razões pelas quais acontecem e a incidência deles. 

Porém, seu papel mais importante está na prevenção de 
acidentes, propiciando um ambiente salubre aos 
trabalhadores. A SST também se preocupa com a 

prevenção de doenças ocupacionais, ou seja, aquelas 
que surgem por conta da exposição e função exercida.

Curso Básico em Segurança do Trabalho – EGOV, out 2022
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SUBSAÚDE – Decreto n.º 36.561/2015

Estabelece a Política Integrada de Atenção ao 
Servidor (PIASS), que está sustentada em três 

eixos: Prevenção e Promoção à Saúde, 
Epidemiologia e Perícia Médica Oficial, cujos 

objetivos são promover e preservar a saúde 
integral do conjunto de servidores públicos 

distritais tanto no aspecto individual quanto nas 
relações coletivas e nos ambientes de trabalho

Curso Básico em Segurança do Trabalho – EGOV, out 2022

 

ATIVIDADES DA ST

Levantar as necessidades quanto a utilização de EPI

Inspecionar o cumprimento de normas de ST, bem como
propor medidas preventivas e corretivas

Orientar, analisar, controlar e divulgar assuntos pertinentes
às atividades de segurança e higiene no trabalho

Identificar e caracterizar áreas de periculosidade e
insalubridade

Curso Básico em Segurança do Trabalho – EGOV, out 2022
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ATIVIDADES DA ST
Inspecionar atividades, instalações, postos de trabalho e
equipamentos e rotinas de trabalho

Analisar e investigar fontes causadoras de acidentes de
trabalho

Indicar, controlar e distribuir EPIs adequados ao risco

Realizar levantamento e cadastramento de dados estatísticos

Curso Básico em Segurança do Trabalho – EGOV, out 2022

 

ATIVIDADES DA ST

;;;, providenciando a remoção de acidentados e 
interditando áreas; selecionar, estudar e aplicar a 

legislação especifica.
. 

Prestar os primeiros socorros, providenciando a remoção de
acidentados e interditando áreas

Selecionar, estudar e aplicar a legislação especifica

Realizar capacitações em segurança do trabalho

Participar de debates na elaboração de normas/instrumentos
técnicos, projetos arquitetônicos etc.

No âmbito do GDF - Portaria SEPLAG n.º 63, de 20 de abril de 2005

Curso Básico em Segurança do Trabalho – EGOV, out 2022
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TIPOS DE AGENTES NOCIVOS

Agentes não avaliados
na análise do LTCAT

Agentes avaliados na 
análise do LTCAT

Curso Básico em Segurança do Trabalho – EGOV, out 2022

 

MANUAL DE SST

Portaria SEAP n.º 55/2012 que institui 
o Manual de Saúde e Segurança do 
Trabalho, com aplicação obrigatória 

pelos órgãos da administração 
pública direta, autarquias e 

fundacional do DF

Curso Básico em Segurança do Trabalho – EGOV, out 2022

Leitura Obrigatória

Diversos programas de SST
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PGR – NR 01

Instituído pela Portaria n.º SEPRT n.º 6.730/2020, o Programa de 
Gerenciamento de Risco (PGR), é um conjunto de 

procedimentos, técnicas de gestão, métodos de avaliação, 
registros e controles de monitoramento e avaliação de riscos, 
que deve ser seguido e adotado pelos órgãos públicos com o 
objetivo de prevenção de acidentes e doenças do trabalho, 

contemplando os riscos ocupacionais e suas respectivas 
medidas de prevenção. O documento demonstra o conjunto de 
ações e todos os procedimentos necessários para que meios de 
prevenção sejam implementados, sendo este de elaboração e 

implementação obrigatória nos órgãos públicos.

Curso Básico em Segurança do Trabalho – EGOV, out 2022

 

INSALUBRIDADE/PERICULOSIDADE – LC n.º 840/2011

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.

Art. 80. Deve haver PERMANENTE CONTROLE da atividade de servidores em
operações ou locais considerados insalubres ou perigosos.

Art. 83. O adicional de insalubridade ou de periculosidade é devido nos termos
das normas legais e regulamentares pertinentes aos TRABALHADORES EM
GERAL (regidos pela CLT), observados os percentuais seguintes, incidentes sobre o
vencimento básico: 5% (grau mínimo), 10% (grau médio) e 20% (grau máximo) –
Decretos n.º 32.547/2010 e 34.023/2012 (regulamenta a concessão dos adicionais)

Curso – Aposentadoria Especial – EGOV, out 2022
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INEXISTÊNCIA DE LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA

Considerando que o servidor público não possui legislação 
própria que fundamente o ENQUADRAMENTO TÉCNICO de 

diversas atividades laborais (atividades exclusivas do estado, 
tais como: Servidores de Unidades Prisionais, DETRAN-DF, 

Centro POP, CRAS, CREAS, PCDF, FHB etc.), então utiliza-se as 
regras dos trabalhadores gerais, os quais são regidos pela 
Consolidação das Leis Trabalhistas – CLT. Tal fator gera 

conflitos técnico-legais quando da CARACTERIZAÇÃO dos 
adicionais, bem como na concessão do BENEFÍCIO da AE.

Curso – Aposentadoria Especial – EGOV, out 2022

 

INSALUBRIDADE/PERICULOSIDADE

LTCAT INSALUBRIDADE/PERICULOSIDADE Possui finalidade
TRABALHISTA e deve ter seu enquadramento conforme preconizado nas Normas
Regulamentadoras – NR 15, 16 e seus anexos, as quais são definidas pelo MTP.

Curso – Aposentadoria Especial – EGOV, out 2022

LTCAT EXTEMPORÂNEO/CONTEMPORÂNEO Possui finalidade
PREVIDENCIÁRIA e deve ter seu enquadramento definido pelo Decreto
3.048/1999 (Regime de Previdência Social e Instrução Normativa do INSS n.º
128/2022.

O Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT) 
emitido pela SUBSAÚDE (Decreto n.º 36.561/2015 e Portaria SEEC n.º 

140/2021) tem as DUAS FINALIDADES e isso gera DESENTENDIMENTOS 
jurídicos e administrativos que prejudicam a análise processual.
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E-SOCIAL

O Sistema de Escrituração Digital das Obrigações 
Fiscais, Previdenciárias e Trabalhista, instituído pelo 

Decreto n.º 8.373, de 11 de dezembro de 2014, funciona 
como uma folha de pagamento digital. Assim, 
informações sobre as condições ambientais do 

trabalhador/servidor serão lançadas nesse sistema. 

O E-social, inclusive a parte da SST – Módulo 4, será 
obrigatório também para órgãos públicos a partir de 

janeiro de 2023.

Curso – Aposentadoria Especial – EGOV, out 2022

 

GST/SUBSAÚDE

RODOLFO Alves – Gerente

ADRIANO Melo – Assessor Técnico

RODRIGO Venâncio – Assessor Técnico

18

2099-3055

gst@economia.df.gov.br

Curso – Aposentadoria Especial – EGOV, out 2022
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