
 

São Leopoldo, 26  de abril de 2020. 

 

 

 

Expediente nº 5459/2020 

INDICAÇÃO nº 013/2020 

 

 

 

Aportou no sistema processual legislativo proposição na 

modalidade de Indicação, protocolada pelo Vereador Brasil, integrante 

da Bancada do PSD.  A  Indicação vem assim ementada:  

 SEJA CONCEDIDO O VALOR TETO DE 40% DO ADICIONAL 

DE INSALUBRIDADE A TODOS OS PROFISSIONAIS DA SAÚDE 

PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO LEOPOLDO ENQUANTO 

PERDURAR A PANDEMIA PELO NOVO CORONAVÍRUS 

(COVID-19). 

 

Quanto a iniciativa: 

 

A “Indicação é a proposição que sugere manifestação 

da Casa junto a autoridades estaduais ou federais, propondo, sugerindo 

ou solicitando a adoção de medidas de interesse público”,conforme 

disposto no artigo 89 do Regimento Interno. 

Os vereadores possuem legitimidade para a propositura 

de indicações, conforme previsto no artigo 78, inciso II, do Regimento 

Interno. 

Evidentemente se a Indicação poderá ter  como 

destinatário outras autoridades estaduais e federais,  por certo,  pelo 

princípio do paralelismo das formas,  igualmente cabe indicação à 

Presidência do próprio legislativo.  Aliás, é o caso de entender que o rol 

de autoridades do art. 89 é meramente exemplificativo. 



 

Portanto, a proposição do Vereador Brasil é formalmente 

constitucional. 

 

Quanto ao mérito  -  considerações iniciais: 

 

O adicional de insalubridade,  como o próprio nome diz,  

é um adicional, um plus ao salário do trabalhador.  Trata-se de uma 

contraprestação de natureza salarial pelo trabalho prestado em 

condições que vão além da normalidade1. 

Um trabalho normal,  é o desenvolvido dentro de uma 

jornada de oito horas (não coincidente com o horário noturno), em 

ambiente higiênico, seguro, confortável e hergonômico,  que demanda 

esforço físico e mental normal,  e que não exige afastamento do 

trabalhador de seu domicílio. 

Desbordando da normalidade,  o trabalho passa a ser 

contraprestado com adicionais por força de lei ou de convenções 

(acordos, convenções e dissídios coletivos). 

Veja-se que o trabalho à noite é mais cansativo,  e para 

contraprestar esse maior gasto de energia do trabalhador foi instituído o 

adicional noturno (art. 7º, inc. IX da Constituição Federal).  Um 

trabalhador que é transferido para uma outra localidade,  que acaba 

por o afastar do domicílio,  tem direito ao adicional de transferência 

(art. 469, §3º da CLT).   O trabalho prestado além da jornada diária 

(legal ou contratual) é mais cansativo e desgastante – é o que 

denominamos de horas extras – e por tal razão recebem um adicional 

no mínimo de 50% sobre o valor da hora normal (art. 7º, inc. XVI da 

Constituição Federal).  Os riscos à saúde do trabalhador devem ser 

                                                             
1 Nesse sentido Carmen Camino (Ob. cit.) páginas 366 a 368. 



 

contraprestados pelo adicional de insalubridade (art. 7º, inc. XXIII da 

CF). 

O adicional de insalubridade é a contraprestação que 

todo trabalhador tem direito quando trabalha em condições que 

oferecem risco á sua saúde, quando não elididos através de 

equipamentos de proteção individual.  

Segundo Sérgio Pinto Martins, ob. cit. p. 264, 

“Insalubridade é o prejudicial à saúde, que dá causa à doença”. 

Para melhor elucidação,  busco no conteúdo normativo 

da CLT,  o conceito de insalubridade,  cito o art. 189 que refere:  

“Serão consideradas atividades ou operações insalubres 

aquelas que, por sua natureza, condições ou métodos de 

trabalho, exponham os empregados a agentes nocivos à 

saúde, acima dos limites de tolerância fixados em razão 

da natureza e da intensidade do agente e do tempo de 

exposição aos seus efeitos.”     

 

É bem verdade que a CLT aplica-se aos celetistas,  

enquanto que aos demais servidores tem aplicabilidade o estatuto dos 

servidores públicos municipais,  cito a Lei Municipal 6055/2006,  que 

regulamentou a espécie no artigo 91, in verbis:   

 

Art. 91 - O adicional de insalubridade somente será 

concedido quando reconhecida a insalubridade da 

atividade desenvolvida pelo servidor, em laudo pericial, 

realizado pelo período mínimo de quatro em quatro anos 

por médico ou engenheiro do trabalho oficial 

credenciado, com acompanhante de assistente técnico 

indicado pelas entidades classistas representativas dos 

municipários, observados os critérios enunciados pelos 

Anexos da Norma Regulamentadora 15, da Portaria 3214, 

de 08 de junho de 1978, da Secretaria de Segurança e 



 

Medicina do Trabalho, e suas subseqüentes alterações, 

nos seus escritos termos. 

 

§ 1º Tem-se por atividade insalubre aquela que causar a 

quem a desenvolve, cotidiana e habitualmente, 

reconhecido prejuízo à saúde. 

 

§ 2º O adicional é devido: 

 

I - à razão de um quinto (5%) do menor vencimento 

padrão de cargo efetivo da Categoria Geral de 

Vencimentos, a partir do laudo que reconhecer a 

insalubridade em grau mínimo da atividade 

desenvolvida; 

 

II - à razão de um décimo (10%) do menor vencimento 

padrão de cargo efetivo da Categoria Geral de 

Vencimentos, a partir do laudo que reconhecer a 

insalubridade em grau médio da atividade desenvolvida; 

 

III - à razão de um vigésimo (20%) do menor vencimento 

padrão de cargo efetivo da Categoria Geral de 

Vencimentos, a partir do laudo que reconhecer a 

insalubridade em grau máximo da atividade 

desenvolvida. 

 

 O debate acerca da aplicabilidade das Normas 

Regulamentadoras aos servidores públicos estatutários (que possuem 

direitos e obrigações previstos em estatutos próprios) já não tem mais 

lugar por duas razões. 

Primeiro,  porque o tema atinente à saúde e segurança 

do meio ambiente laboral está disciplinado pela Convenção n.º 155 da 

OIT (Organização Internacional do Trabalho) da qual o Brasil é 

signatário, contemplando nos  arts. 7º, XII2; 23, VI; 24, VI; 129, III; 170, VI; 

                                                             
2
 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; 



 

186, II; 200, VIII, e 225, todos da Constituição Federal, o direito ao meio 

ambiente do trabalho saudável,  propugnando pela redução dos riscos 

à saúde, higiene e segurança do trabalho. 

Veja-se que  os artigos 6º e 7º da Constituição Federal  definem a 

saúde, a segurança e a higiene como garantias fundamentais de todo 

e qualquer trabalhador, o que,  portanto,  abrange os trabalhadores 

celetistas e estatutários.  

Aliás,  a Lei Maior, ao tratar do servidor estatutário, fez expressa 

remição à proteção aplicável aos “celetistas”, como se nota do 

parágrafo terceiro de seu artigo 39 em conjunto com o inciso XXII do 

artigo 7º. Vejamos: 

“Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os 

Municípios instituirão conselho de política de 

administração e remuneração de pessoal, integrado por 

servidores designados pelos respectivos Poderes 

(...) 

§ 3º Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público 

o disposto no art. 7º, (...) XXII, (...), podendo a lei 

estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando 

a natureza do cargo o exigir. 

 

 

Em segundo lugar,  e na esteira do entendimento que 

emerge da Lei Maior,  o legislador municipal afasta o debate quanto a 

aplicabilidade da “Normas Regulamentadoras” no regime estatutário 

municipal,  isso porque ao tratar do adicional de insalubridade no art. 

91,  fez expressa menção a aplicabilidade da NR 15 no caput do art. 91, 

o qual transcrevo novamente para maior comodidade: 

 

Art. 91 - O adicional de insalubridade somente será 

concedido quando reconhecida a insalubridade da 

                                                                                                                                                                                   
 



 

atividade desenvolvida pelo servidor, em laudo pericial, 

realizado pelo período mínimo de quatro em quatro anos 

por médico ou engenheiro do trabalho oficial 

credenciado, com acompanhante de assistente técnico 

indicado pelas entidades classistas representativas dos 

municipários, observados os critérios enunciados pelos 

Anexos da Norma Regulamentadora 15, da Portaria 3214, 

de 08 de junho de 1978, da Secretaria de Segurança e 

Medicina do Trabalho, e suas subseqüentes alterações, 

nos seus escritos termos. (Grifei). 
 

Apenas para constar,  as NR’s (normas 

regulamentadoras) expedidas pelo Ministério do Trabalho e Emprego,  

estabelecem elementos conceituais em consonância com a lei, e 

especificam requisitos e procedimentos relativos à segurança e 

medicina do trabalho, de observância obrigatória a qualquer relação 

de trabalho,  quer na esfera pública ou privada.  No que importa para o 

presente parecer,  nos reportamos à NR-15, que integra o dispositivo 

legal municipal,  e que possui a seguinte redação: 

 

“15.1 São consideradas atividades ou operações insalubres as 

que se desenvolvem: 

15.1.1 Acima dos limites de tolerância previstos nos Anexos n.ºs 

1, 2, 3, 5, 11 e 12; 

15.1.2  (...) 

15.1.3 Nas atividades mencionadas nos Anexos n.ºs 6, 13 e 14; 

15.1.4 Comprovadas através de laudo de inspeção do local 

de trabalho, constantes dos Anexos nºs 7, 8, 9 e 10. 

15.1.5  Entende-se por "Limite de Tolerância", para os fins desta 

Norma, 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 a sua vida laboral. 

15.2 O exercício de trabalho em condições de insalubridade, 

de acordo com os subitens do item anterior, assegura ao 

trabalhador a percepção de adicional, incidente sobre o 

salário mínimo da região, equivalente a: (115.001-4/ I1) 



 

15.2.1 40% (quarenta por cento), para insalubridade de grau 

máximo; 

15.2.2 20% (vinte por cento), para insalubridade de grau 

médio; 

15.2.3 10% (dez por cento), para insalubridade de grau mínimo; 

15.3 No caso de incidência de mais de um fator de 

insalubridade, será apenas considerado o de grau mais 

elevado, para efeito de acréscimo salarial, sendo vedada a 

percepção cumulativa. 

15.4 A eliminação ou neutralização da insalubridade 

determinará a cessação do pagamento do adicional 

respectivo. 

15.4.1 A eliminação ou neutralização da insalubridade deverá 

ocorrer: 

a) com a adoção de medidas de ordem geral que conservem 

o ambiente de trabalho dentro dos limites de tolerância; 

(115.002-2 / I4) 

b) com a utilização de equipamento de proteção individual. 

15.4.1.1 Cabe à autoridade regional competente em matéria 

de segurança e saúde do trabalhador, comprovada a 

insalubridade por laudo técnico de engenheiro de segurança 

do trabalho ou médico do trabalho, devidamente habilitado, 

fixar adicional devido aos empregados expostos à 

insalubridade quando impraticável sua eliminação ou 

neutralização. 

15.4.1.2 A eliminação ou neutralização da insalubridade ficará 

caracterizada através de avaliação pericial por órgão 

competente, que comprove a inexistência de risco à saúde do 

trabalhador. 

15.5 É facultado às empresas e aos sindicatos das categorias 

profissionais interessadas requererem ao Ministério do Trabalho, 

através das DRTs, a realização de perícia em estabelecimento 

ou setor deste, com o objetivo de caracterizar e classificar ou 

determinar atividade insalubre. 

15.5.1 Nas perícias requeridas às Delegacias Regionais do 

Trabalho, desde que comprovada a insalubridade, o perito do 

Ministério do Trabalho indicará o adicional devido. 

15.6 O perito descreverá no laudo a técnica e a aparelhagem 

utilizadas. 



 

15.7. O disposto no item 15.5. não prejudica a ação 

fiscalizadora do MTb nem a realização ex-officio da perícia, 

quando solicitado pela Justiça, nas localidades onde não 

houver perito. 

 

 

Note-se que em determinados casos em que há o risco,  mas é 

elidido pelo uso de EPI’s,  o adicional não é devido – inteligência dos 

itens 15.4 e 15.4.1.2 da NR 15.  Nesse sentido  ilustro o presente parecer 

com a Lei Federal 8.112/90,  aplicável  no âmbito do serviço público 

federal, a qual trouxe regras básicas para a orientação da 

Administração Pública quanto à questão, senão vejamos: 

“Art. 68.  Os servidores que trabalhem com 

habitualidade em locais insalubres ou em contato 

permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou 

com risco de vida, fazem jus a um adicional sobre o 

vencimento do cargo efetivo;  

§ 1º O servidor que fizer jus aos adicionais de 

insalubridade e de periculosidade deverá 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 a sua 

concessão.  

 

 

Portanto, o pagamento do adicional de insalubridade 

requer a análise do ambiente de trabalho,  dos riscos a que está 

submetido o trabalhador,  e de condições tal como ocorre com o 

trabalho em exposição habitual,  ou em modo contrário, com 

exposição eventual.  Tanto pela NR 15,  como pela Lei Municipal 

6055/2006 esse risco é analisado através de perícia técnica realizada 

por Médico ou Engenheiro do trabalho.   Vejamos: 

 



 

 

“No Estatuto dos Servidores Municipais: 

 

Art. 91 - O adicional de insalubridade somente será 

concedido quando reconhecida a insalubridade da 

atividade desenvolvida pelo servidor, em laudo pericial, 

realizado pelo período mínimo de quatro em quatro anos 

por médico ou engenheiro do trabalho oficial 

credenciado, com acompanhante de assistente técnico 

indicado pelas entidades classistas representativas dos 

municipários, observados os critérios enunciados pelos 

Anexos da Norma Regulamentadora 15, da Portaria 3214, 

de 08 de junho de 1978, da Secretaria de Segurança e 

Medicina do Trabalho, e suas subseqüentes alterações, 

nos seus escritos termos.” 

 

E na NR-15: 

15.4.1.1 Cabe à autoridade regional competente em matéria 

de segurança e saúde do trabalhador, comprovada a 

insalubridade por laudo técnico de engenheiro de segurança 

do trabalho ou médico do trabalho, devidamente habilitado, 

fixar adicional devido aos empregados expostos à 

insalubridade quando impraticável sua eliminação ou 

neutralização. 

 

Portanto,  a classificação e o pagamento do adicional 

de insalubridade deve partir de critérios técnicos,  aferidos por perícia 

técnica,  e tendo por parâmetro a NR-15,   especialmente o anexo 14, 

que aborda do adicional devido aos trabalhadores,  classificando,  

conforme o caso o adicional de insalubridade em grau médio e 

máximo.  Vejamos: 

NR 15 - ATIVIDADES E OPERAÇÕES INSALUBRES 

ANEXO XIV 

AGENTES BIOLÓGICOS 

Relação das atividades que envolvem agentes 

biológicos, cuja insalubridade é caracterizada pela 

avaliação qualitativa.  



 

Insalubridade de grau máximo Trabalho ou operações, 

em contato permanente com: 

 - pacientes em isolamento por doenças infecto-

contagiosas, bem como objetos de seu uso, não 

previamente esterilizados; 

 - (...). 

Insalubridade de grau médio Trabalhos e operações em 

contato permanente com pacientes, animais ou com 

material infecto-contagiante, em: 

- hospitais, serviços de emergência, enfermarias, 

ambulatórios, postos de vacinação e outros 

estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde 

humana (aplica-se unicamente ao pessoal que tenha 

contato com os pacientes, bem como aos que 

manuseiam objetos de uso desses pacientes, não 

previamente esterilizados); 

- (...); 

- laboratórios de análise clínica e histopatologia (aplica-

se tão-só ao pessoal técnico); 

 - gabinetes de autópsias, de anatomia e 

histoanatomopatologia (aplica-se somente ao pessoal 

técnico); 

- cemitérios (exumação de corpos); 

 - estábulos e cavalariças; e 

- resíduos de animais deteriorados.” (Grifei). 

 

Por fim,  cumpre informar que a NR estabelece critérios 

técnicos e de classificação,  contudo,  cabe referir que uma NR não 

esgota,  ou não restringe a autonomia normativa dos municípios. 

Conosco a jurisprudência: 

 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE ADICIONAL 

DE INSALUBRIDADE – SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS – 

AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO EXIGIDA NA LEI 



 

MUNICIPAL – RECURSO DESPROVIDO. 1. Para a incidência 

de adicional de insalubridade nas atividades exercidas 

pelo servidor público, é necessária a existência de 

previsão de lei municipal que regulamente as atividades 

insalubres e as alíquotas a serem aplicadas. 2. A falta de 

lei regulamentando o pagamento de adicional de 

insalubridade inviabiliza a administração pública de fazê-

lo, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade 

contido no art. 37 da Carta Magna. (TJ-MS - APL: 

08018709620138120029 MS 0801870-96.2013.8.12.0029, 

Relator: Des. Fernando Mauro Moreira Marinho, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 3ª Câmara Cível, Data de 

Publicação: 24/06/2015) 

 

REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE 

COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. ADICIONAL 

DE INSALUBRIDADE. EXIGÊNCIA DE LEI MUNICIPAL. 

EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 19/98. PRINCÍPIO DA 

LEGALIDADE. A Emenda Constitucional nº 19/98 

condiciona o pagamento de adicional de insalubridade 

a servidores públicos à existência de legislação municipal. 

Inexistindo previsão legal no Município de Manhuaçu 

quanto ao adicional de insalubridade para os servidores 

do SAMAL, não há como se reconhecer o direito do 

contratado à percepção do referido benefício. (TJ-MG - 

AC: 10394100083523001 MG, Relator: Armando Freire, 

Data de Julgamento: 18/06/2013, Câmaras Cíveis / 1ª 

CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/06/2013). 

E: 

 

RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE 

URUGUAIANA. AGENTE DE SAÚDE E DE COMBATE A 

ENDEMIAS. PEDIDO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE  EM 

GRAU MÁXIMO. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO. 

DIFERENÇAS SALARIAIS ENTRE O PISO NACIONAL DA 

CATEGORIA. POSSIBILIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO 

DE PRODUZIR PROVAS – (...)  

ADICIONAL DE INSALUBRIDADE  - No que se refere 

especificamente ao adicional de insalubridade    (objeto 

de previsão constitucional no artigo 7º, inciso XXIII), tal 

parcela não é aplicável aos servidores públicos, por força 

da regra inscrita no artigo 39, § 3º, da Carta Magna, visto 

que depende de regulamentação  pelo Poder Executivo 



 

do ente federativo específico, competindo, na espécie, 

ao Município  dispor acerca do regime de trabalho e 

remuneração dos seus servidores, visto tratar-se de 

matéria de interesse local. Precedentes. Na hipótese 

concreta do Município   de Uruguaiana, embora a Lei 

Municipal nº 1.717/1984, que versa sobre o Estatuto dos 

Funcionários Públicos Municipais, preveja, no artigo 164, a 

possibilidade de pagamento de adicional por execução 

de trabalho com risco de vida ou saúde, o artigo 188 da 

mesma legislação , estabelece que ao pagamento de 

adicionais e gratificações deverão ser estabelecidos 

regramentos próprios, o que inexiste no âmbito do 

Município   de Uruguaiana. Desse modo, considerando 

que o referido regulamento ainda não foi editado pela 

Municipalidade, descabe a concessão do adicional de 

insalubridade , sob pena de afronta aos princípios da 

legalidade e da autonomia. (...) RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. UNÂNIME.(Recurso Cível, Nº 71006319644, 

Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas 

Recursais, Relator: Mauro Caum Gonçalves, Julgado em: 

07-03-20173. 

 

Quanto ao mérito – ofensas à Lei Municipal 6055/2006 e à NR-15 do MTE: 

 

A Indicação ora em análise tem por objeto “indicar ao 

Executivo Municipal o envio de projeto de lei que altere, ao menos 

temporariamente, o art. 91 e seus parágrafos da Lei Municipal 6055/2006 

(Estatuto dos Servidores Públicos), a fim de conceder o percentual de 

40% (valor teto) a título de adicional de insalubridade a todos os 

profissionais da saúde pública do Município de São Leopoldo, enquanto 

perdurar a decretação da pandemia do novo Coronavírus (COVID-19) 

pela Organização Mundial da Saúde”. 

 

Dentre outros,  pelos menos três  aspectos da proposição 

merecem especial atenção.  O primeiro diz com o percentual de 40% - 

                                                             
3 Disponível em https://www.tjrs.jus.br/novo/buscas-
solr/?aba=jurisprudencia&q=munic%C3%ADpio+compet%C3%AAncia+legislar+insalubridade&conteudo
_busca=ementa_completa   Consultado em 26/04/2020. 

https://www.tjrs.jus.br/novo/buscas-solr/?aba=jurisprudencia&q=munic%C3%ADpio+compet%C3%AAncia+legislar+insalubridade&conteudo_busca=ementa_completa
https://www.tjrs.jus.br/novo/buscas-solr/?aba=jurisprudencia&q=munic%C3%ADpio+compet%C3%AAncia+legislar+insalubridade&conteudo_busca=ementa_completa
https://www.tjrs.jus.br/novo/buscas-solr/?aba=jurisprudencia&q=munic%C3%ADpio+compet%C3%AAncia+legislar+insalubridade&conteudo_busca=ementa_completa


 

referido como “valor teto”,  e o outro,  no que concerne ao pagamento 

do adicional em grau máximo a todos os trabalhadores da saúde em 

São Leopoldo,  e o terceiro é o aspecto temporal,  qual seja,  o 

adicional de 40% enquanto perdurar a pandemia do covid-19. 

 

- 40% “valor teto”: 

 

Qual o conceito de “40% valor teto”?  

Nesse aspecto a Indicação mostra-se inconcludente e 

obscura. Explico: ocorre que a única situação que possuímos no direito 

brasileiro fazendo referência ao adicional de insalubridade em grau 

máximo é a NR 15,  que em clara referência aos trabalhadores regidos 

pela CLT,  estipulou os percentuais de 10, 20 e 40% de adicional de 

insalubridade para os graus mínimo, médio e máximo,  

respectivamente,  com incidência sobre o salário mínimo4 - repito,  aos 

trabalhadores regidos pela CLT. 

 

O município de São Leopoldo,  dentro dos limites 

constitucionais de sua autonomia normativa,  editou a lei 6055/2006, 

fixando de forma certa e determinada os percentuais do adicional de 

insalubridade em grau mínimo, médio e máximo,  incidentes sobre 

menor vencimento padrão de cargo efetivo da Categoria Geral de 

Vencimentos.  Vejamos: 

 

§ 2º O adicional é devido: 

 

I - à razão de um quinto (5%) do menor vencimento 

padrão de cargo efetivo da Categoria Geral de 

Vencimentos, a partir do laudo que reconhecer a 

insalubridade em grau mínimo da atividade 

desenvolvida; 

 

                                                             
4 SÚMULA VINCULANTE Nº 4 DO STF. Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário 

mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de 

servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial. 



 

II - à razão de um décimo (10%) do menor vencimento 

padrão de cargo efetivo da Categoria Geral de 

Vencimentos, a partir do laudo que reconhecer a 

insalubridade em grau médio da atividade desenvolvida; 

 

III - à razão de um vigésimo (20%) do menor vencimento 

padrão de cargo efetivo da Categoria Geral de 

Vencimentos, a partir do laudo que reconhecer a 

insalubridade em grau máximo da atividade 

desenvolvida. 

 

Portanto há uma diferença a ser observada na definição 

da base de cálculo.  Para trabalhadores regidos pela CLT a base de 

cálculo é o salário mínimo. Para os servidores públicos municipais de São 

Leopoldo a base de cálculo é o “menor vencimento padrão”. 

Então, a primeira conclusão é do total equívoco da 

expressão “valor teto”,  isso porque a legislação municipal não está 

subordinada à CLT5, e embora deva respeitar os critérios técnicos 

estabelecidos e classificados na NR-15, ao município resta preservada a 

sua autonomia normativa.  A  segunda,  questão diz com a base de 

cálculo,  não mencionada pelo proponente,  o que torna o expediente 

obsuro e inconcludente,  afinal,  ao reportar-se ao percentual de 40% 

previsto na CLT,  estará vinculando o adicional ao salário mínimo 

nacional ou ao menor vencimento padrão?  

 

- Do grau máximo a todos os trabalhadores da saúde: 

 

A  Indicação propõe uma ruptura com todo o 

arcabouço técnico (NR) e legislativo (Lei 6055/2006).  Pela proposição 

todos os trabalhadores da saúde passariam a receber o adicional de 

insalubridade em grau máximo,  independentemente do grau de 

exposição. 

                                                             
5
 Art. 192 - O exercício de trabalho em condições insalubres, acima dos limites de 

tolerância estabelecidos pelo Ministério do Trabalho, assegura a percepção de 

adicional respectivamente de 40%, 20% e 10% do salário mínimo, segundo se 

classifiquem nos graus máximo, médio e mínimo. 



 

 

Evidentemente tal proposição é flagrantemente ilegal e 

inconstitucional,  isso porque,  ao obrigar o Município a contraprestar 

trabalhadores não expostos a riscos caracterizadores do grau máximo,  

por certo  alude a possibilidade do ganho sem causa.  Lembrando que 

em nossas considerações iniciais referimos que o adicional é uma 

contraprestação por um exposição ou um desgaste maior do 

trabalhador em relação ao trabalho normal.  Ora,  se o trabalhador não 

está exposto a causas e agentes nocivos caracterizadores do grau 

máximo,  por certo não tem direito a tal contraprestação. 

 

O adicional de insalubridade não tem como pressuposto 

uma regra horizontalizada,  antes pelo contrário,  depende da análise 

pericial técnica para verificar o grau de risco e de exposição de cada 

função. 

Veja-se que os trabalhadores da saúde no dia-a-dia 

estão em contato com os mais variados tipos de pacientes,  mas nem 

todos com o mesmo risco. 

 

Tanto é verdade que a própria NR 15 ao estabelecer 

critérios técnicos,  distinguiu o atendimento a pacientes 

infectocontagiosos que estão,  ou não,  em isolamento.  Vejamos: 

 

NR 15 - ATIVIDADES E OPERAÇÕES INSALUBRES 

ANEXO XIV 

AGENTES BIOLÓGICOS 

Relação das atividades que envolvem agentes 

biológicos, cuja insalubridade é caracterizada pela 

avaliação qualitativa.  

Insalubridade de grau máximo Trabalho ou 

operações, em contato permanente com: 



 

 - pacientes em isolamento por doenças infecto-

contagiosas, bem como objetos de seu uso, não 

previamente esterilizados; 

(...) 

Insalubridade de grau médio Trabalhos e operações 

em contato permanente com pacientes, animais ou com 

material infecto-contagiante, em: 

- hospitais, serviços de emergência, enfermarias, 

ambulatórios, postos de vacinação e outros 

estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde 

humana (aplica-se unicamente ao pessoal que tenha 

contato com os pacientes, bem como aos que 

manuseiam objetos de uso desses pacientes, não 

previamente esterilizados); 

- hospitais, ambulatórios, postos de vacinação e outros 

estabelecimentos destinados ao atendimento e 

tratamento de animais (aplica-se apenas ao pessoal que 

tenha contato com tais animais); 

(...); 

- laboratórios de análise clínica e histopatologia (aplica-

se tão-só ao pessoal técnico); 

 - gabinetes de autópsias, de anatomia e 

histoanatomopatologia (aplica-se somente ao pessoal 

técnico); 

- cemitérios (exumação de corpos); 

(...). 

 

Note-se que a norma regulamentadora estabelece uma 

distinção entre o grau médio e máximo,  que diz com o fato do 

paciente portador de enfermidade infectocontagiosa estar ou não em 

isolamento. 

 

Na Indicação a proposição põe por terra essa 

classificação e esse critério técnico,  como se todos os trabalhadores 



 

estivessem expostos ao mesmo risco,  quando na verdade se tem 

conhecimento que muitos profissionais da saúde sequer atenderão 

pacientes vítimas da covid-19,  ou em outras palavras,  nem todos 

trabalhadores estão expostos aos mesmos riscos. 

 

Aliás,  a insalubridade não é um direito aferido por 

imposição legal,  mas sim por laudo técnico elaborado por engenheiro 

ou médico do trabalho.  Nesse contexto,  a indicação é materialmente 

ilegal. 

 

Portanto,  estabelecer contraprestação para trabalho 

que não foge a normalidade,  ou ainda em desacordo com 

levantamento pericial e segundo critérios técnicos é flagrantemente 

ilegal,  por ofensa ao caput do art. 91 da Lei 6055/2006. 

 

- Do aspecto temporal  - enquanto perdurar a pandemia 

pela OMS: 

 

Como visto acima o pressuposto para a contraprestação 

do adicional de insalubridade em grau máximo é o contato do servidor 

da saúde com paciente portador de enfermidade infectocontagiosa 

em isolamento.   E aqui refiro qualquer doença infectocontagiosa, não 

só a Covid-19. 

Pois bem,  a questão implícita na Indicação em análise,  

que desestabiliza o elemento valorativo da norma, e que revela uma 

falta de critério,   é o fato de que após passada a pandemia, a norma 

então propugnada perderia sua vigência. 

Ora,  alguns dos trabalhadores da saúde, após a 

pandemia,  continuação a atender pacientes infectocontagiosos em 

isolamento trabalhando expostos aos mesmos riscos. 

Portanto,  mesmo considerando o aspecto temporal,  

não há razoabilidade em estabelecer adicional de 40% de 



 

insalubridade para todos os trabalhadores da saúde,  quando nem 

todos estarão expostos ao mesmo risco;  bem como,  por hipótese,  se 

concedido o adicional sugerido,  não faz sentido reduzir o percentual 

aos atuais 20% após a pandemia,  isso porque o trabalhador continua 

exposto ao mesmo tipo de risco,  qual seja,  o atendimento a pacientes 

infectocontagiosos em isolamento (ex.: tuberculose). 

 

Nesse contexto a Indicação, é em parte inconclusa e 

obscura,  e na parte que é viável a análise,  é flagrantemente ilegal. 

Cumpre aduzir que os requerimentos de Indicações serão 

recebidos pela Mesa, que realiza sua leitura no Expediente e os 

encaminhará à Comissão Competente, assegurando o prazo de dez 

dias para discussão e votação nos termos do Art. 55 c/c Art. 93, ambos 

do Regimento Interno. 

Contudo,  estou opinando pelo arquivamento do 

expediente, por determinação da MESA com base no artigo 80, incisos 

III e IV,  visto que,  conforme demonstrado preliminarmente o projeto é 

inconcludente (confuso) e obscuro, e na parte que é perfeitamente  

compreensível é flagrantemente ilegal – sendo ilegal, é inconstitucional. 

É o que digo sub censura. 

Jefferson Oliveira Soares .’. 

Consultor Jurídico 
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