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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO LEOPOLDO 

Comissão de Constituição e Justiça – CCJ 

 

EXPEDIENTE 5459 

INDICAÇÃO 013/2020 

Exmo. Sr. Presidente desta Comissão 

Vereador Ary Moura 

Este vereador, com assento nesta comissão, indicado regularmente 

relator do presente expediente, vem por meio deste, proferir seu parecer 

conforme segue: 

I - RELATÓRIO: 

O expediente em tela indica ao Poder Executivo que proponha lei em 

que “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) pela Organização 

Mundial da Saúde”.  

O nobre vereador autor, justifica sob o argumento de que “trata-se de 

uma questão de justiça com todos os trabalhadores em saúde do Município, 

que estão expostos, diariamente, à contaminação pelo novo Coronavírus 

(COVID-19), correndo o risco de disseminar a contaminação aos seus familiares 

com quem dividem o dia-a-dia após o término da jornada laboral”. 

O formato de proposição está agasalhado pelo art. 78, II do Regimento 

Interno da Câmara Municipal. 

É o que basta relatar, passo a fundamentação. 
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II -FUNDAMENTAÇÃO 

Preliminarmente, cabe trazer novamente à tona que os pareceres 

emitidos pela Comissão de Constituição de Justiça versam tão somente sobre o 

aspecto jurídico e legal das proposições como impõe o art. 57, inciso I do 

Regimento Interno. As valorações de mérito das proposições são competências 

das Comissões Permanentes Temáticas e, de modo supremo, do egrégio 

plenário da Casa Legislativa. 

 Adentro a fundamentação do relatório para transcorrer, sem 

prejuízo ao princípio da motivação, o parecer exarado pelo Douto Consultor 

Legislativo da nossa Casa de Leis, Jefferson Oliveira Soares que, ao ver deste 

parlamentar, esgotou brilhantemente a matéria:  

- 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; 
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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. 

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 
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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 

infectocontagiosas, 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, 
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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 

(aplicase 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:  



6 

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).1 

Conforme o exposto, o expediente do Excelentíssimo Vereador autor, 

ainda que dotado de boas intenções, é inconcludente e obscura além de 

apresentar contumélias inconversíveis a uma enormidade de dispositivos da Lei 

Municipal nº 6055/2006 e da Norma Regulamentadora 15 que dispõe sobre 

atividades e operações insalubres. 

III - VOTO 

Face a supra fundamentação, é imperioso afirmar que a propositura 

não atendeu os requisitos mínimos de legalidade e juridicidade, imprescindíveis 

                                                           
1 Soares, Jefferson Oliveira. Expediente nº 5459/2020. Indicação nº 013/2020. Disponível em: < 

https://legis.camarasaoleopoldo.rs.gov.br/tramitacao.texto.php?id=57993&md5=c8d2616b29b5

b00cd766c3cd4f72513b> Acesso em: 21 mai. 2020.  

https://legis.camarasaoleopoldo.rs.gov.br/tramitacao.texto.php?id=57993&md5=c8d2616b29b5b00cd766c3cd4f72513b
https://legis.camarasaoleopoldo.rs.gov.br/tramitacao.texto.php?id=57993&md5=c8d2616b29b5b00cd766c3cd4f72513b


7 

para tramitação, portanto, este relator manifesta-se pelo arquivamento do 

Expediente nº 5459 nos termos do art. 57, inciso IV, c/c art. 80, incisos III e IV do 

Regimento Interno desta Casa de Leis. 

É como opino. 

 

NESTOR SCHWERTNER 

Vereador – PT  

 

 

 

 

 

 

São Leopoldo, 21 de maio de 2020. 




