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MÓDULO 20: ADICIONAL DE PERICULOSIDADE E INSALUBRID ADE 
 

 
CAPÍTULO 1: APRESENTAÇÃO 
 
 
1 FINALIDADE 
 
   Estabelecer as normas de concessão de adicional de insalubridade e de periculosidade 
no âmbito da Empresa. 
 
 

  M        2 ELABORAÇÃO DOS CAPÍTULOS 
 
   Compete ao seguinte órgão a elaboração dos capítulos deste módulo: 
 
   a) capítulos 1, 2, 3 e 4:  Departamento de Saúde / DESAU 
 
 
3 CONCEITOS E DEFINIÇÕES 
 
3.1 Insalubridade 
 
     Atividades ou operações insalubres são aquelas que, por sua natureza, condições ou 
métodos de trabalho, exponham os empregados a agentes nocivos à saúde acima dos 
limites fixados por lei, em razão da natureza, intensidade do agente, do tempo e 
exposição aos seus efeitos. 
 
3.2 Periculosidade 
 
     Atividades ou operações perigosas são aquelas determinadas por lei, que por sua 
natureza ou métodos de trabalho, impliquem o contato permanente com inflamáveis 
explosivos ou eletricidade. 
 
3.3 Adicional de Insalubridade 
 
     É a indenização financeira paga pela Empresa aos empregados que no desempenho 
das atividades inerentes ao seu cargo, submetem-se a condições insalubres devidamente 
caracterizadas e classificadas através de perícia procedida por pessoal habilitado e 
registrado no Ministério do Trabalho. 
 
3.4 Adicional de Periculosidade 
 
     É a indenização financeira paga pela Empresa aos empregados que, no desempenho 
das atividades inerentes ao seu cargo, expõem-se a agentes e áreas perigosas, 
devidamente caracterizadas e classificadas através de perícia procedida por pessoal 
habilitado e registrado no Ministério do Trabalho. 
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           3.5 Perícia em Insalubridade ou Periculosidade 
       
     É a verificação ou constatação "in loco" da existência das atividades ou operações 
insalubres ou perigosas, concomitantes com as relacionadas nos anexos da NR-15 e NR-
16 da Portaria 3214/78 do Ministério do Trabalho. 
 
3.5.1 Os adicionais de insalubridade e de periculosidade só podem ser concedidos após a 
realização de perícia por profissionais habilitados pelo Ministério do Trabalho. 
 
 

* * * * *  

M 
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MÓDULO 20: ADICIONAL DE PERICULOSIDADE E INSALUBRID ADE 
 
 
CAPÍTULO 2: ASPECTOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DOS AD ICIONAIS DE 

PERICULOSIDADE E INSALUBRIDADE 
 
 
1 DOCUMENTAÇÃO LEGAL 

 
     São os seguintes os documentos legais relativos ao adicional de periculosidade e 
insalubridade. 
 

   M     1.1 CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO – CL T: 
 
    a) o artigo 191 dispõe que: "A eliminação ou a neutralização da insalubridade ocorrerá: 
 
         I - com a adoção de medidas que conservem o ambiente de trabalho dentro dos 
limites de tolerância; 
 
        II - com a utilização de equipamentos de proteção individual ao trabalhador, que 
diminuam a intensidade do agente agressivo a limites de tolerância." 
 
     b) O artigo 194 dispõe que: "O direito do empregado ao adicional de insalubridade ou 
de periculosidade cessará com a eliminação do risco à sua saúde ou integridade física, 
nos termos desta Seção e das normas expedidas pelo Ministério do Trabalho;  
 
     c) O artigo 195 dispõe que: "A caracterização e a classificação da insalubridade e da 
periculosidade, segundo as normas do Ministério do Trabalho, far-se-ão através de 
perícia a cargo de Médico do Trabalho ou Engenheiro de Segurança do Trabalho, 
registrado no Ministério do Trabalho," observando o seguinte: 
 
          I - sempre que possível, a critério do Departamento de Saúde/AC, a perícia deverá 
ser feita pelos empregados da Empresa, visando manter a uniformidade na concessão 
dos adicionais a nível nacional. 
 
 
1.2 OF/SSMT/SST/MTb/DF-328  
 
          De 09/06/87 autorizou a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos a proceder à 
perícia com profissionais de seu próprio quadro de pessoal, que possuem a habilitação 
legal referida no artigo 195 da CLT. 

 
         1.3 TELEX/SSMT/GAB-NR-0001/88   
 
                 De 03/11/88 - ratifica que o adicional de Periculosidade por contato com energia 

elétrica no âmbito da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos não é devida, por ser a 
Empresa unicamente consumidora de energia elétrica e não integrante do sistema 
elétrico de potência. 

* * * * * 
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MÓDULO  20: ADICIONAL DE PERICULOSIDADE E INSALUBRI DADE 
 
 
CAPÍTULO 3:  OPERACIONALIZAÇÃO DE CONCESSÃO E MANUT ENÇÃO DOS 

ADICIONAIS DE PERICULOSIDADE E INSALUBRIDADE 
 
 
1 FORMA 
 
   A concessão do adicional de insalubridade ou de periculosidade será requerida pelo 
próprio empregado, de forma individualizada e por escrito. 
 
 

   M      2 CONTEÚDO 
 
     O requerimento deverá estar dirigido ao Chefe do Departamento de Saúde - 
Administração Central, e deverá indicar nome, cargo, matrícula, órgão e local de lotação 
do requerente, atividade desenvolvida na Empresa de forma detalhada e sua 
periodicidade (se permanente, eventual ou esporádica). 
 
 

   M      3 TRAMITAÇÃO 
 
    O requerimento será entregue pelo empregado ao seu Chefe imediato a nível de 
Gerência/Departamento, que deverá dar ciência do conteúdo referido no item 2, deste 
capítulo 
 
3.1 O requerimento será encaminhado à Coordenação de Medicina do Trabalho/Divisão 
de Prevenção/Departamento de Saúde/AC. 
 
 

   M      4 PARECER DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE 
 
4.1 O Departamento de Saúde, por intermédio da Coordenação de Medicina do Trabalho, 
deverá emitir parecer sobre a razoabilidade do pedido, indicando as providências 
necessárias para neutralização ou redução dos agentes nocivos do ambiente/atividade, 
assim como a utilização de Equipamentos de Proteção Individual (EPI's) adequados ao 
caso, e parecer conclusivo sobre o pedido de concessão do adicional com o percentual 
devido e início de pagamento do mesmo. 
 
4.2 O parecer mencionado no subitem 4.1. será encaminhado ao Diretor Regional ou ao 
Chefe do Departamento onde estiver lotado o empregado que, por intermédio da Área de 
Saúde, deverá adotar as providências referidas no subitem em questão. 
 
4.3 As Diretorias Regionais e o Departamento de Administração de Recursos Humanos 
(DAREC) efetivarão os adicionais concedidos nas respectivas folhas de pagamento. 
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4.4 Não caracterizada a insalubridade ou periculosidade, será dada ciência ao empregado 
requerente do teor do Laudo Pericial correspondente, sendo o processo arquivado no 
Órgão de Pessoal Regional. 
 
 
5 REVISÃO DA DECISÃO 
 
5.1 Os pedidos de revisão da decisão serão formulados pelos próprios empregados, 
dirigidos às mesmas autoridades indicadas nos itens 2 e 3 deste capítulo e deverão 
conter as razões da proposição, bem como o respectivo amparo legal. 
 
5.2 A tramitação dos pedidos da revisão obedecerá às disposições estabelecidas no 
presente manual. 
 
 

  M     6 RESPONSABILIDADES 
 
6.1 O chefe imediato do empregado beneficiado com a concessão do adicional ficará 
pessoalmente responsável pelo cumprimento do disposto nos itens 2 e 3 e no subitem 4.1 
deste capítulo, sujeitando-se ao ressarcimento dos prejuízos que vier a causar à Empresa 
pela inobservância das normas. 
 
6.2 Os Órgãos de Medicina do Trabalho e Engenharia de Segurança do Trabalho da 
Empresa deverão ser cientificados da concessão do adicional, a fim de que possam 
acompanhar cada caso, buscando as soluções destinadas a atenuar ou eliminar as 
condições de insalubridade e/ou periculosidade do ambiente de trabalho. 
 
 

* * * * *  
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MÓDULO 20: ADICIONAL DE PERICULOSIDADE E INSALUBRID ADE 
 
 
CAPÍTULO 4: CÁLCULO DO VALOR DOS ADICIONAIS 
 
 
1 ADICIONAIS E VALORES 
 

        1.1 Adicional de insalubridade: 
 
     a) grau mínimo -  10% calculado sobre o salário mínimo; 
 
     b) grau médio -  20% calculado sobre o salário mínimo; 
 
     c) grau máximo -  40% calculado sobre o salário mínimo. 
 
1.2 Adicional de periculosidade 
 
      Corresponde a 30% incidente sobre o salário ou vencimento básico, sem os 
acréscimos resultantes de gratificação, prêmios ou participações nos lucros da empresa. 
 
 

* * * * *  
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