
MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO
DIVISAO DE APOIO ADMINISTRATIVO - DADLANA-GO

Rua da Divisa, s/ nº - Bairro Setor Jaó - Goiânia/GO
CEP 74674-025 - Tel: 62 3232-7200

Memorando nº 27/2016/DADLANA-GO/LANAGRO-GO/MAPA

Goiânia, 14 de julho de 2016.

Ao(À) Sr(a). Coordenação Lanagro-GO

  

1.  O Laboratório Nacional Agropecuário em Goiás – LANAGRO-GO realiza análises
laboratoriais em amostras de alimentos des nados ao consumo humano e animal. A área
administrativa do LANAGRO adquire materiais, equipamentos para as a vidades laboratoriais, realiza
execução orçamentária e financeira dos créditos disponibilizados, gerencia os contratos de prestação
de serviço, além de administrar material e patrimônio,  apoiando a gestão do LANAGRO-GO e
prestando suporte à área técnica laboratorial.

2. Os servidores administra vos do LANAGRO-GO estão em recorrente contato com
resíduos químicos no recebimento, armazenagem e distribuição às unidades analí cas dos reagentes,
expostos a agentes nocivos biológicos e radioa vos, tais como bactérias, vírus e fungos. Ainda citamos
locais de armazenamento de gases GLP e especiais, tais como hidrogênio, nitrogênio, ace leno e
óxido nitroso, a poucos metros da área administra va. A Seção de Almoxarifado e Patrimônio,
unidade hierarquicamente subordinada à Divisão de Apoio Administrativo, é responsável pelo depósito
de materiais, inclusive químicos, de todos os laboratórios do LANAGRO-GO.

3. A situação exposta traz indícios da sujeição dos servidores administra vos
do LANAGRO-GO à exposição de agentes nocivos. Essa exposição já está materializada em adicional
de insalubridade no grau máximo, com laudo de exposição comprovada, recebido por empregados
terceirizados que prestam serviços na administração do LANAGRO-GO (SEI nº 0683473). Tal
situação também pode ser verificada no LANAGRO-PE, com estrutura regimental idên ca a
LANAGRO-GO, onde os servidores que atuam na administração também recebem adicional de
insalubridade em seu grau máximo, reconhecida por laudo (SEI nº 0683507). Impende ainda ressaltar
que a situação resultou no registro da Ação 25 no FOR UGQ 302 para monitoramento dos obje vos da
gestão da qualidade e das ações definidas em reunião de análise crí ca ente a Coordenação, DAD e
DLAB. A ação apresenta como meta a elaboração de processo sobre a insalubridade da área
administrativa e tomar as ações cabíveis para seu andamento.

4. A Cons tuição Federal prevê no art. 7º, inc. XXIII, o adicional por a vidades insalubres
ou perigosas como direito dos trabalhadores urbanos e rurais. O Decreto 97.458/1989, em seu art. 1º,
estabelece que a caracterização e a classificação da insalubridade para os servidores da
administração federal é feita nas condições disciplinadas na legislação trabalhista. São aplicadas,
portanto, também aos servidores públicos federais, toda a disciplina dos ar gos 189 a 197 da CLT, que
considera a vidades 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.

5. Ainda no que tange à regulamentação do adicional de insalubridade do servidor público
federal, cabe citar a Orientação Norma va nº 6/2013 da Secretaria de Gestão Pública do Ministério
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Documentos
Relacionados:

I - Laudo de Insalubridade para empregados terceirizados da FUNDEPAG (SEI nº 0683473);
II - Laudo de Insalubridade para servidores do LANAGRO-PE(SEI nº 0683507).

do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão - MP. Em seu art. 5º, a citada norma estabelece que o
adicional de insalubridade será de cinco, dez ou vinte por cento, no caso dos graus mínimo, médio e
máximo, respectivamente, calculado sobre o vencimento do cargo.

6. O art. 10, caput, da supramencionada orientação dispõe que a caracterização e a
jus fica va para concessão de adicionais de insalubridade e periculosidade aos servidores da
Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, quando houver exposição permanente
ou habitual a agentes sicos, químicos ou biológicos, dar-se-ão por meio de laudo técnico. O laudo
deve ser elaborado por servidor da esfera federal, estadual, distrital ou municipal ocupante do cargo
público de médico com especialização em medicina do trabalho, ou de engenheiro ou de arquiteto
com especialização em segurança do trabalho (art. 10, § 2º, inc. I).

7. A norma também estabelece que é responsabilidade do gestor da unidade
administra va informar à área de recursos humanos quando houver alteração dos riscos, que
providenciará a adequação do valor do adicional, mediante elaboração de novo laudo. O laudo,
portanto, deverá ser providenciado pela Administração, conforme entende a jurisprudência:

[...] 3. O direito ao adicional de insalubridade cessa com a eliminação das condições ou dos riscos
que deram causa à sua concessão (§ 2º, do art. 68, da Lei 8.112/90), sendo de incumbência da
Administração providenciar a avaliação pericial de forma a ser ou não caracterizada e classificada
a insalubridade ou periculosidade para os seus servidores. [...] (STJ - A REsp: 649222 BA
2015/0005188-0, Rel. Ministro Herman Benjamin, publicado em 17/06/2015)

8. Diante do exposto, tendo em vista as caracterís cas da área e o trabalho desenvolvido
pelos servidores da administração deste LANAGRO-GO, bem como os laudos que reconhecem a
situação de insalubridade em seu grau máximo para trabalhadores terceirizados que prestam serviços
na administração e para os servidores administra vos do LANAGRO-PE, solicitamos que sejam
adotadas as providências necessárias para a verificação da possível situação de insalubridade, com
vistas à concessão de adicional aos servidores administrativos deste LANAGRO-GO.

  
  

 

 

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por ARTHUR BARBOSA FERREIRA, Chefe de Divisão de
Apoio Administrativo, em 18/01/2017, às 11:40, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º,§ 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sistemas.agricultura.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
0683299 e o código CRC 29842C4D.

Referência: Processo nº 21005.001455/2016-48 SEI nº 0683299
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MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
LABORATORIO NACIONAL AGROPECUARIO EM GOIANIA-GO

Rua da divisa, s/ n - Bairro Setor Jaó Goiânia - GO

CEP 74674-025 Tel: (62) 3232-7200

DESPACHO

  

Processo nº 21005.001455/2016-48

Interessado: DAD/LANAGRO-GO

  

À Divisão de Apoio Laboratorial,

Solicitamos à DAD a verificação sobre os procedimentos a serem adotados para
emissão de laudo de insalubridade para todas as áreas do LANAGRO por ins tuição apropriada e
reconhecida para atender às exigências previstas para o caso de servidores públicos federais, apesar
de haver laudos específicos relacionados às áreas laboratoriais emi dos pelo Ministério do Trabalho e
Emprego.

Adriane Reis Cruvinel
Coordenadora 

 

Documento assinado eletronicamente por ADRIANE REIS CRUVINEL, Coordenador (a) do
Laboratório Nacional Agropecuário - GO, em 20/01/2017, às 12:18, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6º,§ 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sistemas.agricultura.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
1705480 e o código CRC 88815EA1.

Referência: Processo nº 21005.001455/2016-48 SEI nº 1705480
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MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
Rua da Divisa, s/ nº, - Bairro Setor Jaó, Goiânia/GO, CEP 74674-025

Telefone: 62 3232-7200 e Fax: 62 3232-7209 - http://www.agricultura.gov.br
  

21005.001455/2016-48

Ofício nº 12/2017/DADLANA-GO - MAPA

Goiânia, 16 de fevereiro de 2017.

A Sua Magnificência o Senhor Reitor da Universidade Federal de Goiás - UFG
CNPJ: 01567601/0001-43
Avenida Esperança s/n,
Campus Samambaia - Prédio da Reitoria
Goiânia - Goiás - Brasil
CEP 74690-900 

 

Assunto: Emissão de laudo de insalubridade

  

Magnífico Reitor

  

Cumprimentando-o cordialmente, solicitamos os bons prés mos de Vossa
Magnificência com vistas à designação de equipe de saúde e segurança do trabalho do Subsistema
Integrado de Atenção à Saúde do Servidor (SIASS-UFG) para avaliar e/ou realivaliar os graus de
insalubridade dos servidores desta unidade do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento,
localizada à Rua da Divisa, s/n, Setor Jaó, CEP 74.674-025, nesta capital.

  

Atenciosamente,

 

 

Arthur Barbosa Ferreira
Chefe da DAD/LANAGRO-GO

Adriane Reis Cruvinel
Coordenadora do LANAGRO-GO

Documento assinado eletronicamente por ADRIANE REIS CRUVINEL, Coordenador (a) do
Laboratório Nacional Agropecuário - GO, em 17/02/2017, às 07:36, conforme horário oficial de
Brasília, com o emprego de certificado digital emitido no âmbito da ICP-Brasil, com fundamento
no art. 10, paragrafo 2º, da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de Agosto de 2001.
Nº de Série do Certificado: 1227341

Documento assinado eletronicamente por ARTHUR BARBOSA FERREIRA, Chefe de Divisão, em
17/02/2017, às 11:52, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º,§ 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
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A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sistemas.agricultura.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
1861521 e o código CRC 1CEBB130.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 21005.001455/2016-48 SEI nº 1861521
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MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
Rua da Divisa, s/ nº, - Bairro Setor Jaó, Goiânia/GO, CEP 74674-025

Telefone: 62 3232-7200 e Fax: 62 3232-7209 - http://www.agricultura.gov.br
  

21005.001455/2016-48

Ofício nº 30/2017/DADLANA-GO - MAPA

Goiânia, 31 de março de 2017.

MARLI SOREL DE ARAÚJO GONÇALVES
Gestor(a) do SIASS - Ministério da Saúde em Goiânia-GO - Sede
Rua 82, n° 179 - Setor Sul
Goiânia - Goiás
CEP 74083-010

 

Assunto: Emissão de laudo de insalubridade

  

Prezado(a),

  

Cumprimentando-o(a) cordialmente, solicitamos os bons prés mos com vistas à
designação de equipe de saúde e segurança do trabalho do Subsistema Integrado de Atenção à Saúde
do Servidor (SIASS-Ministério da Saúde em Goiânia-GO - Sede) para avaliar e/ou realivaliar os graus
de insalubridade dos servidores do Laboratório Nacional Agropecuário em Goiás - LANAGRO-GO,
unidade do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA, localizada à Rua da Divisa,
s/n, Setor Jaó, CEP 74.674-025, nesta capital.

  

Atenciosamente,

 

 

Arthur Barbosa Ferreira
Chefe da DAD/LANAGRO-GO

Adriane Reis Cruvinel
Coordenadora do LANAGRO-GO

Documento assinado eletronicamente por ARTHUR BARBOSA FERREIRA, Chefe de Divisão, em
31/03/2017, às 18:51, conforme horário oficial de Brasília, com o emprego de certificado digital
emitido no âmbito da ICP-Brasil, com fundamento no art. 10, paragrafo 2º, da Medida Provisória
nº 2.200-2, de 24 de Agosto de 2001.
Nº de Série do Certificado: 1230887
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Documento assinado eletronicamente por ADRIANE REIS CRUVINEL, Coordenador (a) do
Laboratório Nacional Agropecuário - GO, em 03/04/2017, às 07:32, conforme horário oficial de
Brasília, com o emprego de certificado digital emitido no âmbito da ICP-Brasil, com fundamento
no art. 10, paragrafo 2º, da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de Agosto de 2001.
Nº de Série do Certificado: 1227341

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sistemas.agricultura.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
2121296 e o código CRC 7639E88A.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 21005.001455/2016-48 SEI nº 2121296
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MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
Rua da Divisa, s/ nº, - Bairro Setor Jaó, Goiânia/GO, CEP 74674-025

Telefone: 62 3232-7200 e Fax: 62 3232-7209 - http://www.agricultura.gov.br
  

21005.001455/2016-48

Ofício nº 78/2017/DAD - MAPA

Goiânia, 20 de julho de 2017.

DEGMAR JACINTO PEREIRA
Superintendente Regional do Trabalho e Emprego em Goiás
Edifício Genebra - Av. 85, 887 - Setor Sul
Goiânia - Goiás
CEP 74080-010

 

Assunto: Emissão de laudo de insalubridade

  

Prezado,

  

Cumprimentando-o cordialmente, solicitamos os bons prés mos de Vossa Senhoria,
com vistas à designação de equipe de saúde e segurança do trabalho para avaliar e/ou realivaliar os
graus de insalubridade no âmbito do Laboratório Nacional Agropecuário em Goiás - LANAGRO-GO,
unidade descentralizada do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA, localizada à
Rua da Divisa, s/n, Setor Jaó, CEP 74.674-025, nesta capital.

  

Atenciosamente,

 

 

Arthur Barbosa Ferreira
Chefe da DAD/LANAGRO-GO

Adriane Reis Cruvinel
Coordenadora do LANAGRO-GO

Documento assinado eletronicamente por ARTHUR BARBOSA FERREIRA, Chefe de Divisão, em
10/08/2017, às 16:18, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º,§ 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por ADRIANE REIS CRUVINEL, Coordenador (a) do
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Documento assinado eletronicamente por ADRIANE REIS CRUVINEL, Coordenador (a) do
Laboratório Nacional Agropecuário - GO, em 10/08/2017, às 17:06, conforme horário oficial de
Brasília, com o emprego de certificado digital emitido no âmbito da ICP-Brasil, com fundamento
no art. 10, paragrafo 2º, da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de Agosto de 2001.
Nº de Série do Certificado: 1227341

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sistemas.agricultura.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
2829723 e o código CRC 27506058.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 21005.001455/2016-48 SEI nº 2829723

Ofício 78 (2829723)         SEI 21005.001455/2016-48 / pg. 11



Aviso de Recebimento - AR Of 78/2017 - Recebido (4272378)         SEI 21005.001455/2016-48 / pg. 12



MINISTÉRIO DO TRABALHO 
Superintendência Regional do Trabalho e Emprego em Goiás 
Seção de Inspeção do Trabalho 
Setor de Saúde e Segurança do Trabalho 

DESPACHO 

Referência: Oficio n° 78/2017/DAD - MAPA 
Interessado: Laboratório Nacional Agropecuário em Goiás - LANAGRO-GO 
Assunto, Solicitação de Laudo Técnico de Insalubridade 

Senhora Chefe, 

O Laboratório Nacional Agropecuário em Goiás - 
LANAGRO-GO solicita ao Ministério do Trabalho - Goiânia-CO - a designação de 
equipe de sande e segurança do trabalho para avaliar eiou reavaliar os graus de 
insalubridade no âmbito do Laboratório Nacional Agropecuário em Goiás - 
LANAGRO-GO, unidade descentralizada do Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento - MAPA localizada nesta capital, 

ANÁLISE DO PEDIDO 

A Nota Técnica IsP 28/2017/CGET/DSST/SIT fixa entendimento sobre a 
competência da inspeção do Trabalho para a elaboração de laudo técnico de 
insalubridade e pediculosidade no âmbito de órgãos e instituições publicas que admitem 
servidores estatutários. 

No referido documento tem-se que a Constituição de 1988, em seu art. 
T, inciso XXIII, concedeu aos trabalhadores urbanos e rurais o direito à percepção de 
adicional de remuneração para atividades insalubres e perigosas. 

Que embora não preveja o mesmo direito aos servidores públicos, o 
dispositivo constitucional não sedou esta possibilidade, deixando a legislação 
infraconstitucional a poseibilidade de concedê-lo. Nesse sentido, a Lei 8112/90 assim 
dispôs, 

ArL GI Além do s'enonnewo e das vantagens preustas neva Lei,se riir3 
deferidos aos servidores as segamtes retribuições graujicuçèes e 
a diNonan 
1 -4-arguição pelo excrucia de (maça° de direcdo chefia e. wessoraniento 
E - gratificação natalina. 
III - (Revogado pela ]1 fedida Provo...Ma N" 2 225-I5. de 4 9 2001) 
IV - adicional pelo =releia de atividades insalubres. PettaNN lis 

penosa': 
MN 	NA Na concessão dav atbziunuis de atividades Pr MANO N. de 

inçaluhridade e de perieulosidade, setas observahis LIÇ situações 

estahelecidas em legislação eareafica (grifou-se) 

Per seu turno, a Lei 8270/1991, que dispõe sobre o reajuste da 
remuneração dos servidores públicos e dá outras providências, determina que: 
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*MINISTÉRIO DO TRABALHO 
Superintendência Regional do Trabalho e Emprego em Goiás 
Seção de Inspeção do Trabalho 
Setor de Saúde e Segurança do Trabalho 

12. Os ,rerindores civis da rilho, das aura nas e das fundopes 
pablicos  federais 	

•
perceberlr (a 	 insalubridade e de 

periallosidade, nos termos deis normas legais e regulamentares pertinentes 
aos trabalhadores em geral e raleurados com base nus seguintes 
peregrinais: 
1- cinco, dez e vinte per temo. no caso de insalubridade. nos grous minimo, 
médio e FIllit110. respectiromense; 
II - dez por remo, no de periculosidode (gripa-sei 

Na mesma linha, o Decreto 97458/89, que regulamenta a concessão dos 
adicionais de pericidosidade e de insalubridade dispõe que "a caracterização e a 

classif dação da insalubridade ou perimlosidade para os servidores da administração 

federal dada. autárquica e fundacional seta feita nas condições disciplinadas na 

legislação trabalhista" (art. 1(1). 

Como se pode notar, tanto a Lei 8270/91 quanto o Decreto 97458/89 
remetem a matéria á legislação trabalhista em geral, o que corresponde ao art. 195 da 
Consolidação das Leis do Trabalho, in verbis: 

Ar!. 195 - A earanwrizaçáo e a classificação do insalubridade e da 
perlados)dade, segundo as normas do Ministério do Trabalho, for-se-ao 
através de perimia a cargo de Médico do Trabalho ou Engenheiro do 
Trabalho, registrados no Alinisirro do Trabalho. 
§ 	Acidrado as empresas e nos sindicatos dos categorias.  profissionais 
Interessadas requererem ao A /minério do Trabalho o realaanegi de penem 
em estabeledmento ou setor deste com a objetivo de caracterizar e 
aguerri= ow *guinar as aiirickider insalubres ou per: gemas 

A Orientação Normativa N° 6, de 18 de Março de 2013, da Secretaria de 
Gestão PUblica do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão - MPOG, ao fixar 
orientação sobre a concessão de adicionais de insalubridade e periculosidadc para 
servidores públicos determina que: 

Arr. /0-.4 coracieriaição e a rusoficataa pora cancessdo de adicionais de 
insalubridade e periadosidade 	.servidares da Administro* Pública 
Federal direta seterMara e rodam...mar quando houver exposiono 
Permanente ou harting a agentergiisicrrs, quinuras ou binhigicos, dar-semlo 
por meio de laudo técnico •elaborado coar base nos limites de tolerância 
menorraelos nos termos das gonnas Regulomentachmor n°  15 e o' 16, 
aprovadas pela Portaria do MinisErrn do Trabalho e Emprego n13.214, de 
08 de punho de 1978. 
§ ro árglito ou o Ill"MIIIiçâO poderei contratar sermos de tercemos para a 
dosagem e medição de agentespinis e quinaras ou para o identificaçâo de 
agentes inolnultor. Co»' a finalidade de auxiliar o profissional competente 
na expedição de laudo Monica desde que o levantamento dos dados seja 
nmennsionado por senudor do émen de ratide e segurança elo trabalho. 
§1°  O laudo térmico deverá: 
I - ser elaborado par servidor da eafira federal, estadual, (Estrita ora 
municipal ocupante do cargo público de médico com espadanava° can 
medicina do trabalho, ou de engenheiro ou de arquiteto com especialização 
em segurança /10 trabalho: (grifou-te) 

2 
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MINISTÉRIO DO TRABALHO 
Superintendência Regional do Trabalho e Emprego em Goiás 
Seção de Inspeção do Trabalho 
Setor de Saúde e Segurança do Trabalho 

Entretanto. atualmente, o Ministério do Trabalho Mo possui em seu 
quadro cargo efetivo com atribuição para a elaboração de laudos periciais para 
caracterização de insalubridade e perieulosidade. A Lei 105931/2002 transformou os 
cargos de Fiscal do Trabalho, Assistente Social, Médico do Trabalho. Engenheiros e 
Arquitetos em cargo único de Auditor Fiscal do Trabalho, com as seguintes atribuições: 

Arr. 11. Os ocupanles do •cargo de Auditar-Mscal do Trabalho rêm por 
arnbwoles assegurar, ela lodo, terniario naeinPal.: 
I - o cumprimento de dspupped legais e regulamen.cares. Indy...ide as 
relacionadas â segurança e á medicina da trabalho, no âmbrio das relaçOes 
de trabalho e de emprega: 
H - a derfficaçao dos regi.gros em Carteira de Trabalhoe Previderma Social 
- CTPS. visando a redução das índices de fiformalidade; 
III - a Perdia:0o do recolhimento do Fundo de tavanria do Tempo de 
Semço - FGTS, r2hjetwando mecanizar as indices de arrecadação: 

- o cumprimento de acordos, convenções e canfratos enlenpos de trabalho 
celebrados entre empregados e eMPregadares; 

a respeita aos acudded. tratados e convenções Internacionais dos Quais o 
Brasil seda signatário; 
17 - a lavro ira de acta de apreenstio e guarda de documentx . materiais, 
livros e assemelhados. para verificação da existência de fraude e 
pregularidadep bem ramo o exame da caniabi fida. das empresas. rOn se 
lhep aldeando a a/afrento nos ans. de 18 do (Pdcga Comercial. 

É de se observar que a referida lei não cria a obrigação de que os 
concursos sejam realizados por área de especialização. Ela determina apenas que o 
ingresso na carreira se dê mediante a realização de concurso público, com a exigência 
de conclusão de curso superior em uivei de graduação. 

Com a alteração promovida pelo Decreto 4870172003, o próprio 
Regulamento da Inspeção do Trabalho - RIT deixou de contemplar a carreira conforme 
áreas de especialização, passando a dispor que o Sistema Federal de Inspeção do 
Trabalho - SFIT é composto por autoridades de direção nacional, regional ou local; 
Auditores Fiscais do Trabalho e Agentes de Higiene e Segurança do Trabalha 

Desde então não existe mais a divisão da carreira em áreas de 
especialização. O ingresso na carreira não depende de formação especifica e os 
Auditores Fiscais que porventura tenham formação em medicina ou engenharia não são 
obrigados a menor o registro no respectivo conselho profissional, não se enquadrando, 
portanto, nas especificações da Orientação Normativa FP 6/2013 do MPOG. 

Estes Auditores, assim como os demais, não estão obrigados a realizar 
avaliação ambiental para fins de concessão de adicional de insalubridade ou 
periculosidade, uma vez que não exercem neste Ministério a função de médicos e 
engenheiros mas de Auditores Fiscais do Trabalho, com atribuições disciplinadas na 
Lei 10593/2002, dentre as quais não se inclui a elaboração de laudas periciais dessa 
natureza 
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MINISTÉRIO DO TRABALHO 

Superintendência Regional do Trabalho e Emprego em Goiás 
Seção de Inspeção do Trabalho 
Setor de Saúde e Segurança do Trabalho 

Quanto à competência estabelecida no inciso XV do art. IR do RIT, cabe 
transcrever entendimento manifestado na Nota Técnica 357/2011/CGFI1'/DSST/SIT, ao 
tratar do assunto. 

Adernem. a artigo IS. inciso XV do Regolamenta da hispeedo do Trabalha, 
apoiada pela Decreta n" 4 555,02 ao estabelecer a competência Paha 
reabram malha= e ominai e emitir iriodaA, Mei se refiro a perimas e 
Mudos de màaluhrie iode e persculusalade. uma vez que estes têm por escopo 

PagainenW *5  referidos adicionam, e aqueles ~ohms na MT destinam-
àe a prevenção em segurança e semeie do trabalhador.  

Nota-se, portanto, que este inciso deve ser interpretado em cotejo com os 
demais incisos do mesmo artigo, os quais prevêem atribuições de natureza fiscal izatária. 
Assim, todas as atribuições previstas no an. 18 do R1T devem ser executadas na busca 
da observância das normas de proteção ao trabalhador, especialmente daquelas 
destinadas á proteção da sua saúde e segurança. E a realização de penda para fins de 
pagamento de adicional de periculosidade não se destina a esse objetivo. 

Inclusive, por não se tratar de função típica de Auditor-Fiscal do 
Trabalho, fica vedada a exigência de tais atividades por parte das autoridades de direção 
do Ministério do Trabalho, consoante disposição do art. 19 do Regulamento da Inspeção 
do Trabalho abaixo transcrita' 

Mn 19 it vedai° às autoridades de dimidio do Ihnistário do Trabalha e 
Empregar 
1- conferir tios Auditanishriscais da Trabalha encargos ino figinfies iliverças 
das que lhes seio próprias. safio se para desempenho de cargos de direção, 
de funções de chefia ou de assessoramenra; 

A atribuição desta competência pericial á Inspeção do Trabalho traria 
ainda inconvenientes decorrentes dos números pedidos dessa natureza que chegam a 
este Órgão. A esse respeito, a mesma Nota Técnica 357/2011 já adverte 

Considerem-se, ainda os inúmeros pedidos, no mesmo sentieb..finnuladoà 
par outros setores do Kreculfia e até mesmo da ias/iça. rujo atendimento 
resultaria em grande peitilho á mportante MiSSall institucional do 
.thrustéria do Trabalho e Emprego, no !acame as ações fiscais. 

O atendimento ás inúmeras demandas dessa natureza faria com que os 
Auditores Fiscais com formação especifica em engenharia e medicina do trabalho 
fossem dedicados exclusivamente à atividade pericial, o que configuraria inversão de 
prioridades. com  graves prejuizos á ação preventiva da Inspeção do Trabalho. 

Nesse ponto, é importante mencionar que a Convenção 81 da 
Organização Internacional do Trabalho — 01T veda a atribuição de outras funções aos 
Auditores Fiscais do Trabalho, guando estas constitui= obstáculo ao exercício de 
suas funções principais. 
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ar
MINISTÉRIO DO TRABALHO 
Superintendência Regional do Trabalho e Emprego em Goiás 
Seção de Inspeção do Trabalho 
Setor de Sailde e Segurança do Trabalho 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Considerando todo exposto, conclui-se que a elaboração de Laudo 
Técnico de Insalubridade não •é da competência dos Auditores Fiscais do Trabalho 
Logo, apesar do interesse da SILTErGO em colaborar com o Laboratório Nacional 
Agropecuário em Goiás — LANAGRO-GO, a presente solicitação NÃO poderá ser 
atendida_ 

Aproveita-se .o ensejo para informar que os órgãos e instituições públicas 
que tenham interesse na realização de avaliação ambiental no âmbito de suas 
instalações, e não possuem equipe técnica competente para a elaboração do laudo 
respectivo, devem solicitar este seniço•a outros órgãos e instituições que possuam em 
seus quadros servidoreá ocupantes do cargo de médico do trabalho ou engenheiro de 
segurança. 

A SEINT para considerações e encaminhamento 

Goiânia, 05 de setembro de 2017. 

Robe JÇ 	te 
Auditora-F 	r alho 

Chefe do Setor de Se 	 de do Trabalho 
SEG 	 GO 
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MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
DIVISAO ADMINISTRATIVA LANAGRO-GO

DAD-LANGO/LANAGRO-GO/CGAL/MAPA/SDA/MAPA
Rua da Divisa, s/ nº, - Bairro Setor Jaó, Goiânia/GO, CEP 74674-025

Telefone: 62 3232-7200 e Fax: 62 3232-7209 - http://www.agricultura.gov.br
  

21005.001455/2016-48

Ofício nº 13/2018/DAD-LANGO - MAPA

Goiânia, 19 de junho de 2018.

A Sua Senhoria Gestor(a) da Unidade do Subsistema de Atenção à Saúde do Servidor - SIASS-UFG
Rua 235, nº 561, Qd. 70, Lt. 30, Setor Leste Universitário
Campos Colemar Natal e Silva
Goiânia - Goiás - Brasil
CEP 74605-050
 
Assunto: Emissão de laudo de insalubridade
 

Prezado(a) Sr(a) Gestor(a) do SIASS-UFG,

 

1. Em 16 de fevereiro de 2017, este Laboratório Nacional Agropecuário solicitou, por meio
do O cio nº 12/2017/DADLANA-GO - MAPA, a designação de equipe de saúde e segurança do
trabalho do Subsistema Integrado de Atenção à Saúde do Servidor - SIASS-UFG para reavaliar os graus
de insalubridade dos servidores desta unidade do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
- MAPA.

2. Na ocasião, o SIASS-UFG informou por meio do O cio nº 17/2017/SIASS-UFG que, após
planejamento estratégico de duas a vidades para o ano de 2017, verificou-se a impossibilidade de
atendimento da solicitação naquele momento.

3. Sendo assim, tendo em vista o lapso temporal desde a primeira solicitação, reiteramos
o pedido de reavaliação da insalubridade dos servidores desta unidade do MAPA, localizada à Rua da
Divisa, s/n, Setor Jaó, CEP 74.674-025, nesta capital.

 

Atenciosamente,

 

 
Adriane Reis Cruvinel

Coordenadora do Laboratório Nacional Agropecuário em Goiás
LANAGRO-GO/CGAL/SDA/MAPA

 

Documento assinado eletronicamente por ADRIANE REIS CRUVINEL, Coordenador (a) do
Laboratório Nacional Agropecuário - GO, em 27/06/2018, às 07:44, conforme horário oficial de
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Brasília, com o emprego de certificado digital emitido no âmbito da ICP-Brasil, com fundamento
no art. 10, paragrafo 2º, da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de Agosto de 2001.
Nº de Série do Certificado: 1614193

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sistemas.agricultura.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
4877089 e o código CRC E690B948.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 21005.001455/2016-48 SEI nº 4877089
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MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
Rua da Divisa, s/ nº, - Bairro Setor Jaó, Goiânia/GO, CEP 74674-025

Telefone: 62 3232-7200 e Fax: 62 3232-7209 - http://www.agricultura.gov.br
  

21005.001455/2016-48

Ofício nº 14/2018/DAD-LANGO - MAPA

Goiânia, 16 de agosto de 2018.

A(O) SENHOR(A) SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
Secretaria Municipal de Saúde do Município de Goiânia - GO
Av. do Cerrado, nº 999 - Park Lozandes
Goiânia - GO
CEP 74884-900

 

Assunto: Emissão de laudo de insalubridade

  

Prezado Secretário,

  

1. O Laboratório Nacional Agropecuário em Goiás - LANAGRO-GO, unidade do Ministério
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA, localizado à Rua da Divisa, s/n, Setor Jaó, CEP
74.674-025, nesta capital, realiza análises laboratoriais em amostras de alimentos des nados ao
consumo humano e animal e amostras de insumos agropecuários.

2. Tendo em vista as caracterís cas da área e do trabalho desenvolvido, os servidores,
empregados públicos e empregados terceirizados deste órgão estão expostos a agentes nocivos à
saúde. Esta unidade, no entanto, não possui em seu quadro de pessoal servidor ocupante do cargo
público de médico, engenheiro ou arquiteto com especialização em segurança do trabalho para
avaliar e classificar os graus de insalubridade.

3. Nesse sen do, considerando a necessidade de avaliar os graus de insalubridade desta
unidade do MAPA, solicitamos os bons prés mos de Vossa Senhoria, a fim de avaliar a possibilidade
de disponibilizar servidor ocupante do cargo público de médico, com especialização em medicina do
trabalho, ou de engenheiro ou arquiteto com especialização em segurança do trabalho, do quadro de
pessoal dessa secretaria, para emissão do respectivo laudo de caracterização e classificação.

4. Antecipadamente agradecemos e colocamo-nos à disposição para esclarecimentos.

  

Atenciosamente,

 

 
Adriane Reis Cruvinel

Coordenadora do Laboratório Nacional Agropecuário em Goiás
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LANAGRO-GO/CGAL/SDA/MAPA

Documento assinado eletronicamente por ADRIANE REIS CRUVINEL, Coordenador (a) do
Laboratório Nacional Agropecuário - GO, em 17/08/2018, às 17:18, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6º,§ 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sistemas.agricultura.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
5265047 e o código CRC B8B26367.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 21005.001455/2016-48 SEI nº 5265047
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MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
Rua da Divisa, s/ nº, - Bairro Setor Jaó, Goiânia/GO, CEP 74674-025

Telefone: 62 3232-7200 e Fax: 62 3232-7209 - http://www.agricultura.gov.br
  

21005.001455/2016-48

Ofício nº 15/2018/DAD-LANGO - MAPA

Goiânia, 17 de agosto de 2018.

A(O) SENHOR(A) SECRETÁRIO ESTADUAL DA SAÚDE DE GOIÁS
Secretaria de Estado da Saúde de Goiás
Av. SC-1 n° 299, Parque Santa Cruz
Goiânia - GO
CEP 74860-270

 

Assunto: Emissão de laudo de insalubridade

  

Prezado Secretário,

 

1. O Laboratório Nacional Agropecuário em Goiás - LANAGRO-GO, unidade do Ministério
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA, localizado à Rua da Divisa, s/n, Setor Jaó, CEP
74.674-025, nesta capital, realiza análises laboratoriais em amostras de alimentos des nados ao
consumo humano e animal e amostras de insumos agropecuários.

2. Tendo em vista as caracterís cas da área e do trabalho desenvolvido, os servidores,
empregados públicos e empregados terceirizados deste órgão estão expostos a agentes nocivos à
saúde. Esta unidade, no entanto, não possui em seu quadro de pessoal servidor ocupante do cargo
público de médico, engenheiro ou arquiteto com especialização em segurança do trabalho para
avaliar e classificar os graus de insalubridade.

3. Nesse sen do, considerando a necessidade de avaliar os graus de insalubridade desta
unidade do MAPA, solicitamos os bons prés mos de Vossa Senhoria, a fim de avaliar a possibilidade
de disponibilizar servidor ocupante do cargo público de médico, com especialização em medicina do
trabalho, ou de engenheiro ou arquiteto com especialização em segurança do trabalho, do quadro de
pessoal dessa secretaria, para emissão do respectivo laudo de caracterização e classificação.

4. Antecipadamente agradecemos e colocamo-nos à disposição para esclarecimentos.

  

Atenciosamente,

 

 
Adriane Reis Cruvinel

Coordenadora do Laboratório Nacional Agropecuário em Goiás
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LANAGRO-GO/CGAL/SDA/MAPA

Documento assinado eletronicamente por ADRIANE REIS CRUVINEL, Coordenador (a) do
Laboratório Nacional Agropecuário - GO, em 21/08/2018, às 12:09, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6º,§ 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sistemas.agricultura.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
5271541 e o código CRC 515F49D1.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 21005.001455/2016-48 SEI nº 5271541
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MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
DIVISAO ADMINISTRATIVA LANAGRO-GO

Rua da Divisa, s/ nº, - Bairro Setor Jaó, Goiânia/GO,CEP 74674-025
Telefone: 62 3232-7200 E-mail: 

  

DESPACHO

  

Processo nº 21005.001455/2016-48

Interessado: DAD/LANAGRO-GO

  

1. Trata-se de demanda de verificação das condições de insalubridade do Laboratório
Nacional Agropecuário em Goiás – LANAGRO-GO, em vista da necessidade de atualização  do laudo 
de caracterização e classificação, que data de 2006, considerando que ocorreram alterações
regimentais que ex nguiram e criaram novas unidades organizacionais neste laboratório federal que
não estavam abarcadas no referido laudo.

2. Foram encaminhados O cios às unidades do Subsistema de Atenção à Saúde do
Servidor na Universidade Federal de Goiás - SIASS-UFG (documentos SEI nos 1861521 e 4877089) e no
Ministério da Fazenda - SIASS-MS (documento SEI nº 2121296), à Superintendência Regional do
Trabalho e Emprego em Goiás - SRTE-GO (documento SEI nº 2829723), à Secretaria de Estado da
Saúde de Goiás - SES (documento SEI nº 5271541) e à Secretaria Municipal de Saúde (documento SEI
nº 5265047), com a solicitação de disponibilização de profissionais de segurança do trabalho para
emissão do laudo, considerando que no quadro de pessoal do LANAGRO-GO não há servidor com tal
exper se. Em resposta, todos os órgãos informaram não ter condições de atender ao
pleito (documentos SEI nos 2120938, 5255270, 2297784, 4358500, 5598749 e 5651854).

3. Sendo assim, solicitamos encaminhamento do processo à Coordenação-Geral de
Administração de Pessoas - CGAP para verificação da possibilidade de disponibilizar servidor
ocupante do cargo público de médico, com especialização em medicina do trabalho, ou de engenheiro
ou arquiteto com especialização em segurança do trabalho para que realize a necessária avaliação.
Caso não seja possível o atendimento dessa demanda, solicitamos que sejam prestadas as orientações
sobre os procedimentos que devem ser adotados no caso.

Documento assinado eletronicamente por ARTHUR BARBOSA FERREIRA, Chefe de Divisão, em
15/10/2018, às 12:08, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º,§ 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sistemas.agricultura.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
5654635 e o código CRC 0EEE39D0.

Despacho 420 (5654635)         SEI 21005.001455/2016-48 / pg. 39

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm


Referência: Processo nº 21005.001455/2016-48 SEI nº 5654635

Despacho 420 (5654635)         SEI 21005.001455/2016-48 / pg. 40



MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

LABORATÓRIO NACIONAL AGROPECUARIO EM GOIAS,
Rua da divisa, s/ n, Proximo ao CT do Vila Nova

- Bairro Setor Jaó, Goiânia/GO,CEP 74674-025 

Telefone: (62) 3232-7200 E-mail: 
  

DESPACHO

  

Processo nº 21005.001455/2016-48

Interessado: DAD/LANAGRO-GO

  

À Coordenação-Geral de Administração de Pessoas,

Encaminhamos o presente processo à essa Coordenação-Geral com vistas à avaliação e manifestação
quanto ao solicitado no Despacho 420 (5654635).

Documento assinado eletronicamente por ADRIANE REIS CRUVINEL, Coordenador (a) do
Laboratório Nacional Agropecuário - GO, em 15/10/2018, às 15:25, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6º,§ 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sistemas.agricultura.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
5686791 e o código CRC 6C2081E5.

Referência: Processo nº 21005.001455/2016-48 SEI nº 5686791
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MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
COORDENACAO DE SEGURIDADE SOCIAL

COSS/CGAP/DA/SE/MAPA
Esplanada dos ministérios bloco D, - Bairro Zona Cívico-Administrativa, Brasília/DF, CEP 70043-900

Telefone:   - http://www.agricultura.gov.br
  

21005.001455/2016-48

Ofício nº 20/2018/COSS - MAPA

Brasília, 15 de outubro de 2018.

Ao Senhor
CARLOS CÉZAR SOARES BATISTA
Coordenador-Geral de Saúde, Segurança e Qualidade no Trabalho do
Departamento de Remuneração e Benefícios da 
Secretaria de Gestão de Pessoas do
Ministério  do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão
Esplanada dos Ministérios, Bloco C, 8º andar, sala 839
70046-900 - Brasília/DF
 

  

Assunto: Emissão de laudo de insalubridade.

  

Senhor Coordenador-Geral,

  

1. Trata-se de demanda de verificação das condições de insalubridade do Laboratório
Nacional Agropecuário em Goiás – LANAGRO-GO, unidade descentralizada deste Ministério, em vista
da necessidade de atualização do laudo de caracterização e classificação, que data de 2006,
considerando que ocorreram alterações regimentais que ex nguiram e criaram novas unidades
organizacionais que não estavam abarcadas no referido laudo.

2. Assim sendo, solicitamos as SFAs, INMET e CEPLAC para se manifestarem sobre a
existência em seus quadros funcionais os profissionais:  médico do trabalho, médico com
especialidade no trabalho ou engenheiro com especialidade de segurança do trabalho, e as mesmas
se manifestaram que não dispunham dos referidos profissionais em sua estrutura administra va
vinculadas ao Subsistema Integrado de Atenção à Saúde do Servidor - SIASS.

3. Foram também encaminhados O cios às unidades do Subsistema de Atenção à Saúde
do Servidor na Universidade Federal de Goiás - SIASS-UFG,  no Ministério da Saúde - SIASS-MS, à
Superintendência Regional do Trabalho e Emprego em Goiás - SRTE-GO, à Secretaria de Estado da
Saúde de Goiás - SES, e à Secretaria Municipal de Saúde, com a solicitação de disponibilização de
profissionais de segurança do trabalho para emissão do laudo. Em resposta, todos os órgãos
informaram não ter condições de atender ao pleito (DOCs  SEI
nos 2120938, 5255270, 2297784, 4358500, 5598749 e 5651854).
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4. Em virtude de não constar especialista no quadro funcional deste Ministério e
registrado na rede do SIASS - Subsistema Integrado de Atenção à Saúde do Servidor, e demonstrado o
esgotamento a que se refere o art. 10, da Orientação Norma va nº 4, de 14 de fevereiro de
2017,  solicitamos que sejam prestadas as orientações sobre os procedimentos que devem ser
adotados no caso em questão.

 

Atenciosamente,

 

Genilson Antonio Secchi de Avila
Coordenador-Geral de Administração de Pessoas

 

Documento assinado eletronicamente por GENILSON ANTONIO SECCHI DE AVILA,
Coordenador(a) Geral de Administração de Pessoas, em 17/10/2018, às 17:02, conforme
horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º,§ 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro
de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sistemas.agricultura.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
5689060 e o código CRC 9EEBFB36.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 21005.001455/2016-48 SEI nº 5689060
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MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
COORDENACAO DE SEGURIDADE SOCIAL

FORMULÁRIO DE EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS Nº - 4 - COSS

Forma de Encaminhamento*

(  ) Contínuo - Brasília (  )  Malote

(  ) Carta registrada sem Aviso de Recebimento - AR (  ) SEDEX sem Aviso de Recebimento -AR

(  ) Carta registrada com Aviso de Recebimento - AR (  ) SEDEX com Aviso de Recebimento - AR

(  ) SEDEX 10 sem Aviso de Recebimento - AR (  ) SEDEX Internacional sem Aviso de Recebimento - AR

(  ) SEDEX 10 com Aviso de Recebimento - AR (  )Sedex Internacional com Aviso de Recebimento - AR

(  ) Telegrama sem Aviso de Recebimento - AR      
                             

(  ) Telegrama com Aviso de Recebimento - AR  

É necessário aguardar os documentos físicos originais?  (  ) Sim   ( X ) Não

Pode imprimir os documentos do SEI e expedir?    ( X ) Sim   (  ) Não

OBS:

Nome  do solicitante*:    CLENICE CUNHA SAXE RODRIGUES                                                                     Ramal*: 2256

DESCRIÇÃO DA CORRESPONDÊNCIA E DO DESTINATÁRIO COM ENDEREÇO E CEP

Nome do Destinatário* CEP* Endereço* Identificação* do
Documento Anexos

Carlos Cezar Soares Batista 70046.900 Esplanada dos Ministérios, Bloco C,
8º andar, sala 839

Oficio nº
20/2018/COSS/MAPA  

     
     
     
     
     

 
Brasília -  DF, 17 de outubro de 2018.

OBS: * Preenchimento obrigatório.

Relacione  todos os processos que deverão ser expedidos. Caso necessite, utilize o campo de observações para registrar
alguma informação relevante que não esteja em outro campo.

É obrigatório a assinatura do formulário.

Informamos que se houver documentos físicos para serem expedidos, é necessário encaminhar o processo digital para o
Protocolo no mesmo dia do envio do físico. Caso isso não ocorra, o processo SEI será devolvido.

Documento assinado eletronicamente por CLENICE CUNHA SAXE RODRIGUES, Coordenador(a)
de Seguridade Social - Substituto(a), em 18/10/2018, às 11:20, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6º,§ 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
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A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sistemas.agricultura.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
5709879 e o código CRC 99E2818E.

Referência: Processo nº 21005.001455/2016-48 SEI nº 5709879
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E-mail - 5710090

Data de Envio: 
  17/10/2018 17:52:35

De: 
  MAPA/Coordenadora de Seguridade Social <ila.machado@agricultura.gov.br>

Para:
    sgp.dereb@planejamento.gov.br

Assunto: 
  Emissão de laudo de insalubridade.

Mensagem: 
  Encaminhamos em anexo o Ofício nº 20/2018/COSS referente a emissão de laudos de insalubridade para o
LANAGRO/GO, unidade descentralizada deste Ministério.

Em virtude de não constar especialista no quadro funcional deste Ministério e registrado na rede do SIASS -
Subsistema Integrado de Atenção à Saúde do Servidor, e demonstrado o esgotamento a que se refere o art. 10, da
Orientação Normativa nº 4, de 14 de fevereiro de 2017, solicitamos que sejam prestadas as orientações sobre os
procedimentos que devem ser adotados no caso em questão.

Atenciosamente,

CLENICE CUNHA SAXE RODRIGUES
Coordenadora de Seguridade Social Substittuta
clenice.saxe@agricultura.gov.br

Anexos:
    SEI_MAPA - 4309001 - Despacho.pdf
    Oficio_5689060.html
    Oficio_2120938_CCF31032017.pdf
    Oficio_5255270_OFICIO.pdf
    Oficio_2297784_Oficio_368.pdf
    Despacho_4358500_Despacho_SEGUR___of._78_2017_DAD_MAPA_.pdf
    Oficio_5598749_OFICIO_9827.pdf
    Oficio_5651854_Oficio_5256_2018_GS___RESP.Oficio_14_2018.pdf
    Memorando_0683299.html
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MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

SERVICO DE PROTOCOLO,
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, BLOCO D

- Bairro Zona Cívico-Administrativa, Brasília/DF,CEP 70043900 

Telefone: 61 2182133 E-mail: 
  

DESPACHO

  

Processo nº 21005.001455/2016-48

Interessado: DAD/LANAGRO-GO

  

 

Nome do Destinatário* CEP* Endereço* Identificação* do
Documento Anexos

Carlos Cezar Soares Batista 70046.900 Esplanada dos Ministérios, Bloco C,
8º andar, sala 839

Oficio nº
20/2018/COSS/MAP

Documento encaminhado para o destinatário

VIA SIMPLES

Atenciosamente,

Edilson Francelino de Moura 

 

 

 
 

Documento assinado eletronicamente por EDILSON FRANCELINO DE MOURA, assistente
administrativo, em 19/10/2018, às 08:43, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento
no art. 6º,§ 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sistemas.agricultura.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
5721643 e o código CRC C5C8B03C.

Referência: Processo nº 21005.001455/2016-48 SEI nº 5721643
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 21005.001455/2016-48
 

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO
Secretaria de Gestão de Pessoas

Departamento de Remuneração e Benefícios
Coordenação-Geral de Saúde, Segurança e Qualidade no Trabalho

Esplanada dos Ministérios Bloco "C" – 8º  andar
CEP: 70.046-900 - Brasília-DF

Fone: (61) 2020-1508
 
 
Ofício nº 94922/2018-MP

Brasília-DF, 26 de outubro de 2018.
 
 
A Sua Senhoria o Senhor
GENILSON ANTONIO SECCHI DE AVILA
Coordenador-Geral de Administração de Pessoas
Coordenação de Seguridade Social
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
Esplanada dos Ministérios, Bloco D, 1º  Andar, Anexo"A", Sala 105 - Bairro Zona Cívico - Administrativa.
CEP: 70043-900 - Brasília/DF.
 
Assunto: Emissão de laudo de insalubridade
Processo SEI nº: 21005.001455/2016-48

 

                        Senhor Coordenador,

1.               Por meio do Oficio n° 20/2018/COSS-MAPA, de 15 de outubro de 2018 (SEI nº
7309524),  que gerou o Processo SEI nº  21005.001455/2016-48, o Coordenador-Geral de
Administração de Pessoas dessa Pasta, informa sobre a necessidade de verificação das condições de
insalubridade do Laboratório Nacional Agropecuário em Goiás — LANAGRO-GO, tendo em vista que
ocorreram alterações regimentais que extinguiram e criaram novas unidades organizacionais que não
estavam abarcadas no referido laudo, que data de 2006.
2.              Esse Ministério relatou que encaminhou Ofícios às SFAs, INMET e CEPLAC, às unidades
do Subsistema de Atenção à Saúde do Servidor na Universidade Federal de Goiás - SIASS-UFG, no
Ministério da Saúde - SIASS-MS, à Superintendência Regional do Trabalho e Emprego em Goiás -
SRTE-GO, à Secretaria de Estado da Saúde de Goiás - SES, e à Secretaria Municipal de Saúde,  para
se manifestarem sobre a existência em seus quadros funcionais de profissionais: médico do trabalho,
médico com especialidade no trabalho ou engenheiro com especialidade de segurança do trabalho,
com a solicitação de disponibilização de profissionais de segurança do trabalho para emissão do laudo.
Em resposta, conforme consta nos autos (SEI nº  7309524), os órgãos informaram não ter condições
para atender ao pleito.
3.                As consultas foram realizadas conforme previsão da Orientação Normativa nº  4, de 14 de
fevereiro de 2017 (SEI Nº  7313711),  nos órgãos da esfera Distrital, Estadual e Municipal, sendo
devidamente oficializadas junto a essas instâncias para fins de comprovação das tentativas efetuadas,
entretanto foram esgotadas as possibilidades, em razão de respostas negativas.  Assim, de acordo com
a referenciada norma, § 5º , art. 10, é possível a contratação de serviços de terceiros para emissão de
laudo técnico, nos seguintes termos:

§ 5º  Na hipó tese do  inciso  I do  § 2º  deste  artigo , demonstrado  o  esgo tamento  das possibilidades de
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celebrar instrumentos de cooperação  ou parcerias com os ó rgãos da esfera federal, estadual, distrital
ou municipal, o  ó rgão  ou entidade poderá promover a contratação  de serviços de terceiros para
emissão  do  laudo  técnico , desde que possuam habilitação  de médico  com especialização  em
medicina do  trabalho , ou de engenheiro  ou arquiteto  com especialização  em segurança do
trabalho . (Grifo  nosso )

4.           Por oportuno, informo que desde de abril do corrente ano, o Módulo Concessão dos
Adicionais Ocupacionais encontra-se disponível para os órgãos do SIPEC, conforme COMUNICA nº
559360, de 06/04/2018 (SEI nº  7314215), encaminhado via CANAL SIAPE.
5.              O referido módulo é importante ferramenta tecnológica criada com o intuito de modernizar e
otimizar os processos de trabalho existentes nas áreas de gestão de pessoas e de segurança do
trabalho, na busca da padronização dos procedimentos a serem adotados para a concessão dos
adicionais ocupacionais junto aos órgãos e entidades do SIPEC, ao encontro do que prevê a
legislação vigente. O sistema contempla funcionalidades destinadas ao registro de informações
necessárias para o cumprimento do fluxo operacional e administrativo previsto para a efetivação da
concessão, desde a inserção dos dados a serem informados para a emissão de Laudo Técnico,
realizado por Médico e/ou Engenheiro do Trabalho, passando pela localização dos servidores e a
emissão de portaria de localização gerada pela área de gestão de pessoas, e, por conseguinte, a
concessão do pagamento devido.
6.            Informa-se, ainda, que a estruturação e consolidação da Rede SIASS é fundamental para o
sucesso do trabalho desenvolvido na Administração Pública Federal, a fim de buscar possibilidades
para a realização do trabalho em conjunto, compartilhando e otimizando recursos humanos,
orçamentários e de material, para o atingimento das questões legais referentes aos eixos da Política de
Atenção à Saúde e Segurança do Trabalho do Servidor Público Federal - PASS e do SIASS,
estabelecidos pelo Governo Federal por meio do Decreto nº  6.833, de 29 de abril de 2009.
7.             Desta forma, continuamos à disposição para quaisquer outros esclarecimentos que tratem do
referido assunto.

 

 

Atenciosamente,
 
 

CARLOS CEZAR SOARES BATISTA
Coordenador- Geral de Saúde, Segurança e Qualidade no Trabalho

 

Documento assinado eletronicamente por CARLOS CEZAR SOARES BATISTA,
Coordenador-Geral de Atenção à Saúde e à Segurança do Trabalho, em 26/10/2018, às
16:24.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
[https://seimp.planejamento.gov.br/conferir], informando o código verificador 7313449 e o
código CRC FA5058CF.

 7313449
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Nº 39, quinta-feira, 23 de fevereiro de 201768 ISSN 1677-7042

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html ,
pelo código 00012017022300068

Documento assinado digitalmente conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

1

PREVISÃO DE DESCENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA
PA R C E L A S
MÊS DE LIBERAÇÃO
VALOR (R$)

TOTAL GERAL
6 . PRESTAÇÃO DE CONTAS

6.1. A UNIDADE DESCENTRALIZADA apresentará prestação de contas das despesas realizadas e dos créditos orçamentários e dos recursos
financeiros utilizados, disponibilizando à UNIDADE DESCENTRALIZADORA os seguintes documentos:

a) Pagamentos das despesas realizadas, discriminando data, fornecedor, valor, juros e multas eventuais e outras informações
relacionadas;
b) Valores dos créditos orçamentários e dos recursos financeiros e eventuais devoluções, discriminando datas e valores por
ocorrência.

6.2. A prestação de contas será realizada anualmente, considerado o ano civil, até março do ano seguinte.
7 . PUBLICAÇÃO

7.1. As UNIDADES DESCENTRALIZADA e DESCENTRALIZADORA publicarão este TED nos seus respectivos sítios eletrônicos, no
prazo de 30 (trinta) dias contados da sua assinatura.

8 . VIGÊNCIA
8.1 A vigência deste TED é até 31 de dezembro de 2017, possibilitadas sucessivas prorrogações, por meio de termo aditivo.

9 . DATA E ASSINATURAS
9.1 Eventuais controvérsias não resolvidas pelos signatários serão levadas, para solução, à Câmara de Conciliação e Arbitragem da Ad-
ministração Federal, da Advocacia Geral da União - CCAF/AGU

Brasília/DF, DD de MMM de AAAA
UNIDADE DESCENTRALIZADORA UNIDADE DESCENTRALIZADA

SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS
E RELAÇÕES DO TRABALHO NO SERVIÇO

PÚBLICO

ORIENTAÇÃO NORMATIVA Nº 4, DE 14 DE FEVEREIRO DE 2017

Estabelece orientação sobre a concessão
dos adicionais de insalubridade, periculo-
sidade, irradiação ionizante e gratificação
por trabalhos com raios-x ou substâncias
radioativas, e dá outras providências.

O SECRETÁRIO DE GESTÃO DE PESSOAS E RELA-
ÇÕES DO TRABALHO NO SERVIÇO PÚBLICO DO MINISTÉ-
RIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO,
no uso das atribuições que lhe confere o art. 25 do Anexo I do
Decreto nº 8.818, de 21 de julho de 2016, resolve:

Art. 1º Esta Orientação Normativa objetiva uniformizar en-
tendimentos no tocante à concessão dos adicionais e da gratificação
disciplinados pelos artigos 68 a 70 da Lei nº 8.112, de 11 de de-
zembro de 1990, pelo art. 12 da Lei nº 8.270, de 17 de dezembro de
1991, pela Lei nº 1.234, de 14 de novembro de 1950, pelo Decreto nº
81.384, de 22 de fevereiro de 1978, pelo Decreto-Lei nº 1.873, de 27
de maio de 1981, pelo Decreto nº 97.458, de 11 de janeiro de 1989,
e pelo Decreto nº 877, de 20 de julho de 1993.

Art. 2º A caracterização da insalubridade e da periculosidade
nos locais de trabalho respeitará as normas estabelecidas para os
trabalhadores em geral, de acordo com as instruções contidas nesta
Orientação Normativa, observada a legislação vigente.

Art. 3º A gratificação por trabalhos com raios-x ou subs-
tâncias radioativas, e os adicionais de irradiação ionizante, de in-
salubridade e de periculosidade, obedecerão às regras estabelecidas na
legislação vigente, conforme instruções desta Orientação Normativa.

Art. 4º Os adicionais de insalubridade, de periculosidade e de
irradiação ionizante, bem como a gratificação por trabalhos com
raios-x ou substâncias radioativas, estabelecidos na legislação vigente,
não se acumulam, tendo caráter transitório, enquanto durar a ex-
posição.

Art. 5º Os adicionais e a gratificação de que trata esta Orien-
tação Normativa serão calculados na forma disposta na legislação
aplicada à matéria.

Art. 6º Em relação ao adicional de irradiação ionizante, con-
siderar-se-ão as seguintes definições:

I - Indivíduos Ocupacionalmente Expostos - IOE: aqueles
que exercem atividades envolvendo fontes de radiação ionizante des-
de a produção, manipulação, utilização, operação, controle, fisca-
lização, armazenamento, processamento, transporte até a respectiva
deposição, bem como aqueles que atuam em situações de emergência
radiológica;

II - Área controlada: aquela sujeita a regras especiais de
proteção e segurança com a finalidade de controlar as exposições
normais, de prevenir a disseminação de contaminação radioativa ou
de prevenir ou limitar a amplitude das exposições potenciais;

III - Área supervisionada: qualquer área sob vigilância não
classificada como controlada, mas onde as medidas gerais de proteção
e segurança necessitam ser mantidas sob supervisão; e

IV - Fonte emissora de radiação: o equipamento ou material
que emite ou é capaz de emitir radiação ionizante ou de liberar
substâncias ou materiais radioativos.

Art. 7º O adicional de irradiação ionizante somente poderá
ser concedido aos Indivíduos Ocupacionalmente Expostos - IOE, que
exerçam atividades em área controlada ou em área supervisionada.

§ 1º A concessão do adicional de irradiação ionizante será
feita de acordo com laudo técnico, emitido por comissão constituída
especialmente para essa finalidade, de acordo com as normas da
Comissão Nacional de Energia Nuclear - CNEN.

§ 2º A comissão a que se refere o §1º deverá contemplar em
sua composição membro habilitado em engenharia de segurança do
trabalho ou em medicina do trabalho, bem como, preferencialmente,
profissionais que desenvolvam as funções de supervisor de radio-
proteção ou de responsável técnico pela proteção radiológica.

§ 3º Todas as instalações que operam fontes emissoras de
radiação ionizante devem ser credenciadas junto à CNEN e ao órgão
de vigilância sanitária, conforme a legislação pertinente.

Art. 8º A gratificação por trabalhos com raios-x ou subs-
tâncias radioativas somente poderá ser concedida aos servidores que,
cumulativamente:

I - operem direta, obrigatória e habitualmente com raios-x ou
substâncias radioativas, junto às fontes de irradiação por um período
mínimo de 12 (doze) horas semanais, como parte integrante das
atribuições do cargo ou função exercida;

II - tenham sido designados por Portaria do dirigente do
órgão onde tenham exercício para operar direta e habitualmente com
raios-x ou substâncias radioativas; e

III - exerçam suas atividades em área controlada.
Art. 9º Em relação ao adicional de insalubridade e peri-

culosidade, consideram-se:
I - Exposição eventual ou esporádica: aquela em que o ser-

vidor se submete a circunstâncias ou condições insalubres ou pe-
rigosas, como atribuição legal do seu cargo, por tempo inferior à
metade da jornada de trabalho mensal;

II - Exposição habitual: aquela em que o servidor submete-se
a circunstâncias ou condições insalubres ou perigosas por tempo igual
ou superior à metade da jornada de trabalho mensal; e

III - Exposição permanente: aquela que é constante, durante
toda a jornada laboral.

Parágrafo único. No caso do servidor estar submetido a con-
dições insalubres ou perigosas em período de tempo que não con-
figure exposição habitual, nos termos do inciso II do caput deste
artigo, mas em período de tempo que configure o direito ao adicional
conforme os Anexos e Tabelas das Normas Regulamentadoras nº 15
e nº 16, aprovadas pela Portaria MTE nº 3.214, de 8 de junho de
1978, prevalecerá o direito ao recebimento do respectivo adicional.

Art. 10. A caracterização e a justificativa para concessão de
adicionais de insalubridade e periculosidade aos servidores da Ad-
ministração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, quando
houver exposição permanente ou habitual a agentes físicos, químicos
ou biológicos, ou na hipótese do parágrafo único do art. 9º desta
Orientação Normativa, dar-se-ão por meio de laudo técnico elaborado
nos termos das Normas Regulamentadoras (NR) nº 15 e nº 16, apro-
vadas pela Portaria MTE nº 3.214, de 8 de junho de 1978.

§ 1º O órgão ou a instituição poderá contratar serviços de
terceiros para a dosagem e medição de agentes físicos e químicos ou
para a identificação de agentes biológicos, com a finalidade de au-
xiliar o profissional competente na expedição de laudo técnico, desde
que o levantamento dos dados seja supervisionado por servidor da
área de saúde e segurança do trabalho.

§ 2º O laudo técnico deverá:
I - ser elaborado por servidor público da esfera federal,

estadual, distrital ou municipal, ou militar, ocupante de cargo público
ou posto militar de médico com especialização em medicina do tra-
balho, ou de engenheiro ou de arquiteto com especialização em se-
gurança do trabalho;

II - referir-se ao ambiente de trabalho e considerar a situação
individual de trabalho do servidor;

III - identificar:
a) o local de exercício ou o tipo de trabalho realizado;
b) o agente nocivo à saúde ou o identificador do risco;
c) o grau de agressividade ao homem, especificando:
1. limite de tolerância conhecida, quanto ao tempo de ex-

posição ao agente nocivo; e
2. verificação do tempo de exposição do servidor aos agentes

agressivos;
d) classificação dos graus de insalubridade e de periculo-

sidade, com os respectivos percentuais aplicáveis ao local ou ati-
vidade examinados; e

e) as medidas corretivas necessárias para eliminar ou neu-
tralizar o risco, ou proteger contra seus efeitos.

§ 3º O laudo técnico não terá prazo de validade, devendo ser
refeito sempre que houver alteração do ambiente ou dos processos de
trabalho ou da legislação vigente.

§ 4º Compete ao profissional responsável pela emissão do laudo
técnico caracterizar e justificar a condição ensejadora do adicional de
insalubridade, de periculosidade, da gratificação por trabalhos com raios-
x ou substâncias radioativas e do adicional de irradiação ionizante.

§ 5º Na hipótese do inciso I do § 2º deste artigo, demons-
trado o esgotamento das possibilidades de celebrar instrumentos de
cooperação ou parcerias com os órgãos da esfera federal, estadual,
distrital ou municipal, o órgão ou entidade poderá promover a con-
tratação de serviços de terceiros para emissão do laudo técnico, desde
que possuam habilitação de médico com especialização em medicina
do trabalho, ou de engenheiro ou arquiteto com especialização em
segurança do trabalho.

Art. 11. Não geram direito aos adicionais de insalubridade e
periculosidade as atividades:

I - em que a exposição a circunstâncias ou condições in-
salubres ou perigosas seja eventual ou esporádica;

II - consideradas como atividades-meio ou de suporte, em
que não há obrigatoriedade e habitualidade do contato;

III - que são realizadas em local inadequado, em virtude de
questões gerenciais ou por problemas organizacionais de outra ordem;
e

IV - em que o servidor ocupe função de chefia ou direção,
com atribuição de comando administrativo, exceto quando respaldado
por laudo técnico individual que comprove a exposição em caráter
habitual ou permanente.

Art. 12. Em se tratando de concessão de adicional de in-
salubridade em decorrência de exposição permanente a agentes bio-
lógicos, serão observadas as atividades e as condições estabelecidas
na NR 15.

Parágrafo único. Além do disposto no art. 11, não carac-
terizam situação para pagamento do adicional de que trata o caput:

I - o contato com fungos, ácaros, bactérias e outros mi-
croorganismos presentes em documentos, livros, processos e simi-
lares, carpetes, cortinas e similares, sistemas de condicionamento de
ar ou instalações sanitárias;

II - as atividades em que o servidor somente mantenha con-
tato com pacientes em área de convivência e circulação, ainda que o
servidor permaneça nesses locais; e

III - as atividades em que o servidor manuseie objetos que
não se enquadrem como veiculadores de secreções do paciente, ainda
que sejam prontuários, receitas, vidros de remédio, recipientes fe-
chados para exame de laboratório e documentos em geral.

Art. 13. A execução do pagamento dos adicionais de pe-
riculosidade e de insalubridade somente será processada à vista de
portaria de localização ou de exercício do servidor e de portaria de
concessão do adicional, bem assim de laudo técnico, cabendo à au-
toridade pagadora conferir a exatidão dos documentos antes de au-
torizar o pagamento.

Parágrafo único. Para fins de pagamento do adicional, será
observada a data da portaria de localização, concessão, redução ou
cancelamento, para ambientes já periciados e declarados insalubres
e/ou perigosos, que deverão ser publicadas em boletim de pessoal ou
de serviço.

Art. 14. O pagamento dos adicionais e da gratificação de que
trata esta Orientação Normativa será suspenso quando cessar o risco
ou quando o servidor for afastado do local ou da atividade que deu
origem à concessão.

Parágrafo único. Não se aplica o disposto no caput deste
artigo às hipóteses de afastamentos considerados como de efetivo
exercício:

I - pelo parágrafo único do art. 4º do Decreto-Lei nº 1.873,
de 1981, conforme determina o art. 7º do Decreto nº 97.458, de 11 de
janeiro de 1989, com relação aos adicionais de periculosidade, in-
salubridade e de irradiação ionizante; e

II - pelo art. 4º, alínea b, da Lei nº 1.234, de 14 de novembro
de 1950, e pelo art. 2º, inciso II, do Decreto nº 81.384, de 22 de
fevereiro de 1978, com relação à gratificação por trabalhos com raios-
x ou substâncias radioativas.

Art. 15. Cabe à unidade de recursos humanos do órgão ou da
entidade realizar a atualização permanente dos servidores que fazem
jus aos adicionais no respectivo módulo informatizado oficial da
Secretaria de Gestão de Pessoas e Relações do Trabalho no Serviço
Público, conforme movimentação de pessoal, sendo, também, de sua
responsabilidade, proceder a suspensão do pagamento, mediante co-
municação oficial ao servidor interessado.

Art. 16. É responsabilidade do gestor da unidade adminis-
trativa informar à área de recursos humanos quando houver alteração
dos riscos, que providenciará a adequação do valor do adicional,
mediante elaboração de novo laudo.

Art. 17. Respondem nas esferas administrativa, civil e penal,
os peritos e dirigentes que concederem ou autorizarem o pagamento
dos adicionais em desacordo com a legislação vigente.

Art. 18. Os dirigentes dos órgãos da Administração Pública
Federal direta, suas autarquias e fundações, promoverão as medidas
necessárias à redução ou eliminação dos riscos, bem como à proteção
contra os seus efeitos.

Art. 19. Os casos omissos relacionados à matéria tratada
nesta Orientação Normativa serão avaliados pela Secretaria de Gestão
de Pessoas e Relações do Trabalho no Serviço Público, do Ministério
do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão.

Art. 20. Revogam-se a Orientação Normativa SRH/MP nº 1,
de 9 de março de 2009, e a Orientação Normativa SEGEP/MP nº 6,
de 18 de março de 2013.

Art. 21. Esta Orientação Normativa entra em vigor na data
de sua publicação.

AUGUSTO AKIRA CHIBA
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Portal do Governo Brasileiro Atualize sua Barra de Governo

Administra Mensagens
Mês/Ano Pagamento: 04/2018

MENSAGEM

Nº da mensagem 559360

Mês/Ano pagamento 04/2018

Situação Divulgado

Órgão de origem 20113 - MINISTERIO DO PLANEJ. DESENV. E GESTAO

UORG de origem 58473 - C.Geral de Mod.dos Proc. da Folha-SGP

Assunto Módulo de Vigilância para fins de Concessão dos Adicionais Ocupaciona

Motivo Módulo de Vigilância para fins de Concessão dos Adicionais Ocupacionais

Data de divulgação 06/04/2018

Data fim da divulgação 06/05/2018

Data/hora de cadastro 06/04/2018 09:44:22

DESTINATÁRIOS

Órgão Uorg

Todos Todas

TEXTO *

Senhores Dirigentes de Recursos Humanos,

Em aditamento aos comunicados nº 558895, de 13/10/2017, e nº 558863, 09/10/2017, ressaltamos que na folha de pagamento do mês de
abril de 2018, foi efetivada a implantação do Módulo de Vigilância para fins de Concessão dos Adicionais Ocupacionais, devidamente
disponibilizado no SIAPE Saúde, para utilização dos órgãos do SIPEC.

Trata-se de importante ferramenta de gestão destinada ao aprimoramento e a evolução dos processos de trabalho, de forma a padronizar
os fluxos operacionais e administrativos previstos para a concessão dos adicionais ocupacionais no âmbito dos órgãos do SIPEC,
contemplando funcionalidades destinadas a inserção dos dados para a emissão de Laudo Técnico, realizado por Médico e/ou Engenheiro
do Trabalho, passando pela localização dos servidores e a emissão de Portaria de Localização gerada pela área de gestão de pessoas, e,
por conseguinte, a concessão do adicional ocupacional devido, em conformidade ao que prevê Orientação Normativa Nº 4, de 14 de
fevereiro de 2017.

Assim, solicitamos observar para habilitação dos usuários responsáveis pelos procedimentos relativos às áreas de gestão de
pessoas/administrativo (Perfil SAUDVIGIL) e saúde e segurança do trabalho (Perfil MEDENGTRAB), o teor dos citados COMUNICADOS.
Na expectativa de facilitar a operacionalização do referido Módulo, encontra-se disponível no Portal SIASS, na Pasta
Documentos/Manuais, a VERSÃO PRELIMINAR do Manual Operacional do Usuário.
Caso necessário, orientamos enviar consulta à Central de Atendimento desta SGP/MP – Central SIPEC por meio do endereço eletrônico:
http://portaldeservicos.planejamento.gov.br indicando o Assunto:  SIASS

Coordenação-Geral de Saúde, Segurança e Qualidade no Trabalho
Departamento de Remuneração e Benefícios
Secretaria de Gestão de Pessoas
Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão

DADOS DE LEITURA

Número de Mensagens Divulgadas 23924

Número de Mensagens Lidas 0 (0,00%)
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MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
DIVISAO ADMINISTRATIVA LANAGRO-GO

Rua da Divisa, s/ nº, - Bairro Setor Jaó, Goiânia - GO, CEP 74674-025
Telefone: 62 3232-7200 - http://www.agricultura.gov.br

  

DESPACHO

  

Processo nº 21005.001455/2016-48

Interessado: DAD/LANAGRO-GO

  

Às Seções de Atividades Gerais - SAG e de Gestão de Pessoas - SGP

Considerando o disposto no item 3 do O cio nº 94922/2018-MP (SEI nº 5784527), bem
como as orientações do Memorando-Circular nº 4 do processo apenso SEI nº 21000.033427/2018-00,
encaminho o presente processo para que as seções, em conjunto, providenciem a abertura de
processo visando à contratação de empresa especializada na emissão de laudo de avaliação de
insalubridade, atendendo aos requisitos da Orientação Norma va SEGRT nº 4/2017 (SEI nº 5784536),
de todas as unidades do Laboratório Federal de Defesa Agropecuária em Goiás - LFDA-GO.

Documento assinado eletronicamente por ARTHUR BARBOSA FERREIRA, Chefe de Divisão, em
06/02/2019, às 17:33, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º,§ 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sistemas.agricultura.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
6464904 e o código CRC 11081506.

Referência: Processo nº 21005.001455/2016-48 SEI nº 6464904
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MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
SECAO DE ACOMPANHAMENTO E REGISTRO PROFISSIONAL E DE ATIVIDADE PERICULOSA E INSALUBRE  

DESPACHO

  

Processo nº 21005.001455/2016-48

Interessado: DAD/LANAGRO-GO

  

Assunto: Esgotamento de tenta vas com outros órgãos para disponibilização de
profissionais habilitados para a emissão de laudos de insalubridade.

 

Senhora Coordenadora de Seguridade Social,

 

1. Trata o presente de pedido de abertura de processo visando à contratação de empresa
especializada para a emissão de laudo de avaliação de insalubridade de todas as unidades do
Laboratório Federal de Defesa Agropecuária em Goiás - LFDA-GO.

2. A ON nº 4/2017-MP, assim dispõem:

"5. Somando a isto, ressaltamos ser imprescindível que a SFA-PB se manifeste formalmente se
dispõe, em seu Quadros de Pessoal, de profissionais necessários para elaboração de laudos
periciais e do parecer médico-pericial conclusivo. No entanto, primeiramente faz-se necessário
observar o que propõem a Orientação Norma va nº 4/2017-MP, em caso de inexistência desses
profissionais:

Art. 10. [...]

e) [...] 

§ 5º Na hipótese do inciso I do § 2º deste ar go, demonstrado o esgotamento das possibilidades
de celebrar instrumentos de cooperação ou parcerias com os órgãos da esfera federal, estadual,
distrital ou municipal, o órgão ou en dade poderá promover a contratação de serviços de
terceiros para emissão do laudo técnico, desde que possuam habilitação de médico com
especialização em medicina do trabalho, ou de engenheiro ou arquiteto com especialização em
segurança do trabalho." (grifou-se)

3. Em observância à referida norma va, a LFDA-GO encaminhou o cios a outros órgãos
solicitando a disponibilização de profissionais habilitados para a emissão de laudos. No entanto, em
razão da indisponibilidade de atendimento da roga va pelos órgãos des natários, a LFDA-GO por
meio do despacho 49 (6464904), questiona nos seguintes termos:

"3. Nesse sen do, considerando a necessidade de avaliar os graus de insalubridade desta unidade
do MA PA, solicitamos os bons prés mos de Vossa Senhoria, a fim de avaliar a possibilidade de
disponibilizar servidor ocupante do cargo público de médico, com especialização em medicina do
trabalho, ou de engenheiro ou arquiteto com especialização em segurança do trabalho, do quadro
de pessoal dessa secretaria, para emissão do respectivo laudo de caracterização e classificação."

4. Diante o exposto, elevamos à consideração superior, propondo o acolhimento da
assinatura, com posterior res tuição à LFDA-GO, sugerindo que a unidade dê prosseguimento na
contratação de serviços de terceiros para emissão dos laudos, observando o disposto no supracitado
art. 10 da ON 4/2017-MP .
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PAULO AGNELO DOS SANTOS DIAS

Chefe da Seção de Acompanhamento e Registro Profissional e de Atividade Periculosa e Insalubre

 

ANA PAULA DE SOUZA RODRIGUES

Chefe da Divisão de Atenção à Saúde do Servidor

 

De acordo.

Encaminhe-se à LFDA-GO na forma proposta.

 

ILA BEZERRA MACHADO

Coordenadora de Seguridade Social

Documento assinado eletronicamente por Paulo Agnelo dos Santos Dias, Chefe da Seção de
Acompanhamento e Registro Profissional e de Atividade Periculosa e Insalubres, em
17/04/2019, às 11:37, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º,§ 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por ILA BEZERRA MACHADO, Coordenador(a) de
Seguridade Social, em 17/04/2019, às 11:50, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º,§ 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por ANA PAULA DE SOUZA RODRIGUES, Chefe da DIASS,
em 17/04/2019, às 17:06, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º,§ 1º,
do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sistemas.agricultura.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
7059225 e o código CRC 1355CAB2.

Referência: Processo nº 21005.001455/2016-48 SEI nº 7059225

Esplanada dos Ministérios Bloco D, Ed Anexo A,   – Telefone:    
CEP 70000-000 @cidade_unidade@/  - http://www.agricultura.gov.br
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