
NOTA INFORMATIVA

Considerando que o Laudo Ambiental do Instituto Federal  Baiano não possui prazo de

validade e somente perderá o efeito quando houver alterações nos ambientes e processos de

trabalho, com a introdução ou a redução de riscos ambientais;

Considerando que o IF  Baiano não dispõe de equipamentos para análise quantitativa dos

agentes  químicos  para a avaliação ambiental  e, por isso,   será contratado o serviço  empresa

especializada para fazer tais sob a devida supervisão do Engenheiro de Segurança do Trabalho

durante a execução do serviço;

Considerando que os preceitos legais que abarcam a concessão do adicional ocupacional

preceituam que tal benefício somente será suspenso quando cessar o risco ou quando o servidor

for afastado do local ou da atividade que deu origem à concessão;

Considerando os  princípios  norteadores  da Administração Pública,  notadamente  os  da

razoabilidade,  proporcionalidade  e legalidade,  primando  pelo  seu  papel  de  zelar  pela  vida

funcional dos servidores do IF Baiano, a Diretoria de Gestão de Pessoas posicionou-se no sentido

de restabelecimento do adicional ocupacional aos servidores que tiveram benefício obstado pela

falta da análise química, solicitando ao Reitor autorização para tal, cuja sugestão foi acatada pelo

Reitor.

Tal procedimento resta albergado de bom senso, vez que os servidores não devem ser

penalizados pela não conclusão do laudo ambiental dos setores onde os mesmos estão lotados,

não  sendo  justo,  portanto,  os  interessados  permanecerem com o  pagamento  suspenso  pela

delonga do procedimento licitatório.

Em  sendo  assim,  os  servidores  em  questão  terão  restabelecidos  o  pagamento  do

Adicional  de Insalubridade a partir  da folha de pag amento de abril/2013 até que haja a

efetivação  de  contratação  de  empresa  para  análise  q uímica,    não  isentado-os  do  

recadastramento,  uma  vez  que  existe  a  necessidade  d e  adequação  às  normas  e

legislações .

Demais informações quanto à devolução dos valores que foram obstados por ocasião do

novo Laudo, serão fornecidas pelo Núcleo de Atenção à Saúde e Qualidade de Vida em data

posterior, após a análise processual e operacional que o caso requer.

Salvador, 15 de março de 2013.


