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PORTARIA Nº 7.538, DE 27 DE JULHO DE 2018

O SECRETÁRIO DE GESTÃO DE PESSOAS DO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E
GESTÃO, no uso das atribuições que lhe confere o inciso I ao III do art. 24 do Anexo I do Decreto nº 9.035, de 20 de abril de 2017,
resolve:

Art. 1º Instituir, no âmbito da Secretaria de Gestão de Pessoas, o Grupo de Trabalho com a finalidade de estudar e revisar
a legislação de que trata os adicionais ocupacionais percebidos por servidores da Administração Pública federal, com vista a
definição de diretrizes previstas para o monitoramento, a avaliação, a execução e a gestão das normas relacionadas à saúde
ocupacional e à vigilância dos ambientes e dos processos de trabalho.

Art. 2º O Grupo de Trabalho será composto pelas seguintes unidades do MP e dos demais órgãos e entidades,
representados por seus titulares e na ausência destes por seus substitutos designados, e será coordenado pela unidade relacionada
no inciso I:

I - um representante do Departamento de Remuneração e Benefícios da Secretaria de Gestão de Pessoas do Ministério
do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão;

II - dois representantes da Comissão Nacional de Energia Nuclear;
III - dois representantes do Ministério da Educação;
IV - um representante do Ministério do Trabalho;
V - um representante do Ministério da Saúde;
VI - um representante do Instituto Nacional do Câncer (INCA);
VII - dois representantes do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações;
VIII - um representante da Universidade Federal de Minas Gerais;
IX - um representante da Universidade Federal do Rio Grande do Norte.
X - um representante do Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União;
XI - um representante da Advocacia-Geral da União;
XII - um representante da Fundação Jorge Duprat Figueiredo, de Segurança e Medicina do Trabalho (Fundacentro).
Art. 3º O Grupo de Trabalho terá entre as suas atribuições:
I - estudar e propor a revisão normativa da legislação de que trata os adicionais ocupacionais;
II - verificar meios de minimização de riscos aos servidores que recebem os adicionais ocupacionais;
III - averiguar a possibilidade de previsão legal para estabelecer a periodicidade mínima do laudo técnico;
IV - avaliar a possibilidade de submeter a proposta de aprimoramento dos atos normativos à consulta pública.
Art. 4º O grupo de Trabalho deliberará sobre seu funcionamento.
Art. 5º O Grupo de Trabalho reunir-se-á mensalmente ou por convocação de seu coordenador em sessões

extraordinárias.
Art. 6º As decisões do Grupo Técnico serão disponibilizadas para consulta em ambiente interno da Secretaria de Gestão

de Pessoas, compartilhado com os demais órgãos envolvidos.
Art. 7º Os trabalhos encerrarão em 120 dias a partir da publicação desta portaria.
Art. 8º Os casos não solucionados serão encaminhados ao Secretário de Gestão de Pessoas.
Art. 9º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
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