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Comunicado DPME 049/2021 

 PROJETOS, ORÇAMENTO E GESTÃO COMUNICADO  
 

DPME Nº 049, DE 29/04/2021  
A Diretora Técnica de Saúde III - substituta, do Departamento 
de Perícias Médicas do Estado – DPME, no uso das 
competências que lhe são atribuídas, comunica que: Os 
processos para fins de concessão de Adicional de 
Insalubridade devem ser enviados via sistema Sem Papel para 
a unidade 53164. Salientamos que somente serão recebidos 
processos físicos das unidades que não possuem acesso ao 
sistema Sem Papel, os demais serão devolvidos para a devida 
tramitação eletrônica. Quaisquer dúvidas entrar em contato 
com o DPME pelo e-mail: periciasinsalubridade@sp.gov.br  
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Proposta  

• Digitalização dos processos de Concessão de Adicional de 
Insalubridade físicos da Secretaria de Estado da Saúde a 
partir  do comunicado DPME 049/2021  de 29/04/2021 

 
• Processos tramitados para o DPME anteriores ao 

comunicado permanecem físicos até o cumprimento  das 
pendências 
 

• Para digitalização dos processos seguir as orientações do 
Núcleo de Apoio Administrativo da Coordenadoria de 
Recursos Humanos 
 

 
http://saude.sp.gov.br/resources/crh/assistencia-

tecnica/projeto_de_digitalizacao_dos_expedientes_de_rh.pdf 
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QUANDO DIGITALIZAR? 

 

Digitalização                          

dos                              

Processos Físicos                     

para                         

concessão  

do                            

Adicional de 

Insalubridade 

 
• ocorrer mudança de cargo 

ou função; 
 
• houver modificação  

significativa nas 
atribuições do servidor 
e/ou nas atividades 
relacionadas às rotinas de 
trabalho; 

 
• houver nova avaliação 

pericial modificando os 
graus atribuídos ao local 
ou atividade; 
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ABERTURA DO PROCESSO DIGITAL 
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Digitalização do Processo Físico 

 

• Todos  os documentos encartados no Processo 
Físico deverão ser digitalizados e incluídos 
após o termo de Abertura do Processo Digital 
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Documentos Necessários 

• A área de Recursos Humanos deverá instruir o 
processo de Adicional de Insalubridade com 
os seguintes documentos: 
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• Requerimento  
para Concessão do 
Adicional de 
Insalubridade, 
assinado pelo 
servidor e Chefia 
Imediata; 
 

• Nas informações 
do Orgão 
Subsetorial 
informar o motivo 
da solicitação e os 
documentos em 
anexo. 



• Declaração Relativa a carga horária exercida 
pelo servidor, expedida pela Unidade 
Administrativa; 

 

• Cópia do RG e CPF 
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• Formulários de  
Laudo de 
Insalubridade 
(frente e verso)   
 
 

• Todos os campos 
devem estar 
preenchidos, com 
rol atualizado  e 
assinado pela 
Chefia Imediata e 
pelo servidor 
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Despacho Padrão 
 
Quando usar: 
 
• Processos “físicos” 

que retornaram do 
DPME  para 
cumprimento de 
pendência e deverão 
retornar para o 
referido orgão na 
forma digital 



SOMENTE DIGITAL 

 
 

Processo 
 para 

 concessão 
Adicional  

de  
   Insalubridade 

• ocorrer mudança de 
cargo ou função; 

 
• houver modificação  

significativa nas 
atribuições do servidor 
e/ou nas atividades 
relacionadas às 
rotinas de trabalho; 

 
• houver nova avaliação 

pericial modificando 
os graus atribuídos ao 
local ou atividade; 

 | Secretaria da Saúde 



Obrigada! 

 

 

 

 
Núcleo de Melhoria da Qualidade de Vida e do Ambiente Profissional 

11 3066-8006/8045/ 

E-mail: crh-qualidade@saude.sp.gov.br 
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