
   
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

Secretaria Municipal da Administração 

Seção de Segurança e Medicina do Trabalho 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 

 

REQUERIMENTO DE INSALUBRIDADE OU PERICULOSIDADE 

 

 

 

 

1. Abertura de processo no sistema eletrônico da prefeitura – 

INTRANET – Dashboard (painel de controle); 

 
 

 

2. Uma vez na INTRANET, acesse a “janela” – “Sistema de 

Documentos” e em seguida clique em “Cadastrar” 

 
 

 

3.  Aparecerá na tela a seção “Documentos – Cadastro”; 
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4. No campo “Assunto”, clique em “Modelo” e nas opções de 

escolha, selecione “Solicitação de Adicional de Insalubridade ou 

Periculosidade”; 

5. O item seguinte – “Titulo”, será preenchido automaticamente; 

 
 

 

6. Abaixo do item “Titulo”, clique para ticar a opção “Possui 

Documento Físico”, essa opção refere-se aos documentos que 

venham a ser anexados, tais como a “Ficha de Controle de Entrega 

de EPIs”, cuja apresentação é de caráter obrigatório, bem como 

outros documentos que se façam necessários, salientando que os 

mesmos deverão ser anexados em formato de arquivo “PDF” ou 

escaneado (formato de arquivo JPG); 

 
 

 

7. No campo “Interessado”, preencher todos os dados solicitados; 
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8. O campo “Movimentar”, será preenchido automaticamente com a 

opção “Solicitação de Adicional de Insalubridade ou 

Periculosidade”; 

 
  

 

9. No campo “Documentos Anexados”, clique em “Escolher 

arquivo”, selecione o arquivo em seu local de origem, após clique 

em “Abrtir” e “Anexar arquivo”, sempre em formato de arquivo 

“PDF” ou escaneado (formato de arquivo JPG). No campo logo 

abaixo:- “Solicitação de Adicional de Insalubridade ou 

Periculosidade”, preencha as informações solicitadas (solicitante, 

jornada de trabalho, lotação, endereço do trabalho), salientando 

que alguns dados possibilitam a inserção automática de outros 

dados correlatos (ex. matricula e CEP); 

 
 

 

10. No campo “Destinatário”, clique em “Secretaria”, optar pela 

Secretaria na qual o requerente trabalha, em seguida clique em 

“Setor”, optar pela sua Seção ou Divisão, em seguida clique em 

“Servidor”, optar pelo nome que correspondente à chefia imediata 

ou mediata do servidor. 
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11. Após a avaliação e aprovação do requerimento preenchido pela  

chefia imediata ou mediata, a mesma irá clicar na opção 

“Secretaria”, optar pela “Secretaria Municipal da Administração”, 

em seguida clique em “Setor”, optar pela “Divisão de Apoio ao 

Servidor”, em seguida optar pelo nome correspondente ao atual 

Diretor desta Divisão. 

 
 

 

 

 
Secretaria Municipal de Administração  

Serviço de Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho 

Endereço: Rua Marcondes Salgado 2-45, Centro  
CEP: 17010-010, Bauru/SP 

 
Telefone: (14) 3227-5647 

E-mail: sesmt@bauru.sp.gov.br 

 


