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2" TERMO DE APOSTI LAMENTO 

SEGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO 
AO CONTRATO N° 015/2011, QUE ENTRE SI 
CELEBRAM O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 
ESTADO DE ALAGOAS E A SRA. MARIA 
ROSA DA SILVA. 

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS, órgão público representativo 
do Poder Judiciário, inscrito no CNPJ sob o n° 12.473.062/0001-08, com sede na Praça 
Marechal Deodoro da Fonseca, 319, Centro, em Maceió, Capital do Estado de Alagoas, neste 
ato representado por seu Presidente Desembargador WASHINGTON LUIZ DAMASCENO 
FREITAS, resolve apostilar o Contrato n° 015/2011, celebrado com a Senhora MARIA ROSA 
DA SILVA. Verificou-se a necessidade de retificar a reserva orçamentária disposta na Cláusula 
Quarta do 6° Termo Aditivo ao referido contrato. 

Dessa forma a Cláusula Quarta do 6° Termo Aditivo ao Contrato n° 015/2011, parágrafo único, 
passará a vigorar com a seguinte redação: 

"As despesas decorrentes do presente aditivo correrão à conta dos recursos orçamentários 
consignados pelo Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, registrados no seguinte programa: 

PROGRAMA DE TRABALHO: 02.122.0003.2431.0000 — Manutenção dos Órgãos do Poder 
Judiciário — 1° GRAU, PTRES: - 20004, PI: 4930, FONTE: 0100 — Recursos Ordinários, 
ELEMENTO DE DESPESA: 33.90-36 — Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física. 

Permanecem inalteradas todas as demais cláusulas e condições dos referidos contratos, 

A presente Apostila de Retificação do referido Contrato, ampara-se na Lei 8.666/93 e no que 
consta no Processo n°: 00139-0.2016.001, entrando em vigor na data de sua publicação. 

de 2016. 

DES. WASHINGTON L IZ DAMASCENO FREITAS 
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas 
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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 chefi a 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 
insalubridade em decorrência de exposição permanente ou habitual a agentes biológicos, serão observadas as atividades e as condições 
estabelecidas no Anexo desta ON. Parágrafo único. Além do disposto no art. 11, não caracterizam situação para pagamento do 
adicional de que trata o caput: I - o contato com fungos, ácaros, bactérias e outros microorganismos presentes em documentos, livros, 
processos e similares, carpetes, cortinas e similares, sistemas de condicionamento de ar ou em instalações sanitárias;

II - as atividades em que o servidor somente mantenha contato 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 fechados para exame de laboratório e 
documentos em geral. (Grifos aditados) Ademais, o direito perseguido pelo requerente esbarra no art. 39, §3º da Carta Magna, quando 
esta expõe que não são todos os direitos elencados no art. 7º que serão aplicáveis aos servidores públicos. Observe-se: Art. 39. A União, 
os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão conselho de política de administração e remuneração de pessoal, integrado 
por servidores designados pelos respectivos Poderes.  [...] § 3º Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 
7º, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão 
quando a natureza do cargo o exigir. Percebe-se, desta feita, que o adicional de insalubridade, previsto no art. 7º, XXIII, não se aplica 
aos servidores ocupantes de cargo público, conforme expresso na Constituição Federal. Ademais, não obstante todos os argumentos já 
expostos, a própria Lei 7.210/2010 é enfática ao vedar o acréscimo de qualquer gratifi cação, abono, prêmio, verba de representação ou 
outras espécies remuneratórias ao subsídio dos agentes públicos: Art. 31. A remuneração dos agentes públicos integrantes da estrutura 
funcional de que trata esta Lei dar-se-á mediante o sistema da paga mensal de subsídio fi xado em parcela única, vedado o acréscimo 
de qualquer gratifi cação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outras espécies remuneratórias, ressalvadas 
àquelas de índole indenizatória e as referentes à retribuição pelo exercício de funções de direção, chefi a e assessoramento. (Grifos 
aditados) Verifi ca-se, portanto, que ainda que a Carta Magna tenha feito referência ao referido adicional, indicando, inclusive, ser direito 
dos trabalhadores urbanos e rurais, tal direito não é extensivo aos servidores públicos. Ademais, a própria Lei 7.210/2010, responsável 
pela reestruturação do plano de cargos, carreiras e subsídios do Poder Judiciário do estado, veda qualquer acréscimo de gratifi cação ao 
subsídio dos servidores, ressalvadas as de índole indenizatória e as referentes à retribuição pelo exercício de funções de direção, chefi a 
e assessoramento, conforme já mencionado. Logo, sem a necessidade de maior aprofundamento da presente análise, verifi ca-se que a 
requerente não possui direito à percepção do adicional de insalubridade, por expressa vedação legal para tanto, razão pela qual indefi ro 
o seu pedido. Cientifi que-se a parte requerente do teor da presente decisão.  Publique-se. Após, arquivem-se os autos.Cumpra-se. 
Maceió, 07 de abril de 2016."

Subdireção Geral

SÚMULA SEGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 015/2011
(Processo Administrativo nº 00139-0.2016.001)

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS, órgão público representativo do Poder Judiciário, inscrito no CNPJ sob o nº 
12.473.062/0001-08, com sede na Praça Marechal Deodoro da Fonseca, 319, Centro, em Maceió, Capital do Estado de Alagoas, neste 
ato representado por seu Presidente Desembargador WASHINGTON LUIZ DAMASCENO FREITAS, resolve apostilar o Contrato nº 
015/2011, celebrado com a Senhora MARIA ROSA DA SILVA. Verifi cou-se a necessidade de retifi car a reserva orçamentária disposta na 
Cláusula Quarta do 6º Termo Aditivo ao referido contrato.

Dessa forma a Cláusula Quarta do 6º Termo Aditivo ao Contrato nº 015/2011, parágrafo único, passará a vigorar com a seguinte 
redação:

As despesas decorrentes do presente aditivo correrão à conta dos recursos orçamentários consignados pelo Tribunal de Justiça do 
Estado de Alagoas, registrados no seguinte programa:

PROGRAMA DE TRABALHO: 02.122.0003.2431.0000  Manutenção dos Órgãos do Poder Judiciário  1º GRAU, PTRES: - 20004, PI: 
4930, FONTE: 0100  Recursos Ordinários, ELEMENTO DE DESPESA : 33.90-36  Outros Serviços de Terceiros  Pessoa Física.

Permanecem inalteradas todas as demais cláusulas e condições dos referidos contratos,

A presente Apostila de Retifi cação do referido Contrato, ampara-se na Lei 8.666/93 e no que consta no Processo nº: 00139-
0.2016.001, entrando em vigor na data de sua publicação.

Maceió/AL, 26 de abril de 2016.

WASHINGTON LUIZ DAMASCENO FREITAS
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas

SUBDIREÇÃO-GERAL

Processo Administrativo nº 01366-1.2015.001
Assunto: Celebração de Convênios  Moradia Legal II.

DESPACHO

Considerando as documentações e o Parecer Jurídico GPAPJ nº 094/2015, às fl s.37/40, constantes no Processo Administrativo 
em epígrafe, AUTORIZO a celebração do Convênio fi rmado entre o Poder Judiciário/AL, os municípios de Olho D’Água do Casado/
AL e Boca da Mata/AL, junto com os Cartórios de Registro de Imóveis responsáveis pelas respectivas circunscrições, tendo por objeto 

matheusmota
Realce
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