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INSTRUÇÃO NORMATIVA N. 04, DE 02 DE JUNHO DE 2004. 

 

 

 

Dispõe sobre os requisitos mínimos a serem 

seguidos, pela administração pública 

estadual, quando da aquisição de mobiliário 

ergonomicamente adequado para os postos 

de trabalho, no âmbito do Poder Executivo. 

 

 

 

O COORDENADOR DO PROGRAMA SAÚDE NO SERVIÇO PÚBLICO, 

fundamentado no art. 8º do Decreto n. 5.757, de 21 de maio de 2003, RESOLVE expedir a 

seguinte: 

 

INSTRUÇÃO NORMATIVA: 

 

CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 1º O mobiliário, a ser adquirido pela administração pública estadual, no 

âmbito do Poder Executivo, deve ser ergonomicamente adequado para os postos de trabalho, 

proporcionando aos servidores um máximo de conforto, segurança e bom desempenho, devendo, 

para isso, obedecer aos requisitos mínimos contidos nesta Instrução e nos seus respectivos 

Anexos. 
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Parágrafo único. A escolha do mobiliário deve ser feita em função da natureza da 

atividade exercida, das condições ambientais do trabalho e das características antropométricas 

dos servidores, tais como altura, peso, comprimento das pernas e dos braços. 

Art. 2º As características básicas e os requisitos mínimos explicitados na presente 

Instrução e nos correspondentes Anexos devem constar do edital de licitação. 

Art. 3º Para os efeitos desta Instrução, considera-se: 

I – quanto ao quesito mesa: 

a) altura da mesa, distância vertical medida do piso à face superior do tampo da 

mesa; 

b) altura do tampo para monitor, distância vertical medida do piso à face superior 

do tampo destinado ao monitor; 

c) altura do tampo ou suporte para teclado, distância vertical medida do piso à face 

superior do tampo destinado ao teclado; 

d) altura livre para os joelhos, distância vertical medida do piso à face inferior do 

tampo da mesa ou do tampo ou suporte do teclado, que deve permitir a acomodação das pernas 

do usuário; 

e) altura livre sob o tampo da mesa, distância vertical medida do piso à face 

inferior do tampo da mesa, que deve permitir a acomodação das pernas do usuário; 

f) diâmetro da mesa, distância horizontal, em mesa redonda, entre dois pontos da 

borda da mesa alinhados pelo centro; 

g) distância para a visualização do monitor, distância horizontal medida do centro 

do monitor à linha vertical tangente ao olho do usuário, dependente, além das características do 

mobiliário, da postura do usuário e das características do monitor de vídeo; 

h) largura da mesa, distância horizontal medida entre as bordas laterais da mesa; 
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i) largura do tampo para monitor, distância horizontal medida entre as bordas 

laterais do tampo destinado ao monitor; 

j) largura do tampo para teclado, distância horizontal medida entre as bordas 

laterais do tampo destinado ao teclado; 

l) largura externa da estação de trabalho, distância horizontal medida entre as 

bordas laterais externas da estação; 

m) largura livre para as pernas, distância horizontal, medida longitudinalmente à 

mesa, que deve permitir a acomodação das pernas do usuário; 

n) mesa auxiliar, aquela localizada próxima à mesa de trabalho para apoio de 

materiais de utilização não muito freqüente e equipamentos de informática, tais como 

impressoras, scanners; 

o) profundidade da mesa, distância horizontal medida entre as bordas frontal e 

posterior da mesa; 

p) profundidade do tampo para monitor, distância horizontal medida entre as 

bordas frontal e posterior do tampo destinado ao monitor; 

q) profundidade do tampo para teclado, distância horizontal medida entre as 

bordas frontal e posterior do tampo destinado ao teclado; 

r) profundidade em diagonal da estação de trabalho ou conexão utilizada com 

microcomputador, distância horizontal medida entre a quina externa e a borda de contato com o 

usuário; 

s) profundidade externa da estação de trabalho, distância horizontal medida entre 

as bordas laterais externas da estação; 

t) profundidade livre para os joelhos, distância horizontal, medida 

transversalmente à mesa a partir da borda de contato com o usuário, que deve permitir a 

acomodação das pernas deste; 
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u) profundidade livre para os pés, distância horizontal, medida transversalmente à 

mesa a partir da borda frontal ao usuário, que deve permitir a acomodação dos pés deste; 

v) raio da borda de contato com o usuário, raio que define a concordância entre as 

superfícies superior e inferior do tampo com a borda de contato com o usuário; 

II – quanto ao quesito cadeira: 

a) altura da borda superior do encosto, distância vertical medida entre a borda 

superior do encosto e o ponto Z, considerando-se que o encosto deve estar regulado na posição 

mais próxima da vertical; 

b) altura da superfície do assento, distância vertical medida do ponto mais alto da 

região anterior do assento ao piso (ou superfície onde está colocada a cadeira). A medição deve 

ser feita com o estofamento (quando houver) e a mola central comprimidos pelo gabarito de 

carga; 

c) altura do apóia-braço, distância vertical, medida na seção pelo plano 

transversal, entre a superfície superior do apóia-braço e o ponto Z do assento; 

d) altura do assento ao apóia-pés (aplicável a cadeira giratória operacional alta), 

distância vertical entre a borda frontal superior do assento e o apóia-pés, medida nas condições 

prescritas para a medição da altura da superfície do assento. A altura do assento ao apóia-pés 

deve ser regulável e o intervalo de regulagem prescrito deve ser obtido para cada uma das 

posições de regulagem de altura da superfície do assento; 

e) altura do ponto X do encosto, distância vertical medida entre o ponto X e o 

ponto Z, considerando-se que o encosto deve estar regulado na posição mais próxima da vertical; 

f) ângulo de abertura entre o assento e o encosto, ângulo formado entre os dois 

planos que melhor representam as superfícies do assento e do encosto; 

g) ângulo de inclinação do assento, ângulo de inclinação do plano de carga (nas 

condições descritas para medição da altura do assento) em relação ao plano horizontal; 

h) cadeira de trabalho, o assento utilizado pelo servidor no posto de trabalho; 
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i) cadeira fixa, aquela destinada somente ao interlocutor, não sendo considerada 

como cadeira de trabalho; 

j) comprimento do apóia-braço, distância horizontal entre as bordas anterior e 

posterior do apóia-braço; 

l) distância entre a borda anterior do assento e o eixo de rotação, distância 

horizontal, medida ao longo do eixo longitudinal do assento, entre sua borda anterior e o eixo de 

rotação; 

m) distância interna entre os apóia-braços, distância horizontal entre as faces 

internas dos apóia-braços, medida na seção pelo plano transversal; 

n) extensão vertical do encosto, distância vertical, medida entre as bordas superior 

e inferior do encosto; 

o) faixa de regulagem de inclinação do encosto, ângulo formado entre as duas 

posições extremas de inclinação assumidas pelo plano que melhor representa a superfície do 

encosto; 

p) largura do apóia-braço: distância horizontal entre as bordas interna e externa do 

apóia-braço, medida na seção pelo plano transversal; 

q) largura do assento, distância entre as bordas laterais superiores do assento, 

medida na seção pelo plano transversal; 

r) largura do encosto, distância horizontal medida entre as bordas laterais do 

encosto, na altura do ponto X; 

s) ponto X do encosto: 

1. para cadeiras sem regulagem de inclinação do encosto, é o ponto mais 

proeminente da superfície do encosto, no plano mediano, entre 170 mm (cento e setenta 

milímetros) e 220 mm (duzentos e vinte milímetros) acima do ponto Z; 
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2. para cadeiras com regulagem de inclinação, é o ponto da superfície do encosto, 

no plano mediano, que primeiro intersecta a linha vertical tomada a 400 mm (quatrocentos 

milímetros) da borda frontal do assento, quando o encosto é basculado para frente, desde a 

posição mais inclinada para trás; 

t) ponto Z do assento, ponto originário da interseção do eixo de rotação da cadeira 

com o plano de carga (superfície inferior do gabarito de carga, nas condições descritas para 

medição da altura do assento). O plano mediano e o plano transversal contêm o ponto Z; 

u) profundidade da superfície do assento, distância horizontal, medida ao longo do 

eixo longitudinal do assento, entre as bordas anterior e posterior do mesmo; 

v) profundidade útil do assento, distância horizontal, medida ao longo do eixo 

longitudinal do assento, de sua borda anterior à projeção vertical do ponto X no mesmo eixo; 

x) projeção da pata, distância entre o ponto mais externo da pata e o eixo de 

rotação. No caso de cadeiras que utilizam rodízios, esta dimensão pode corresponder à distância 

entre o eixo de rotação da cadeira e a borda da roda ou da estrutura do rodízio, quando este está 

pivotado para a posição mais afastada do eixo de rotação da cadeira; 

z) raio de curvatura do encosto; raio de curvatura aproximado da superfície do 

encosto, medido no plano horizontal, na altura do ponto X; 

aa) raio do aro do apóia-pés (aplicável a cadeira giratória operacional alta), 

distância horizontal medida do eixo de rotação da cadeira ao centro da seção do aro apóia-pés; 

ab) recuo do apóia-braço, distância entre a borda frontal do apóia-braço (ou de sua 

parte útil) e a borda frontal do assento, medida no eixo longitudinal do assento. 
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CAPÍTULO II 

DAS CARACTERÍSTICAS BÁSICAS 

 

SEÇÃO I 

DA MESA DE TRABALHO 

 

Art. 4° A mesa de trabalho deve proporcionar ao servidor condições de boa 

postura, visualização e operação, e deve atender, além das dimensões descritas no Anexo I, aos 

seguintes requisitos mínimos: 

I – ter altura e características da superfície de trabalho compatíveis com o tipo de 

atividade a ser desempenhada, com a distância requerida dos olhos ao campo de trabalho e com a 

altura do assento; 

II – ter área de trabalho de fácil alcance e visualização pelo servidor; 

III – ter características dimensionais que possibilitem posicionamento e 

movimentação adequados aos segmentos corporais; 

IV – ter bordas e cantos arredondados, de modo a impedir a ocorrência de 

acidentes em cantos vivos e quinas e não dificultar a circulação sangüínea dos braços, dos pulsos 

e de extremidades do corpo; 

V – possuindo gavetas, as mesmas devem ser leves, com puxadores a serem pegos 

em prensa, e não em pinça, e localizadas a não menos que 40 cm (quarenta centímetros) do chão; 

VI – propiciar espaço para as pernas do servidor e, quando houver atividade de 

atendimento, para as pernas do interlocutor; 

VII – ser confeccionada de material que não produza reflexos. 
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SEÇÃO II 

DA CADEIRA DE TRABALHO 

 

Art. 5º Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender, além das 

dimensões discriminadas no Anexo II, aos seguintes requisitos mínimos: 

I – ter altura ajustável à estatura do servidor e à natureza da função exercida; 

II – possuir sistema de regulagem facilmente acionável; 

III – ser estofada; 

IV – possuir características de pouca ou nenhuma conformação na base do 

assento; 

V – a profundidade do assento deve permitir as acomodações completas do quadril 

e das coxas; 

VI – ter borda frontal arredondada; 

VII – ter encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região 

lombar, com largura que permita a livre movimentação dos braços; 

VIII – possuindo apóia-braço, o mesmo deve ser regulável na altura e o seu 

comprimento não pode bloquear a aproximação da cadeira em relação à mesa, não sendo 

indicado sua utilização em atividades que envolvam entrada eletrônica de dados; 

IX – ser giratória e dotada de rodízios. 

Parágrafo único. A partir de análise ergonômica do trabalho, poderá ser exigido 

suporte para os pés, que se adapte ao comprimento das pernas do servidor. 
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CAPÍTULO III 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 6º O fornecedor licitante, além de atender às disposições técnicas enumeradas 

nesta Instrução e respectivos Anexos e de preencher os requisitos exigidos no art. 27 e seguintes 

da Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993, deve, na fase de habilitação, apresentar relatório de 

conformidade com as seguintes Normas Brasileiras Regulamentadoras da Associação Brasileira 

de Normas Técnicas - ABNT: 

I – quanto ao fornecedor de cadeiras: NBR 13962 – Móveis para escritório – 

Cadeiras, Dez/2002; 

II – quanto ao fornecedor de mesas: 

a) NRB 13965 – Móveis para informática – Classificação e características físicas 

e dimensionais, Set/1997; 

b) NBR 13966 – Móveis para escritório – Mesas – Classificação e características 

físicas e dimensionais, Set/1997; 

c) NBR 14111 – Móveis para escritório – Mesas – Ensaios de estabilidade, 

resistência e durabilidade, Jun/1998; 

III – quanto ao fornecedor de estações de trabalho: 

a) NBR 13967 – Móveis para escritório – Sistemas de estação de trabalho – 

Classificação e características físicas e dimensionais, Set/1997; 

b) NBR 14113 – Móveis para escritório – Sistemas de estação de trabalho – 

Ensaios de estabilidade, resistência e durabilidade, Jun/1998. 

Art. 7º Aplica-se, subsidiariamente, a Norma Regulamentadora n. 17, aprovada 

pela Portaria n. 3.214, de 8 de junho de 1978, expedida pelo Ministério do Trabalho e Emprego. 
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Art. 8º Esta Instrução entra em vigor na data de sua publicação. 

 

GABINETE DA COORDENAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NO SERVIÇO 

PÚBLICO, em Goiânia, 02 de JUNHO de 2004. 

 

Jeovalter Correia Santos 

Coordenador 
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ANEXO I 

CARACTERÍSTICAS DIMENSIONAIS DE MESA 

 

1 - Dimensões gerais da mesa de trabalho: 

a) com tampo único e com uso de microcomputador: 

Nome da variável 
Valor (mm) 

mínimo máximo 

Altura da mesa 720 750 

Largura da mesa 800 - 

Profundidade da mesa 800 1100 

Altura livre sob o tampo 660 - 

Profundidade livre para os joelhos 450 - 

Profundidade livre para os pés 570 - 

Largura livre para as pernas 600 - 

Raio da borda de contato com o usuário 2,5 - 

NOTA - As dimensões da tabela referem-se a mesas sem regulagem do tampo. As alturas 

mínimas e máximas para mesas de trabalho com regulagem podem exceder estes limites, desde 

que contemplem o intervalo indicado. 

 

b) com tampos individuais para monitor e para teclado: 

Nome da variável 
Valor (mm) 

mínimo máximo 

Altura do tampo para monitor (tampo regulável) 640 980 

Altura do tampo para monitor (tampo fixo) 720 750 

Altura do tampo ou suporte para teclado (tampo regulável) 640 750 

Altura do tampo ou suporte para teclado (tampo fixo) 720 750 

Largura do tampo para monitor 780 - 
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Largura do tampo para teclado 500 - 

Profundidade do tampo da mesa 750 - 

Profundidade do tampo para monitor 460 - 

Profundidade do tampo para teclado 220 - 

Distância para visualização do monitor 450 - 

Altura livre para os joelhos (tampo regulável) 560 660 

Altura livre para os joelhos (tampo fixo) 660 - 

Profundidade livre para os joelhos 450 - 

Profundidade livre para os pés 570 - 

Largura livre para as pernas 600 - 

Raio da borda de contato com o usuário 2,5 - 

NOTA - Nas mesas com tampos reguláveis, os intervalos de regulagem poderão ser excedidos 

pelo fabricante, desde que os valores mínimo e máximo estejam incluídos na faixa de regulagem. 

 

c) tipo estação de trabalho, com uso de microcomputador: 

Nome da variável 
Valor (mm) 

mínimo máximo 

Altura da mesa 720 750 

Largura externa da estação 1200 - 

Profundidade externa da estação 1200 - 

Profundidade em diagonal da mesa ou conexão utilizada com 

microcomputador 
800 1100 

Altura livre sob o tampo 660 - 

Profundidade livre para os joelhos 450 - 

Profundidade livre para os pés 570 - 

Largura livre para as pernas 600 - 

Raio da borda de contato com o usuário 2,5 - 
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NOTA - As dimensões da tabela referem-se a mesas sem regulagem do tampo. As alturas mínimas e 

máximas para mesas de trabalho com regulagem podem exceder estes limites, desde que 

contemplem o intervalo indicado. 

 

d) com tampo único, sem uso de microcomputador: 

Nome da variável 
Valor (mm) 

mínimo máximo 

Altura da mesa 720 750 

Largura da mesa 800 - 

Profundidade da mesa 600 1100 

Altura livre sob o tampo 660 - 

Profundidade livre para os joelhos 450 - 

Profundidade livre para os pés 570 - 

Largura livre para as pernas 600 - 

Raio da borda de contato com o usuário 2,5 - 

NOTA - As dimensões da tabela referem-se a mesas sem regulagem do tampo. As alturas 

mínimas e máximas para mesas de trabalho com regulagem podem exceder estes limites, desde 

que contemplem o intervalo indicado. 

 

2 - Dimensões gerais da mesa auxiliar: 

Nome da variável 
Valor (mm) 

mínimo máximo 

Altura da mesa 600 750 

Largura da mesa 500 - 

Profundidade da mesa 500 750 
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3 - Dimensões gerais da mesa de reunião: 

a) quadrada ou retangular: 

Nome da variável 
Valor (mm) 

mínimo máximo 

Altura da mesa 720 750 

Largura da mesa 800 - 

Profundidade da mesa 800 - 

Altura livre sob o tampo 660 - 

Raio da borda de contato com o usuário 2,5 - 

 

b) redonda: 

Nome da variável 
Valor (mm) 

mínimo máximo 

Diâmetro da mesa 800 1600 

Altura da mesa 720 750 

Altura livre sob o tampo 660 - 

Raio da borda de contato com o usuário 2,5 - 

 

NOTAS: 

1. no caso de atividades que exijam grande força com os membros superiores ou 

controle visual, poderá ser admitido intervalo de altura diferenciado do estabelecido neste Anexo, 

o que deverá ser definido a partir da análise ergonômica do trabalho; 

1.1. as atividades que requerem o exercício de grande força com os membros 

superiores exigem um plano mais baixo que permita a extensão do antebraço, posição em que se 

consegue mais força; 

1.2. as atividades com necessidade de controle visual exigem um plano mais 

elevado para facilitar a aproximação dos olhos até o detalhe a ser visualizado. 
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ANEXO II 

CARACTERÍSTICAS DIMENSIONAIS DE CADEIRA 

 

1 - Dimensões gerais da cadeira de trabalho: 

a) giratória operacional: 

Nome da variável Unidade 
Valores 

mínimo máximo 

Altura da superfície do assento (intervalo de 

regulagem) 
milímetro 420 500 

Largura do assento milímetro 400 - 

Profundidade da superfície do assento milímetro 380 - 

Profundidade útil do assento: 

para cadeiras sem regulagem dessa variável 

para cadeiras com regulagem dessa variável 

Faixa de regulagem 

 

milímetro 

milímetro 

 milímetro 

 

380 

400 

50 

 

440 

420 

- 

Distância entre a borda anterior do assento e 

o eixo de rotação 
milímetro  

270 - 

Ângulo de inclinação do assento: 

para cadeiras sem regulagem dessa variável 

para cadeiras com regulagem dessa variável 

 

grau 

grau 

 

0º 

-2º 

 

-7º 

-7º 

Extensão vertical do encosto milímetro 240 - 

Altura do ponto X do encosto (intervalo de 

regulagem) 
milímetro 

170 220 

Altura da borda superior do encosto milímetro 360 - 

Largura do encosto milímetro 305 - 

Raio de curvatura do encosto milímetro 400 - 
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Faixa de regulagem de inclinação do encosto 

 

grau 15º - 

Projeção da pata: 

para cadeira com rodízios 

para cadeiras com sapatas 

 

milímetro 

milímetro 

 

- 

- 

 

415 

365 

Número de pontos de apoio da base - 5 - 

NOTA - Nas variáveis que possuem intervalos de regulagem, as dimensões poderão ser 

excedidas pelo fabricante, desde que os valores mínimo e máximo estejam incluídos na faixa de 

regulagem. 

 

b) giratória operacional com apóia-braço: 

Nome da variável Unidade 
Valores 

mínimo máximo 

Altura da superfície do assento (intervalo de 

regulagem) 
milímetro 

420 500 

Largura do assento milímetro 400 - 

Profundidade da superfície do assento milímetro 380 - 

Profundidade útil do assento: 

para cadeiras sem regulagem dessa variável 

para cadeiras com regulagem dessa variável 

Faixa de regulagem 

 

milímetro  

milímetro  

milímetro  

 

380 

400 

50 

 

440 

420 

- 

Distância entre a borda anterior do assento e 

o eixo de rotação 
milímetro 

270 - 

Ângulo de inclinação do assento: 

para cadeiras sem regulagem dessa variável 

para cadeiras com regulagem dessa variável 

 

grau 

grau 

 

0º 

-2º 

 

-7º 

-7º 

Extensão vertical do encosto milímetro 240 - 

Altura do ponto X do encosto (intervalo de 

regulagem) 
milímetro 

170 220 

Altura da borda superior do encosto milímetro 360 - 
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Largura do encosto milímetro 305 - 

Raio de curvatura do encosto milímetro 400 - 

Faixa de regulagem de inclinação do 

encosto 
grau 

15º - 

Altura do apóia-braço milímetro 200 250 

Distância interna entre os apóia-braços milímetro 460 - 

Recuo do apóia-braço milímetro 100 - 

Comprimento do apóia-braço milímetro 200 - 

Largura do apóia-braço milímetro 40 - 

Projeção da pata: 

para cadeira com rodízios 

para cadeiras com sapatas 

 

milímetro 

milímetro 

 

- 

- 

 

415 

365 

Número de pontos de apoio da base - 5 - 

NOTA - Nas variáveis que possuem intervalos de regulagem, as dimensões poderão ser excedidas 

pelo fabricante, desde que os valores mínimo e máximo estejam incluídos na faixa de regulagem. 

 

c) giratória operacional alta: 

Nome da variável 
Valor (mm) 

mínimo máximo 

Altura da superfície do assento (limites aceitáveis para o 

intervalo de regulagem) 
500 720 

Altura do assento ao apóia-pés (intervalo de regulagem) 380 500 

Raio do aro do apóia-pés 230 - 

NOTA - Nas variáveis que possuem intervalos de regulagem, as dimensões poderão ser excedidas 

pelo fabricante, desde que os valores mínimo e máximo estejam incluídos na faixa de regulagem. 
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2 - Dimensões gerais da cadeira para o interlocutor: 

a) fixa: 

Nome da variável Unidade 
Valores 

mínimo máximo 

Altura da superfície do assento milímetro 400 460 

Largura do assento milímetro 400 - 

Profundidade da superfície do assento milímetro 380 - 

Profundidade útil do assento milímetro 380 460 

Ângulo de inclinação do assento grau -2º -7º 

Extensão vertical do encosto milímetro 240 - 

Altura do ponto X do encosto milímetro 170 220 

Largura do encosto milímetro 305 - 

Raio de curvatura do encosto milímetro 400 - 

Ângulo de abertura entre o assento e o encosto grau 95º 110º 

 

b) fixa com apóia-braço: 

Nome da variável Unidade 
Valores 

mínimo máximo 

Altura da superfície do assento milímetro 400 460 

Largura do assento milímetro 400 - 

Profundidade da superfície do assento milímetro 380 - 

Profundidade útil do assento milímetro 380 460 

Ângulo de inclinação do assento grau -2º -7º 

Extensão vertical do encosto milímetro 240 - 

Altura do ponto X do encosto milímetro 170 220 

Largura do encosto milímetro 305 - 

Raio de curvatura do encosto milímetro 400 - 

Ângulo de abertura entre o assento e o encosto grau 95º 110º 
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Altura do apóia-braço milímetro 200 250 

Distância interna entre os apóia-braços milímetro 460 - 

Recuo do apóia-braço milímetro 100 - 

Comprimento do apóia-braço milímetro 200 - 

Largura do apóia-braço milímetro 40 - 

 


