
 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

 

DIRETORIA DE REDAÇÃO – DR 

ESTUDO DE TÉCNICA LEGISLATIVA 

 

Visando adequar o Projeto de Lei nº 948/2019 à técnica legislativa, às normas gramaticais, 

ao Manual de Normas de Redação Legislativa da Ales, publicado no DPL de 27.11.2015, e ao 

disposto na Lei Complementar Federal nº 95/1998, alterada pela Lei Complementar Federal nº 

107/2001, esta DR sugere as modificações abaixo, em destaque ao texto da matéria, que deverão 

ser acolhidas por ocasião da extração de autógrafos. 

 

“PROJETO DE LEI Nº 948/2019 

 

Dispõe sobre a obrigatoriedade de fornecimento 

de protetor solar aos trabalhadores de empresas 

privadas e/ou contratadas pelo Poder Público 

que trabalhem expostos ao sol. 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

 

DECRETA: 

 

 

Art. 1º Esta Lei torna obrigatório o fornecimento de protetor solar aos trabalhadores que exerçam 

sua jornada laborativa expostos ao sol por parte de todas as empresas privadas, concessionárias e 

permissionárias de serviço público localizadas no Estado. 

 

Art. 2º O nível de fator de proteção solar do protetor fornecido deverá ser superior a 30 FPS (grau 

de proteção), proporcionando a proteção contra os raios UVA e UVB. 

 

Art. 3º Fica a cargo das empresas fornecer e custear o protetor solar e dar orientações acerca de 

como se deve utilizá-lo, sem custos ao funcionário/usuário. 

 

Art. 4º A fiscalização do cumprimento desta Lei ficará a cargo da Secretaria de Saúde. 

 

Parágrafo único. O não cumprimento do disposto no caput desta Lei implicará multa de R$ 

1.000,00 (mil reais) e, em caso de reincidência, o valor será aplicado em dobro. 

 

Art. 5º As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correrão por conta das empresas que 

exploram o labor dos trabalhadores que exercem jornada de trabalho expostos ao sol. 

 

Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.” 

 

Sala das Sessões, 06 de novembro de 2019. 

 

DOUTOR HÉRCULES 

Deputado Estadual 

 

Em 13 de novembro de 2019. 

________________________ 

Wanderson Melgaço Macedo 

Diretor de Redação – DR 
Cristiane/Ayres/Ernesta 
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