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PROJETO DE LEI Nº 948/2019 

AUTOR: Deputado Doutor Hércules 

EMENTA: 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. 

 
 

Ao Ilmo. Sr. Diretor da Procuradoria, 

 

Em relação ao PL 948/2019 o deputado proponente apresentou a referida 

proposição com intenção de dispor sobre o escopo de obrigar o fornecimento de 

protetor solar aos trabalhadores de empresas privadas e/ou contratadas pelo Poder 

Público que trabalhem expostos ao sol no Estado do Espírito Santo. Para tanto, prevê 

encargo financeiro para as empresas contratadas pela Administração Pública do 

Estado do Espírito Santo. 

 

Foi informado pela Diretoria de Documento e Informação que existem 

dois processos correlatos, qual sejam: PL 449/2019 e PL 465/2019. 

 

O PL 449/2019 cria o Programa Estadual de Proteção à Saúde do 

Trabalhador Rural, através do uso de protetor solar, a fim de inibir a incidência do 

câncer de pele. 

 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-
estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no 

endereço eletrônico http://www3.al.es.gov.br/autenticidade sob o identificador 
360032003500370038003A00540052004100
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Já o PL 465/2019 dispõe sobre o fornecido gratuito de protetor solar aos 

motoristas e cobradores de ônibus, pela Empresa permissionária e concessionária 

responsável pelo transporte coletivo Intermunicipal, no Estado do Espírito Santo. 

 

Em razão de tratarem de matérias similares à estabelecida neste projeto, 

sugerimos a anexação deste projeto às referidas proposições para tramitação 

conjunta, nos termos dos artigos 93 e 178, do Regimento Interno.1  

 

Vitória/ES, 04 de maio de 2020. 

 

 

Vinícius Oliveira Gomes Lima 

Procurador da Assembleia Legislativa  

                                                 
1
 Art. 93. Cada proposição terá parecer independente, salvo em se tratando de matérias análogas que tenham sido anexadas. 

Art. 178. Havendo proposições versando sobre matérias idênticas ou correlatas, a mais nova será anexada à mais antiga, 
obedecendo a tramitação desta. 

Parágrafo único. A anexação se fará, de ofício, pelo Presidente da Assembleia Legislativa, ou a requerimento de comissão ou de 
autor ou autores de qualquer das proposições, após parecer técnico. 

 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-
estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no 

endereço eletrônico http://www3.al.es.gov.br/autenticidade sob o identificador 
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		2020-05-05T17:02:24-0300




