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Dispõe  sobre  a  obr iga tor iedade  de
fornecimento  de  Protetor  Solar  para
funcionários  de  empresas  privadas  e/ou
contratadas pelo Poder Público que trabalhem
expostos ao sol.

        A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, tendo em vista o que dispõe o Art.
42 da Constituição Estadual, aprova e o Governador do Estado sanciona a seguinte lei:

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 , concessionarias e
permissionárias de serviço o público localizadas no Estado.

 

Art.2º - O nível de fator de proteção solar do protetor fornecido deverá ser superior à 30 FPS, (grau de
proteção),  proporcionando a proteção contra os    raios UVA e  UVB.

 

Art. 3º -  Fica  a  cargo  das  empresas  o  fornecimento  e  o custeio  do  protetor  solar  e  fazer  orientações
acerca de como se deve utilizá-lo , sem que o mesmo gere custos ao funcionário/usuário.

 

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

Paragrafo único - O não cumprimento do disposto no Caput desta Lei implicará em multa de 1.000,00 R$,
caso haja 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.
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Art. 6º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

 

Art. 7º - Revogam-se todas as disposições em contrário.

JUSTIFICATIVA

Os efeitos da radiação solar sobre a pele humana são conhecidos desde a década de 1940 quando os
soldados americanos criaram e industrializaram produtos para evitar queimaduras solares durante a
Segunda Grande Guerra Mundial. 1

Atualmente é amplamente divulgado os efeitos nocivos da radiação em excesso sobre a pele humana e a
importância de filtros solares e outros métodos físicos, como roupas adequadas, chapéus, óculos,
guarda-chuvas, etc..., mas apesar desse conhecimento acerca do uso desses dispositivos de proteção,
muitos trabalhadores ainda trabalham expostos ao sol sem a proteção adequada e muitas empresas deixam
de lado essa questão.

A radiação ultravioleta (UV) que atinge a superfície da Terra é dividida em UVA, UVB e UVC. A radiação
UVC tem menor comprimento de onda e causa efeitos carcinogênicos e mutagênicos. A radiação UVB causa
queimaduras, lesões, bolhas e câncer de pele. A radiação UVA tem comprimento de onda maior e é mais
lesiva, pois penetra mais profundo à derme e gera radicais livres, causando envelhecimento. Como vemos,
as radiações UVA e UVB são responsáveis pelo fotoenvelhecimento, resultando em alterações clínicas,
histológicas e funcionais, daí a aplicação de protetor ou filtro solar ser a principal estratégia para prevenir as
doenças causadas pela radiação ultravioleta UV, considerado fundamental para a fotoproteção.2

Com base nesse entendimento é que apresentamos este Projeto de Lei, cujo objetivo é garantir aos
trabalhadores que realizam suas atividades expostos ao sol o recebimento de protetor solar e assim evitar
diversos riscos à sua saúde, tais como envelhecimento precoce, queimaduras, problemas de visão,
melasmas e principalmente o câncer de pele.

De acordo com a  Norma Regulamentadora nº 06 (NR-06), do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE),
Equipamento de Proteção Individual é definido como:

“todo dispositivo ou produto, de uso individual utilizado pelo trabalhador,
destinado à proteção de riscos suscetíveis de ameaçar a segurança e a
saúde no trabalho”

Sendo assim, todo EPI é um item obrigatório, imprescindível para a segurança do funcionário e quem deve
fornecê-lo é a empresa. Contudo, o protetor solar não está na lista de Equipamento de Proteção Individual,
pois não possui o Certificado de Aprovação. No entanto, isso não significa que ele deverá estar fora da sua
lista de itens.

Nesse ínterim, a Constituição Federal de 1988 em seu Art. 7º inciso XXII assegura a todos os trabalhadores
a redução dos riscos inerentes ao trabalho, através de normas de saúde, higiene e segurança.

Perante todos os argumentos acima para dar embasamento legal às questões de medidas preventivas e
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insalubridade por radiação solar, não confrontando dessa forma o ato jurídico perfeito, pois a presente
propositura tem seus fundamentos vazados no quadro axiológico da Soberana Constituição, como ora
exposto, conto com os pares desta Casa de Leis para aprovação do presente projeto de lei dada a relevância
que a questão apresenta.

 

1 http://www.revide.com.br/blog/renato-soriani-paschoal/post/filtro-solar-historicoimportancia-e-dicas/

2 https://www.scientiaplena.org.br/sp/article/view/721/374

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 31 de Agosto de 2021

 

Paulo Araújo
Deputado Estadual
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