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INDICAÇÃO 140/2021 

De 13/09/2021 

AUTOR VEREADOR: MILTON CERQUEIRA LEITE-TATU.  

Ementa: Solicita a Administração Pública Municipal, 

que seja providenciado a aquisição de Vestimentas “EPI 

– Equipamentos de Proteção Individual” e que os mesmos 

sejam disponibilizados de forma gratuita aos servidores 

públicos do município de Santa Lúcia. 

Senhor Presidente, Senhores Vereadores:  

CONSIDERANDO QUE:  

A Lei Federal 13.467 de 13/07/2017, incluiu no 

Decreto Lei nº 5.452 de 01 de Maio de 1943, Consolidação 

das Leis do Trabalho (CLT), o Art. 456-A. “Cabe ao 

empregador definir o padrão de vestimenta no meio am-

biente laboral, sendo lícita a inclusão no uniforme de 

logomarcas da própria empresa ou de empresas parceiras 

e de outros itens de identificação relacionados à 

atividade desempenhada”; 

Parágrafo único. “A higienização do uniforme é de 

responsabilidade do trabalhador, salvo nas hipóteses em 

que forem necessários procedimentos ou produtos dife-

rentes dos utilizados para a higienização das vestimentas 

“; 

De acordo com a CLT, a empresa não é obrigada a 

fornecer uniforme para trabalhadores, mas, sim, as 

vestimentas necessárias para segurança, de acordo com a 

atividade desempenhada, ou seja, os citados EPIs;  
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Nesse caso, a vestimenta, assim como os demais 

equipamentos de proteção individual, precisa apresentar 

o Certificado de Aprovação (CA). Como exemplo, temos 

macacão antichamas, botas, luvas, coletes com tarja 

fluorescente de segurança, aventais para solda, entre 

outros; 

Surge muitas dúvidas sobre o assunto, a primeira 

dúvida, é se uniforme e vestimenta são a mesma coisa. E 

a resposta é não. A vestimenta é um EPI, e deve ser usada 

para a proteção do trabalhador, quando o exercício que 

ele ocupa oferece a possibilidade de algum dano à sua 

saúde. Já o uniforme não é de uso obrigatório, e cabe à 

empresa a escolha de usá-lo ou não. 

Compete ao empregador definir o padrão de vestimenta 

no meio ambiente laboral. Desse modo, exigir o uso de 

sapatos, roupas e acessórios durante o horário de ex-

pediente é direito do contratante, de modo que o servidor 

tem o dever de cumprir essa regra, sendo prudente es-

tabelecer os critérios previamente e por escrito; 

O precedente normativo 115 do Tribunal Superior do 

Trabalho prevê como gratuito o fornecimento de vesti-

mentas ao trabalhador caso este seja de uso exclusivo para 

o trabalho. Se o uso for misto, seu custo pode ser 

partilhado. Além disso, a CLT, no parágrafo segundo do 

artigo 458, estabelece que o vestuário não será con-

siderado como salário; 

Caso o empregador torne regra o uso da vestimenta, 

o fornecimento ocorrerá em quantidade razoável de peças 

para que o empregado não sofra com a escassez de itens 

necessários para sua vestimenta e boa apresentação;  

https://conect.online/blog/certificacao-de-epi/
https://conect.online/blog/conheca-5-tipos-de-luvas-de-epi-e-suas-principais-utilidades/
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Há vários anos os servidores públicos do Município 

de Santa Lúcia, fazem jus a devidas vestimentas, mas não 

estão sendo fornecidas pela Administração Pública Mu-

nicipal, sendo que muitos servidores, devido ao seu local 

de trabalho acabam adquirindo por conta própria, como 

Jalecos por exemplo, sendo que vestimentas necessárias 

para segurança, de acordo com a atividade desempenhada, 

ou seja, os citados EPIs.  

MILTON CERQUEIRA LEITE-TATU, vereador, investido em 

suas atribuições legais, INDICA a mesa satisfeitas às 

formalidades, para que seja Oficializado ao CHEFE DO 

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, fazendo-o sentir a neces-

sidade da com a máxima urgência possível, disponibilizar 

seja providenciado a aquisição de vestimentas para cada 

setor dentro de padronização. 

Tais medidas se fazem necessárias, visando o cum-

primento da Lei 13.467/2017, como também a facilitação 

até mesmo da identificação dos servidores Públicos 

Municipal de cada setor. 

Sala de sessões “José Marcus Benvenutto”, em 13 de 

Setembro de 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

MILTON CERQUEIRA LEITE-TATU 

    VEREADOR  


