
Quem pode contactar para solicitar 
uma inspecção ou para obter 

informações sobre saúde e segurança?

Departamento de Trabalho do Maine, Gabinete 
de Normas Laborais, 45 State House Station 

Augusta, ME 04333-0045 
207-623-7900  

Os utilizadores de  
TTY devem contactar Maine Relay 711.

E-mail: mdol@maine.gov  
Website: www.maine.gov/labor/bls

rev.  11/19

Regulamentos de Segurança e Saúde Ocupacional 
para Locais de Trabalho do Sector Público

 De que forma está protegido?

	 	Pela lei, um empregador deve proporcionar aos colaboradores 
um local de trabalho seguro e saudável.

	 	Periodicamente, os inspectores de saúde e segurança do 
Departamento de Trabalho do Maine irão visitar a sua 
empresa para assegurar que o seu empregador cumpre os 
Regulamentos de Saúde e Segurança.  

	  Tem o direito de denunciar lesões e doenças associadas ao 
trabalho. 

	  Se acha que o seu local de trabalho é inseguro, você ou o seu 
representante podem contactar o Departamento de Trabalho 
do Maine e solicitar uma inspecção. Pode pedir que o seu 
nome seja mantido no anonimato.

  Os empregadores, colaboradores e representantes de 
colaboradores podem acompanhar o inspector durante a 
inspecção do seu local de trabalho.

  O seu empregador pode ser citado e penalizado se for apurada 
a existência de condições inseguras ou não saudáveis durante 
uma inspecção. As citações devem ser afixadas no local da 
alegada infracção, ou nas imediações.

  O seu empregador deve corrigir as condições inseguras ou não 
saudáveis que foram apuradas durante uma inspecção.

  Os empregadores que reincidam nas infrações de saúde e 
segurança ou que infrinjam propositadamente a lei poderão 
enfrentar multas, acusações civis ou acusações penais.

  Não pode ser demitido ou discriminado por apresentar uma 
queixa de saúde e segurança ou denunciar uma lesão ou 
doença associada ao trabalho. Pode apresentar uma queixa 
junto do Director do Gabinete de Normas Laborais, no prazo 
de 30 dias de tal alegada infracção.

Os empregadores do 
sector público devem 
afixar este cartaz no 
local de trabalho, 
onde possa ver 
facilmente visto pelos 
colaboradores.

O Maine tem uma Lei de Segurança e Saúde 
Ocupacional que protege os funcionários  
públicos - a nível estatal, municipal e do  
condado - de quaisquer riscos de saúde e  
segurança no local de trabalho.
M.R.S.A. Título 26: Trabalho e Indústria

Bureau of Labor Standards

Nos termos de um plano aprovado a 5 de Agosto de 2015 pelo 
Departamento de Trabalho dos EUA, Administração de Segurança 
e Saúde Ocupacional (OSHA), o Estado do Maine assegura 
protecção de saúde e segurança no trabalho aos funcionários do 
sector público, em todo o Estado. 
 
A OSHA irá monitorizar o funcionamento deste plano para 
assegurar que a aprovação contínua é merecida.
Qualquer pessoa pode apresentar uma reclamação relativamente 
à administração estatal deste plano directamente para o Gabinete 
Regional da OSHA, JFK Federal Building, Room E-340, Boston, 
Massachusetts 02203.
 
Telefone: 617-565-9860 | Fax: 617-565-9827. 
 
Para comunicação de fatalidades/catástrofes fora do horário de 
expediente: 207-592-4501 ou e-mail accident.bls@maine.gov.

Este cartaz está disponível online gratuitamente e pode ser copiado: https://www.maine.gov/labor/posters/      

O Departamento de Trabalho do Maine promove a igualdade de oportunidades no emprego e nos programas.
Estão disponíveis equipamentos e serviços  de assistência para portadores de incapacidade, mediante pedido.


