
É ilegal o seu patrão despedi-lo, ameaçá-lo, retaliar contra si ou tratá-lo de modo diferente, porque:
 1. Denunciou uma infracção da lei;
 2. É profissional de saúde e denunciou um erro médico;
 3. Denunciou algo que põe em risco a saúde ou segurança de terceiros;
 4. Recusou fazer algo que porá em risco a sua vida ou a de terceiros e pediu ao seu empregador para resolver o 

problema; ou
 5. Esteve envolvido numa investigação ou audiência conduzida pelo governo.

SÓ está protegido por esta lei se:
 1. Comunicou o problema ao seu patrão e deu-lhe tempo suficiente para resolver a situação; ou
 2. Tem motivos para crer que o seu patrão não vai resolver o problema.

Para denunciar uma infracção, condições ou práticas inseguras, ou um acto ilegal no seu local de trabalho, contacte:
(Estes dados devem ser preenchidos pelo empregador)

Para mais informações ou para apresentar uma reclamação nos termos desta lei, contacte:

Comissão de Direitos Humanos do Maine  
51 State House Station  
Augusta, Maine 04333  

Tel.: 207-624-6290 
Os utilizadores de TTY devem contactar Maine Relay 711 

www.Maine.gov/mhrc

As agências seguintes podem prestar informações úteis sobre as leis laborais e de segurança no local de trabalho:

Departamento de Trabalho dos EUA, Divisão de 
Vencimentos e Horas,  

P.O. Box 554 Portland, Maine 04112 
Tel.: 207-780-3344 

www.dol.gov

Departamento de Trabalho dos EUA/OSHA  
40 Western Avenue Augusta, Maine 04330  

Tel.: 207-626-9160  
www.osha.gov

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

Augusta, Maine 04333-0045  
Tel.: 207-623-7900  

Os utilizadores de TTY devem  
contactar Maine Relay 711.

(Nome) (Cargo) (Local ou Telefone)
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Lei de Protecção de Denunciantes

A Lei do Maine (Título 
26 M.R.S.A., parágrafo 
839) obriga todos os 
empregadores a afixar 
este cartaz no local de 
trabalho, onde possa ver 
facilmente visto pelos 
colaboradores.

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.

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

Poderá obter uma cópia da lei integral ou de interpretações formais junto do  
Departamento do Trabalho, Gabinete de Normas Laborais, através do número 207-623-7900.

(As leis também se encontram no website do gabinete.)

Protecção de colaboradores que denunciam  
ou recusam cometer actos ilegais.  

Este cartaz descreve algumas  
secções importantes da lei.


