
 
Mirassol d’Oeste – Mato Grosso, 24 de Agosto de 2017. 
 
 
Circular DP nº: 08/2017 
 
 
De : C & L Contabilidade 

 

P/  : Todos os clientes 

 
ASSUNTO: EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI) 
 

Vimos pela presente, informar vossa senhoria, que os empregadores que 
admitirem trabalhadores como empregados estão obrigados a fornecer a seus 
empregados, gratuitamente, EPI adequado ao risco, em perfeito estado de conservação e 
funcionamento, nas seguintes circunstâncias: 

a) sempre que as medidas de ordem geral não ofereçam completa 
proteção contra os riscos de acidentes do trabalho ou de doenças 
profissionais e do trabalho; 

b) enquanto as medidas de proteção coletiva estiverem sendo 
implantadas; e 

c) para atender a situações de emergência. 
 

Além do fornecimento de EPI, todo estabelecimento deverá estar equipado 
com material necessário à prestação dos primeiros socorros, considerando-se as 
características da atividade desenvolvida. Esse material deve se guardado em local 
adequado e aos cuidados de pessoa treinada para esse fim. 

Recomenda-se que o estabelecimento disponha de material necessário à 
prestação de primeiros socorros (ferimentos, queimaduras em geral, intoxicações, 
envenenamentos, desmaios, convulsões, males súbitos, etc.), considerando sempre as 
características próprias de sua atividade. 
 Aproveitamos para esclarecer que em seu PCMSO (Programa de Controle 
Médico de Saúde Ocupacional) e PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais) 
elaborado por um profissional da área de segurança e saúde no trabalho (SST), serão 
mencionados os riscos de cada setor em relação à saúde e segurança de seu trabalhador, e 
o EPI adequando a ser usado para “eximir”  o risco da exposição do trabalhador a 
situações que podem comprometer sua integridade física e/ou sua saúde. 

Ressaltamos ainda, que não basta só o empregador fornecer os EPI’s e ter 
documentos comprobatórios da entrega ao trabalhador, mas também exigir e fiscalizar se 
estão devidamente sendo usados, sob pena de serem punidos por falta grave, nos 
termos da legislação vigente e demais disposições inerentes à segurança e medicina do 
trabalho. (*) Lembrando que esta situação consta em cláusula contratual, ou seja, nos 
contratos de trabalho no ato das admissões. 
 
 Sem mais, estamos à vossa disposição para maiores esclarecimentos, 
inclusive quanto ao fornecimento da legislação pertinente na íntegra. 
 
 Atenciosamente, 
 C & L CONTABILIDADE 
 Henrique Fraga 
 Departamento Pessoal 
Embasamento legal: 
Item 6.3 da NR 6,  
alterada pela Portaria SIT 25/01 
Subitem 7.5.1 da NR 7 
Portaria MTb nº 3.214/1978 


