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INDICAÇÃO Nº 305/2020 

 

Indica ao Prefeito Municipal o envio de Projeto de Lei 

que verse sobre a redução da jornada de trabalho para 

todos os profissionais da saúde, conforme especifica. 

 

O(s) Vereador(es) que esta subscreve, no uso de suas 

atribuições legais e regimentais, 

INDICA ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de 

Foz do Iguaçu, que se digne 

DETERMINAR ao Setor competente estudo que viabilize o 

envio de Projeto de Lei que altere a Lei nº 1997/96, de 13 de março de 1996, que “Dispõe 

sobre a reorganização das carreiras funcionais dos Servidores Públicos da Prefeitura de Foz 

do Iguaçu”, no sentido de reduzir a jornada de trabalho para todos os profissionais da saúde 

que estão na linha de frente para no máximo 30 horas semanais, especificamente para 

auxiliares, técnicos em enfermagem e enfermeiros, conforme sugestão em anexo e 

compromisso assumido pelo Senhor Prefeito em campanha eleitoral, bem como estudos que 

viabilizem o envio de Projeto de Lei que garanta a aposentadoria especial integral após 25 

anos de atividade independente de idade mínima, integrando toda a categoria de enfermagem, 

ou seja: enfermeiros, técnicos e auxiliares em enfermagem. 

 

J U S T I F I C A T I V A 

 

O Projeto de Lei em questão prevê que os auxiliares de 

enfermagem, técnicos de enfermagem e enfermeiros tenham direito a uma jornada semanal de 

30 horas de trabalho, reivindicação que vem sendo cobrada há muitos anos pela categoria que 

atua na linha de frente na saúde. Além disso, o tema foi compromisso de campanha do Senhor 

Prefeito. Além disso, outra reivindicação antiga da categoria está relacionada a aposentadoria 

especial, que também vem sendo discutida na esfera federal. 

  

Sala das Sessões, 22 de abril de 2020.  

 

 

Inês Weizemann 

Vereadora  
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SUGESTÃO DE PROJETO DE LEI 

 

Dispõe sobre a jornada de Trabalho dos cargos de 

Auxiliares de Enfermagem, Técnicos de Enfermagem e 

Enfermeiros, e dá outras providências. 

 

A Câmara Municipal de Foz do Iguaçu, Estado do Paraná, Aprova: 

 

Art. 1º A jornada de Trabalho dos cargos de Auxiliares de Enfermagem, Técnicos de 

Enfermagem e Enfermeiros, integrantes da Administração Pública Direta e Indireta Municipal 

não excederá a 06 (seis) horas diárias e a 30 (trinta) horas semanais.  

 

Art. 2º A redução da Jornada de Trabalho de que trata o artigo 1º desta Lei, não 

implicará em redução do vencimento das respectivas categorias funcionais.  

 

Art. 3º A administração Pública Direta e Indireta Municipal deverá observar a jornada 

de trabalho de que trata o artigo 1º desta Lei nas contratações de serviços terceirizados para as 

funções de Auxiliares de Enfermagem, Técnicos de Enfermagem e Enfermeiros.  

 

Parágrafo único. A aplicação do caput se dará aos contratos a serem firmados e/ ou 

renovados a partir da data da publicação desta Lei. 

 

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

JUSTIFICATIVA 

 

A enfermagem é reconhecida pelo Conselho Nacional de Saúde e está 

regulamentada pela lei 7498/1986. Trata-se de um trabalho essencial à vida humana e que está 

presente na quase totalidade das instituições que prestam assistência de saúde, sendo que, na 

rede hospitalar, está presente nas 24 horas de todos os 365 dias do ano.  

A Organização Mundial de Saúde (OMS) definiu 2020 como '' O ano da 

Enfermagem". E neste ano a categoria é colocada à prova em um verdadeiro cenário de 

guerra. 

Em uma petição popular que requer aposentadoria especial e 30 horas de 

jornada semanal para auxiliares, técnicos em enfermagem e enfermeiros, a categoria alerta 

que enquanto a sociedade discute isolamento VERTICAL ou HORIZONTAL auxiliares, 

técnicos e enfermeiros não tem escolha pois estão na  linha de frente. 

Relata que várias reportagens que retratam a realidade do mundo frente à 

pandemia mostra profissionais de saúde de países desenvolvidos envoltos em plásticos para 
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substituir equipamento de proteção individual. Se falta equipamento para eles, aqui nossa 

realidade é de guerra antes mesmo do Covid-19. 

Auxiliares, técnicos em enfermagem e enfermeiros reclamam do  baixo salário 

que os obriga, muitas vezes a jornadas duplas ou até triplas.  

Militares tem direito a se aposentar sem exigência de idade mínima, mas outras 

categorias, não.  

Há os profissionais da saúde esperam pela regulamentação da aposentadoria, 

pela aprovação da carga horária de 30 horas semanais, por salários justos como 

reconhecimento pela importância da função. 

As atenções se voltam para a enfermagem. Se exige disciplina, sacrifício, 

dedicação, treinamentos contínuos. O risco de contaminação é grande e, para cuidar dos 

familiares dos outros, por vezes, precisam se isolar dos próprios familiares.  

No caso da Covid-19, a enfermagem foi chamada para a guerra e não vai fugir 

à luta.  

Porém espera que o reconhecimento, ainda que tardio, aconteça.  

Para isso nós entramos nessa luta junto com os profissionais, solicitando a 

aposentadoria especial integral após 25 anos de atividade independente de idade mínima. 

Solicitamos que o texto integre toda a categoria de enfermagem: ENFERMEIROS, 

TÉCNICOS e AUXILARES EM ENFERMAGEM. 

Pedimos o mesmo com relação ao PL 2295/00 que prevê carga horária semanal 

de 30 horas, projeto que vergonhosamente está há 20 anos esperando por aprovação. 

Defender as 30 horas é defender mais qualidade de vida para o trabalhador da 

saúde e, consequentemente, mais qualidade no atendimento direto a população. Assim, por 

considerarmos ser justa e socialmente relevante a proposição ora apresentada, uma vez que 

propicia a diminuição do desgaste físico e mental desses profissionais, garantindo a eles 

melhores condições de trabalho e de atendimento aos usuários dos serviços de saúde, rogo aos 

nobres pares apoio para sua aprovação. 

 

https://secure.avaaz.org/po/community_petitions/congresso_nacional_sr_rodrig

o_maia_e_sr_davi_alcol__aprovacao_aposentadoria_especial_enfermagem_aprovacao_30_ho

ras_semanais_enfermagem_/?zkSxiqb&fbclid=IwAR3ds1ZqOzVJ_X4_KmnAQyaFYGHG04

ZMoOI_uFpS7KKZGUEY4AK4RLYN_FY  
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