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Aparecida da Silva – Vereadora

Andréia Aparecida da Silva, vereadora , com assento nesta casa de Lei e que esta subscreve, requer
que após tramitação regimental, seja encaminhada ao Executivo Municipal a matéria em epigrafe a
seguir :
INDICO ao Excelentíssimo prefeito municipal Francisco de Paulo Freitas,

após efetuar estudos,
verificar a possibilidade de alterar a jornada de trabalho dos técnicos de enfermagem em uma das
seguintes escalas: 12×60 ou 24×48.
JUSTIFICATIVA

Escala 12×60 - Nesta escala o profissional trabalha 12 horas de um dia e fica 60 horas seguidas de
folga, ou seja, 2 dias e 12 horas de descanso. Na maioria das vezes o profissional precisará executar
seus serviços em dias extras, apenas desta forma ele conseguirá completar às 180 horas mensais.
Escala 24×48 - Com a escala de 24×48, o profissional trabalhará durante 24 horas e terá direito a 48
horas de descanso remunerado, ou seja, 1 dia de trabalho por 2 dias de folga.
Os profissionais de enfermagem que cumprem as escalas acima citadas, não estarão transgredindo as
normas éticas da profissão e nem as trabalhistas.
Os profissionais dessa área trabalham no regime de escalas, que são muito importantes para a
organização das atividades e descanso dos profissionais.
Com quaisquer umas destas escalas sugeridas a categoria terá satisfação em trabalhar com escala de
folgas fixa e benefícios para a vida pessoal dos profissionais e benefícios no ambiente de trabalho para
os profissionais. O modelo de escala de folga fixa promove satisfação pessoal e profissional e
integração entre as equipes de enfermagem, fatos que podem melhorar o ambiente de trabalho e a
qualidade da assistência prestada.
Na certeza de contar com a referida aprovação dos prezados pares, desde já agradeço,
Sala das Sessões da Câmara Municipal de Santana do Manhuaçu, MG, 10 de Agosto de 2021.

Andréia Aparecida da Silva
VEREADORA PROPONENTE

