
PROJETO DE LEI ORDINÁRIA 2234/2021

Determina a instalação de local de convivência e repouso em estabelecimentos de saúde para os
profissionais que neles atuam e dá outras providências.

TEXTO COMPLETO

     Art. 1º Os estabelecimentos de saúde situados no âmbito do Estado de Pernambuco, cujo horário de
funcionamento se dá em caráter ininterrupto, deverão assegurar locais adequados de convivência e repouso
para os profissionais de saúde que neles atuam.

     Parágrafo único. Os locais de convivência e repouso destinados aos profissionais de saúde a que se refere
o caput deverão atender as seguintes especificações:

     I – ser amplo, arejado, higienizado, iluminado e equipado com dispositivos de conforto térmico e acústico;

     II – possuir bebedouros, mobiliários, leitos para repouso e instalações sanitárias; e

     III – possuir dimensões e infraestrutura compatíveis com o número de profissionais em serviço.

     Art. 2º O descumprimento dos dispositivos desta Lei pelos estabelecimentos públicos ensejará a
responsabilização administrativa de seus dirigentes, em conformidade com a legislação aplicável.

     Art. 3º O descumprimento desta Lei sujeitará o estabelecimento infrator, quando pessoa jurídica de direito
privado, às seguintes penalidades:

     I – advertência, quando da primeira autuação de infração, assegurando-lhe o prazo de 30 (trinta) dias para
sanar a irregularidade; e

     II – multa, a partir da segunda autuação de infração.

     § 1º A multa de que trata o inciso II do caput será fixada entre R$ 1.000,00 (um mil mil reais) e R$ 10.000,00
(dez mil reais), considerando o porte da estabelecimento e as circunstâncias da infração, e o seu não
pagamento integral ao órgão responsável sujeitará a      empresa infratora à inscrição em Dívida Ativa Estadual.

     § 2º Os valores limites de fixação da penalidade de multa prevista neste artigo serão atualizados,
anualmente, de acordo com o Índice de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, ou índice previsto em legislação
federal que venha a substituí-lo.

     Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICATIVA



     Apresentamos o presente Projeto de Lei, para deliberação desta Egrégia Assembleia Legislativa, cuja
competência legislativa encontra respaldo no art. 19, da Magna Carta do Estado de Pernambuco, e no art. 194,
I, do Regimento Interno desta Casa, uma vez que      seu conteúdo não esbarra no rol de matérias a qual a
iniciativa é reservada privativamente ao Governador do Estado.

   Cumpre salientar, desde já, que sob o aspecto financeiro e orçamentário, a execução normativa desta
iniciativa não implicará em aumento de despesas para o Poder Público, e nem implicará na criação de
atribuições para Secretarias de Estado, órgãos e      entidades      da administração pública.

     Ademais, a proposição não viola os limites estabelecidos pela Constituição Federal, no que tange a
competência remanescente dos Estados-membros para legislar sobre matérias que não foram incluídas nas
competências enumeradas ou implícitas da União e      dos Municípios, bem como não incidam nas vedações
constitucionais que balizam a atuação dos entes federados, conforme previsto no §1º do art. 25 da Constituição
Federal.

     No mérito, a iniciativa busca melhorar as condições de convivência e repouso ofertadas aos profissionais de
saúde em hospitais públicos e privadas do Estado de Pernambuco.

     Os profissionais da saúde fazem parte de uma classe de profissionais essenciais ao funcionamento de
diversos serviços públicos. Com isso, a presente proposição é uma resposta a essa pauta histórica que é
levantada pelas diversas categorias da saúde, em      especial pelos Conselhos Federal e Regionais de
Enfermagem, que buscam, com a regulamentação, uma forma de imposição para que as gestões das
instituições de saúde providenciem os locais de descanso digno para os profissionais da área.

     A ideia da proposição não é exclusiva dessa casa, tendo em vista que já há leis ou projetos de leis
semelhantes em diversos estados do Brasil, como, por exemplo, Rio de Janeiro, Alagoas, Amazonas, Rondônia,
Santa Catarina, São Paulo, dentre outros.

     O descanso laboral é fundamental para a qualidade dos serviços prestados à sociedade, os quais poderão
ser afetados nos casos em que não há o devido descanso dos profissionais, uma vez que as jornadas de
trabalho são extensas e extenuantes. A instalação      de locais adequados para o descanso visa garantir um
melhor bem-estar desses trabalhadores, bem como busca preservar a integridade física dos profissionais e dos
próprios pacientes.

     Importante dispor, também, que a instalação de área de convivência e repouso proporciona um meio para a
redução da fadiga física e emocional do profissional da saúde no ambiente hospitalar, pois as salas de descanso
promovem a melhoria do acolhimento ao      profissional, possuindo reflexos diretos em sua saúde.

     Não só como local de descanso, as salas também servirão para promover a interação entre os profissionais,
facilitando e melhorando o relacionamento interpessoal no ambiente de trabalho. Nesse sentido, resta nítido que
a matéria ora proposta está intimamente      ligada à saúde dos profissionais da saúde, visto que o
aperfeiçoamento e a padronização dos locais de descanso e repouso são elementos fundamentais para tornar
os ambientes de trabalho salubres e seguros para a prestação de serviços dos profissionais.

     Com efeito, necessário citar que a Constituição Federal, em seu art. 7°, XXII, preleciona a importância da
"redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança". Dito isso, essa é
exatamente a finalidade da proposição,      que se encontra totalmente ligada à redução dos riscos inerentes ao
trabalho dos profissionais de saúde, impondo às instituições a obrigatoriedade de instalação das salas de
repouso, atitude importantíssima para a defesa da saúde dos profissionais.

     Assim, a matéria em tela também se insere na competência legislativa estadual, na medida em que compete
aos Estados legislar concorrentemente sobre proteção e defesa da saúde, consoante dispõe o artigo 24, XII, da
Constituição Federal.



     Assim sendo, por todo o exposto, entendendo esta proposição essencial à defesa da saúde dos profissionais
da enfermagem, apresentamos o presente Projeto de Lei com fulcro na defesa da saúde, na valorização social
do trabalho e no princípio da dignidade da      pessoa humana, firmando posição de que a instalação das salas
de descanso e repouso é um direito dos profissionais da enfermagem.

     Diante de tais considerações, não havendo comprovado vício de inconstitucionalidade ou ilegalidade,
estando presente o interesse público que motiva e legitima esse Projeto de Lei, solicito o valoroso apoio dos
Nobres Parlamentares desta Assembleia Legislativa      para sua aprovação.


