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Ofício Nº019/2020-SINTUFAL 

Maceió, 15 de junho de 2020. 

Ao Sr. Célia Fernando de Sousa Rodrigues Í) _ e,,i,a 

Superintendente do Hospital Universitário Prof. Alberto Antunes - HUPAA ~ Se.«''~~\(at'w0 
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Assunto: Plantões de 24 horas aos Profissionais de Saúde Atuantes no 

HospitalUniversitário Prof. Alberto Antunes - HUPAA 

Prezado Senhor, 

O SINTUFAL, entidade sindical que representa os trabalhadores e 

empregados integrantes da administração direta, indireta, autárquica ou fundacional , das 

empresas públicas e outras entidades que desenvolvam atividades no âmbito da 

Universidade Federal de Alagoas e demais campI, por meio de seu Coordenador Geral , 

vem, respeitosamente, à presença de Vossa Ilustríssima presença.SOLICITAR SEJA 

AVALIADA A POSSIBILIDADE DE ADOÇÃO REGIME DE JORNADA DE PLANTÃO 24H 

X 72H para as atividades exercidas pelos profissionais de saúde atuantes no Hospital 

Universitário Prof. Alberto Antunes - HUPAA por força da declarada situação de 

emergência em razão da pandem,a pelo COVID- 19 consoante as razões adiante expostas. 

O S,ntufa l recebeu sol1c11ação d~ alguns associados que atuam no Hospital 

Universitário, espec1f1camente no setor de Mate, n1dade, no sentido de formular o presente 

pedido perante esta Superintendénc,a 

Relatam os servidores na sua maioria técnicos e auxiliares de 

enfermagern,que diante da atual situação de µandem,a pelo COVID-19, considerando a 
1 

necessidade de otIm1zar suas at1v1dades com um melhor aproveitamento do período de 

descanso.e no intuito de tornar mais eficiente o necessário isolamento social desta 

coletividade, potencialmente mais exposta ao risco de contágio donovo Coronavírus, estes 

propuseram e tiveram deferida pela chefia imediata (Coordenação de Enfermagem) a 

ª-ººcão de jornada de trabalho em regimes de plantão de 24 horas por 72 horas de repouso. 

Ocorre que alguns dias depois de passarem a exercer suas funções 

mediante plantões de 24horas, receberam ordem de seus superiores imediatos de que 

sobreveio determinação da DIVGP (Divisão de Gestão de Pessoas), repassada 

diretamente à Superintendência do Hospital Universitário, de que os servidores 

Rua França Morei Nº 240- Centro \ 1ace1ó/AI, CEP 57021-300 

Fones 182) 3336-7648 7649-Fax3336-36ôê- E-Mail s1niufal@sintufal org br 



~SINTUFA L S INTUFAl . -t ij,m' . S 1nd1 c ;1to ti o s T , .i b ,1lhaclo1 , , - d ,1 
~ U111 vL• 1·~; idadc r.- c1ora l d o Al ,11 10, l S 

--.. ----~---·· - - - ·- ------- - - - --
vinculados ao RJU não mais poderiam desempenhar suas atividades daquela 

· · ter esta maneira, entretanto os vinculados através da CL T (EBSERH) continuariam a 
possibilidade, 0 que resultou em mal estar entre trabalhadores atuantes no mesmo setor, 
com as mesmas atribuições, instando-os a recorrerem a esta entidade representativa . 

Importante observar que a legislação pertinente aos servidores públicos da 
Administração Federaljá dispôs acerca doregime de jornada por meio de plantão, no intuito 
de atender a demanda de serviços que exigem atividades contínuas em regime de turnos ou 

escalas. A saber: 

1) '. art. 19 da Lei nº 8.112/1990, que prevê a duração máxima do trabalho semanal de 
40 horas semanaisao servidor da Administração Pública Federal ; 

2) art. 2° do Decreto nº1.590/1995,que prevê, de forma excepcional , a adoção da 
jornada de 24 horas em regime de turno ininterrupto de revezamento para servidores da 
Adn;iinistração Pública Federal ; 

3) 
1
§ 1 º do art.16 da Instrução Normativa Nº 02/2018, que prevê o regime de jornada 

de plantão de 24 horas com 72 horas de descanso, aplicável aos servidores públicos em 
exercício nos órgãos e entidades integrantes da Administração Pública Federal direta, 
autárquica e fundacional. 

Deste modo, servimo-nos do presente para requerer desta 
Superintendência que se pronuncie acerca da possibilidade da adoção do regime de 
jornada de plantão de 24 horas pelos servidores públicos federais atuantes na área da 
saúde ·que estejam desempenhando suas funções no âmbito no Hospital Universitário 
Prof. Alberto Antunes - HUPAA, desde o início do atendimento a pacientes suspeitos de 
serem portadores do COVID-19, e enquanto perdurarem tais atendimentos. 

Certos de sua compreensão e presteza no atendimento de nosso pleito, haja 
vista a atenção que o caso requer,. subscrevemos o presentecom protestos de elevada 
estima e consideração, nos colocando à disposição para o que se fizer necessário. 

Coordenador Geral 
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