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HOSPITAL UNIVERSITÁRIO PROFESSOR ALBERTO ANTUNES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS 
Avenida Lourival Melo Mota, s/nº - Bairro Cidade Universitária 

Maceió-AL, CEP 57072-900 
- h�p://hupaa-ufal.ebserh.gov.br

Decisão - SEI nº 3/2021/UAC/SUPRIN/HUPAA-UFAL-EBSERH

 

Maceió, data da assinatura eletrônica.

  

Às Chefias do Hupaa

 

Assunto: Exercício de plantões 24 horas pelos servidores em regime RJU

 

           Senhores chefes, com os nossos cordiais cumprimentos, a �tulo de esclarecimento, encaminhamos documento
formal quanto à autorização de regime de plantão com 24 horas ininterruptas.

          Considerando a delegação de competência expressa na Portaria nº 392/2020-GR - UFAL para deliberação dessa
superintendência sobre os servidores em Regime RJU lotados nesse Hupaa;

                  Considerando ainda que não foi encaminhada nenhuma revogação de deliberações anteriores quanto ao
regime de plantões de 24 horas ininterruptas para os servidores em regime RJU.

         Esclarecemos mais uma vez que está autorizado pelo Colegiado Execu�vo do HUPAA, o exercício de plantões 24
horas consecu�vas pelos servidores em regime RJU até ulterior deliberação.

        Como já encaminhado, repe�mos que esta autorização NÃO OBRIGA as chefias a implementarem escalas de 24
horas, caberá às chefias imediatas avaliar a possibilidade e se essa não afeta nega�vamente o serviço, a qualidade
do trabalho, bem como a saúde do servidor, e/ou se acarreta eventuais desfalques nas escalas.

           Considerando ainda o entendimento unânime do Colegiado Execu�vo em sua Reunião Ordinária realizada em
27/04/2021, ficam AUTORIZADAS  às chefias a publicizar escalas de plantões onde os servidores em regime RJU
estejam em escalas de 24 horas de plantão.

           Essa decisão não se aplica aos trabalhadores da Ebserh em virtude do código de pagamento de plantões 24
horas semanais ininterruptas foi ex�nto, o que portanto, acarretaria prejuízos financeiros à este grupo se fosse
man�do.

         Por fim, informamos que esse entendimento está em discussão em âmbito jurídico, junto à Procuradoria Federal
da União e pode ser alterada posteriormente caso se vislumbrem questões jurídicas ou administra�vas que possam
afetar o serviço público. Eventuais modificações, serão comunicadas em tempo hábil, via nova circular,
estabelecendo prazo para adequações nas escalas.

         Dê-se ampla ciência,

         Cumpra-se

 

Célio Fernando de Sousa Rodrigues

Superintendente
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Documento assinado eletronicamente por Celio Fernando de Sousa Rodrigues, Superintendente, em
12/05/2021, às 17:14, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.ebserh.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 13550742
e o código CRC 1BD3CD82.

Referência: Processo nº 23540.009197/2021-73 SEI nº 13550742
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