
30 horas

Municipalização 
é alternativa

A jornada de 30 horas semanais vem sendo 
conquistada em vários municípios por meio da 
formação de comissões que estudam o impacto 
financeiro e redimensionamento da mão de obra 
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A regulamentação da jornada de 30 horas semanais 
(máximo de seis horas diárias, sem redução salarial) 
para enfermeiros, técnicos e auxiliares de Enferma-

gem nos municípios paulistas é um compromisso da gestão 
2012/2014 do COREN-SP “Unir, participar e avançar”, que tem 
incentivado a formação de comissões municipais para o estudo 
da viabilidade da proposta. O objetivo é destacar os benefícios 
para o serviço de saúde, propor um 
redimensionamento da mão de obra 
existente, auxiliando os técnicos na 
análise do impacto financeiro, além 
de estimar o número de profissionais 
que precisarão ser contratados com a 
redução da jornada.
Desenvolvido pela Comissão de Re-
lações Institucionais (CRI), de acordo 
com o interesse dos profissionais de cada município, o trabalho 
do COREN-SP tem caráter conciliador. A iniciativa tem reunido 
nas comissões representantes dos trabalhadores, gestores, sindi-
catos e associações. Em 2013, a intermediação da CRI trouxe 
resultados efetivos, tornando a redução da jornada realidade em 
três municípios paulistas – Boituva, Itaquaquecetuba e Guarujá, 
sendo que neste último somente os Enfermeiros resolveram ade-
rir à nova jornada.  
Em Itaquaquecetuba, a fixação da carga horária de 30 horas para 
os profissionais de Enfermagem da rede municipal de saúde 
ocorreu em outubro, por meio da aprovação da Lei Complemen-
tar 230/2013. Para o prefeito Mamoru Nakashima a lei vem de 
encontro a uma antiga reivindicação da categoria, responsável 
por grande parte de todo o cuidado dispensado aos usuários, nos 
diferentes equipamentos de saúde. “A redução da carga horária 
permitirá melhores condições de trabalho que certamente resul-
tarão num melhor atendimento da população. Dessa forma, o 
município de Itaquaquecetuba garante a dignidade do profis-
sional de Enfermagem, que é realmente onde a qualidade deve 
ser notada”, explicou Nakashima.  A lei atenderá diretamente o 
Auxiliar, o Técnico de Enfermagem o Enfermeiro, com exceção 

dos que trabalham na Estratégia de Saúde da Família, que conti-
nuarão cumprindo jornada de 40 horas semanais.
Além das três cidades citadas acima, Barueri também aderiu 
à redução da jornada. A partir de 1º de janeiro de 2014, tanto 
os enfermeiros, que tinham carga horária de 36 horas sema-
nais, como os Técnicos e Auxiliares, que cumpriam 40 horas, 
passarão a trabalhar 30 horas. A decisão foi bastante come-

morada pelos profissionais. “É um 
momento histórico para o municí-
pio e para a nossa classe. Estamos 
satisfeitos pelo reconhecimento ao 
nosso trabalho”, declarou o Técni-
co de Enfermagem Elias Aparecido 
dos Santos, um dos representantes 
da Comissão de Enfermagem.

Em negociação
Em outras três cidades o processo de implantação está avan-
çando: em Santo André, no ABC paulista, as discussões resul-
taram em projeto de lei que foi aprovado por unanimidade pela 
Câmara e aguarda agora sanção do Executivo; em Valinhos a 
minuta do projeto de lei foi apresentada em reunião do Parla-
mento da RMC (Região Metropolitana de Campinas), inclu-
sive com defesa da proposta por integrante do COREN-SP, e 
em Suzano foi formado um Grupo de Trabalho para analisar a 
viabilidade da redução da jornada.  “São mais de 80 municí-
pios no Estado que já contemplam essa carga horária. A nova 
jornada trará melhoria para a saúde de 430 mil Enfermeiros 
do Estado e, consequentemente, para a vida dos pacientes”, 
destacou aos vereadores o conselheiro Luciano da Silva, inte-
grante da CRI. A comissão é formada ainda por Ana Márcia 
Donnabella, Dorly Gonçalves e Lucinéa Mesquita. 
O COREN-SP também está discutindo o assunto nas cida-
des de Amparo, Registro, Indaiatuba, Tietê, Jaguariúna e São 
João da Boa Vista. Em Paulínia já foi montado grupo de tra-
balho.  Duas reuniões foram promovidas, em 2013, pelo 
COREN-SP com representantes da Enfermagem para tratar 
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30 horas

da possibilidade de municipalização da jornada de 30h dos 
enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem. “As ne-
gociações estão indo muito bem, melhor do que esperáva-
mos. Já estamos na fase de levantamento de dados para o re-
dimensionamento do pessoal. Acredito que, no máximo, até 
o final do semestre, as 30 horas já serão realidade em Paulí-
nia”, disse, esperançoso, o Técnico de Enfermagem Cláudio 
Ferreira do Nascimento. Ele recomenda que os profissionais 
sigam o exemplo de Paulínia e dos outros municípios que já 
conquistaram as 30 horas, formando comissões e buscando 
o auxílio técnico do COREN-SP.

Realidade possível
A municipalização das 30 horas mostra que a proposta é uma 
realidade possível que vem sendo incentivada pelo COREN-
-SP e adotada por vários municípios que têm a saúde pública 
como prioridade de governo. Isso significa dar importância à 
segurança do paciente e à qualidade de vida dos profissionais 
da Enfermagem. Simone Claro Silva, Enfermeira que atua no 
ambulatório da Prefeitura de Itaquaquecetuba e fez parte da 
comissão que regulamentou as 30 horas no município, diz que 
o apoio do Conselho foi fundamental para aprovação da pro-

posta. “Eles direcionaram o caminho na elaboração do projeto, 
nos deram segurança por terem maior conhecimento da legis-
lação e não deixaram a gente desistir. Hoje tenho muito mais 
qualidade de vida”, relata a Enfermeira.
O COREN-SP acredita que a regulamentação desta jornada é 
mais do que uma justa conquista dos profissionais e que con-
tribui de forma real para a melhoria da qualidade da assistência 
prestada aos usuários dos serviços de saúde. “A sobrecarga 
pode causar erros. Se o indivíduo trabalha muito ele está mais 
propenso a errar. A redução da jornada de trabalho para 30 ho-
ras reduz a chance de erros e consequentemente, o número de 
processos éticos”, ressalta o presidente do COREN-SP, Mauro 
Antonio Pires Dias da Silva. Em 182 municípios (28,2%), a 
jornada de 30 horas semanais já é uma realidade conquistada.

Funcionalismo Estadual
Outra vitória da categoria foi a aprovação, por unanimidade, 
pela Assembléia Estadual, em 17 de setembro, do Projeto 
de Lei Complementar 24/2013, que oficializa a jornada de 
30 horas semanais para os funcionários administrativos da 
saúde estadual. A medida beneficiará 22 mil servidores. Os 
demais já tinham direito a essa jornada. O projeto, sanciona-

Grupo de trabalho de Jaguariúna, formado com auxílio do COREN-SP, para discutir a jornada de 30 horas aos profissionais da Enfermagem

C
om

unicação//C
O

R
EN

-SP

24       | 



do pelo governador em outubro (Lei 1.212/2013), foi apro-
vado com Emenda de Plenário que aperfeiçoou a medida, 
incluindo reivindicações dos servidores, como a não redução 
de salários, que estava prevista no projeto original. A cate-

goria ainda luta para que a medida inclua os servidores das 
autarquias do setor, que são em torno de 6 mil profissionais, 
e ficaram excluídos do projeto de lei. 

Lei Federal
A luta pelas 30 horas para Enfermagem em todo o território 
nacional é antiga. Na década de 1950 foi recomendada pela 
OMS e OIT e pela 14ª Conferência Nacional da Saúde, portan-
to tem indicação de caráter universal. Desde 2000 tramita no 
Congresso Nacional o Projeto de Lei 2295/00 que visa a regu-
lamentação da redução da jornada. A medida afetaria a vida de 
cerca de 1 milhão e 900 mil profissionais no País, sendo 430 
mil só no estado de São Paulo. 
“Um dos grandes entraves para aprovação da redução de jornada 
tem sido a resistência da sua aplicação na atenção secundária 
e terciária, principalmente pelas instituições privadas e filan-
trópicas”, comenta Donato Medeiros, Primeiro-Secretário do 
COREN-SP. Já no setor público o grande desafio é na atenção 
básica, em função da Estratégia de Saúde da Família (ESF), em 
que todos os profissionais atuam no esquema de 40 horas sema-
nais, questão em negociação com o Ministério da Saúde.

Comissão de profissionais da Enfermagem de Itaquaquecetuba comemoram a jornada de 30 horas, conquistada com o auxílio do COREN-SP e da comissão de Saúde da Câmara 
de Vereadores 
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