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PRE  003 /19 
 

Vale do Paraíba, 14 de Janeiro de 2019. 
 
 
 
Assunto: PL 347/18 Redução de Jornada de Trabalho da Enfermagem  - VETO 

 
 
 
Prezados Representados 
 
 
 
 
Como vem sendo acompanhado por todos os nossos representados, nos últimos anos e 
em especial no último ano, nossos gestores viveram momentos tensos  em função da 
possibilidade de aprovação do PL 347/18 de autoria da Deputada  Alice Fernandes, cuja 
aprovação levaria a saúde de nosso estado ao caos e provavelmente teríamos inviabilizada 
a sobrevivência de vários hospitais, por razões econômicas e por falta de pessoal. 
 
O PL 347/18 foi aprovado na calada da noite do dia   20/12/18, sendo encaminhado para 
sanção do governador, sendo vetado pelo Governador João Dória no dia 11/01/19, 
publicado no DOESP no dia 12.01.19. 
 
Desde o nascimento deste PL, a Presidência/Diretoria do SINDHOSFILVP e a Presidência 
e Vice-Presidência do SINDHOSFILSP foram implacáveis nesta luta pela sobrevivência de 
nossos hospitais. Foram inúmeras as reuniões, telefonemas, visitas, encontros com 
parlamentares inclusive com a autora do projeto e Presidência do Coren, com o propósito 
de mostrar-lhes o enorme impacto econômico, superior a 44% nos custos de pessoal do 
setor além da não possibilidade de reposição,  tendo em vista a não formação  de pessoal 
em nosso estado que pudesse repor as horas reduzidas. 
 
O estado de São Paulo é atendido em sua rede hospitalar por 87.000 enfermeiros e 247.000 
auxiliares e técnicos que, se aprovada a lei, teriam seus salários majorados em 20%, além 
da necessidade de novos 17.400 enfermeiros e 49.600 auxiliares e técnicos, cuja formação 
o estado não suporta. Tal necessidade seria coberta com horas extraordinárias, o que 
levaria os profissionais à terceira jornada, ampliando o risco de erros em procedimentos. 
 
 
 

 
 
Prof. Jaime Durigon Filho 
Presidente 
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