
 

 

 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

CÂMARA MUNICIPAL DE CABO FRIO 

 

PROJETO DE LEI Nº 181 /2017.                                         Em, 23 de agosto de 2017. 
 

DISPÕE SOBRE AS CONDIÇÕES DIGNAS DE REPOUSO 

DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DURANTE O HORÁRIO 

DE TRABALHO NO MUNICIPIO, E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS. 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE CABO FRIO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES 

LEGAIS, 

R E S O L V E: 

 

Art. 1º Ficam asseguradas aos profissionais de saúde, em exercício em estabelecimentos 

ou serviços públicos no âmbito do Município. As instituições de saúde pública ofertarão aos 

profissionais condições adequadas de repouso, durante todo o horário de trabalho. 

 

Paragrafo único: Compreendem-se como profissionais de saúde os Médicos, Enfermeiros, 

Técnicos e  Auxiliares de Enfermagem. 

 

Art.2º Os locais de repouso dos profissionais de saúde devem, na forma do regulamento: 

I – ser destinados especificamente para o descanso dos trabalhadores; 

II – ser arejados; 

III – ser providos de mobiliário adequado; 

IV – ser dotados de conforto térmico e acústico; 

V – ser equipados com instalações sanitárias; e 

VI – ter área útil compatível com a quantidade de profissionais diariamente em serviço. 

 

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 

contrário. 

 

Sala das Sessões, 23 de agosto de 2017. 

 

 

ALEXANDRA DOS SANTOS CODEÇO 

Vereadora - Autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

CÂMARA MUNICIPAL DE CABO FRIO 

 

JUSTIFICATIVA: 
Este Projeto prevê, para além do descanso dos profissionais de saúde, condições no 

ambiente de trabalho, como conforto térmico e acústico adequado para repouso, alimentação e 

higiene pessoal. 

 O Conselho Federal de Enfermagem (COFEN), em parceria com a Fundação Oswaldo 

Cruz, realizou pesquisa sobre o perfil da enfermagem no Brasil. 

Dentre as várias conclusões do citado estudo, uma chama a atenção, qual seja, a 

inexistência de locais adequados para o repouso dos mencionados profissionais. 

A ausência de condições adequadas para o descanso dos aludidos trabalhadores, e dos 

demais profissionais da saúde ,além de prejudicar a saúde desses profissionais, coloca em risco o 

bem-estar dos pacientes por eles atendidos. 

Apresenta-se, assim, o projeto de lei em foco, que torna obrigatório oferecimento de 

condições adequadas de repouso aos médicos, enfermeiros, técnicos e auxiliares de Enfermagem. 

Trata-se de medida que preserva a integridade física dos mencionados profissionais de saúde e 

das pessoas por eles atendidas. 

Por essas razões, contamos com o apoio dos nobres pares para aprovação desta proposta. 

 

Sala das Sessões, 23 de agosto 2017. 

 

 

ALEXANDRA DOS SANTOS CODEÇO 

Vereadora - Autora 


