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Nos termos epigrafados pelo art. 177, caput, e art. 183, inciso VIII, do Regimento Interno desta Casa de Leis,
e no art. 28 da Constituição Estadual de Mato Grosso, requeiro à Mesa Diretora, após ouvido o Soberano
Plenário, que aprove o presente REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES direcionado ao Excelentíssimo
Senhor Secretário de Estado de Saúde, para resposta no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias.

 

1 – O Sindicato dos Servidores Públicos da Saúde do Estado de Mato Grosso – SISMA/MT -
alega que há grande atraso no pagamento dos adicionais de jornada de trabalho em regime
de plantão e trabalho noturno dos profissionais da saúde, chegando próximo de 12 meses
em alguns casos. Tais pagamentos realmente são efetuados com atraso?

2 – De acordo com o Sindicato, a Secretaria de Estado de Saúde alega que tais atrasos são
decorrentes da montagem errônea dos processos, que seriam de responsabilidade dos
Recursos Humanos das Unidades de Saúde do Estado. Tal informação é procedente? Quais
medidas a SES tem tomado para resolver esse problema?

3 – Por fim, a entidade alega que a demora na análise dos processos decorre do fato de que
tais documentos são enviados de maneira física, remetidos via malote à SES, que envia os
processos de volta em caso de ser detectado algum erro na montagem, o que faz com que
todo o trâmite seja muito burocrático e demorado. Existe algum planejamento para que tais
processos passem a ser expedidos de maneira digital, como forma de modernizar e agilizar
todo o sistema?

JUSTIFICATIVA

Informação trazida até mim pelo Sindicato dos Servidores Públicos da Saúde do Estado de
Mato Grosso – SISMA/MT – da conta de que existe um grande atraso no pagamento dos
adicionais de jornada de trabalho em regime de plantão e trabalho noturno dos profissionais
da saúde, chegando próximo de um ano em alguns casos.
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Conforme previsto na Lei Complementar Estadual Nº 441/2011, os profissionais da saúde
têm direito ao recebimento dos adicionais de jornada de trabalho em Regime de Plantão,
insalubridade e por trabalho noturno, além do subsídio previsto em tabela remuneratória.
O pagamento dos referidos adicionais são de suma importância, considerando as
peculiaridades da carreira, ainda mais levando-se em conta a prestação de serviços de
saúde à sociedade, a necessidade de funcionamento 24 horas das unidades e os riscos à
saúde que os profissionais são expostos diariamente, ainda mais considerando o atual
cenário da pandemia da Covid-19.

Ocorre que tais pagamentos, de acordo com o Sindicato, são feitos com grande atraso,
sendo que a entidade procurou administrativamente a Secretaria de Estado de Saúde por
diversas vezes, todavia não houve qualquer avanço na resolução dos problemas expostos.

Conforme informa o Sindicato, a Secretaria de Estado de Saúde alega que o erro refere-se a
montagem dos processos, diante da inobservância de normativas internas que padronizam o
procedimento, que é da responsabilidade dos recursos humanos das unidades de saúde, e
visando resolver este problema, a Secretaria fornece capacitação desses profissionais.

Acontece que, mesmo havendo capacitação do setor de Recursos Humanos das unidades
de saúde, o problema ainda persiste, haja vista que o procedimento é feito manualmente por
meio de processos físicos, e assim o risco de erro é muito superior do que se houvesse um
sistema informatizado para o pagamento dos adicionais.

Além disso, conforme normas da SES, os protocolos dos processos administrativos são
feitos diretamente na sede da Secretaria, que infelizmente até o momento, recebe somente
de forma física.

Desta forma, a solicitação de pagamento dos profissionais lotados nos hospitais regionais
localizados no interior do Estado deve aguardar o envio físico, via malote, dos processos.

Quando são detectados erros na montagem, os protocolos são devolvidos para as unidades
hospitalares para a correção, e assim, levam-se dias, semanas ou até meses para o efetivo
pagamento dos adicionais

Baseado nesse fato e preocupado com o bem-estar dos nossos profissionais da saúde, peço
informações detalhadas acerca do pagamento dos adicionais de jornada de trabalho em
regime de plantão e trabalho noturno destes importantíssimos trabalhadores, heróis que
arriscam as próprias vidas na batalha que travamos contra a pandemia da Covid-19.

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 20 de Abril de 2021

 

Max Russi
Deputado Estadual
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