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PROJETO DE LEI
COMPLEMENTAR

AUTOR: Deputado Anderson do Singeperon - PV

Altera a Lei Complementar na 68, de 09 de
dezembro de 1992, para incluir os
Profissionais da Enfermagem no rol do Art.
56·A.

I
Art. 10. A alínea "d", do § 30, do artigo 56-A da Lei Complementar na 68, de 09 de

dezembro de 1992, acrescentado pela Lei Complementar na 933, de 28 de março de 2017, passa a
vigorar com a seguinte redação:

A ASSEMBLEIA LEGISLATIV A DO ESTADO DE RONDÔNIA decreta:

"Art. 56··A. ...
§ 30

•••

d) Profissionais de Enfermagem;"

Art. 20
- Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

JTISTIFICATIV A

Nobres Parlamentares,

Tenho a honra de submeter à elevada apreciação e deliberação dessa Egrégia Assembleia
Legislativa, nos termos do artigo 65, inciso Ill, da Constituição do Estado, este Projeto de Lei
Complementar que altera a Lei Complementar n" 68, de 09 de dezembro de 1992, já alterada Lei
Complementar na 933, de 28 de março de 2017, para incluir os Profissionais da Enfermagem no rol
do Art. 56-A, na expectativa de sanar injustiças e ampliar os profissionais incluídos.

O presente Projeto de Lei visa reparar a injustiça apurada na redação da lei, que incluiu apenas I
os enfermeiros, mas que acabou por excluir os demais Profissionais de Enfermagem.

As atividades de enfermagem são exercidas privativamente pelo enfermeiro, pelo
enfermagem, pelo auxiliar de enfermagem e pela parteira, respeitados os r spectivo
habilitação, segundo a legislação. Major Amarante 390 Arigolândia Porto Ve1ho1RO.
---- ----------- - ---

Assembleia Legislatilla de Rondôn;a
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De acordo com a lei 7.498 de 25 de junho de 1986, que dispõe sobre a regulamentação do

exercício da Enfermagem, há diferenças claras entre cada profissionaL Além de formações
acadêmicas, eles têm atuações distintas dentro de unidades de saúde, sendo o enfermeiro o que tem
competências mais abrangentes, seguido pelo técnico. Já o auxiliar, realiza funções de menor I

complexidade. E por último, mas não menos importante a Parteira. Esses profissionais coexistem de I
forma complementar, na "teia" complexa da saúde.

Visando a justeza e o maior alcance social da lei, além concretizar e ampliar direitos sociais,
necessária a alteração do texto da lei.

Face o exposto, diante da constitucionalidade da matéria e do interesse público arrolado é que,
peço aos nobres pares a aprovação do presente Projeto de Lei Complementar. I

I
Plenário das Deliberações, 07 de agosto de 2017.
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