PERGUNTAS E RESPOSTAS SOBRE O PISO SALARIAL
DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM
Lei Nº 14.434, DE 04/08/2022

TIRE SUAS DÚVIDAS:
1

1) QualaLeiqueinstituiuopisosalarialdosproﬁssinaisdaenfermagem?
Opisosalarialdoenfermeiro,dotécnico
deenfermagem,doauxiliardeenfermagemedaparteirafoiestabelecidopela
Lein.14.434,de04deagostode2022,
publicada no Diário Oﬁcial da União,
ediçãode05/08/2022.
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2) Qualovalordopisosalarialdecada
proﬁssionaldaenfermagem?
Enfermeiro:R$4.750,00
TécnicodeEnfermagem:R$3.325,00
Auxiliar de Enfermagem e Parteira: R$
2.375,00
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3) Quandodeveserpagoopisosalarialdosproﬁssionaisdaenfermagem?
Opisosalarialdeveserpagoapartirde
agosto de 2022 para os proﬁssionais
regidospelaConsolidaçãodaLegislação
Trabalhista (CLT). Para os servidores
públicos, segundo a EC n. 124/2022, o
empregador(União,EstadoseMunicípios)deveadequar,atéoﬁnalde2022,o
orçamento para cumprimento do piso
salarialapartirde2023.
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4) Opisosalarialserápagoatodosos
proﬁssionais da enfermagem, independentedovínculodeemprego?
SIM.OsquesãoregidospelaCLTrecebemonovopisosalarialapartirdeagosto de 2022. Já os proﬁssionais que são
servidorespúblicossóreceberãoapartir
de2023.
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5) Trabalhadoresdecooperativastem
direitoaestepisosalarial?
SIM.DeacordocomoArt.7º,I,daLein.
12690/2012,asretiradasnãopodemser
inferiores ao piso salarial da categoria,
calculadasdeacordocomashorastrabalhadas. Portanto, o valor da hora do
plantãodevesercalculadocombaseno

piso salarial ﬁxado na Lei 14.434/2022.
Istonãosigniﬁcaqueotécnicodeenfermagem cooperado vai ganhar R$
3.325,00,pormês,poisovalorqueeste
proﬁssional irá receber dependerá da
quantidade de horas trabalhadas no
mês.
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6) Empregados da Funsaúde tem
direitoaopisosalarialimediatamente?
SIM. Os empregados da Funsaúde são
regidospelaCLT.Logo,deacordocomo
Art.1º,daLei14.344/2022,devemreceber o piso salarial a partir da folha de
pagamentodeagostode2022.
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7) O piso salarial será proporcional à
jornadadetrabalho?
NÃO.Opisosalarialindependedajornada de trabalho praticada atualmente.
Portanto, quem, atualmente, trabalha
30, 36, 40 ou 44 horas semanais terá
direito ao valor do piso salarial ﬁxado
pelaLei14.434/2022.
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8) O pagamento do piso salarial
dependedeacordoouconvençãocoletiva?
NÃO. Os empregados regidos pela CLT
tem direito ao piso salarial ﬁxado pela
Lei n. 14.434/2022, independente dos
pisos estipulados em acordos ou convençõescoletivas.Nocasodoshospitais
ﬁlantrópicosedogrupoHapvidacujos
instrumentoscoletivosjáestãoregistrados, os empregados devem receber o
novo piso salarial, partir da folha de
pagamento de agosto de 2022. Se o
instrumento coletivo ainda não estiver
assinado,comoéocasodaCCTdarede
privadaedoACTdaUNIMEDFortaleza,
mesmoassim,oempregadoréobrigado
acumpriropisosalarialapartirdeagostode2022.

Emcasodedescumprimentodospisossalariais,
informeaoSindsaúdeCeará,mesmoquedeforma
anônima,paraquesejamadotadasasmedidascabíveis.
PeloAppSindsaúdeCearáoupeloWhatsApp(85)98415-9834
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9) O veto ao reajuste automático do
piso salarial pode ser revertido pelo
Parlamento?
SIM.Noprazode30dias,aCâmarado
DeputadoseoSenadoFederal,emsessãoconjunta,devemanalisarovetoao
reajuste automático, mantendo-o ou
rejeitando-o. Mas, independente dessa
decisão,aleijáestávalendo.
10)Oquea(o)proﬁssionaldaenferma10
gem deve fazer caso os novos pisos
aprovados em lei não sejam cumpridos?
A(o) proﬁssional da enfermagem pode
denunciar os patrões que não estejam
cumprindo o pagamento dos pisos
e s t a b e l e c i d o s  n a  L e i  1 4 . 4 3 4  a o
SindsaúdeCearáeaopróprioMinistério
Público do Trabalho. As denúncias
podemseranônimas.

PISOS SALARIAIS
Enfermeiro: R$ 4.750,00
Técnico de Enfermagem: R$ 3.325,00
Auxiliar de Enfermagem e Parteira:
R$ 2.375,00

I M P L A N TAÇ ÃO
Para proﬁssionais regidos pela CLT em agosto de 2022
Para servidores públicos – em
janeiro de 2023

VETO AO REAJUSTE AUTOMÁTICO
Pode ser derrubado, garantindo
a manutenção do texto original e
evitando que o salário seja corroído
pela alta inﬂação.

