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A 
Câmara dos Depu-
tados aprovou no 
início da noite de 
ontem, em primeiro 

turno, Proposta de Emen-
da à Constituição (PEC) que 
determina o pagamento de 
piso salarial de R$ 4.750 
para enfermeiros, além de 
prever um porcentual des-
se valor para técnicos de 
enfermagem, auxiliares de 
enfermagem e parteiras. O 
placar foi de 425 votos favo-
ráveis e 11 contrários.

A chamada PEC da En-
fermagem também es-
tabelece que a União, os 
Estados, o Distrito Federal 
e os municípios, até o fim 
do exercício financeiro em 
que for publicada a lei do 

piso salarial da enferma-
gem, deverão adequar a 
remuneração dos cargos ou 
dos respectivos planos de 
carreiras, quando houver, 
de modo a seguir os pisos 
estabelecidos para cada ca-
tegoria profissional.

O impacto estimado pa-
ra o custeio do piso é de R$ 
16 bilhões. Ainda não há 
indicação de fontes para o 
financiamento da medida. 
Na avaliação da Confedera-
ção Nacional de Municípios 
(CNM), a criação de pisos 
para as categorias dificulta 
o ajuste fiscal dos municí-
pios, que não teriam como 
administrar os impactos 
financeiros gerados pela 
medida.

A proposta ainda preci-
sará ser aprovada em se-
gundo turno na Câmara. 

Partidos foram quase unânimes em orientar os 
deputados pela aprovação da PEC da Enfermagem
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Piso para os 
enfermeiros 
avança na 
Câmara

SALÁRIOS

PROPOSTA -  PEC da Enfermagem passou em 
primeiro turno. Votação será retomada hoje.

O Plenário precisa anali-
sar ainda um destaque do 
Novo apresentado à pro-
posta. A votação poderá 
ser retomada hoje, segun-
do a Agência Câmara de 
Notícias.

O piso para a categoria 
dos enfermeiros já havia 
sido aprovado pelo Sena-
do (em novembro do ano 
passado) e pela própria Câ-
mara dos Deputados (em 
maio) na forma de um pro-

jeto de lei (o PL 2.564/2020).
O texto aprovado prevê 

piso mínimo inicial para 
enfermeiros no valor de 
R$ 4.750, a ser pago nacio-
nalmente por serviços de 
saúde públicos e privados. 
Em relação à remuneração 
mínima dos demais pro-
fissionais, o texto fixa 70% 
do piso nacional dos enfer-
meiros para os técnicos de 
enfermagem e 50% para os 
auxiliares de enfermagem e 

as parteiras.
Ao inserir na Constitui-

ção o piso, os parlamen-
tares argumentam que 
a intenção é evitar uma 
eventual suspensão da 
medida na Justiça, sob a 
alegação do chamado “ví-
cio de iniciativa” (quando 
a proposta é apresentada 
por um dos Poderes sem 
que a Constituição Fede-
ral atribua competência 
para isso).

BRASÍLIA
Agência Estado

Piso já foi 
aprovado 

pelo Senado e 
pela Câmara. 

A PEC tem o 
objetivo de 

dar segurança 
jurídica ao 

aumento.

PEC vai impedir questionamentos
A relatora da PEC, depu-

tada Carmen Zanotto (Ci-
dadania-SC), afirmou que 
a aprovação da proposta 
vai impedir questionamentos 
judiciais do piso, previsto no 
Projeto de Lei 2564/20. "Para 
evitarmos qualquer risco de 
judicialização, qualquer ris-
co de veto, por não estar na 
Constituição Federal que tra-
balhamos pela PEC 11 para 
dar mais segurança jurídica 
ao piso nacional dos profis-
sionais da enfermagem”, dis-
se. A informação é da Agên-
cia Câmara.

Zanotto afirmou que a 
enfermagem precisa de reco-
nhecimento e salário digno, 
destacando o papel das enfer-
meiras na prisão do aneste-
sista Giovanni Bezerra, detido 
em flagrante após estuprar 
uma paciente durante um 
parto cesárea. "A enfermeira 
armou uma gravação. De ou-
tra forma, não seria possível 
provar o dano daquele profis-
sional", ressaltou.

A deputada afirmou ainda 
que o aumento sa-
larial da catego-
ria poderá ser 
custeado por 
medidas co-

mo desoneração da folha, lega-
lização dos jogos, royalties do 
petróleo, lucro das estatais e 
saldo não utilizado dos recur-
sos previstos na PEC do Esta-
do de Emergência (PEC 15/22), 
que também foi aprovada em 
primeiro turno ontem.

“Eu peço ao governo que 
nos ajude, para que a gente 
possa garantir a assistência 
nos nossos hospitais filantró-
picos, para que a gente possa 
manter este quadro de profis-
sionais”, declarou. 

NOVO

Apenas o partido Novo 
orientou o voto contrário ao 
piso salarial dos enfermeiros. 
O líder do partido, deputado 
Tiago Mitraud (Novo-MG), 
disse que a proposta vai gerar 
uma onda de demissões com 
os aumentos salariais. “Esta 
proposta trará efeitos nefas-
tos para os profissionais de 
enfermagem, que foram en-
ganados”, declarou.

O deputado Alexis Fontey-
ne (Novo-SP) afirmou que 

a definição salarial não 
é tema constitucional. 
"Este tema tem de ser 
tratado do lado de 

fora da Constituição, como 
todas as outras profissões, 
para a gente ter equilíbrio, 
para a economia se mexer, 
porque senão corremos o 
risco de abraçar o populismo 
e ter mais e mais categorias 
pressionando.”

Todos os demais partidos 
declararam voto favorável. Pa-
ra o deputado Helder Salomão 
(PT-ES), a proposta faz justiça 
aos profissionais de saúde. 
“Na pandemia, as pessoas 
viram mais concretamente o 
papel que esses profissionais 
exercem cotidianamente, mas 
em períodos de normalidade, 
os profissionais da saúde, os 
profissionais da enferma-
gem, outros profissionais são 
fundamentais para o fortale-
cimento do Sistema Único de 
Saúde”, ressaltou.

Para o líder do MDB, depu-
tado Isnaldo Bulhões Jr. (AL), 
os profissionais de enferma-
gem são uma das categorias 
mais importantes do Brasil. 
“O MDB faz um reconheci-
mento histórico da enferma-
gem no País”, disse.

A deputada Alice Portugal 
(PCdoB-BA) afirmou que o Con-
gresso cumpriu todas as eta-
pas e negociou o piso salarial.


