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PERGUNTAS E RESPOSTAS 

 

1. QUANDO SERÁ APLICADO O PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM DEFINIDO PELA LEI Nº 

14.434/2022? 

R: A vigência da Lei nº 14.434/2022 é imediata, portanto, o cumprimento do piso também deve 

ser imediato e aplicável já na folha de pagamento do mês de agosto do ano corrente. 

  

2. O ENFERMEIRO CELETISTA TEM DIREITO AO NOVO PISO SALARIAL? 

R: Sim, o empregado celetista, o enfermeiro, tem direito ao novo piso salarial de R$ 4.750,00. 

  

3. O ENFERMEIRO DO SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL, MUNICIPAL E FEDERAL TEM DIREITO 

AO NOVO PISO SALARIAL? 

R: Sim, o enfermeiro servidor público da União, Estados, Municípios ou Distrito Federal, 

qualquer que seja a forma de contratação (estatutário ou temporário), também tem direito ao 

novo piso salarial. 

  

4. O QUE FAZER QUANDO A EMPRESA SE NEGAR A CUMPRIR O PISO SALARIAL DEFINIDO 

PELA LEI Nº 14.434/2022? 

R: O enfermeiro deve encaminhar uma denúncia para o sindicato, pelo e-mail 

juridico@senpa.org.br ou pelo telefone da Presidência (91) 98890-0590. Após o recebimento da 

denúncia, o sindicato tomará as medidas cabíveis e oficiará o Estabelecimento de Saúde ou a 

Secretaria Municipal de Saúde sobre o descumprimento da lei. Não havendo retorno ou se o 

estabelecimento manifestar que não pretende cumprir o piso, o sindicato adotará as medidas 

judiciais cabíveis. 

  

5. COMO E QUANDO PODERÃO SER FEITAS AS DENÚNCIAS PELO DESCUMPRIMENTO DO 

NOVO PISO? 

R: As denúncias poderão ser realizadas a partir do período de pagamento da folha de agosto 

que ocorre no mês subsequente (setembro) para os profissionais enfermeiros de empresas 

privadas. Para os enfermeiros vinculados à União, Estado, Municípios e Distrito Federal, 

considerando Emenda Constitucional nº 124, a obrigação surge a partir do ano de 2023. 

  

6. EM DECORRÊNCIA DO NOVO PISO SALARIAL, O EMPREGADOR PODE 

ALTERAR/MAJORAR A CARGA HORÁRIA DO ENFERMEIRO? 

R: No caso do empregado celetista, a definição da carga horária é considerada uma cláusula 

essencial do contrato de trabalho e, assim, não pode ser livremente alterada pelo empregador, 

principalmente quando envolve a sua majoração. 

 

Em Belém/Pará, muitas situações de imposição de majoração de carga horária (especialmente 

para a aplicação da jornada 12x36) já ocorriam antes mesmo da Lei nº 14.434/2022. Nessas 

situações, foram encaminhadas denúncias ao sindicato, as medidas foram devidamente 

adotadas, com o ajuizamento de ações na Justiça do Trabalho a fim de declarar a nulidade da 

alteração. 

 

Dessa forma, a recomendação é de que os enfermeiros fiquem atentos e documentem tudo o 

que envolva uma possível alteração da carga horária, encaminhando tais informações pelo e-

mail juridico@senpa.org.br , no formulário do sindicato no site: www.senpa.org.br  ou pelo 

telefone da Presidência (91) 98890-0590. 
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Já para os servidores públicos, a carga horária é aquela decorrente de lei municipal ou estadual, 

assim, toda e qualquer alteração deve igualmente ocorrer mediante lei, observadas todas as 

cautelas habitualmente aplicadas ao serviço público, tais como a motivação, razoabilidade e 

proporcionalidade da alteração. 

 

7. E QUANTO À DIMINUIÇÃO DA CARGA HORÁRIA? 

R: A legislação brasileira estabelece modalidades de contratações variadas, como a de regime de 

tempo parcial, que não excede 30 horas semanais. Nesses casos, o salário é proporcional à 

jornada efetivamente pelo funcionário. Isso, no entanto, não afasta a observância do novo piso, 

que deverá ser considerado como base e regra geral para o cálculo do vencimento, respeitadas 

situações mais benéficas nas quais o estabelecimento possui salários superiores àqueles definidos 

pela Lei n° 14.343/2022, não permitindo alteração da jornada sem concordância do 

profissional. 

  

8. O VETO DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA EM RELAÇÃO AO REAJUSTE AUTOMÁTICO IRÁ 

PREJUDICAR OS ENFERMEIROS DE ALGUMA FORMA? 

R: O veto ainda será submetido à revisão pelo Congresso Nacional, portanto, neste momento, 

não é possível afirmar que haverá prejuízo aos enfermeiros. De toda forma, é importante 

assegurar que o sindicato já assegura anualmente o reajuste salarial aos enfermeiros, mediante 

negociações coletivas, situação que não mudará com a definição do piso pela Lei n° 

14.434/2022. 

 

9. GRATIFICAÇÕES ASSEGURADOS EM LEI PERMANECERÃO SENDO PAGAS? 

R: Gratificações decorrentes de lei, como adicional de insalubridade, devem continuar sendo 

pagas, já decorrem de imposição legal. 

  

10. E QUANTO ÀS GRATIFICAÇÕES DEFINIDAS EM ACORDOS E CONVENÇÕES COLETIVAS 

PARA OS DOS SETORES PRIVADOS? 

R: Gratificações e garantias definidas em normas coletivas, a exemplo de anuênio e limite de 

plantões, dependem da renovação destes instrumentos junto às respectivas empresas e sindicatos 

patronais. 

 

Portanto, nesses casos, o sindicato continuará atuando para resguardar tais benefícios aos 

enfermeiros. 

 

11. E QUANTO ÀS GRATIFICAÇÕES DEFINIDAS EM ACORDOS E CONVENÇÕES COLETIVAS 

PARA OS DOS SERVIDORES PÚBLICOS? 

R: É garantido de acordo com o que define a legislação municipal ou estadual. 

 

12. NO CASO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL (OS), QUE SÃO GESTORES PRIVADOS E O 

RECURSO É PÚBLICO, A ENFERMAGEM TEM ESSE DIREITO? 

R: A Lei Federal é clara e determinada para pagamento de todos, não havendo critérios se o 

estabelecimento de saúde é privado com recurso público ou não, o legal é quem assina a CTPS e 

o Contrato de Trabalho. 


