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o o piso da enfermagem, em atendimento a Lei
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Federal no 14 ;43412ü22' :''**-" -'

Há decadas que a implantaçáo do piso salarial da enfermagem é uma
pauta bastante requisitada pela categoria em todo o Brasil. lnfelizmente a Lei
Federal no 14.43412022 que estabeleceu o piso salarial da enfermagem está
suspensa há mais de 150 dias, devido a decisáo de um juiz da Suprema Corte, com
a alegação de'falta de caminhos orçamentários robustos', para a implantação da
Lei.

No entanto, em nosso municipio, o índice de despesas com pessoal,
esta bem abaixo do que dispÕe a Lei de Responsabilidade fiscal e, mais ainda,
conforme resposta encaminhada a esta Casa Legislativa, pelo ofício no
068/2023/GAB, o índice que acrescerá com despesas de pessoal após a
implantação do piso salarial será de somente 0,21o/o, ou seja, a diferença mensal
para adequar a categoria ao piso é de R$ 37.824,10, o que injustifica o Poder
Executivo municipal ainda não ter implantado o piso para a categoria.

Neste sentido, e dada a importância que essa categoria representa
para a saúde municipal e que reiteramos o pedido para a implantaçáo do piso, com
a maior brevidade possível.

de2

il
hoFii,-.". F

\êÍeador
Ra o §dron

I
Sale§

Ya!r,* & a,;,Á
adi Vereadora

lGlícla de Brlto
I I Secredrla

Fábio

Avenid.luscêLno (ubt§ch€!.954. Cert.o, ronê 67 3295 72OO- Fãx67 3295.712A
.âm.óecihõósro.mr.8ov.br. wwv...mâr.360,ms.8ovb,
C€p 79a9OO@ , Sãô Gãbriêt do O.'le . M.toGrosso do sút

a

d&r'g

JusflFtcATtvA

Sala das SessÕes, 14 de março
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