EMENDA Nº

- PLEN

Dê-se ao art. 15-A da Lei nº 7.498, de 25 de junho de 1986, nos
termos do art. 1º do Projeto de Lei nº 2.564, de 2020, a seguinte redação:
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(ao PL nº 2.564, de 2020)

“Art. 1º ....................................................................................

§2º O piso salarial dos profissionais de que tratam os arts. 7º,
8º e 9º desta Lei é fixado com base no piso estabelecido no caput
deste artigo para o Enfermeiro, na razão de:
I – setenta por cento para o Técnico de Enfermagem, com base
em jornada de trabalho de 30 (trinta) horas semanais;
II – cinquenta por cento para o Auxiliar de Enfermagem e para
a Parteira, com base em jornada de trabalho de 30 (trinta) horas
semanais.
§3º Para jornadas de trabalho superiores a 30 (trinta) horas
semanais, o piso salarial nacional terá a correspondência
proporcional.
§4º O piso salarial previsto no caput deste artigo será
atualizado, anualmente, com base no Índice Nacional de Preços ao
Consumidor (INPC).
.......................................................................................”

JUSTIFICAÇÃO
O país e o mundo passam por uma crise sanitária sem
precedentes. Tragicamente, perdemos mais de 596 mil brasileiros e
brasileiras para a Covid-19. Nesse cenário tão triste, destacam-se os
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§1º A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios,
bem como as instituições de saúde privadas, filantrópicas e
organizações sociais, não poderão fixar o vencimento ou salário
inicial dos Enfermeiros menor que o piso salarial nacional, com base
em jornada de trabalho de 30 (trinta) horas semanais.
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“Art. 15-A. O piso salarial nacional para os Enfermeiros será
de R$ 4.750,00 (quatro mil setecentos e cinquenta reais) mensais.
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A presente emenda busca estabelecer o piso salarial dos
enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem e parteiras,
bem como prever a devida atualização. Fixa, ainda, a jornada de trabalho
desses profissionais. Sendo assim, essas medidas pretendem fazer justiça,
efetivando e concretizando direitos há décadas almejados pela categoria.
Nesses termos, contamos com o apoio das nobres Senadoras e
dos nobres Senadores à presente emenda.
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profissionais da saúde, os quais atuam diretamente no combate ao
coronavírus.

Sala das sessões,
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Senadora ELIZIANE GAMA
(CIDADANIA/MA)
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