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CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE
DE EDÉIA

etÊNto: 202212023

nnsoruÇÃo cMS N', 0912022

P[*SiL iÍ..",+qd; ãa.l
Dispõe sobre aulorizaçiio paru revisrto

do credenciunrcnto de proJissiorttis dus

rireus de enfermagent, íécnico etn

enfernmgent e au'riliures etn

CertiÍlr:i: c' ' :. t,r.ie ' ': f:;ti'

1." 11: ^',n.\/t( n l 'rra*arir" {r*. enfermagem-

nselho MuniciPal de Saúde de Edéia

de saúde de Edeia. em Reunião ordinária. realizatla no dia 25

cie agosto de 2022. no uso de suas atribr,rições regimentais cont'eridas pela Lei n" 1'053 de 13 de nraio de

2022 e^ considerando

consiclerando que dispõe a lei federaln" 14.43412022 quetrata sobre o piso salarial os pro fissionais

reÍ-eridos.

considerar-ido qr-re a deteminação de pagamento do piso salarial é imediata'

Consiclerando que a solicitação da Secretaria Municipal de Saúde de autorizaçào pal'a reYisar o

credeuciamento.

Considerando que o interesse pirblico e das classes das quais alei 14'43412022 beneficia'

RESOLVE:

Art. 1o Fica autorizada a revisão e adequação do credenciamento clos prohssionais das áreas de enfern-iagem'

tect'tico em enfermagem e auxiliares em eufermagem'

§1" Fica autorizado também, o pagalnento clos seguintes saiários base:

a) R$ 4.750,00 ( quatro n-iii, setecentos e cinquenta reais) aos enfermeiros;

b) I1$ 3.325,0 (três mil, trezentos e vinte e cinco reais) aos técnicos em enf'ermagem;

c) R$ 2.375.00 ( dois mil. trezentos e setenta e cinco reais) aos auxiliares el]1 enfermagem'

Ar.t. 2o Recomendar ao secretário Municipal de saúde, nos termos do Art' 11-H da Lei Municipal n" 1'053

de 1j cle Maio de 2022 edo estabelecido no inciso Xll da Quarta Diretriz da Resolução CNS r'" 453/2012'

a hourologação e publicação desta Resoiução'

sara da secretaria-Executiva do conserho Municipal de saúde, aos 25 dias do mês de agosto de

dois mil e vinte e dois

J

Presidente do

Caetano Barbosa

1

Email: cmsdeedeia20l6@yahoo.com.br

l' t


