
                                                                      
 
 

www.sinpsisc.org.br  
 

Endereço: Av. Mauro Ramos, 1624  filiado à. 
Centro – CEP: 88020-304(Ed. FECESC) – Florianópolis – SC.  
Fone/Fax: (48) 3365-7245 (48) 3365-7387 
 

Indicativo de Piso Salarial para o (a) Psicólogo (a) em Santa Catariana  

Março 2021 

 

As (os) psicólogas (os) não possuem um piso salarial estabelecido por lei no Estado bem 

como como nacionalmente. Mas isso não impede o Sindicato de se posicionar, seja diante de consulta 

de Contadores, Advogados, a categoria e outros solicitantes, como também em mesa de negociação 

tanto no setor público quanto no privado.  

Neste sentido, o SinPsi-SC apresenta um INDICATIVO DE PISO PARA A (O) 

PSICÓLOGA(O),  com base em média salarial a partir de Estudo do Dieese/SC  que foi atualizada 

em março de 2021 para R$ R$ 4.608,18 (Quatro mil seiscentos e oito reais e dezoito centavos). 
 

Dentre o conjunto de Projetos de Lei que tramitam no Congresso nacional sobre o PISO 

atualmente, o Projeto de Lei 1.015/2015 – que fixa o piso salarial das (os) psicólogas (os) no valor 

mínimo de R$ 3.600,00,  contempla apenas o setor privado, sendo de autoria do deputado Dr. Jorge 

Silva (PROS/ES) e sua movimentação podendo ser acompanhada no site do Senado.   

Já outros dois PLs encontram-se arquivados: PL 1858/91 – R$ 1.100 para 30h 

(17/09/1991) Autor: Sigmaringa Seixas – PSDB/DF Última Ação: 2003 – Plenário/Retirado de Pauta 

por acordo dos líderes e o PL 5440/09 - R$ 4.650 p/ 44h (17/06/2009) Autor: Mauro Nazif – PSB/RO 

Última Ação: 31/01/2015 – Mesa Diretora/Arquivado nos termos do Art. 105 do Regimento Interno da 

Câmara dos Deputados. 

Dada à complexidade do cenário nacional, entende-se que uma forma de favorecer este 

debate é contextualizá-lo para as realidades regionais e realizar ações que visem à criação de pisos 

salariais regionais (estaduais e municipais). 

Assim, o sindicato vem debatendo sobre o piso e jornada para o psicólogo desde 2012 e 

possui uma proposta  PL de Piso estadual a ser implementada junto ao Poder Executivo/ALESC, assim 

como servir de parâmetro para aos Prefeitos/ Câmeras de Vereadores nos Municípios. 

Para fundamentar esta proposta de PL, contamos ainda como o estudo elaborado pelo 

Dieese-SC acerca do Estudo sobre o perfil dos psicólogos em SC bem como a média salarial acima 

referida.  

A categoria tem como bandeira de luta a jornada máxima de 30horas (PLS 511/2017) , 

por isso o sindicato defende este valor como indicativo de piso para uma jornada de 30hs. Cabendo a 

adequação do valor para uma jornada maior ou menor que 30horas. 

Para o Sindicato é muito importante que a categoria participe desta luta se aproximando 

principalmente por meio da filiação/sindicalização. Pois o número de filiados/sindicalizados em 

2021(510) é muito pequeno se comparado a número de psicóloga/os da nossa base de representação 

que são todos os psicólogos inscritos no Conselho Regional de Psicologia de SC- CRP-12 que são 

mais de 15 mil ativos. 

Um sindicato forte e representativo para fazermos as lutas como conquistar um piso 

salarial, jornada de 30h, concursos públicos entre outras lutas.  

Acreditamos que a filiação é o melhor vínculo que as/os psicólogas/os podem ter com o 

seu sindicato de categoria – o SinPsi-SC – Filie-se! 

 

Ficamos a disposição para esclarecimentos. 
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