
 Inicialmente, um grupo de 94 
agentes de saúde foi efetivado, em 
2012, pela Prefeitura de Sobral, a par-
tir de representação feita pelo       
Sindsaúde no Ministério Publico do 
Trabalho. 

Como a Prefeitura de Sobral não se 
dispunha a resolver a situação dos 
demais ACS vinculados à Associação, 
a assessoria jurídica do Sindsaúde 
ingressou com ação judicial em 2011 
para regularização da situação funcio-
nal de 121 ACS. 

Já no dia 12 de maio deste ano, o 
juiz da 1ª Vara do Trabalho de Fortale-
za determinou que a Associação dos 
ACS de Sobral assine, imediatamente, 
a carteira profissional de 121 ACS. 
Contudo, devido ao compromisso assu-
mido pela Prefeitura na reunião de 20 

de maio, o Sindsaúde pediu ao juiz 
para suspender por trinta dias, prorro-
gáveis por mais trinta, a assinatura 
das carteiras de trabalho. 

O Sindsaúde esclarece que, ao 
contrário do que foi divulgado equivo-
cadamente para os ACS, a decisão 
judicial não manda fechar a Associa-
ção. A decisão judicial apenas deter-
mina o cumprimento de um direito de 
todo trabalhador – ter o vínculo de 
trabalho formalizado. O Sindsaúde é 
uma entidade que luta pelo direito de 
seus representados, razão pela qual 
ingressou na justiça e ficará vigilante 
para que se acabe de uma vez por 
todas este trabalho semiescravo prati-
cado com os ACS de Sobral, com a 
conivência da Prefeitura de Sobral e da 
Associação dos Agentes de Saúde de 
Sobral. 
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Durante reunião ocor-
rida no dia 20 de maio entre 
o Sindsaúde Ceará e a pre-
feitura de Sobral, represen-
tada pela secretária de 
Saúde de Sobral, Mônica 
Souza, e o procurador do 
município, Antônio Louren-
ço, ficou acordado que os 
agentes comunitários de 
saúde que prestam serviço 
à Prefeitura por meio de 
convênio com a Associação 
dos Agentes de Saúde de 
Sobral serão efetivados. 

A decisão ocorreu a 
partir de pedido do Sindsaúde, 
pois a prefeitura abriria concurso 
para todas as vagas. Agora, apenas 
as vagas remanescentes serão pre-
enchidas por meio de concurso 
público. O único obstáculo a ser 
removido diz respeito a uma ação 
movida pela Defensoria Pública, em 
que seis pessoas questionam a sele-

ção ocorrida em 2008, envolvendo 
cerca de 45 ACS. No entanto, a 
secretária de Saúde aceitou a suges-
tão do Sindsaúde de encaminhar a 
efetivação dos 82 agentes remanes-
centes (127 – 45), ao passo que 
seria feito contato com a Defensoria 
Pública e com os seis autores da ação 
que questiona a seleção para que 

ocorra o arquivamento.
A presidente do Sindsaúde, 

Marta Brandão, reforça a importân-
cia da efetivação dos ACS. “Eles tra-
balhavam há mais de seis anos para 
a prefeitura e a efetivação é muito 
justa no sentido de reconhecer esse 
tempo todo de trabalho e dar tran-
quilidade aos agentes”, afirma.

Sindsaúde conquista compromisso 
da prefeitura de Sobral em efetivar ACS

O município de Sobral 

tem 421 agentes comuni-

tários de saúde, 200 vincu-

lados ao Estado do Ceará, 

94 já efetivados pelo muni-

cípio e 127 vinculados por 

meio de convênio com a 

Associação dos ACS. Estes 

trabalham de forma preca-

rizada, isto é, não têm car-

teira assinada, FGTS e não 

recebem o terço de férias.

é a quantidade de
trabalhadores que 
a Efetivação tirará  
da precariedade

127
ACS têm direitos reconhecidos

Há mais de seis anos, o Sindsaúde atua para 
regularizar o trabalho precário dos ACS de Sobral.

No dia 20/5, a diretoria do 
Sindsáude se reuniu com os ACS na 
subsede de Sobral (foto à esquerda) 
e no mesmo dia levou as  
reivindicações à Prefeitura e ao 
Ministério Público (foto abaixo).


