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Até o início de abril o Sindsaúde já 
havia realizado quatro Encontros Regi-
onais dos ACS – Cariri, Baturité, Iguatu  
e Crateús. Em todos eles, a voz unísso-
na da categoria: somos contra a pro-
posta de municipalização da Conacs e a 
favor da luta por mudança de regime 
jurídico e adicional de insalubridade dos 
ACS vinculados ao Estado do Ceará.

Atualmente, os agentes são vin-
culados ao Estado por um contrato em 
que não são nem celetistas nem estatu-
tários. Caso mudem para o regime esta-
tutário, automaticamente passarão a 
ter direito ao adicional de risco de vida 
(insalubridade). 

Os encontros têm contado com 
excelente participação da categoria, 
sindicalistas de outras áreas, parla-
mentares e gestores. Em Baturité, a 
ACS de Mulungu, Auxiliadora Rocha, 
reforçou a posição contra a municipali-
zação. “Eu sou da primeira 'turma' de 
ACS, vi o que a gente passou quando 
éramos contratados pela prefeitura via 
associação e não posso aceitar isso de 
novo, temos é que melhorar”, afirma.

No mesmo sentido, a represen-

tante da CTB, Ana Paula Brandão, que 
esteve em todos os encontros, lembrou 
que quanto mais perto os ACS estive-
ram do gestor, mais fácil a ocorrência de 
assédio moral. Aproveitou para recor-
dar a capacidade de mobilização dos 
agentes, citando a conquista do repas-
se do incentivo federal.

A presidente do Sindsaúde, Marta 
Brandão, traçou um histórico recente 
da luta dos ACS pelo adicional de insa-
lubridade e a pauta que se coloca como 
urgente agora, a mudança de regime 
jurídico dos ACS vinculados ao Estado. 
"A categoria precisa ser valorizada e 
reconhecida. Antes eram vinculados às 
associações, a situação melhorou, mas 
ainda precisa melhorar", declarou.

Em Iguatu, o Encontro contou 
com a participação do deputado federal 
João Ananias (PCdoB), que reafirmou 
seu apoio à luta dos agentes comunitá-
rios de saúde, destacando que são jus-
tas as reivindicações dos trabalhadores 
e trabalhadoras. “Os agentes comuni-
tários de saúde são importantes para 
promoção da saúde e prevenção de 
doenças da população”, destacou.

 
contra a municipalização e pela 

mudança de regime jurídico!

ACS unidos

Quem cuida da saúde do Povo,  merece e precisa de respeito!

Ato no Palácio do Governo 
cobrará pauta dos ACS

Ato no Palácio do Governo 
cobrará pauta dos ACS

14/3 - Região do Cariri 26/3 - Baturité e Região do Maciço 

28/3 - Região do Iguatu 4/4 - Região de Crateús

350 agentes, 
dos municípi-
os de Altanei-
ra, Barbalha, 
Campos 
Sales, Crato, 
Nova Olinda, 
Santana do 
Cariri, Missão 
Velha, juazei-
ro do norte, 
Potengi, 
Araripe.

270 agentes, 
dos municípi-
os de Aracoi-
aba, Aratuba, 
Baturité, 
Capistrano, 
Itapiúna, 
Guaramiran-
ga, Mulungu, 
Pacoti, Pal-
mácia, 
Redenção e 
Jaguaribara.

200 agentes, 
dos municípi-
os de Acopia-
ra, Cariús, 
Catarina, 
Iguatu, Irapu-
an Pinheiro, 
Jucás, Mom-
baça, Piquet 
Carneiro e 
Quixelô.

240 agentes, 
dos municípi-
os de Tambo-
ril, Poranga, 
Quiterianópo-
lis, Monse-
nhor Tabosa, 
Ipaporanga, 
Tauá, Inde-
pendência e 
Crateús.

Esse é o recado dos mais de mil trabalhadores reunidos nos Encontros Regionais dos ACS. Confira a participação por região até agora: 

Obedecendo à deliberação dos Encontros 
Regionais dos ACS realizados pelo Sindsaúde, em 
parceria com associações, ocorrerá nesta sexta-
feira, 11 de abril, à tarde, o ato dos agentes 
comunitários de saúde no Palácio da Abolição (Av. 
Barão de Studart, 505 - Meireles) para exigir 
mudança de regime jurídico e pagamento do 
adicional de insalubridade (risco de vida).

Vamos todos e todas mostrar a nossa força e 

poder de pressionar o Estado para atender a nossa 

pauta. Somos importantes para garantir a saúde 

pública e merecemos ser valorizados!

O Encontro Regional dos 
ACS de Fortaleza e Região 
Metropolitana ocorre no dia 11 
de abril, a partir das 8h, no 
Espaço Meridional Center (Av. 
S a n t o s  D u m o n t ,  7 7 9  - 
Aldeota). A pauta é a mesma 
dos encontros anteriores: 
d eba t e r  a  p r opo s t a  d e 
municipalização da Conacs, a 
luta por mudança de regime 
j u r í d i c o  e  ad i c i ona l  de 
insalubridade, para os ACS 
vinculados ao Estado do 
Ceará.

Encontro de Fortaleza 
e Região Metropolita
ocorrerá Sexta, 11/4



 a s s e s s o r  j u r í d i c o  d o 

OSindsaúde, Vianey Martins, 
e x p l i c o u ,  e m  t o d o s  o s 

Encontros Regionais, a pauta da mudança 
de regime dos ACS no Ceará, abordando a 
lei 11.350, que dispõe sobre as atividades, 
deveres e direitos da categoria, e a lei 
estadual 14.101, que vincula os ACS do 
Ceará ao Estado, porém não em igualdade 
com os servidores.

Desde 1988, com a Constituição 
Federal, o ingresso no serviço público deve 
ocorrer por meio de concurso público. No 
entanto, a partir do governo FHC foram 
criadas emendas com exceções, como 
professor temporário, seleções públicas 
para atendimento em caso de emergência 
ou calamidade. Apesar de a Constituição 
delimitar bem os casos em que a seleção 

pública podem ser usadas, emergência ou 
calamidade, as prefeitura “fazem a festa”, 
bana l i zando,  u t i l i zando  em casos 
desnecessários, chegando ao cúmulo de 
fazer até seleção temporária para agentes 
de saúde.

Com a emenda constitucional 51 e a lei 
11.350 (que regulamenta as atividades dos 
agentes de saúde), os ACS que participaram 
de seleção pública e estavam exercendo a 
atividade em 2006 poderiam ser efetivados 
como servidores da Funasa. No Ceará, o 
governo decidiu “efetivar” a categoria de 
acordo com a emenda 51, mas com um 
acordo que não confere status nem de 
servidor, nem de celetista. Diante disso, a 
conclusão é de que os agentes de saúde 
precisam se unir para buscar o melhor, no 
caso, o regime estatutário.
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E X P E D I E N T E

Já a proposta de municipalização 
surge como um retrocesso. Agentes de 
saúde, lembram-se de quando não tinham 
vínculo com o Estado e eram pagos pelos 
municípios via associações? Foi uma 
grande luta do Sindsaúde, junto com a 
categoria, até revertermos esse quadro de 
precarização e cabresto e conquistarmos o 
atual vínculo com o Estado. Por que 
quereríamos retroceder? Não faz sentido. 
Todos sabem das péssimas condições de 
trabalho e remuneração dos servidores 
municipais, com sucessivos atrasos de 
salário e perseguições políticas, assédio 
moral.

Para completar, não há viabilidade 

jurídica na proposta de municipalização. A 

razão é muito simples: os Estados da 

República Federativa do Brasil não podem 

obrigar os municípios a legislar sobre a 

relação jurídica entre o município e os 

servidores. Neste aspecto, cada ente da 

federação (União, Estados e Municípios) 

tem autonomia para, respeitados os 

princípios constitucionais, legislar sobre a 

relação jurídica com seus servidores, 

conforme disposições contidas nos artigos 

18 e seguintes da Constituição Federal. 

Enquanto isso, a adoção do regime 

estatutário por parte do Estado do 

Ceará encontra amparo na Lei 

11.350/2006.

Proposta da Conacs Proposta da Conacs 

é inconstitucionalé inconstitucional

Proposta da Conacs 

é inconstitucional

subtítulo

Os líderes partidários e o presidente 
da Câmara, Henrique Eduardo Alves, 
fecharam acordo para votação do piso dos 
agentes comunitários de saúde entre os 
dias 13 e 14 de maio. Os líderes se com-
prometeram a não obstruir a votação do 
projeto (PL 7495/06), mesmo os que 
forem contrários à proposta do piso. Com 
isso, a oposição decidiu abrir mão da obs-
trução e permitir que a pauta seja destran-
cada, com a posterior votação de projetos 
do esforço concentrado.

Luta antiga
Em novembro do ano passado estava 

quase tudo certo para a esperada votação 
do piso nacional dos ACS, porém, mais 
uma vez, a esperança da categoria foi frus-
trada.

Nos bastidores, fala-se que a propos-
ta seria o piso em R$850,00, e não os 

R$950,00 reivindicados pela categoria. 
Esta seria uma proposta conciliatória, pois 
a pasta da Saúde continuaria enviando às 
prefeituras o mesmo valor de R$ 950. A 
diferença de R$ 100 seria a contribuição da 
União para cobrir os encargos. Nesta ver-
são, Dilma não teria que recorrer ao veto, 
já que a conta do Tesouro Nacional ficaria 
do mesmo tamanho.

É possível que a presidenta Dilma 
Rousseff esteja flexibilizando a postura a 
favor dos ACS com receio de uma derrota, 
por isso agora busca “patrocinar” um acor-
do. A presidente poderia vetar a proposta. 
Mas compraria briga com cerca de 400 mil 
votos – 360 mil agentes de saúde e 40 mil 
agentes de controle de endemias. Eles 
atuam nas equipes do programa Saúde da 
Família. Visitam lares pobres em pelo 
menos 5.288 municípios.

PISO SALARIAL NACIONAL DOS ACS E ACE

Votação poderá ocorrer em 13 de maio

ACS de todo o país realizam manifestação na Câmara Federal, em 2013, 
para pressionar pela votação do piso. Uma grande comitiva do Ceará, 
com o apoio do Sindsaúde, participou do ato. 

O assessor 

jurídico do 

Sindsaúde 

participou de 

todos os 

encontros, 

traçando um 

histórico da luta 

dos ACS, 

explicando leis e 

mostrando a 

importância da 

luta pela 

mudança de 

regime 

estatutário. 
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Entenda por que temos de 
lutar pela mudança de regime!


