
 O SINDICATO é a única instituição que tem poderes e atribuições constitucionais de representar 

e defender os trabalhadores e trabalhadoras da categoria profissional, lutar pela valorização da 

categoria profissional e lutar pelos direitos e valorização da classe trabalhadora. Mas o SINDICATO, 

para ser forte e cumprir suas atribuições, precisa que o trabalhador e a trabalhadora cumpra o seu dever 

de classe, sendo associado/a e participando da organização e da ação coletiva da categoria profissional 

e da classe trabalhadora. Essa também é uma questão de consciência de classe. Quem ganha salário é 

trabalhador(a) que vende sua força de trabalho e depende dos direitos trabalhistas conquistados e 

mantidos pela luta dos trabalhadores e trabalhadoras organizados(as) em seus SINDICATOS.
 O trabalhador(a) que não é associado(a) ao seu SINDICATO, ao invés de somar com seus 

colegas de profissão, acaba sendo um peso a ser carregado pelos colegas de profissão e da classe 

trabalhadora.

 Faça a sua ficha de sindicalização física ou eletrônica pelo link do site do SINDICATO: 

http://sitespmchr.org.br/associe-se/

 Você que ainda não é sindicalizado/a, pense bem, cumpra com o seu dever de trabalhador(a).

Ser sindicalizado(a) é um dever e compromisso de classe!

 Juntos somos mais fortes na luta por esse novo direito trabalhista a ser conquistado!

Acompanhe esse movimento em nossas redes e participe das atividades.

Site: sitespmchr.org.br sitespmchr sitespmchr Sindicato Dos Municipários de Chapecó e Região
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 Agora vamos pressionar os(as) Senadores(as) para que votem logo o mesmo texto para que 

o Piso Salarial Nacional de 2 (dois) salários mínimos, o pagamento de insalubridade e a 

aposentadoria especial sejam uma realidade na vida das trabalhadoras e trabalhadores ACS e 

ACE de todo Brasil. 

 Se você ACS e ACE ainda não é associado(a), faça sua ficha de sindicalização e venha 

somar forças nas lutas em defesa dos direitos e valorização dos trabalhadores e trabalhadoras!

 Fique atento(a) e participe das mobilizações que faremos para acelerar a votação do mesmo 

texto no Senado Federal.

 Piso Salarial Nacional de 2 (dois) salários mínimos, pagamento de insalubridade e 

aposentadoria especial das ACS e ACE é mais uma luta do movimento sindical e dos trabalhadores 

e trabalhadoras associados(as).

 A Câmara dos Deputados aprovou no dia 

24 de março a Proposta de Emenda 

Constitucional (PEC) 22 de 2011. Confira no 

verso o texto aprovado. Se o mesmo texto 

for aprovado também no Senado Federal, 

os(as) Agentes Comunitários(as) de Saúde 

(ACS) e os(as) Agentes de Combate a 

Endemias (ACE) terão Piso Salarial  

Nacional de 2 (dois) salários mínimos, 

insalubridade e aposentadoria especial.

 O Sindicato somos nós! Se você já é associado(a), parabéns! Você está contribuindo para 

essa luta que logo deverá ser uma grande conquista!

Greve das ACS e ACE em Chapecó - 09 de setembro de 2013

PISO SALARIAL NACIONAL DE 2 SALÁRIOS MÍNIMOS, 

INSALUBRIDADE E APOSENTADORIA ESPECIAL DE ACS E ACE

FORAM APROVADOS NA CÂMARA DOS DEPUTADOS

AGORA A LUTA É NO SENADO FEDERAL



Acrescenta os §§ 7º, 8º, 9º, 10 e 11 ao art. 198 da 

Constituição Federal, para dispor sobre a 

responsab i l i dade  finance i ra  da  Un ião , 

corresponsável pelo Sistema Único de Saúde 

(SUS), na política remuneratória e na valorização 

dos profissionais que exercem atividades de 

agente comunitário de saúde e de agente de 

combate às endemias.

§7º O vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias 

fica sob responsabilidade da União, e cabe aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios 

estabelecer, além de outros consectários e vantagens, incentivos, auxílios, gratificações e 

indenizações, a fim de valorizar o trabalho desses profissionais.

§11. Os recursos financeiros repassados pela União aos Estados, ao Distrito Federal e aos 

Municípios para pagamento do vencimento ou de qualquer outra vantagem dos agentes 

comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias não serão objeto de inclusão no 

cálculo para fins do limite de despesa com pessoal.”(NR)

CÂMARA DOS DEPUTADOS, 24 de março de 2022.

AS MESAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E DO SENADO FEDERAL, nos termos do § 3º do 

art. 60 da Constituição Federal, promulgam a seguinte Emenda ao texto constitucional:

Art. 1º O art. 198 da Constituição Federal passa a vigorar acrescido dos seguintes §§ 7º, 8º, 9º, 10 

e 11:

§8º Os recursos destinados ao pagamento do vencimento dos agentes comunitários de saúde e 

dos agentes de combate às endemias serão consignados no orçamento geral da União com 

dotação própria e exclusiva.

§9º O vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias 

não será inferior a 2 (dois) salários mínimos, repassados pela União aos Municípios, aos Estados 

e ao Distrito Federal.

§10. Os agentes comunitários de saúde e os agentes de combate às endemias terão também 

somados aos seus vencimentos adicional de insalubridade e aposentadoria especial em razão 

dos riscos inerentes às funções desempenhadas.

“Art. 198. ............................ .................................................
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Confira aqui o texto da PEC 22 de 2011 

aprovado na Câmara dos Deputados no dia 24 de março de 2022
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