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A luta fAz a lei!
Sindicatos, ACS e ACE, com a EC 120, conquistam piso nacional 

de dois salários mínimos, insalubridade e aposentadoria especial

Sindicatos, Cofen/Coren, auxiliares, técnicos(as) e enfermeiros(as) 

conquistam o PL 2564/2020 e a PEC 11/2022; a continuidade da nossa 

luta garantirá a aprovação final do piso salarial nacional da enfermagem

Dirigentes do SITESPM-CHR Lizeu Mazzioni e Manira Schmitz na manifestação em Brasília 

no dia 04/05/2022 em que foram aprovados o PL 2564 e a EC 120

Ato 8M em Chapecó - 08/03/2022

Sindicalização dos(as) ACS e ACE em Abelardo Luz Greve dos(as) Auxiliares de Enfermagem de Xaxim -2015

ACS e ACE na greve da categoria de 2013 em Chapecó



Art. 1º - O art. 198 da Constituição Federal passa 

a vigorar acrescido dos seguintes §§ 7º, 8º, 9º, 10 

e 11: 

 § 9 º  O  v e n c i m e n t o  d o s  a g e n t e s 

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, em razão dos riscos inerentes às 

funções desempenhadas, aposentadoria 

especial e, somado aos seus vencimentos, 

adicional de insalubridade.

 Art. 198 [As ações e serviços públicos de 

saúde integram uma rede regionalizada e 

hierarquizada e constituem um sistema único, 

organizado de acordo com as seguintes 

diretrizes]:

 Art. 2º Esta Emenda Constitucional entra 

em vigor na data de sua publicação. 

 §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. 

  §11. Os recursos financeiros repassados 

pela União aos Estados, ao Distrito Federal e aos 

Municípios para pagamento do vencimento ou de 

qualquer  out ra 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)

                                                                                                      

Brasília, em 5 de maio de 2022.

 § 7 º  O  v e n c i m e n t o  d o s  a g e n t e s 

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. 

 

 O vencimento mínimo dos agentes 

comunitários de saúde e agentes de combate a 

endemias, a partir do dia 05, não pode ser 

menos de R$ 2.424,00. Já é direito do 

trabalhador e trabalhadora ACS e ACE receber 

esse novo piso na folha de pagamento de maio. 

Portanto, é dever do prefeito cumprir a 

Constituição Federal e fazer o pagamento 

desse novo valor.  

 O terceiro direito conquistado na EC 120, 

e também muito importante, é a aposentadoria 

especial a ser regulamentada. 

 Piso de 2 salários mínimos, adicional de 

insalubridade e aposentadoria especial para 

ACS e ACE é uma conquista da luta dos 

trabalhadores e trabalhadoras da categoria 

organizados pelos sindicatos, federações, 

confederações e centrais sindicais. É uma 

conquista da organização sindical e da luta da 

classe trabalhadora!

 Com a Emenda Constitucional (EC) 120 

conquistamos o novo piso salarial nacional 

dos/as agentes comunitários de saúde e dos/as 

agentes de combate a endemias de, no 

mínimo, dois salários mínimos. E também, o 

adicional de insalubridade e a aposentadoria 

especial.

 Agora a luta é para o prefeito cumprir a 

Constituição Federal, fazer o pagamento do 

novo piso e insalubridade, de forma a respeitar 

o direito dos/as ACS e ACE.  

Nº 120, DE 5 DE MAIO DE 2022

EMENDA CONSTITUCIONAL  

 

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

da Constituição Federal, para dispor sobre a 

responsab i l idade finance i ra  da União, 

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. 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: 

 Também é direito do trabalhador e 

trabalhadora ACS e ACE o adicional de 

insalubridade. É dever do prefeito incluir na lei 

municipal e fazer o pagamento do adicional de 

insalubridade.

 A luta nacional fez a lei - conquistou a 

Emenda Constitucional 120. 

 O Sindicato já protocolou ofício nas 

prefeituras para cobrar o pagamento do novo 

piso e insalubridade na folha de pagamento de 

maio.

 

Novo Piso de

 R$ 2.424,00 dos(as) 

ACS e ACE deve ser 

pago a partir de maio



Piso Salarial Nacional da Enfermagem, já!
               O piso salarial nacional da enfermagem avança e deverá ser aprovado em breve na legislação federal 

para ser implementado na legislação municipal e pago aos trabalhadores e trabalhadoras da 

enfermagem, ainda esse ano.

              Senadores/as aprovaram o Projeto de Lei (PL)  2564 de 2020 em novembro de 2021.

 Deputados/as federais aprovaram o PL 2564 de 2020 no dia 04 deste mês com milhares de 

trabalhadores e trabalhadoras em Brasília (organizados e mobilizados pelos sindicatos, Cofen e Corens) 

cobrando a votação e aprovação. Nosso sindicato esteve presente em Brasília com os dirigentes Lizeu 

Mazzioni e Manira Schmitz e com as centenas de mensagens dos colegas da categoria enviadas aos 

parlamentares via whatsapp.  

 Durante as manifestações no dia 04, senadores/as e deputados/as federais assumiram o 

compromisso de aprovar rapidamente uma Emenda Constitucional (EC) para viabilizar a implementação 

do piso salarial nacional da enfermagem no setor público e privado. Inclusive apresentaram a Proposta de 

Emenda Constitucional (PEC) 11 de 2022 no Senado Federal (confira o texto no verso).

 A organização, a mobilização e a luta da categoria precisam continuar pela aprovação da PEC 11 de 

2022 e a sanção do PL 2564 pelo Presidente da República, para o piso salarial nacional da enfermagem 

virar lei e entrar na folha de pagamento dos trabalhadores e trabalhadoras da enfermagem o mais breve 

possível.

Parágrafo único. O piso salarial dos servidores de que tratam os arts.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1º A Lei nº 7.498, de 25 de junho de 1986, passa a vigorar acrescida dos seguintes arts. 15-A, 15-B, 15-C e 15-D:

“Art. 15-A. O piso salarial nacional dos Enfermeiros contratados sob o regime da Consolidação das Leis do 

Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, será de R$ 4.750,00 (quatro mil, 

setecentos e cinquenta reais) mensais.

I – 70% (setenta por cento) para o Técnico de Enfermagem;

II – 50% (cinquenta por cento) para o Auxiliar de Enfermagem e para a Parteira.”

“Art. 15-B. O piso salarial nacional dos Enfermeiros contratados sob o regime dos servidores públicos civis da 

União, das autarquias e das fundações públicas federais, nos termos da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, 

será de R$ 4.750,00 (quatro mil, setecentos e cinquenta reais) mensais.

Parágrafo único. O piso salarial dos servidores de que tratam os arts. 7º, 8º e 9º desta Lei é fixado com base no piso 

estabelecido no caput deste artigo, para o Enfermeiro, na razão de:

I – 70% (setenta por cento) para o Técnico de Enfermagem;

II – 50% (cinquenta por cento) para o Auxiliar de Enfermagem e para a Parteira.”

“Art. 15-C. O piso salarial nacional dos Enfermeiros servidores dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e 

de suas autarquias e fundações será de R$ 4.750,00 (quatro mil, setecentos e cinquenta reais) mensais.

Parágrafo único. O piso salarial dos profissionais celetistas de que tratam os arts. 7º, 8º e 9º desta Lei é fixado com 

base no piso estabelecido no caput deste artigo, para o Enfermeiro, na razão de:

7º, 8º e 9º desta Lei é fixado com base no piso estabelecido no caput deste artigo, para o Enfermeiro, na razão de:

I – 70% (setenta por cento) para o Técnico de Enfermagem;

II – 50% (cinquenta por cento) para o Auxiliar de Enfermagem e para a Parteira.”

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

§ 1º O piso salarial previsto na Lei nº 7.498, de 25 de junho de 1986, entrará em vigor imediatamente, assegurada a 

manutenção das remunerações e dos salários vigentes superiores a ele na data de entrada em vigor desta Lei, 

independentemente da jornada de trabalho para a qual o profissional ou trabalhador foi admitido ou contratado.

§ 2º Os acordos individuais e os acordos, contratos e convenções coletivas respeitarão o piso salarial previsto na 

Lei nº 7.498, de 25 de junho de 1986, sendo considerada ilegal e ilícita a sua desconsideração ou supressão.

“Art. 15-D. O piso salarial previsto nesta Lei será atualizado, anualmente, com base no Índice Nacional de Preços 

ao Consumidor (INPC).”

Essa é a redação do PL 2564 de 2020 aprovado no Senado Federal em 

novembro de 2021 e no dia 04 de maio na Câmara Federal. Confira a redação:

Altera a Lei nº 7.498, de 25 de junho de 1986, para instituir o piso salarial 

nacional do Enfermeiro, do Técnico de Enfermagem, do Auxiliar de 

Enfermagem e da Parteira.



 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

Fanpage: Sindicato dos Municipários de Chapecó e Região 

Marcia Silva - 98428-2960 - Secretaria Geral e Assistência Social; Xanxerê: Maria Izabel Girotto - 98428-1703; 

Telefone/whatsapp: (49) 3330-4100 Site: www.sitespmchr.org.br - Instagran: SITESPMCHR 

Abelardo Luz: Joarez Wegher - 98428-2425; Xaxim: Silvia Katia Koloske - 98428-2548; 

Maravilha: Jair Fulber - 98428-2442; Faxinal dos Guedes: 98428-2429 - Adriano Weirich. 

 Contato direto com os/as dirigentes (telefone/whatsapp):  Vania Barcellos - 98428-2762 - Presidenta;  

Chapecó: Lizeu Mazzioni - 98428-2781 - Geral e Educação; Manira Schmitz - 98428-2434 - Saúde e Convênios;  

Sede: Rua Rui Barbosa, 274 E, Edifício 1º de Maio - 1º andar, Centro, Chapecó- SC - CEP: 89801-040  

Pinhalzinho: Marilene Lauermann - 98428-2783; 

Diagramação: Silvia Menegatti - Tiragem 3.000 exemplares

Pesquisa e elaboração dos dados e textos: Lizeu Mazzioni e Manira Schmitz  

Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Municipal de Chapecó e Região - SITESPM-CHR 

 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, que 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.
 Você que ainda não é sindicalizado/a, pense bem, cumpra com o seu dever de trabalhador(a).
 Faça a sua ficha de sindicalização física ou eletrônica pelo link do site do SINDICATO: 

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

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

Art. 198. ......................................................................................................................

§7º Lei federal instituirá pisos salariais profissionais nacionais para o enfermeiro, o técnico de 

enfermagem, o auxiliar de enfermagem e a parteira, a serem observados por pessoas jurídicas de direito 

público e de direito privado.

§ 8º A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, até o final do exercício financeiro em que for 

publicada a lei de que trata o § 7º, elaborarão ou adequarão os respectivos planos de carreiras de modo a 

atender aos pisos estabelecidos para cada categoria profissional.” (NR)

Art. 2º Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação.

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 A Constituição Federal passa a vigorar com as seguintes alterações:

Essa é a redação da Proposta de Emenda Constitucional (PEC) Nº 11 de 2022 

que tem acordo de aprovação dos Senadores/as e Deputados/as Federais.

Institui o piso salarial nacional do Enfermeiro, do Técnico de Enfermagem, 

do Auxiliar de Enfermagem e da Parteira.

  Continue acompanhando e participando da luta pela aprovação da PEC 11/2022 

e sanção do PL 2564/2020, para a Emenda Constitucional e a Lei do piso salarial 

nacional da enfermagem entrar em vigor e garantir o respectivo pagamento pelas 

prefeituras. 
Observação: a Emenda Constitucional (EC) é aprovada e promulgada conjuntamente pelo Senado e a Câmara Federal 

(senadores/as e deputados/as federais). O Projeto de Lei (PL), além da aprovação do Senado e da Câmara Federal 

(senadores/a e deputados/as federais), para virar lei precisa também da sanção do Presidente da República. 
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