APROVADA A PEC 120/2022
Após 11 anos de luta, finalmente, em 4 de maio de 2022
foi aprovada a PEC 120/2002, que garante aos Agentes
Comunitários de Saúde e de Endemias o piso nacional
de 2 salários mínimos, reconhecimento da atividade
como insalubre e aposentadoria especial.
A aprovação da PEC é resultado de anos de trabalho e
articulação política das entidades representativas das
categorias em todo o Brasil
No Paraná essa luta ficou a cargo do SINDACS –
Sindicato dos Agentes Comunitários de Saúde e do
FNARAS e articulando com os Deputados Federais e
Senadores a aprovação do novo piso para os ACS e
ACE.
Foi através disso que foi garantido o valor 800 milhões na
LOA desse ano de 2022, para pagamento do piso
nacional, que deverá ser repassado já a partir da
competência de junho de 2022.

PISO NACIONAL DE DOIS SALÁRIOS MÍNIMOS – A PARTIR DE JUN. 2022
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MAS E AGORA? QUAL O PRÓXIMO PASSO?
A PEC foi promulgada no dia 6 de maio de 2022 e já
publicada no diário de justiça.
Com isso ela passa a ter feitos imediatos e não é
necessário que os Prefeitos Municipais regulamentem.
A fim de evitar demora, aos trabalhadores o SINDACS
oficiou as prefeituras no começo do mês e está se
reunindo com os gestores a fim de que já no próximo
vencimento (junho) recebam o piso e a insalubridade
como previsto em Lei.
Alguns Prefeitos já sinalizaram que vão cumprir
integralmente a PEC, independente do repasse.

O que dizem as Lideranças?
“A aprovação da PEC 120/2022 é uma importante conquista na
valorização desses profissionais tão importantes no nosso SUS. São a
ponte entre a comunidade e Unidade de Saúde. O piso nacional, a
insalubridade e a aposentadoria especial é o justo reconhecimento do
trabalho.” – Ondna Macedo – Presidente Sindacs/PR

“Estou na luta ao lado dos ACS e ACE nos últimos 17 anos. Ainda na
época acompanhada por Ruth Brilhante. É histórico para categoria e o
resultado de uma vida de articulações políticas em busca de dignidade
e valorização. A Luta é o que nos Une.” – Dra. Elane Alves – Assessora
Jurídica - FNARAS
“A aprovação do piso nacional, insalubridade e a aposentadoria
especial vem para trazer um reconhecimento da categoria, tão
discriminada e pouco valorizada em todo o Brasil, frente ao trabalho tão
importante que temos para o SUS. É um avanço e continuaremos lutando
para melhoria continua das condições de trabalho dos ACS e ACE no
Brasil” – Valda ACS – Presidente FNARAS.

MINHA PREFEITURA NÃO PAGOU, O QUE FAZER?
Após a aprovação da PEC, o Governo Federal
Informou que ainda não possui os valores para
pagamento do novo piso até o final do ano, pelo que
as lideranças e os Deputados Federais trabalham em
emendas parlamentares a fim de garantir os recursos.
O PRESIDENTE DA CÂMARA ARTHUR LIRA INFORMOU
QUE ATÉ O DIA 5 DE JUNHO, O MINISTÉRIO DA SAÚDE
REPASSARÁ AOS MUNICÍPIOS O VALOR DO PISO.
O SINDACS acompanhará o repasse e o pagamento,
que poderá ser feito por folha suplementar ou no
próximo mês, de forma retroativa.
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O SINDACS DE CASA NOVA
Em abril de 2022 o Sindacs se mudou para uma nova sede, o que já era uma necessidade
antiga do Sindicato. Localizado na Rua General Carneiro, 50, em Curitiba, em frente ao
hospital de Clínicas, o espaço agora conta com salas de reuniões, atendimento jurídico,
espaço para assembleias e confraternizações que serão estendidas a todos os filiados, além
dos novos convênios que estão em fase de contratação. É o SINDACS maior e melhor para
atender a categoria no Paraná.
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