
O próximo passo é aprovar lei que regulamente a Emenda nº 63 
e estabeleça o valor do piso e a regulamentação das atividades desses profissionais

Congresso promulga PEC que dispõe sobre piso salarial e plano de carreira
 para Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias 

A Proposta de Emenda Constitucional 
(PEC) nº 54/2009, que dispõe sobre Piso 
Salarial Nacional e Plano de Carreira para os 
Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e 
Agentes de Combate às Endemias (ACE), foi 
promulgada pelo Congresso Nacional no dia 4 
de fevereiro de 2010, e recebeu o número de 
Emenda Constitucional nº 63.

O deputado estadual Zé Neto (PT/BA), um 
dos principais defensores dos Agentes, 
comemorou mais essa importante conquista 
ao lado da categoria. O parlamentar lembrou 
que, antes da Emenda nº 63, os ACS's e ACE's 
de todo o Brasil já haviam obtido uma 
histórica. Em junho de 2006 entrou em vigor 
outra Emenda Constitucional, a de nº 51, que 
permitiu a contratação dos Agentes por meio 
de processo seletivo sem a necessidade de 
realização de concurso público o que, na 
época ,  benef ic iou  mi lhares  desses  
profissionais que passaram a ter direito a uma 
carteira de trabalho.

O próximo passo é aprovar, no Congresso, 
Lei Federal que regulamente a Emenda nº 63 e 
estabeleça o valor do piso salarial base e a 
regulamentação das atividades da categoria. 
Atualmente, encontra-se em tramite nas 
comissões o Projeto de Lei nº 6.111/09, que 

vitória 

Zé Neto promove Sessão Especial, na Assembleia, no dia 
15 de abril, para discutir desprecarização, piso salarial e

plano de carreira dos ACS e ACE da Bahia
O mandato do deputado 
Zé Neto realiza no dia 
15 de abril (quinta-
feira), às 14h30, no 
plenário da Assembleia 
Legislativa da Bahia, 
em Salvador,  uma 
Sessão Especial para 
discutir as condições 
t r a b a l h i s t a s  d o s  
Agentes Comunitários 
de Saúde e Agentes de 
Combate às Endemias. 

63 – que dispõe sobre o 
Piso Salarial Nacional e o 
Plano de Carreira para 
estes profissionais –, bem 
como, suas possibilidades 
de avanço.
Além de membros da 
categoria de diversos 
m u n i c í p i o s ,  d e v e m  
comparecer à Sessão 
r e p r e s e n t a n t e s  d a  
Secretaria de Saúde da 
B a h i a  ( S e s a b ) ,  d o s  
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Minis tér ios  Públ ico  
Estadual e do Trabalho e 
d o  S i n d i c a t o  d o s  
Servidores da Saúde do 
Estado (SindSaúde-BA). 
O deputado Zé Neto 
reitera o convite a todos 
os  companheiros e 
companheiras da luta a 
participarem de mais um 
importante encontro – o 
terceiro promovido por 
seu mandato.

Os temas abordados no encontro, que 
contará com a presença de Agentes de 
todo o estado, serão a desprecarização 
dos ACS e ACE baianos e a Emenda nº 

D i g a o q u e p e n s a , a c e s s e : w w w. z e n e t o . c o m . b r

Em 2006, sessão reúne cerca de 4.500 
ACS e ACE na Assembléia

 Zé Neto ao lado de Agentes no Congresso Nacional, em Brasília

altera a Lei nº 11.350/06, que institui o piso salarial dos Agentes em dois 
salários mínimos base, bem como jornada de 40 horas semanais e Plano de 
Cargos, Carreira e Remuneração (PCCR), conforme estabelece a PEC 
391/09.

Para Zé Neto, a expectativa é que “daqui até maio, consigamos aprovar 
a regulamentação deste projeto de lei”. Ao lado do relator da lei e atual 
secretário do Planejamento do Estado, Walter Pinheiro, Zé Neto 
contribuiu na construção jurídica da Emenda nº 51. 



A trajetória política do deputado Zé Neto  se entrelaça com a 
história dos Agentes de Saúde da Bahia há mais de 20 anos. 
Neste período, o parlamentar foi advogado da Associação dos 
Agentes Comunitários de Saúde de Feira de Santana e da 
Federação Baiana dos ACS, lutando pela regulamentação da 
profissão e pela garantia de permanência nos programas.

Já como deputado, tem realizado uma marcha pelo 
interior da Bahia dialogando com sindicatos, associações e 
principalmente com gestores municipais, com o intuito de 
fazer com que estes cumpram a legislação em vigor, 
contratando os Agentes de forma legal, desprecarizando os 
vínculos com as categorias em todo a Bahia, assim como 
garantindo-lhes maiores direitos. 

Em maio de 2006, Zé Neto realizou uma das maiores 
sessões da história da Assembleia Legislativa, reunindo cerca 
de 4.500 Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de 
Combate às Endemias de mais de 160 municípios baianos. O 
objetivo foi discutir a regularização da profissão, visando o 
reconhecimento do serviço prestado por esses profissionais 
de saúde no Brasil. 

Dando continuidade ao trabalho, em setembro de 2008 o 

Mandato da Luta promoveu outra Sessão Especial que 
superou as expectativas de público, quando milhares de 
ACS e ACE ocuparam o plenário e as galerias da Casa 
Legislativa. Na ocasião, discutiu-se a implementação 
da Portaria 1.234 do Ministério da Saúde, que 
estabeleceu o valor de R$ 581,00 de incentivo de 
custeio dos Agentes aos gestores municipais para 
manutenção do Programa Saúde da Família (PSF), além 
da continuidade na desprecarização dos vínculos em 
parceria com o Governo do Estado. 

Outro encontro marcante ocorreu em julho de 2009, 
reunindo cerca de mil profissionais que lotaram o 
auditório da Faculdade de Direito da UFBa, em 
Salvador. A audiência pública com o tema "Melhorias 
das Condições de Trabalho e Desprecarização dos 
Vínculos dos Agentes de Combate às Endemias", 
promovida pelo mandato do deputado Zé Neto, debateu 
perspectivas das relações trabalhistas, melhoria salarial, 
o processo de seleção pública para a contratação dos 
Agentes, esclareceu questões sobre os direitos 
assegurados pela legislação e tratou da desprecarização 
dos vínculos, um dos principais pleitos da categoria.

Cabaceiras do Paraguacú Candeias Com o Presidente da Câmara 
dos Deputados, Michel Temer

Zé Neto: Mais de 20 anos NA LUTA ao lado dos Agentes
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