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Esclarecimento aos Agentes Comunitários de
Saúde e Agentes de Combate a Endemias sobre
o Plano de Cargos e Salários e Transposição do
Regime Celetista para Estatutário

N

os últimos sete anos, temos conquistado diversos direitos importantes para os Agentes. Em 2007
conseguimos que os Agentes fossem contratados diretamente pela PMF, o que proporcionou um aumento de 50% (cinquenta por cento) no aumento da remuneração deste setor. Em 2012 conseguimos a extensão de benefícios como o atestado social e licença maternidade e amamentação de seis meses
e um aumento real de 26% (vinte e seis por cento). Em 2013 conseguimos um aumento real de 30% (trinta
por cento) para o setor. Em 2014 conseguimos arrancar, depois de duas greves, a estabilidade no emprego
e o PLC 1347/14, que trata do Plano de Cargos e Salários dos Agentes, construídos nos mesmos termos
que os estatutários. No plano de carreira proposto, os Agentes terão de saída um incremento de 20% (vinte
por cento) na remuneração. Estas são conquistas significativas para o setor e que foram fruto das greves
que toda a categoria fez durante esse período.
No entanto, outra reivindicação importante dos Agentes tem sido tratada nas últimas datas-bases (2012,
2013 e 2014) pelo Sindicato junto ao Executivo sem sucesso, que é a transposição dos Agentes do regime
celetista para o regime estatutário. O Sindicato nunca se posicionou contrário a esta iniciativa, mas sempre
ponderou com os Agentes dos riscos jurídicos desta medida. Assim que terminamos nossa greve, em maio
de 2014, o Executivo Municipal enviou para a CMF os Projetos de Leis Complementares nº 1346/14 (PCCS
do Civil) e o de nº 1347/14 (PCS dos Agentes). Na mesma época o Vereador Badeko retomou o debate do
PLC 1209/12 que trata da alteração do regime jurídico dos Agentes. O Sindicato posicionou-se favorável
à medida, estando presente no diálogo com os vereadores, inclusive no dia da votação do projeto que foi
aprovado por unanimidade. Imediatamente nos posicionamos frente ao Executivo Municipal cobrando do
Prefeito que sancionasse o projeto. O Prefeito vetou o projeto no dia 04 de julho de 2104.
Na última assembleia extraordinária da PMF, ocorrida no dia 07/08/2014, houve um considerável descontentamento e confusão a respeito da posição da Direção do Sintrasem e do Conselho Deliberativo por
parte dos ACSs e dos ACEs. Alguns Agentes presentes acusaram o Sindicato de ser contra a transposição,
o que não é verdade.
O que aconteceu é que os Vereadores Ricardo Camargo e Badeko fizeram uma proposta de emenda ao
PLC 1346/14 (PCCS do Civil), propondo a inclusão direta dos Agentes neste plano, contrariando o Acordo
Coletivo de Trabalho firmado pelo Sindicato com o Executivo Municipal após o término da greve de maio
de 2014. A proposta de inclusão direta dos Agentes ao novo PCCS é considerada inconstitucional, por ter
vício de origem. Ou seja, ela só poderia acontecer por projeto vindo do Prefeito. Caso concordássemos com
tal emenda colocaríamos em risco o PCCS do Civil para todos os servidores do Quadro Civil, inclusive os
próprios Agentes.
Aprovamos na Assembleia o seguinte encaminhamento: continuaremos a batalha pela aprovação dos
dois PLCs (PCCS do Civil e PCS dos Agentes) e nos manifestaremos junto aos vereadores solicitando a
derrubada do veto do Prefeito ao PLC 1209/12 que trata da transposição dos Agentes para o quadro estatutário. Tal medida nos dá segurança jurídica e política de que o pessoal do Quadro Civil e os Agentes terão
garantidos os respectivos planos de carreira e deixa aberta a possibilidade da transposição dos Agentes
para o regime estatutário.
O Sindicato esteve e sempre estará de portas abertas para os Agentes e suas demandas. Por isso, é
importante se sindicalizar, participar das nossas instâncias e buscar informações constantemente.

Estamos unificados na luta!

