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Oficio Circular n. 03/2022 

Fortaleza (CE), 20 de abril de 2022 

 

À(o) 

Ilmo(a) Sr(a) Prefeito(a)  

  

 

 

Assunto: Reajuste de salário dos ACS e ACE 

 

 

                                    Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Serviços 

de Saúde no Estado do Ceará – SINDSAUDE, por seu represente legal, adiante 

assinado(a), solicita que a gestão desse Município adote as providências legislativas 

necessárias para reajustar o salário  dos Agentes Comunitários de Saúde e dos 

Agentes de Combate às Endemias vinculados ao quadro efetivo de pessoal desse 

Município, considerando que: 

a) a Constituição Federal, em seu Art 37, X, prevê a revisão anual da remuneração 

dos servidores públicos; 

b)  a Lei 11.350/2006, em seu Art. 9-A, § 5º, estabelece o reajuste anual do piso 

salarial dos ACS e ACE; 

c) a inflação de 2021 ultrapassou os dez por cento e em 2022 não dá sinais de 

redução, ensejando a necessidade de reposição salarial para que estes 

servidores possam honrar seus compromissos financeiros, agora agravados 

pelo reajuste de 25% na conta de energia; 

d) no âmbito do Congresso Nacional já foi aprovada previsão orçamentária para 

que fixação do piso salarial de R$ 1.750,00 para estes profissionais; 
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e) vários municípios promoveram, neste exercício, a revisão anual de salário ou 

implantaram o piso salarial para os ACS e ACE; 

f) o Estado do Ceará reajustou, pelo INPC de 2021, o salário dos Agentes 

Comunitários de Saúde cedidos aos municípios, revelando-se necessária o 

reajuste do salário dos ACS/ACE municipais, a fim de preservação da isonomia 

salarial, bastante salutar para o desempenho das atividades laborais destes 

profissionais. 

                                        Isto posto, esperando seja acolhido o pleito, acima 

veiculado, apresentamos nossos agradecimentos.  

                                         Atenciosamente,  

 


