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Concurso para ACS e ASACE  

2019

•ASACE – será realizado pelo AOCP,

previsto para Out/Nov (incluso no

concurso geral que disponibilizará vagas para

96 cargos).

•ACS – será realizado pela IAUPE,

previsto para Dezembro (exclusivo,

devido a condição de ter que fazer parte da

comunidade).



Ponto Eletrônico

O sistema será implantado entre os meses de

Out/Nov em algumas unidades para adaptação dos

profissionais e Fevereiro/2020 em definitivo.

•ACS – continuará assinando o ponto e fazendo o

registro eletrônico, até a entrega do tablet, prevista

para Dez/Jan.

• ASACE – registrará o ponto no smartphone.

O servidor receberá uma senha individual, onde poderá

acompanhar o sistema em tempo real. O sistema oferece

um espaço para as justificativas das ausências que

serão confirmadas pelo DGTES.



FARDAMENTOS e EPI´S

O sindicato questionou a entrega parcial

dos fardamentos em alguns distritos, a

falta de tamanhos especiais e reivindicou

a troca de fardamentos com falhas na

costura e/ou avarias.

Em resposta, a PCR autorizou a devolução dos fardamentos

com falhas e/ou avarias para que sejam realizadas as trocas

e confirmou que já foi licitado um novo lote de fardamentos,

inclusive com tamanhos especiais.

A devolução deverá ser feita em seus respectivos distritos.



PCCDV
O sindicato cobrou a realização de

cursos e a divulgação de calendário de

pagamento das progressões.

A PCR informou que será oferecido um curso de

40h e que divulgará o calendário de pagamento

das progressões logo após a publicação do

diário oficial.



PMAQ
Em discussão sobre o repasse do último

quadrimestre (abril, maio, junho e julho), houve a

grande diminuição do montante financeiro, pela

perda de mais de 120 equipes.

Mesmo assim, o sindicato exigiu que a SAD

(Secretaria de Administração) faça o repasse dos

valores aos trabalhadores referente ao quadrimestre.

O Ministério da Saúde está reformulando o programa

e já lançou novos parâmetros, onde os municípios

deverão fazer adequações em suas leis.



IFC
•METAS – serão revistas considerando as

dificuldades mesmo que em áreas planas.

•PERCENTUAIS – o sindicato solicitou a alteração

de 25%, 50% e 100% para 50%, 75% e 100%.

•PQAVS – o sindicato reivindica que o repasse

seja colocado em lei municipal e contemple o

ASACE.



PRECEPTORIA

“Turno de Educação Permanente” 

Será concedido aos profissionais

que recebem estudantes, no

momento está sob avaliação da

Procuradoria Municipal.



3º turno x Saúde na Hora

3º turno – realizado em algumas unidades,

acordados com as equipes e tem a compensação

de horas trabalhadas x horas folga.

Saúde na Hora – É um programa do governo

federal que visa ampliar o horário de atendimento

á população. As equipes cumprirão as 8h de

trabalhos em turnos diferentes. As unidades

funcionarão das 7h às 19h.



PLANTÃO EXTRA

CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO – o

ASACE deve estar apto a realizar UBV,

ter disponibilidade e informar o

interesse em participar dos plantões.

O sindicato solicitou que houvesse

rodízio entre os ASACES

interessados.



FÉRIAS E LICENÇAS

DESCONTOS EM FOLHA

•Vale refeição

•Produtividade (ADESUS)

•Vale transporte



CAMPANHAS DE VACINA

•Vacina Humana – proporção de folga

hora trabalhada x hora folga +

certificado.

•Vacina Antirrábica – 4 aux. Refeições em

pecúnia + certificado.

O sindicato solicitou o melhoramento das

estruturas dos locais de vacinação,

inclusive que ACS´s e ASACE´s possam

indicar espaços nas comunidades.



CURSO TÉCNICO PARA 

ACS e ACE

O Ministério da Saúde já está finalizando a

elaboração dos cursos técnicos que serão

ofertados aos ACS´s e ACE´s no Brasil. Com

execução prevista para o 1º semestre de 2020.

A FENASCE está acompanhando todo o

processo.

O sindicato se antecipou solicitando que a PCR esteja

preparada para dar o aporte necessário aos ACS´s e

ASACE´s (ex: transporte) para que todos e todas possam

se qualificar.



Dia do ACS e ASACE

04 de Outubro

























Alterações Estatutárias

RESUMO 

O SINDICATO FOI FORMADO EM 02 DE DEZEMBRO DE 2000, DESDE

ENTÃO O ESTATUTO NUNCA FOI ATUALIZADO.

• Alterações – O ESTATUTO SERÁ ATUALIZADO/ADAPTADO ÀS REGRAS

OBRIGATÓRIAS DO CÓDIGO CÍVIL BRASILEIRO E ABNT.

• Nome – SINDICATO DE AGENTES COMUNTÁRIOS DE SAÚDE E

AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS

• Representação Exclusiva – SINDACS PE REPRESENTA ACS E ACE NA

BASE TERRITORIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO.

• Condição da sede – SEDE PRÓPRIA

• Endereço da sede – RUA GENERAL JOSÉ SEMEÃO 104, SANTO AMARO

– CEP: 50050-120 RECIFE/PE



Alterações Estatutárias

RESUMO 

• Renovação da diretoria – PASSARÁ DE TRIÊNIO (3 ANOS) PARA 

QUADRIÊNIO (4 ANOS).

• Ampliação da Diretoria – DE 40 PARA 45 DIRETORES, SENDO 4 A MAIS 

NO CONSELHO DA EXCUTIVA E 1 NA EXECUTIVA.

• Composição da diretoria – SERÁ COMPOSTA COM  PARIDADE DE 

GÊNERO.

• Requalificação das funções da diretoria Executiva – FORAM 

REFORMULADAS AS ATRIBUIÇÕES PARA MAIOR FUNCIONABILIDADE 

E DESEMPENHO DOS CARGOS.

• Nova competência Executiva – CRIADA UMA NOVA COMPETÊNCIA 

QUE IRÁ TRATAR DE ASSUNTOS ESPECÍFICOS QUE ABRAGEM AS 

MULHERES, FOI CONSIDERADO O FATO DA CATEGORIA SER 

COMPOSTA POR MAIS DE 80% DE MULHERES.



Alterações Estatutárias

RESUMO 

• Da organização de base – AUMENTO DA PROPORÇÃO DE DELEGADOS 

(AS) QUE REPRESENTAM SEUS DISTRITOS.

• Contribuição Sindical – ALTERADO  PERCENTUAL DE 1% PARA 1,5% 

NO SALÁRIO BASE.

Obs: As alterações aprovadas pelos delegados (as) e
diretores em Assembleia no Congresso, só entrarão
em vigor a partir das devidas normalizações
exigidas pelo cartório para o registro do
modernizado Estatuto Social do SINDACS PE.


