
SIM AOS 
VETOS!
PL 6.437/2016
A FAVOR DA
GESTÃO 
MUNICIPAL

Senhor(a) Parlamentar,

A Confederação Nacional de Municipios(CNM) defende o veto parcial nº 4 de 2018 imposto ao Pro-
jeto de Lei da Câmara 56/2017 (6.437/2016, na Casa de origem) que altera as atribuições e o grau de 
formação profissional dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e dos Agentes de Combate às Ende-
mias (ACE) e pede seu apoio para a manutenção dos vetos! 

É importante entender que a supervalorização profissional além das competências e capacidades, a 
politização dos agentes e a atualização da legislação que regulamenta suas atividades têm acarretado 
uma gama de direitos e garantias trabalhistas aos ACS e ACE, porém sem agregar melhorias na qua-
lidade das atividades e das ações desenvolvidas por estes.

O PL 6.437, de 2016, fere o federalismo brasileiro ao 
estabelecer aspectos que são da competência local!

O Projeto de Lei está legislando de forma verticalizada e em desfavor dos Municípios, estabelecendo 
compromissos em um Programa criado pelo governo federal sem segurança jurídica, definindo cargos, 
carreiras, pisos salariais, jornada de trabalho e atribuições que impactam financeiramente os Municí-
pios, além de desorganizar e engessar a gestão local.
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Torna obrigatória a 
contratação dos ACS e ACE
 

O art. 1º do Projeto de Lei torna essencial e obrigató-
ria a presença do ACS nas estruturas da atenção bá-
sica de saúde e do ACE nas estruturas da vigilância 
epidemiológica e ambiental, desrespeitando a discri-
cionariedade dos gestores municipais estabelecida 
na Constituição (art. 198, §4º). 

Atividades típicas de ACS e ACE
O projeto traz para os ACS e ACE respon-

sabilidades por atividades denominadas TÍPICAS 
que já são exercidas por outras profissões já re-
gulamentadas em leis federais. O modelo proposto 
na atenção básica é de assistência multiprofissional 
em saúde da família, não comportando nesse modelo 
“atividades típicas e reserva de mercado”.

Para o desempenho das atividades propostas no pro-
jeto, será necessária formação técnica e aparelhos pa-
ra aferir temperatura, pressão arterial, peso e glicemia, 
para cada agente. O projeto responsabiliza os Mu-
nicípios para a formação técnica dos agentes e não 
define quem irá custear as despesas com a aquisição 
de equipamentos e insumos.

Obrigatoriedade de curso 
de aperfeiçoamento 
a cada dois anos

A proposta torna obrigatória a realização de cursos de 
educação continuada e de aperfeiçoamento a cada 
dois anos para os ACS e ACE, sem levar em conside-
ração as necessidades locais e regionais de formação 
e aperfeiçoamento dos agentes, e, ainda, sem definir o 
Ente que irá arcar com as despesas desses cursos, o 
que certamente será lançado sobre os Municípios. Sa-
be-se da importância de capacitação continuada e de 
aperfeiçoamento para o desenvolvimento de ações na 
saúde, mas o programa é federal, de executabilidade 
municipal, e a política não pode ser somente a cargo 
dos Municípios, sem indicação de responsabilidades 
dos outros Entes e a específica fonte de financiamento. 

DEFENDA JUNTO COM OS MUNICÍPIOS A MANUTENÇÃO 
DOS VETOS PRESIDENCIAIS AO PROJETO DE LEI 6.437/2016!

• RESPEITAR A AUTONOMIA MUNICIPAL;
• PROMOVER A SAÚDE DA FAMÍLIA DE ACORDO COM AS 

REALIDADES LOCAIS;
• SER MUNICIPALISTA!

O VETO PRESIDENCIAL DEVE SER MANTIDO. POR QUÊ? 
Formação técnica, jornada 
de trabalho e indenização 
de transporte

Este veto é de máxima importância à sua manuten-
ção! Se derrubado o veto, impactará financeiramen-
te os Municípios e engessará a gestão da saúde da 
família em âmbito local!

Mais uma vez quem paga as despesas são os Mu-
nicípios. A proposta responsabiliza os Estados, o 
Distrito Federal e os Municípios pela realização de 
curso técnico de ACS e ACE de 1.200 horas míni-
mas. Essa é uma competência da União, estabeleci-
da no art. 5º da Lei 11.350/2006.

Flexibiliza a jornada de trabalho dos agentes, defi-
nindo 30 horas para atividades de campo e 10 ho-
ras semanais para planejamento. Ou seja, 40 horas 
mensais ou 5 dias do mês dedicados apenas para 
planejamento, avaliação, detalhamento das ativida-
des, registro de dados, formação e aprimoramen-
to técnico, engessando as atividades semanais dos 
ACS e ACE. Iniciativas que podem ser realizadas a 
qualquer tempo, inseridas no planejamento maior 
das ações e de acordo com a realidade e organiza-
ção local.

Destacamos que o planejamento, a avaliação e o de-
talhamento das atividades devem ser desenvolvidos 
em conjunto com os membros da equipe de Saúde 
da Família e de acordo com a necessidade, a perio-
dicidade e as especificidades locais.

Se derrubado este veto, haverá impacto direto 
nos Municípios! 

A proposta cria uma nova despesa e sem plane-
jamento orçamentário e financeiro para os Muni-
cípios, quando torna obrigatória a indenização de 
transporte. Os Municípios não podem assumir uma 
nova despesa em momento de crise econômica. 
Temos que seguir o exemplo do Novo Regime Fis-
cal criado pelo governo federal e que congelou os 
seus gastos durante 20 anos (Emenda Constitucio-
nal 95/2016).


