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Impacto	Financeiro	da	PEC	22/2011	
 

A proposta para a PEC 22 tem novos critérios para o reajuste do piso salarial dos 

Agentes Comunitários de Saúde – ACS e dos Agentes de Combate às Endemias – ACE. 

A proposta é a seguinte: 

Propõe o piso salarial de R$ 1.600; 
Data base em 1º de janeiro de cada ano; 
Reajuste correspondente a: 

 

Impacto Financeiro – Piso atual 

Para calcular o impacto financeiro será levado em consideração os seguintes parâmetros: 

• Total de ACE e ACS: 89.708 e 259.916 respectivamente. 
• Piso Atual: R$ 1.014 

 
De acordo com a legislação atual, o governo federal repassa R$ 1.014 para cada ACE e 

ACS que a prefeitura tiver, portanto, hoje as prefeituras recebem por ano o montante de R$ 

4,6 bilhões para arcar com os salários.	

Tabela 1 – Repasse federal para o piso salarial dos ACS e ACE, segundo a UF. Brasil, 2017. 
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O custo com os encargos trabalhistas fica a cargo das Prefeituras, portanto, para se calcular o 

impacto do atual do piso salarial aos cofres municipais, foi levado em consideração o custo 

com o INSS Patronal, FGTS, PIS, Salário família e Sistema S. 

Tabela 2 – Impacto financeiro do piso salarial dos ACE e ACS nas finanças municipais, segundo 
a UF. Brasil, 2017. 

 

Na tabela acima, o custo estimado do pagamento dos ACE e ACS com os encargos em 2017 

será de R$ 6,5 bilhões e o governo repassará R$ 4,6 bilhões. Por tanto, a manutenção do 

Programa de ACS e dos ACE, comprometerão R$ 1,9 bilhão dos recursos próprios dos 

Municípios. 

Impacto Financeiro Com a PEC 

Para calcular o impacto financeiro será levado em consideração os seguintes parâmetros: 

• Total de ACE e ACS: 89.708 e 259.916 respectivamente. 
• Piso Atual: R$ 1.014 
• Piso PEC 22: R$ 1.600 
• Expectativa da variação do IPCA 2017: 3,7% 
• Expectativa da variação do PIB 2017: 0,50% 
• Reajuste anual de 20% 

 
Ao levar em consideração os critérios definidos na PEC 22/2011, se aprovada ainda em 2016, 

com o reajuste do piso salarial de R$ 1.014,00 para R$ 1.600,00, o crescimento será de 

57,8%. Porém, já em 1º de Janeiro de 2018, o crescimento do piso salarial dos ACS e ACE 

será superior a 96%. Crescimento incompatível com a realidade econômica nacional. 
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Com base nos critérios da PEC o piso dos ACE e ACS em 2018 seria de R$ 1.987, e análogo ao 

impacto do piso atual, o Ministério da Saúde teria que repassar aos Municípios o valor superior 

a R$ 9 bilhões para arcar com a despesa do piso salarial dos ACE e ACS. Um crescimento de 

80,9%. Crescimento bem acima de qualquer realidade financeira. Logo em período de ajustes 

ficais severos. 

Tabela 3 – Impacto financeiro da PEC 22/2011, segundo a UF. Brasil, 2017. 

 

Se for levado em consideração o gasto com os encargos salariais, o custo aumentaria de R$ 9 

bilhões para R$ 12,7 bilhões em 2018 (Tabela 3). Para os Municípios o impacto financeiro é 

bem mais severo, pois os encargos salariais aumentam de acordo com o piso salarial ou com o 

vencimento base. Em 2017, os Municípios irão gastar só com encargos o total de R$ 1,9 

bilhão. Com a aprovação da PEC 22, essa despesa aumentaria para R$ 3,7 bilhões, um 

aumento de 94,7% e, com certeza, esse impacto irá prejudicar bastante as contas municipais. 

Um fator preponderante para o posicionamento da CNM, contrário a PEC 22, é a gestão do 

gasto público defendido pelo governo na Emenda Constitucional 95/2016, na qual ficou 

estabelecido que a despesa não pode ser maior do que a inflação do ano anterior. 


