
OF/SINTESAC/Nº.    /2020              Rio Branco – Acre, 05 de maio de 2020.

Aos Exmo. Srs. DEPUTADOS ESTADUAIS DO ACRE
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ACRE

Assunto: Sugestões de modificação do PL que trata do Pró-Saúde.

Senhores Deputados,

Cumprimentando-o  cordialmente,  venho  à  presença  de  Vossa
Excelência,  apresentar  algumas  sugestões,  em  anexo,  que  visam  modificar
parcialmente  a  redação do Projeto  de  Lei  que visa  alterar  a  Lei  Estadual  nº.
2.031/2008, a fim de aperfeiçoar as novas normas que regerão o Serviço Social
de Saúde do Acre.

Reforçamos  que  as  sugestões  ora  apresentadas  foram  construídas
com base nas preocupações externadas pelos sindicatos que representam os
profissionais  da  área  da  saúde,  os  quais  assinam  conjuntamente  o  referido
documento.

Apoiam também instituições como conselhos de classe e associações.

Atenciosamente,

Adailton Cruz
Presidente do Sintesac



COMISSÃO SINDICAL

CONSELHOS DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES

SUGESTÕES DE MODIFICAÇÃO DA REDAÇÃO DO PROJETO DE LEI QUE

VISA ALTERAR A LEI ESTADUAL Nº. 2.031/2008.

As entidades sindicais após estudarem a minuta do Projeto de Lei que

visa alterar a Lei Estadual nº. 2.031/2008, apresentam emendas modificativas que

visam aperfeiçoar a redação do texto legal, a fim de trazer maiores garantias aos

trabalhadores,  bem  como  assegurar  que  a  entidade  seja  utilizada  a  bem  a

sociedade e não para servir aos interesses de grupos políticos, nos seguintes

termos:

CONSIDERANDO  que  o  Governador  do  Estado  do  Acre  se

comprometeu em assegurar os empregos dos servidores do Serviço Social  de

Saúde do Acre que foram contratados mediante aprovação em concurso público;

CONSIDERANDO  que  os  servidores  do  Quadro  da  SESACRE  e

FUNDHACRE não podem ser  prejudicados  pelas  alterações  propostas  na Lei

Estadual nº. 2.031/2008;

CONSIDERANDO que os serviços de assistência à saúde pública são

de responsabilidade do Poder Público, não podendo haver transferência da deste

serviço para o terceiro  setor  ou para a iniciativa privada,  a  não ser  de forma

complementar,  conforme  dispõe  a  Carta  da  República,  sendo  certo  que  as

entidades sindicais estarão sempre atentas as mais variadas formas de dissimular

a terceirização da rede estadual de saúde;

CONSIDERANDO que as alterações na lei que rege o Serviço Social

de Saúde do Acre, com a desculpa de “salvar empregos”, não pode ser utilizada

para criar mecanismos de utilização política desta entidade, bem como não pode

se transformar em uma porta de acesso a chamada quarteirização dos serviços

de saúde pública;

CONSIDERANDO que a melhor forma de demonstrar transparência e

boas  intenções  quanto  ao  aperfeiçoamento  dos  mecanismos  de  gestão  do



sistema  público  de  saúde  é  compartilhando  a  gestão  da  entidade  com  as

entidades que representam o “controle social”, criando espaço para a atuação dos

representantes da sociedade civil organizada e dos trabalhadores no Conselho de

Administração, de forma paritária;

Fazemos as seguintes sugestões:

Art. 1º Fica instituído o Instituto de Gestão

de Saúde do Acre – IGESAC,  fundação pública

de direito privado, sem fins lucrativos, de

interesse coletivo e utilidade pública, com

autonomia  gerencial,  patrimonial,

orçamentária  e  financeira,  quadro  pessoal

próprio já constituído e com duração de prazo

indeterminado.

Art. 2º O Instituto de Gestão de Saúde do

Acre tem como objetivo auxiliar a Secretaria

de  Estado  de  Saúde  –  SESACRE,  a  prestar

serviços  de  assistência  à  saúde  de  forma

gratuita, em todos os níveis, e desenvolver

atividades  educacionais  e  de  pesquisa  no

campo  da  saúde,  em  cooperação  com  o  Poder

Público.

 

Art. 3º Competirá à SESACRE a supervisão  do

cumprimento das finalidades do Instituto de

Gestão  de  Saúde  do  Acre,  observadas  as

orientações  normativas  que  emitir  e  em

conformidade com o contrato de gestão.

Art. 5º O Instituto de Gestão de Saúde do

Acre será constituído da seguinte estrutura

administrativa: 

... 

II  –  Diretoria  Executiva,  com  a  seguinte

composição:

a) Diretor Presidente; 



b) Diretor Administrativo e Financeiro;

c) Diretor Técnico.

...

Art.  7º O  Conselho  de  Administração  do

Instituto de Gestão de Saúde do Acre, órgão

de direção superior, administração, controle

e  fiscalização,  será  composto  da  seguinte

forma:

I  –  Secretário  de  Estado  de  Saúde,  como

membro nato, que é seu Presidente;

II  –  três  conselheiros  e  seus  suplentes

indicados pelas entidades que representam os

usuários no Sistema Único de Saúde no Estado

do Acre;

 III  –  três  conselheiros  e  seus  suplentes

indicados pelas entidades que representam os

trabalhadores no Estado do Acre; 

IV  –  três  conselheiros  e  seus  suplentes

indicados pelos conselhos que fiscalizam os

profissionais da área de saúde; e

V  –  três  conselheiros  e  seus  suplentes

indicados pelo Conselho Estadual de Saúde –

CES. 

§ 1º Os membros do Conselho de Administração

e seus respectivos suplentes de que tratam os

incisos  II,  III,  IV  e  V são  indicados  em

lista  tríplice  pelas  respectivas  entidades

representativa,  para  serem  nomeados  pelo

Governador,  por  meio  de  Decreto,  para  um

mandato de três anos. 

§ 2º O Conselho de Administração elegerá seu

secretário geral dentre seus membros.

§ 6º O Conselho de Administração delibera por

maioria  dos  presentes,  observado  o  quórum

mínimo de 07 membros, cabendo ao Presidente,

além do voto ordinário, o de qualidade. 



Art. 8º A Diretoria Executiva  será nomeada

pelo  Secretário  de  Estado  de  Saúde,  para

mandato  de  03  anos,  mediante  aprovação  do

Conselho  de  Administração,  admitida  a

recondução, nos mesmos termos.

§ 2º REVOGAÇÃO.

 

§ 3º REVOGAÇÃO 

§ 4º Os Diretores podem, a qualquer tempo,

serem  substituídos  por  decisão  da  maioria

simples do  Conselho  de  Administração,

mediante proposta de qualquer conselheiro.

 

§ 5º A substituição dos Diretores seguirá o

mesmo rito de nomeação prevista neste artigo.

“Art. 9º .....

Parágrafo único. A remuneração da Diretoria

Executiva  será  fixada  pelo  Conselho  de

Administração em valores compatíveis com os

níveis prevalecentes no mercado de trabalho

para profissionais de graus equivalentes de

formação  profissional  e  de  especialização,

limitando-se  a  70%  da remuneração

estabelecida para os Secretários de Estado.”

(NR)

Art. 10-A.  O Conselho Fiscal será composto

por 5 membros, nomeados pelo Governador, os

quais serão indicados em lista tríplice, pelo

Secretário de Estado de Saúde e por cada uma

das  representações  mencionados  nos  incisos

II, III, IV e V do art. 7º desta lei.

Parágrafo  único:  Os  membros  do  Conselho

Fiscal terão pleno acesso a toda documentação

fiscal, bancária e contábil do IGESAC, bem

como a toda espécie de contratos de compra de

produtos ou fornecimento de serviços, devendo



tais documentos e informações serem prestadas

dentro do prazo estabelecido na legislação de

acesso a informação.

Art. 11. ....

§ 1º O Instituto de Gestão de Saúde do Acre

não  poderá  gerir  as  unidades  de  alta

complexidade,  bem  como  fica  vedado  a

transferência da gestão de mais de 40% das

unidades  de  saúde  pertencentes  a  rede

estadual de saúde.

§ 4º A permuta de que trata o § 2º depende de

prévia  avaliação  do  bem  e  expressa

autorização em lei.

Art. 15. ... 

§  2º Para  a  execução  das  atividades  acima

referidas, o Instituto de Gestão de Saúde do

Acre poderá celebrar contratos de prestação

de serviços com quaisquer pessoas físicas ou

jurídicas,  sempre  que  o  Conselho  de

Administração considerar ser essa a solução

mais  econômica  para  atingir  os  objetivos

previstos no Contrato de Gestão, observadas

as  regras  de  contratação  estabelecidas  na

forma do art. 24 desta lei. 

Art. 18. O Pessoal do Instituto de Gestão de

Saúde  do  Acre  será  regido  pela  CLT  e

respectiva  legislação  complementar,  devendo

sua  admissão  ser  precedida  de  concurso

público de provas e/ou provas e títulos.

§  1º O  processo  de  rescisão  dos  vínculos

empregatícios  do  pessoal  do  Instituto  de

Gestão de Saúde do Acre deverá obedecer aos

seguintes critérios:



a) Os  casos  de  demissão  por  justa  causa

devem  ser  precedidos  de  processo

administrativo disciplina, que seguirá os

mesmos  procedimentos  aplicáveis  aos

servidores  efetivos  do  Estado  do  Acre,

cabendo  recurso  para  o  Conselho  de

Administração;

b) Os  casos  de  dispensa  sem  justa  causa

devem  ser  devidamente  motivados,

apresentando-se  as  razões  determinantes

para  rescisão  do  contrato  de  trabalho,

pendente  de  aprovação  do  Conselho  de

Administração.

§ 2º - O Instituto de Gestão da Saúde do Acre

deverá criar, no prazo máximo de 06 meses, o

Plano de Cargos, Carreiras e Remunerações -

PCCR  dos  seus  empregados,  respeitando  as

peculiaridades  de  cada  profissão,  os  piso

salariais previstos em lei e atos normativos

expedidos  pelos  respectivos  conselhos

profissionais,  o  qual  deverá  ser  aprovado

pelo  Conselho  de  Administração  e  dado

publicidade no Diário Oficial do Estado do

Acre.

§ 3º - A todos os empregados desta entidade,

admitidos  por  meio  de  concurso  público  de

provas  e/ou  provas  e  títulos,  que  tenham

sidos dispensados sem justa causa após o dia

15  de  julho  de  2017,  será  garantida  a

recontratação,  caso  o  interessado  solicite

dentro  do  prazo  de  60  dias,  a  contar  da

publicação desta lei.

§ 4º - Fica instituído o Plano de Demissão

Voluntária (PDV), nos termos do art. 484-A

da CLT, que contemplará os funcionários que

solicitem a adesão no prazo de 60 (sessenta)

dias  após  vigência  desta  lei,  aceitando



parcelar  sua  verba  rescisória  em  até  24

vezes, não podendo a parcela ser inferior a

média  das  últimas  06  (seis)  remunerações

percebidas.

Art.  19. Fica  vedada  à  SESACRE  a  cessão

especial  de  servidor  para  o  Instituto  de

Gestão  de  Saúde  do  Acre,  exceto  em  casos

excepcionais,  por  prazo  não  superior  a  12

meses, devidamente autorizado pelo Conselho

de Administração, com ônus para a origem. 

Parágrafo único. É permitido ao Instituto de

Gestão  de  Saúde  do  Acre  ceder,  a  qualquer

título, seus empregados para o Poder Público

ou entidade privada. (NR)

Art. 24. ...

Parágrafo único: Todos os contratos firmados

nos  termos  deste  dispositivo,  cujo  valor

exceda o limite previsto na legislação para

dispensas  de  licitação,  deverão  ser

precedidos de aprovação do Conselho Fiscal. 

... 

ASSINAM EM CONJUNTO

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAÚDE DO ESTADO DO ACRE

SINDICATO DOS CONDUTORES DE AMBULÂNCIA DO ESTADO DO ACRE

SINDICATO DOS SERVIDORES DO PRÓ-SAÚDE

SINDICATO DOS AUXILIARES E TÉC. EM ENFERMAGEM DO ESTADO DO ACRE

SINDICATO DOS FARMACÊUTICOS DO ESTADO DO ACRE

SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DO ACRE

SINDICATO DOS ODONTÓLOGOS DO ESTADO DO ACRE



SINDICATO DOS TÉCNICOS EM RADIOLOGIA DO ESTADO DO ACRE

SINDICATO DOS BIOMÉDICOS DO ESTADO DO ACRE

SINDICATO DOS TÉC. EM LABORATÓRIOS DO ESTADO DO ACRE

CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 18ª REGIÃO

ASSOCIAÇÃO DOS FISIOTERAPEUTAS DO ACRE – ASFIAC

ASSOCIAÇÃO DOS TERAPEUTAS OCUPACIONAIS DO ACRE – ATOAC 

CONSELHO REGIONAL DE FONOAUDIOLOGIA DA 9ª REGIÃO

ASSOCIAÇÃO MÉDICA DO ACRE

SINDICATO DOS MÉDICOS DO ACRE

CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA – CRF 

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM – COREN AC

SINDICATOS DOS BIOMÉDICOS DO ACRE – SIMBIOMED

CONSELHO REGIONAL DE NUTRIÇÃO DA 7ª REGIÃO


