
PREFETURA MJNICIPAL D 

CO-W-CAL 	Estado do Piaui 
Prefeitura Municipal de Cocal de Teiha 

Gabinete da. Prefeita 

PORTARIA GP NO 97/2017 	 Cocal de Teiha - P1,05 de Setembro de 2017. 

"Dispôe sobre a flexibilidade da jornada de trabalhos 
dos Agentes Gomunitdrios de Saáde e Agentes de 
Endemias do rnunicipio de Gocal de Teiha - P1 e dd 
outrasprovidências correlatas." 

A EXCELENTISSIMA SENHORA PREFEITA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA, 
ESTADO DO PIAUf, ANA CELIADA COSTA SILVA, no uso de suas atnbuicoes ilegais 
que são conferidas por Lei, 

CONSIDERANDO as atribuiçOes especificas do Agente Comunitário de Saüde no anexo I da 
Portarian° 2.4S, Lie 24.deouthbro Lie 2011, 

CONSIDERANDO a necessidade de aprimorar o liorário de trabaiho no periodo conhecido no 
Nordeste como B-r-o bró (setembro a dezembro), 

RESOLVE: 

Art.1° - Flexibilizar o horário de trabaiho dos ACS e ACE para 6 (seis) horas diárias, no 
periodo de setembro a dezembro de 2017. 

Art. 20_  Havendo a necessidade da realizaçâo de atividades e eventos que estejam incluidos nas 
alribuicOes dos ACS e ACE e os mesmos sejam realizados na Umdade Básica de Sañde on 
goros epacos 5gn eposico ao so, os pioissioiiais cieyero cornpLrccer, ii1ependeiite da 
jomada de trabalho definida nesta portaria. 

Parágrafo uinko - o não comparecimento injustificadO ao eitdo no Art. 20  resultará em falta 
do servidor, podendo sofrer as sançOes descritas no Estatuto dos Servidores Püblicos do 
MumcIpio de Cocal de Teiha-PI (Lei Municipal 0  98/2005) e demais legislacoes aplicáveis a 
espéie. 

Art. 31  - Esta portaria não altera do fonna definitiva a carga horána regulamentada pela Lei 
Federal if 11.350/2006, apenas no periodo conhecido como B-r-o bró (setembro a dezembro). 

Art. 4° - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicacão, corn efeitos ate o dia 31 de 
.cie 2017. 

Publique-se e Cumpra-se. 

Gabmete da ExcelentIssima Senhora Prefeita Municipal de Cocal de Telha (P1), Estado de Piaui, 
aos 5 (cinco) dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezessete (2017) 

ANA CELIA D OSTA SIL VA 
Prefeitd Municipal 

Nurnertida e puI31icada a presente Portnrie, aos 05 (einco) dias do rnês do setembro do ano do 
dois mil e dezessete (2017). 

MARIA 	ES DA SILVA 
Secretdria Municipal de Saáde 
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