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PORTARIA Nº. 3.298 

Dispõe sobre regulamentação da redução temporária 

da jornada de trabalho dos agentes comunitários de 

saúde e agentes de endemias para realização de curso 

de capacitação. 

 

 

A Secretária Municipal de Saúde, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 

92, incisos V da Lei Orgânica Municipal – LOM; 

 

 

RESOLVE: 

 

 

Art. 1º Os agentes comunitários de saúde e de endemia que estejam comprovadamente 

participando do curso de capacitação do Ministério da Saúde “Saúde com Agente” estão permitidos 

a fazer jornada diária de seis horas enquanto durar o curso. 

 

 Parágrafo Único: Nos períodos de férias do curso e no período das aulas práticas, a 

carga horária retornará para 08 horas/diárias, isto é, 40 horas/semanais. 

Art. 2º Os Agentes de Saúde obrigatoriamente farão expediente em dois turnos, matutino e 

vespertino, respeitando a escala de revezamento elaborada pela Gerente da Atenção Básica, devido 

as atividades correlatas inerentes a função e a carga horária definida de acordo com o programa de 

Estratégia de Saúde da Família. 

Art. 3º Os Agentes de Endemia obrigatoriamente farão expediente com a carga horária 

corrida das 7:00h às 13:00h, horário este, que auxilia no cumprimento das metas estipuladas. 

Art. 4º As produções apresentadas mensalmente para o cumprimento das metas, não 

poderão sofrer reduções, sobre pena de revogação do benefício. 

Parágrafo Único: Os indicadores do Programa Previne Brasil não poderão sofrer reduções, 

em função da busca ativa por parte dos Agentes Comunitários de Saúde. 

Art. 5º Os servidores deverão apresentar mensalmente a Gerente da Atenção Básica a 

frequência e as notas de aproveitamento no curso, bem como, estar em dia com as atividades 

propostas. 

Art. 6º Os agentes que não disponibilizarem de recursos tecnológicos para assistirem as 

aulas, poderão utilizar os computadores disponíveis nas Unidades Básicas de Saúde de sua atuação, 

após o término da jornada de trabalho. 

Art. 7º Fica revogada a Portaria 3.295 de 11 de novembro de 2022. 
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Art. 8º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação. 

Prefeitura Municipal de São Lourenço, em 21 de novembro de 2022. 

 

 

 

 

Patrícia Pereira Lessa 

Secretária Municipal de Saúde 

 


