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RESOLUÇÃO Nº 017, DE 12 DE JULHO DE 2021. 
 

Dispõe sobre procedimentos 
administrativos referentes de acordo com a nova 
lei número 14.151, de 12 de maio de 2021 no 
âmbito do Consórcio Intermunicipal de Saúde do 
Alto Parnaíba - CISALP. 

 
 

 O Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Alto Paranaíba - CISALP, 
representando pelo seu Presidente, Exmo. Sr. Edson Machado de Andrade, Prefeito Lagoa 
Formosa, no exercício das atribuições conferidas pelo artigo 29 do Estatuto, R E S O L V E: 

 

Art. 1°. Institui requisitos para que as gestantes que optarem por trabalho remoto 

enquanto durar o estado de calamidade de saúde por causa da Covid-19: 

i. Deverá ser apresentado atestado médico sobre a necessidade do 

afastamento, tendo em vista que, todos os empregados públicos do CISALP, já foram devidamente 

vacinados em duas doses, que o uso de EPI’s é obrigatório, além da constante higienização de 

ambientes de trabalho; 

ii. Deverá fazer declaração pela opção de trabalho que desejará usufruir; 

iii. Deverá ser regulamentado por termo aditivo, e terá validade até o fim do 

estado de emergência em saúde pública e/ou enquanto durar a gravidez da empregada pública, a 

contar da data de sua assinatura; 

iv. Deverá exercer as atividades administrativas que já lhes eram devidas e mais 

algumas delegações de trabalho que permitam ser realizadas a distância, limitando-se aos 

equipamentos existentes no Teletrabalho, sendo que eventual alteração em metas, tarefas e 

comissões deverão ser previamente estabelecidas, com comunicado oficial e entregue por meio 

eficaz de comunicação e enviar relatório das atividades para que seja configurado como jornada de 

trabalho; 

v. Deverá ser disponibilizado todo equipamento necessário para condição de 

trabalho em home office.  

Art. 2°. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Lagoa Formosa, 12 de Julho 2021. 

 
EDSON MACHADO DE ANDRADE 

Presidente do CISALP 
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