
VERTENTES NAO PODE PARAR

LEI N。°855/2017,DE 17 0UTUBRO DE 2017

Ementa: "Dispde sobre a criagEo de

novo cargo a ser inserido no Nricleo de Apoio a

Safde da Famflia NASF no municipio de

Vertentes-PE, dispondo ainda a cerca do nrimero de

vagas e contratagEo tempor6ria de pessoal para o

Nasf, nos termos do Art. 37, lX da Constituigdo

Federal e d6 outras provid€ncias".

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE

VERTENTES, EsrADo FEDERADO DE PERNAMBUCo, no uso de suas

atribuig6es legais, conferidas pela Lei Orgdnica Municipal e em especial com

suped6neo no art. 60 da nonna antedita, faz saber que a CAmara Municipal de

Vereadores aprovou, e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. lo - Para apoiar e auxiliar as ESF's do Municipio, ap6s

criagSo do Nricleo de Apoio a Saride da Familia - NASF, atrav6s da Lei Municipal n.o

84912017 de 02 de junho de 2017, em parceria com o Governo Federal, regido pela

Portaria no 2488 de 2l de Outubro de 20ll e no 548 de 04 de Abril de 2013 do

Minist6rio da Saride, altera a Lei Municipal da Lei 84912017, da forma que segue.

Art.2o - Fica o Municipio autorizado a criar o cargo e vaga de

M6dico Pediatra, por tempo determinado, para execugdo dos servigos desempenhados

pelo Nricleo de Apoio a Saride da Familia - NASF, acrescendo no quadro constante do

anexo I da Lei 84912107 de 02 dejunho de 2017.

Art. 3o - Esta lei estabelece ds condig6es de contratagdo,

remuneragdo, direitos e deveres do profissional descrito no artigo anterior, passando a

compor a equipe funcional do NASF, no Ambito do Municipio de Vertentes-PE.

$ 1" - A contratagdo ser6 feita atrav6s de Processo Seletivo

Simplificado, realizado pelo Departamento de Pessoal da Prefeitura de Vertentes-PE.
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$ 2" - A criagEo do cargo estabelecido no art.2o desta Lei, tem

fundamento no artigo 37, inciso I e IX da Constituigao da Repriblica Federativa do

Brasil e visa exclusivamente ds necessidades estabelecidas para a execugdo do Nricleo

de Apoio da Saride da Familia (NASF) criado pelo Minist6rio da Saride, ante a

imperiosa necessidade.

Art. 4o - compete ao Secretiirio Municipal de Satide a definigio

e inserg6o na composigSo num6rica da equipe do NASF, alterando o art. 2o da Lei
Municipal da Lei 84912107 de 02 de junho de 2017, devendo acrescer,

obrigatoriamente, a presenga do seguinte profissional de saride: M6dico Pediatra.

Art. 5o - O nrimero de vagas e a remuneragdo mensal a ser paga

ao profissional componente da equipe do NASF, bem como os requisitos necessiirios ds

contratagOes, vantagens pecuniiirias e exig6ncias de dedicagdo aos programas s6o as

definidas no Anexo I desta Lei, ate o limite do valor previsto na Portaria no 3.124 de

28ll2l12 do Minist6rio da Saride.

Parrigrafo Unico - As atribuig6es do cargo acima criado consta

do anexo II desta Lei.

Art. 6o - o contrato a ser celebrado com o profissional habilitado
por esta lei ter6 a duragdo de 01 (um) ano, podendo ser renovado por igual periodo.

$ l" - Devido d duragdo indeterminada dos progrirmas tratados

nesta lei, os contratos a que se refere o artigo 5o ter6o sua durag6o limitada ao periodo

de existCncia do Programa, renovando-se o prazo mediante a celebrag6o de termos

aditivos.

$ 2" - Caso haja a exting6o do programa, o contrato poder6 ser

rescindido, mediante comunicagSo pr6via ao contratado, com antecedOncia minima de

30 (trinta) dias;

Art.7" - Ao servidor ocupante do cargo ora criado, aplica-se o

inteiro teor da Lei 849/2107 de 02 dejuttЮ  de 2017,que criOu o NASF,com

altera96es pOste五 ores.
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Art. 8o - As dotagdes para cobertura orgamentiiria das despesas

decorrentes dessa lei s6o aquelas consignadas no orgamento vigente, atrav6s do repasse

oriundo do Minist6rio da Saride.

Art. 9o - Esta Lei teril efeitos financeiros retroativos a 0l de

Setembro de 2017, ficando revogadas as disposigdes em sentido contr6rio.

Publique-se

Prefeito, 17 de outubro de 2017.

赫
¨

ConstituciOnal
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ANEXO I

TABELA DE REMUNERAcÅ O DOS PROFISSIONAIS DO NASF

⌒

Categoria

Profissional

Requi sito s/Exig€ncias N° de

vagas

RemuneragSo

mensal

Carga Horiiria

NIIёdico

Pediatra

Nfvel Superior,

Especializa9ao em

PediatHa e inscri9お

no CRM

01 R$:6.500,00 40 horas semanais
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ANEXO II
ruNqoES E ATRTBUTCoES

I _ MEDICO PEDIATRA DO NASF:

- O profissional deve desenvolver suas atividades/ag6es nos
espagos das Unidades B6sicas de Saride e na comunidade;

- Trabalhar de acordo com as diretrizes do SUS, conforme as
politicas priblicas de saride da Secretaria Municipal de Saride de Vertentes-PE e as

Diretrizes do Minist6rio da Saride para o NASF;
- Prestar assist6ncia integral d todos os ciclos de vida;
- Ter habilidade para trabalho em equipe interdisciplinar,

colaborando na construgEo do projeto terap6utico do servigo;
- Realizar atendimento levando em considerag6o os diversos

aspectos que comp6em o sujeito e sua dindmica biopsicossocial atrav6s de novo olhar
para clinica ampliada;

- Cumprir horirio conforme especifico em contrato;
- Disponibilidade para o trabalho com as familias nas diferentes

transformag6es em que elas sofrem e est6o inseridas;
- Preencher os impressos da unidade para o registro de produgSo

conforme solicitado pela ger6ncia;

- Realizar apoio matricial ds equipes de saride adstritas ao
Nricleo de Apoio a Saride da Familia;

- Diagnosticar casos na populagdo atendida especifica e propor
ag6es necess6rias seja no atendimento individual ou grupo;

- Participar das atividades junto i secretaria Municipar de Saride
quanto solicitada;

- Apoiar a Equipe de saride da Famitia na construgdo de
estrat6gicas educativas sist6micas pila famflias no cuidado dos portadores de disturbios
da comunidade;

- Desenvolver, ag6es de promogdo d saride atrav6s de atividade'B
fisicas, grupos, palestras, consultas e visitas domiciliares;
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