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Ementa: "DrsPOE SoBRE A cRlACAo Do NtictEo DE

APOIO A SAUDE DA FAMITIA _ NAST NO MUNICiPIO

DE VERTENTES.PE, BEM COMO, DISPOE SOBRE A

CRIAqAO DE CARGOS, VAGAS E CONTRATACAO

TEMPORARIA OE PESSOAL PARA O NASF, NOs

TERMOS DO ART, 37, IX DA CONSTITUICAO FEDERAL

E DA OUTRAS PROVIOENCIAS",

FAqO SABER QUE A CAMARA MUNICIPAL DE VERTENTES-PE

aprovou e eu Prefeito Municipal, sanciono e promulgo a seguinte lei:

Art. 1s - Para apoiar e auxiliar as ESF'S do Municipio fica criado

o Nucleo de Apoio a Saide da Familia - NASF, em parceria com o Governo Federal,

regido pela Portaria ne 2488 de 21 de Outubro de 2011 e ns 548 de 04 de Abril de 2013

do Minist6rio da Sarde, composto por no minimo 05 (canco) dos profissionais

constantes do art.29 desta Lei.

51p - Fica o Municipio autorizado a criar cargos e vagas de

Educador Fisico, Farmaceutico, Fisioterapeuta, Psic6logo e Nutricionista, por tempo

determinado, para execu9eo dos servigos desempenhados pelo Nocleo de Apoio a

Saide da Familia - NASF, conforme quadro constante do anexo l.

5 2e - Esta lei estabelece ds condig6es de contratagao,

remunerag:o, direitos e deveres dos profissionais que comp6em a equipe funcional do

NASF, no embito do Municipio de Vertentes-PE.

S 39 - As contratatoes, sereo feitas atravds de Processo Seletivo

Simplificado, realizado pelo Departamento de Pessoal da Prefeitura de Vertentes-PE.

S 4q - A criaCSo dos cargos estabelecidos no S 1e deste artigo

tem fundamento no artigo 37, inciso le lX da Constituieeo da Repiblica Federativa do
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Brasil e visa exclusivamente es necessidades estabelecidas para a execugao do NUcleo

de Apoio da Saide da Familia {NASF)criado pelo Ministdrio da Saide.

Art. 2a'Compete ao Secretirio Municipal de Saude a definiCSo

da composiCSo num6rica da equipe do NASF, devendo observar, obriSatoriamente, a

presenCa dos setuintes profissionais de saUde:

l- Educador Fisico do NASF;

ll Farmac6utico do NASF;

ll Fisioterapeuta do NASF;

lll Psic6logo do NASF;

lV - Nutricionista do NASF.

Art. 3e - O numero de vagas e a remuneratSo mensal a ser paga

aos profissionais componentes da equipe do NASF, bem como os requisitos

necessdrios is contrataC6es, vantagens pecuniirias e exig6ncias de dedicacao aos

programas, seo as definidas no Anexo ldesta Lei, at6 o limite do valor previsto na

Portaria ne 3.124 de 28l12l12 do Ministerio da Saide.

Parigrafo 0nico As atribuic6es dos cargos acima criados

constam do anexo ll desta Lei.

Art. 4s Alem da remuneragao prevista no artago anterior, os

profissionais competentes da equipe do NASF farSo jus a:

I Gozo de f6rias anuais de 30 (trinta) dias, observados os

mesmos requisitos e condie6es de concess6o para os servidores p blicos municipais;

ll - Pagamento de gratificaeSo natalina, correspondente a um

mes de remuneraqSo, no mes de Dezembro, ; ftzao de 1172 a cada m6s efetivamente

trabalhado, ou fraeao superior a 15 (quinze)dias.

Rua Dr Emidio Cavalcanti,n° 97-Ccntro― Vcrlclltcs‐ PE
([PiSS 770 1XX ‐l'ONlう :81 3734‐ 1109‐ (NP,, 10296887′0001 60



膨修

蝙 S

Art. 5e - A vinculagao dos profissionais componentes da equipe

do NASF com a Administragao Municipal de Vertentes-PE se dari mediante celebraEeo

de contrato individual tempordrio, regido pelo direito administrativo, podendo ser

observado, quanto aos deveres e obrigag6es, o Estatuto dos Servidores PUblicos

Estaduais subsidiariamente aos servidores Municipais, no que couber e for aplic6vel.

Art.6e - Os contratos a serem celebrados com os profissionais

contratados por esta lei terao a duragSo de 01 (um) ano, podendo ser renovado por

igual periodo.

5 1s - Devido i duraCao indeterminada dos programas tratados

nesta lei, os contratos a que se refere o artiSo 5e tereo sua dura9eo limitada ao

periodo de existancia do Programa, renovando_se o prazo mediante a celebraceo de

termos aditivos.

S 2e - Caso haja a extingao do Programa, o contrato poder6 ser

rescindido, mediante comunicag5o prdvia ao contratado, com antecedencia minima de

30 (trinta)dias;

Art. 7p - Ao servidor ocupante de carSo efetivo no quadro de

pessoal da municipalidade, quando designado para atuar no NASF, a ele serd deferido

uma gratificagao pelo exercicio da fungSo, em valor correspondente ) diferenea entre

a remuneraeSo de seu carSo efetivo ou da fungSo prjblica ocupada e a prevista para o

Programa, constante do Anexo I desta Lei.

5 1e - Tambdm se aplica o estabelecido no "caput" deste artigo,

aos servidores da Unieo e do Estado de Pernambuco que se encontra em

disponibilidade no Municipio de Vertentes-PE.

I2s - Sobre a gratifica9ao definida no "Caput" deste artiSo

incidem todos os descontos previstos em Lei.

Art. 8s o pagamento da Sratificaqao pelo exercicio da funCSo

no NASF prevista no artigo 7s anterior nao confi8ura a existencia de novo vinculo
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juridico, para efeito de aplicaceo

Constituigao da RepIblica.

incisos xvl e XVll, ambos do artigo 37 da

Art.9a - O planejamento, coordena!Ao, superviseo e controle

do NA5F ficar,o a cargo da Secretaria Municipal de saude, sob a responsabilidade

superior do Secretdrio Municipal de SaUde-

Art. 10 As dotae6es para cobertura orqamentdria das

despesas decorrentes dessa lei sao aquelas consignadas no or9amento vigente, atrav6s

do repasse oriundo do Ministdrio da saide.

Seguintes ca505:

Art. 11 - A extinC5o do contrato tempordrio poderi ocorrer nos

| - T6rmino do prazo contratual;

ll - A pedido do contratado, mediante comunicagSo pr6via de

30 (trinta)dias;

lll - lnterrupgeo do programa;

lV - Falta grave cometida pelo contratado; e

V - Por interesse da administraEeo p0blica.

Par5grafo onico - Em qualquer das formas de extin9io do

contrato, somente seri devido ao contratado a remuneraESo prevista no artigo 39 e as

verbas do artiSo 49.

Art. 12 - Esta Lei terd efeitos financeiros retroativos a 02 de

laneiro de 2017, ficando revo8adas as disposig6es em sentido contrdrio.

Gabinete d ε′24 de Abr‖ de 2017
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Categoria

Profissional

Requisitos/Exigencias NQ de

vagas

Remuneragao

mensal

Carga Horiria

Educador Fis co

do NASF

Nivel Superior,

formagio em

EducaCSo Fisica e

inscrigao no CREF

01 RS:2000′00 40 horas

semanais

FarmacOutico

do NASF

NivelSuperior,

formagio em

Farmicia e inscricao

no CRF

01 RSi2 000′00 40 horas

semanaas

Fisloterapeuta

do NASF

NivelSuperior,

formacao em

Fisioterapia e

inscrigeo no CREFITO

01 RS12 000,00 40 horas

sema n ais

Nutricionista

do NASF

Nivel Superior,

formaeao em

nutrigao e inscriCao

no CRN

01 RS:2000.00 40 horas

semanais

PsicOlogo do

NASF

NivelSuperior,

formaEeo em

psicologia e inscrigao

NO CRP

01 RS:2000,00 40 horas

semanais
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ANEXO II

FUNC6ES E ATRTBUTC6TS

I- EDUCADOR FISICO DO NASF:

- o profissional deve desenvolver suas atividades/a96es nos

espaCos das Unidades Bisicas de Saide e na comunidade;

- Trabalhar de acordo com as diretrizes do SUs, conforme as

politicas piblicas de saide da Secretaria Municipal de sa[de de Vertentes-PE e as

Diretrizes do Minist6rio da saUde para o NAsF;

- Prestar assistencia integral e todos os ciclos de vida;

- Ter habilidade para trabalho em equipe interdisciplinar,

colaborando na construeeo do projeto terapOutico do serviCo;

- Realizar atendimento levando em consideracao os diversos

aspectos que comp6em o sujeito e sua dinemica biopsicossocial atravds de novo olhar

para clinica ampliada;

- Cumprir hor,rio conforme especifico em contrato;

- Disponibilidade para o trabalho com as familias nas diferentes

transformac6es em que elas sofrem e estao inseridasi

- Preencher os impressos da unidade para o registro de

producSo conforme solicrtado pela Beran(ia;

'Realizar apoio matricial is equipes de saide adstritas ao

N{cleo de Apoio a sa0de da Familia;

- Diagnosticar casos na populagao atendida especifica e propor

ag6es necessirias seja no atendimento individual ou grupo;

- Participar das atividades junto i Secretaria Municipal de

saUde quanto solicitada;

- Apoiar a EquiPe

estrat6gicas educativas sist6micas para

distirbios da comunidade;

construCSo dede saUde da Familia na

familias no cuidado dos
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- Desenvolver, ac6es de promogSo a saude atravds de

atividades fisicas, grupos, palestras, consultas e visitas domiciliares;

⌒

II. FARMACTUTICO DO NASF:

- Participar de reuni6es com profissionais das ESF, para

levantamento das reais necessidades da populaeeo adstrita;

- Planejar ag6es e desenvolver educaceo permanente;

- Acolher os usudrios e humanizar a atenCao;

- Trabalhar de forma integrada com as ESF;

- Realizar visitat domiciliares necessirias;

- Desenvolver ag6es intersetoriais;

- Participar dos Conselhos Locais de Saide;

- Realizar avaliaeSo em conjunto com as ESF e Conselho Local

de Sa de do impacto das ag6es implementadas atravds de indicadores pr6-

estabelecidos;

- Treinar, capacitar e supervisionar recursos humanos da

atencao bisica/saUde da familia para execueeo das atividades de assist6ncia

farmacCutica;

- Participar de grupos pro8ram6ticos abordando quest6es

pertinentes a drea;

- Participar da Comisseo MuniciPal a fim da padronizagao de

medicamentos e outros Produtos;

- Desenvolver ag6es coletivas de educa9ao em Saide em

creches, escolas, conselhos locais de saUde e outros equipamentos pIblicos visando

acesso e uso racionalde medicamentos;

- lntegrarse na rede de servigos

referAncia e contra referAncia, seguindo fluxo pr6_estabelecido,

os pacientes encaminhados;

oferecidos, realizang!9

^

mantendo
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- Realizar visitas domiciliares em conjunto com as ESF

dependendo das necessidade5-

III- FISIOTERAPEUTA OO NASF:

- Ag6es que propiciem a redugao de incapacidades e

defici6ncias com vistas i melhoria da qualidade de vida dos individuos, favorecendo

sua reinsergeo social, combatendo a discriminaceo e ampliando o acesso ao sistema de

saide;

saide que requeiram

termos de reabilitaCao,

- Realizar diagn6stico, com levantamento dos problemas de

ae6es de prevencso de deficiancias e das necessidades em

na irea adstrita is ESF;

- Desenvolver aq6es de

conjunto com as ESF incluindo aspectos fisicos e

cuidados com o corpo, postura, sa0de auditiva

controle do ruido, com vistas ao auto cuidado;

- Desenvolver a96es para subsidiar o trabalho das ESF no que

diz respeito ao desenvolvimento infantil;

- Desenvolver a96es conjuntas com as ESF visando ao

acompanhamento das criangas que apresentam risco para alteragSes no

desenvolvimento; - Realizar ag6es para a prevenEeo de defici6ncias em todas as fases

do ciclo de vida dos individuos;

Acolher os usu6rios que requeiram cuidados de reabilitaleo,

realizando orientag6es, atendimento, acompanhamento, de acordo com a necessidade

dos usudrios e a capacidade inslalada das EsF;

- Desenvolver ae6es de reabilitaqao, priorizando atendimentos

coletivos; - Desenvolver acdes integradas aos equipamentos sociais existentes, como

escolas, creches, pastoraas, entre outros;

acompanhamentos; Capacitar, orientar e dar suporte is a96e5 dos A
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promoeSo e proteeao; saide em

da comunicagSo, como consciCncia e

e vocal, hdbitos orais, amamentaceo,

- Realizar visitas domiciliares para orientag6es, adaptag6es e



Comunitirios de Saude; - Realizar, em conjunto com as ESF, discuss6es e condutas

terapOuticas conjuntas e complementares;

- Desenvolver projetos e a96es intersetoriais, para a inclusSo e

a melhoria da qualidade de vida das pessoas com defici6ncia;

- Orientar e informar as pessoas com defici6ncia, cuidadores e

Agentes Comunit6rios de Sa(de sobre manuseio, posicionamento, atividades de vida

di6ria, recursos e tecnologias de atengao para o desempenho funclonal frente es

caracteristicas especificas de cada individuo j

- Desenvolver ac6es de ReabilitacSo Baseada na Comunidade -

RBC que pressuponham valorizageo do potencial da comunidade, concebendo todas as

pessoas como agentes do processo de reabilitaleo e inclusao;

- Acolher, apoiar e orientar as familias, principalmente no

momento do dia8nostico, para o manejo das satuat6es oriundas da deficiancia de um

de seus componentes;

- Acompanhar o uso de equipamentos auxiliares e

encaminhamentos quando necessirio;

- Realizar encaminhamento e acompanhamento das indica96es

e concess6es de 6rteses, prdteses e atendimentos especificos realizados por outro

nivel de atengeo a saude; e,

- Realizar ag6es que facilitem a inclusao escolar, no trabalho ou

social de pessoas com defici6ncia.

IV - NUTRICIONISTA DO NASF:

- Ae6es de promoeao de prdticas alimentares sauddveis em

todas as fases do ciclo da vida e respostas;s principais demandas assistenciais quanto

aos distirbios alimentares, deficioncias nutricionais e desnutrieao, bem como aos

planos terapAuticos, especialmente nas doeneas e agravos neo-transmissiveis;

- conhecer e estimular a produgao e o consumo dos

saudiveis produzidos regionalmente;
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- Promover a articulagao intersetorial para viabilizar o cultivo

de hortas e pomares comunit6rios;

- Capacitar as ESF e participar de ag6es vinculadas aos

programas de controle e prevengao dos distirbios nutricionais como caroncias por

micronutrientes, sobrepeso, obesidade, doengas cr6nicas n:o transmissiveis e

desnutriCAo; e,

- Elaborar em conjunto com as ESF, rotinas de aten9eo

nutricional e atendimento para doengas relacionadas i Alimentageo e Nutrieeo, de

acordo com protocolos de atengeo bdsica, organizando a referencia e a contra-

referCncia do atendimento.

v- Pstc6[oco Do NASF:

- ldentificar, em conjunto com as Equipes Sadde da Familia e a

comunidade, as atividades, as ae6es e as prdticas a serem adotadas em cada uma das

ireas cobertas;

- ldentificar, em conjunto com as ESF e a comunidade, o ptiblico

prioritSrio a cada uma das a96es;

- Atuar, de forma integrada e planejada, nas atividades

desenvolvidas pelas ESF e de lnternaeeo Domiciliar, quando estas existirem,

acompanhando e atendendo casos, de acordo com ot critdrios previamente

estabelecidos;

- Acolher os usu6rios e humanizar a atengao; - Desenvolver

coletivamente, com vistas a intersetorialidade, agdes que se integrem a outras

politicas sociais como: educaeao, esporte, cultura, trabalho, lazer, entre outras; -

Promover a gestSo integrada e a participaqao dos usu6rios nas decis6es, por meio de

organizagao participativa com os Conselhos tocais e/ou Municipais de Saide;

- €laborar estratdBias de comunicaCeo para divul

sensibilizaeSo das atividades do NASF por meio de cartazes, jornais, in

outros veiculos de informagao;
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- Avaliar, em conjunto com as ESF e os Conselhos de Saude, o

desenvolvimento e a implantacao das ae6es e a medida de seu impacto sobre a

situaeSo de saUde, por meio de indicadores previamente estabelecidos;

- Elaborar e divulgar material educativo e informativo nas jreas

de atengeo do NASF; - Elaborar projetos terapCuticos individuais, por meio de

discuss6es peri6dicas que permitam a apropria9eo coletiva pelas ESF e o NASF do

acompanhamento dos usuirios, realizando at6es multiprofissionais e

transdisciplinares, desenvolvendo a responsabilidade compartilhada;

- Realizar atividades clinicas pertinentes a sua responsabilidade

profissional; - Discutir com as ESF os casos identificados que necessitam de ampliagao

da clinica em relaCao a quest6es subJetivas;

- Criar, em conjunto com as ESF, estratdEias para abordar

problemas vinculados i violCncia e ao abuso de ilcool, tabaco e oulras drogas, visando

e redugSo de danos e; melhoria da qualidade do cuidado dos grupos de maior

vulnerabilidade:

'Evitar prdtica que levem aos procedimentos psiqui6tricos e

medicamentos, bem como desenvolver a!6es que visem a difusao da cultura de

atengao nao-manicomial, diminuindo o preconceito e a segrega9ao em rela9eo i
loucura;

- Desenvolver ag6es de mobilizageo de recursos comunitirios,

buscando constituir espacos de reabilitacao psicossocial na comunidade, como oficinas

comunitirias, destacando a relevancia da articula9eo intersetorial;

- Ampliar o vinculo com as familias, tomando_as como parceiras

no tratamento e buscando constituir redes de apoio e integraeao
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