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EXECUTIVO

Ementa: ..DISPOE SOBRE A
cRrAqAo DE NOVO CARGO A SER
INSERIDO NO NUCLEO DE APOIO A SAUDE

DA FAMILIA NASF NO MUNIC|PIO DE
VERTENTES-PE, DISPONDO AINDA A
CERCA DO NUMERO DE VAGAS E
CONTRATAQAO TEMPORARIA DE PESSOAL
PARA O NASF, NOS TERMOS DO ART. 37,|X
DA CONSTITUIQAO FEDERAL E DA OUTRAS
PROVIDENCIAS".

FAQO SABER QUE
VERTENTES-PE aprovou

A

CArUnnn MUNtCtpAL

DE

e eu Prefeito Municipal, sanciono e promulgo a

seguinte lei:

Art. 10 - Para apoiar e auxiliar as ESF's do Municlpio,
apos criagSo do N0cleo de Apoio a Sa0de 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 21 de Outubro de 2011 e no 548 de 04

de Abril de 2013 do Ministerio da Sa0de, altera
⌒

a Lei Municipal da Lei

84912017, da forma que segue.

Art. 20 - Fica o Municfpio autorizado a criar o cargo e vaga

de Medico Pediatra, por tempo determinado, para execugio dos servigos
desempenhados pelo N0cleo de Apoio a saride da Famiria NASF,
acrescendo no quadro constante do anexo I da Lei 84912107 de 02 dejunho de
2017.

Art. 30 - Esta lei estabelece ds condig6es de contratagio,
remuneragSo, direitos

e deveres do profissional descrito no artigo anterior,

passando a compor a equipe funcional do NASF, no Ambito do Municipio de
Vertentes-PE.
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S 10 - A

contratagao ser6 feita atrav6s

de

Processo

Seletivo Simplificado, realizado pelo Departamento de Pessoal da Prefeitura de
Vertentes-PE.
S 2o - A criag6o do cargo estabelecido no art.2o desta Lei,

tem fundamento no artigo 37, inciso

I e lX da Constituig6o da Rep0blica

Federativa do Brasil e visa exclusivamente ds necessidades estabelecidas para

a execugio do N0cleo de Apoio da Sa0de da Familia (NASF) criado

pelo

Minist6rio da Sa0de, ante a imperiosa necessidade.

Art. 40
⌒

- Compete ao Secret6rio Municipal de Safde

a

definigio e inserg6o na composigSo num6rica da equipe do NASF, alterando o
art. 20 da Lei Municipal da Lei 84912107 de 02 de junho de 2017, devendo
acrescer, obrigatoriamente,

a

presenga do seguinte profissional de saude:

Medico Pediatra.

Art. 50 - O n0mero de vagas e a remuneragdo mensal

a

ser paga ao profissional componente da equipe do NASF, bem como os
requisitos necess6rios ds contratagOes, vantagens pecuni5rias e exigdncias de
dedicagSo aos programas

sio as definidas

no Anexo I desta Lei, ate o limite do

valor previsto na Portaria no 3.1 24 de 28112112 do Minist6rio da Sa0de.

Par6grafo Unico

-

As atribuig6es do cargo acima criado

consta do anexo ll desta Lei.
⌒

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

S 1o - Devido d duragSo indeterminada dos programas
tratados nesta lei, os contratos a que se refere o artigo 50 ter6o sua duragSo
limitada ao perlodo de existdncia do Programa, renovando-se o ptazo
a celebragSo de termos aditivos.
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do prosrama, o contrato
"rtineio
poder6 ser rescindido, mediante comunicagdo previa ao contratado, com

s

2o

anteced6ncia minima de 30 (trinta) dias;

Art. 70 - Ao servidor ocupante do cargo ora criado, aplica-

se o inteiro teor da Lei 84912107 de 02 de junho de 2017, que criou o NASF,
com eventuais alteragOes posteriores.

Art. 80 - As dotagOes para cobertura orgament6ria das
despesas decorrentes dessa

lei sio aquelas consignadas no

orgamento

vigente, atrav6s do repasse oriundo do Minist6rio da Sa[de.

Art. 90 - Esta Lei terd efeitos financeiros retroativos a
⌒

01

de Setembro de 2017, ficando revogadas as disposig6es em sentido contr6rio.
Publique-se

binete do Prefeito em Vertentes-

setembro de

2017

Romero
Prefeito Constitucional
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ANEXO I

TABELA DE REMUNERAcAo DO PROF:SSiONA:S DO NASF

Categoria
⌒

Req

u

isitos/Exigencias

Profissional
M6dico

Nivel Superior,

Pediatra

Especializa96o em

N°

de

RemuneragSo

vagas

mensal

01

R$:6500,00

Carga Hor6ria

40 horas
semanais

Pediatria e inscrigSo
no CRM

⌒
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ANEXO II
FUNgoES E ATRIBUIgoES
I

_ MEDICO PEDTATRA DO NASF:

- O profissional deve desenvolver suas atividades/ag6es
nos espagos das Unidades B6sicas de sa0de e na comunidade;
- Trabalhar de acordo com as diretrizes do SUS, conforme
as politicas p0blicas de saude da Secretaria Municipal de Sa0de de VertentesPE e as Diretrizes do Minist6rio da Sa0de para o NASF;
- Prestar assist6ncia integral d todos os ciclos de vida;
- Ter habilidade para trabalho em equipe interdisciplinar,

colaborando na construgSo do projeto terapeutico do servigo;

-

Realizar atendimento levando em consideragSo os
diversos aspectos que compOem o sujeito e sua din6mica biopsicossocial
atrav6s de novo olhar para clinica ampliada;
- Cumprir hor6rio conforme especifico em contrato;
- Disponibilidade para o trabalho com as familias nas
diferentes transformag6es em que elas sofrem e estSo inseridas;
- Preencher os impressos da unidade para o registro de
produgSo conforme solicitado pela gerOncia;
- Realizar apoio matricial ds equipes de satide adstritas ao
N0cleo de Apoio a Saude da Familia;
- Diagnosticar casos na populag6o atendida especifica e
propor agOes necess5rias seja no atendimento individual ou grupo;
- Participar das atividades junto ir Secretaria Municipal de
Saude quanto solicitada;

-ApoiaraEquipedesaudedaFamilianaconstrugaode
portadores de
estrat6gicas educativas sist6micas para familias no cuidado dos
dist[rbios da comunidade;
―Desenvolver, a90es de promo9う o ら Sattde atrav6s de
grupos, palestras, consultas e visitas domiciliares;
atividades
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