
ESTADO DA PARAÍBA 
MUNICÍPIO DE DAMIÃO 
GABINETE DO PREFEITO 

  

Lei nº 176 de 22 de setembro de 2014. 

“Dispõe sobre a criação do NÚCLEO DE APOIO A 
SAUDE DA FAMÍLIA — NASF, bem como, dispõe 
sobre a criação de cargos, vagas e contratação 
temporária de pessoal para o NASF, nos termos do 
ar. 37, IX da Constituição Federal e Lei Municipal 
Nº 161/2013 e dá outras providências”. 

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE DAMIÃO, Estado da Paraíba, 
no uso de suas atribuições legais, faz saber que o PODER LEGISLATIVO aprova, e eu, 
sanciono a seguinte LEI: 

Art. 1º - Para apoiar e auxiliar as ESF's do Município FICA CRIADO o Núcleo de 
Apoio a Saúde da Família —- NASF, em parceria com o Governo Federal, Regido pelas 
Portarias nº 2488 de 21 de Outubro de 2011; Nº 198/SAS/MS de 28 de março de 2008; Nº 
548 de 04 de Abril de 2013; Nº 562 de 04 de abril de 2013; Nº 256/SAS/MS de 11 de março 
de 2013 e 3.124/GM de 28 de dezembro de 2012, todas do Ministério da Saúde. 

Art. 2º - Estabelece que o “NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA — NASF”, 
constituído por equipe composta por profissionais de diferentes áreas de conhecimento, 
atuem em parceria com os profissionais das Equipes de Saúde da Família, compartilhando 
as práticas em saúde no âmbito municipal, atuando diretamente no apoio às equipes. 

Art. 3º - Poderão compor o NASF as seguintes ocupações do Código Brasileiro de 
Ocupações - CBO: Médico Acupunturista; Assistente Social; Profissional/Professor de 
Educação Física; Farmacêutico; Fisioterapeuta; Fonoaudiólogo; Médico 
Ginecologista/Obstetra; Médico Homeopata; Nutricionista; Médico Pediatra; Psicólogo; 
Médico Psiquiatra; Terapeuta Ocupacional; Médico Geriatra; Médico Internista (clinica 
médica), Médico do Trabalho, Médico Veterinário, profissional com formação em arte e 
educação (arte educador) e profissional de saúde sanitarista, ou seja, profissional graduado 

na área de saúde com pós-graduação em saúde pública ou coletiva ou graduado 
diretamente em uma dessas áreas. 

8 1º Fica o Município autorizado a criar cargos e vagas dentre os profissionais dispostos no 
caput deste artigo, sempre no interesse público, conforme a necessidade local a ser 
determinada pela Secretaria Municipal de Saúde, sempre em consonância com o Ministério 
da Saúde. 

$ 2º Para o desenvolvimento e atendimento do “NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA 
— NASF”, fica autorizado o Chefe do Poder Executivo Municipal, a contratar por tempo 
determinado, pelo Regime Jurídico Estatutário do Município, profissionais de saúde, para 
atender necessidades do programa, nos termos da Constituição da República Federativa do 
Brasil e da Lei Municipal Nº 161/2013 e outras legislações pertinentes. 

8 3º O Município poderá designar servidores do quadro efetivo Municipal que ocupem 
cargos previstos no art. 3º desta Lei, para compor a equip   



Art. 4º Compete a Secretaria Municipal de Saúde a definição da composição 
numérica e profissional da equipe do NASF, devendo observar sempre o interesse público. 

Parágrafo Único: O NASF do Município de Damião a princípio será composto por três 
profissionais: Médico Ginecologista; Nutricionista e um Fonoaudiólogo, podendo esta 
composição ser alterada mediante adesão a nova modalidade de NASF ou de acordo com o 
interesse público. 

Art. 5º Ao servidor ocupante de cargo efetivo no quadro de pessoal da 
municipalidade, quando designado para atuar no NASF ou contratado conforme parágrafo 2º 
do art. 3º desta Lei, a ele poderá ser deferido uma gratificação pelo exercício da função, em 
valor correspondente à diferença entre a remuneração de seu cargo efetivo ou da função 
pública ocupada e a prevista para o Programa, conforme especifica: 

  

  

  

  

CARGO Nº DE VAGAS GRATIFICAÇÃO 

MÉDICO GINECOLOGISTA | 01 R$ 4.500,00 

FONOAUDIÓLOGO 01 R$ 500,00 

NUTRICIONISTA 01 R$ 500,00           

Art. 6º - O planejamento, coordenação, supervisão e controle do NASF ficarão a 
cargo da Secretaria Municipal de Saúde e Higiene Pública, sob a responsabilidade superior 
do Secretário Municipal de Saúde. 

Art. 7º Fica criado o cargo de FONOAUDIÓLOGO no Quadro de Pessoal do Poder 
Executivo Municipal — Anexo | — Atividade de Saúde, da Lei Municipal Nº 105 de 01 de 
dezembro de 2008, como especifica: 

  

CARGO Nº DE VAGAS REMUNERAÇÃO 

FONOAUDIÓLOGO 01 R$ 1.000,00 

  

          
Parágrafo único: O FONOAUDIÓLOGO deverá comprovar o Certificado de conclusão do 
Curso Nível Superior, formação em fonoaudiologia e inscrição no CRF. Carga Horária: 20 
horas semanais 

Art. 8º Fica alterado de 01 (um) para 02 (dois) o número de cargos de 
NUTRICIONISTA, constante no Anexo | — Atividades de Nível Superior, da Lei Nº 105 de 01 
de dezembro de 2008. 

Art. 9º As dotações para cobertura orçamentária das despesas decorrentes dessa lei 
são aquelas consignadas no orçamento vigente. 

Art. 10º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação e produzirá efeitos financeiros a 
partir de 01 de setembro de 2014. 

Art. 11º Revogam-se as disposições em contrário. 

 


