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VERTENTE DO LÉRIO

GABINETE DO PREFEITO

Cria a Coordenadoria do Núcleo de Apoio à

Saúde da Família - NASF e da Academia de
Saúde, bem como o cargo de Coordenador do
Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF e da

Academia de Saúde, na Organização
Administrativa do Município de Vertentê do

Lerio e dá outras providências.

O i,RETII-I'() DO MUNIC|PIO DE VERTENTE DO LÉRIO, EStAdO dC

Pernambuco, no uso de 5uas ãtribuições legais e em conformidade com a Lei Orgânica

do Município, faç:o sabei que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte

Le i:

Ari. 1s Fie a criada a Coordenadoria do Núcleo de Apoio à Saúde da

Família - NASF e da Acrtlemia de Saúde na Organização Administrativa do Município
de Vertente do Li.rio, cLr;r finalidade é ampliar as ações de atenção básica da saúde,

inserindo a estr'.itegiir tie Saúde da FamÍlia na rede de serviços e o processo de

territorialização . r u3,iur.:lização.

Ar..2e Cornpete à Coordenadoria do Núcleo de Apoio à Saúde da

Família - NASF e ir 
^cadonria 

de Saúdc:

a) cc.r,rii,bi.ii para a integralidade do cuidado aos usuários do SUS,

pTri,i;,).ri,rie nte por intermédio da ampliação da clínica;
b) au,',,,i.,r nii rumento da capacidade de análise e de intervenção sobre

pIJiJiur]i.r. c necessidades de saúde, tanto em termos clínicos quanto
sa,r,tários c ambientais dentro dos territórios;

c) institr"rir a plena integralidade do cuidado físico e mental aos usuários do

SLS;

d) re!:onirecer as áreas carentes de capacitação e estabelecer programas
pr,i r,."i ir-,:;

e) gc,..rrJi.r r Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF e da Academia
dt:iiúo.;

f) ap-iar a .unsolidação da Atenção Básica no Brasil, ampliando as ofertas
dú jiiú!re na rede de serviços, assim como a resolutividade, a

al- -,ngôncir e o alvo das ações;
g) rc:,,.2:,r .irscussões de casos clínicos, possibilitando o atendimento

co,,,r,.,i Li,r,,rrdo entre profissionais, tanto na Unidade de Saúde, como
n;,. ",r.it.:: ,,lo rn icilia res;

h) p..,,,iiir :, ,:onstrução conjunta de projetos terapêuticos de forma que
ar,ii,riJ L. tl,ralifica as intervenções no território e na saúde de grupos
p ü,r r,lJ CiO r ra iS;

i) cr., i,,irr,,í trara a ampliação e valorização da utilização dos espaços
pa..-,,. Ji,r.r .onvivência, primordialmente a Academia de Saúde;
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j) proinover ações m u ltiprofissionais de reabilitação para reduzir a

inc:,lracic{l,ite e deficiências, permitindo a inclusão social;

k) at..,,,.1e r r,;uários e familiares em situação de risco psicossocial ou

do.:, i..i i,r i,ntal;
l) cr,.r, csrr.rLógias para abordar problemas vinculados à violência e ao

aL.. .u civ .. 
'L 

ool;
m) ap:,;rr as t. (luipes de Saúde da Família na abordagem e na atenção aos

ag, ivús seúi:lros ou persistentes na saúde de crianças e mulheres;
n) inc.,riivar u a utodesenvo lvim ento profissional;

o) ga,:,,iiir o acesso aos serviços de saúde d ispon ib ilizados de forma
ar.r!r.,:,.ii, em conformidade com os princípios de equidade e

itt r.'ilt,rli!iirrle;
p) eli.;.,,iar, ,,i,sseminar e implantar protocolos de regulação de acesso;
q) d ir.;;, ios L ic:rr , ad eq ua r e o rie nta r os fluxos regu latórios de assistência;

r) p;,'ircipar rio processo de contratação dos diversos serviços em saúde,

bc,, r corrrr'r rjas readeqüações contratuais;
s) prJ,,.-,vcÍ u interlocução entre o Núcleo de Apoio à Saúde da Família e a

At.,,rrr,iir cie 5aúde com as diversas áreas técnicas de atenção à saúde;
t) et.,--..,i ir i,rática do Núcleo de Apoio à Saúde da Família e a Academia

dt jrúJc. baseado em protocolos, classificação de risco e demais

cr,.-,irs ut 1-rriorização, tanto em situação de urgência quanto para
pr , -.J., irrL(,, raos eletivOS;

u) p:,.rrurrizrr as solicitações de procedimento por meio dos protocolos de
a..,)r;.r, iú,,,Jndo em conta os protocolos assistenciais;

A, -. .;' r):.r:r a execução das atividades indicadas no artigo anterior, fica
criado 01 (um) r..,..; ,1., Coordenador do Núcleo de Apoio à Saúde da Família e da

Academia de S.-..:.r, (..r.go de provimento em comissão, de livre nomeação e

exoneração.

1,.,..,;1 .,r i'u (rnico - O Coordenador do Núcleo de Apoio à Saúde da

Família e da 4c.,.,-.,r.ia de Saúde de que trata o coput precisará comprovar, no ato da

sua nomeação, í.-,r,. :ç:,c superior ou especialização na área da Saúde.

A. . .- (-. ., 
' 
.rÍissional que ocupar o cargo descrito no ãrtigo 3e, cumprirá

uma carga horá'... -. ;,,.,,.rr ,.ie 40 (quarenta horas) horas e perceberá vencimento-base
o valor de RS 2.t,..;,r,C i.:.,s mil reais).

A. .. i jr,ü "tr.ribuições do Coordenador do Núcleo de Apoio à Saúde da
Família e da Ac;...,,, ,;; .i.: Saúde:

a) co-.,.,.:n1,,- ar ticular e organizar o Núcleo de Apoio à Saúde da Família e

. , ,...,r.1.r, ,.1 tle Saúde;
.,.. , i.i-,rrpanhar e estabelecer a cooperação técnica do Núcleo de
..-,, ,. i;,,le da Família e da Academia de Saúde;

c) oi.,.-cr ao paciente o maior número possível de serviços dentro da
r!i .., - ern que reSide;

d.

b) a"

A.
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d) ga.,riLir, por meio de ações de planejamento, que os pacientes,

inL.:pr:nclcntemente da região onde residam, possam ter acesso a todos
os re.'rrTsírs de tratamento disponíveis no SUS;

e) as,,,::;;r:rr o Secretário de Saúde nas atribuições relativas ao

dt..., ...,liirrento das políticas públicas voltadas para o NASF e a

Aa: -.'rt.ril ,..lc sa ú de;
f) pr,.,:.par' do processo de elaboração e implementação das políticas

pr",-,,,r.rs oe saúde para os pacientes do NASF, em articulação com a

ss,-, ! i.'rt i; eje saúde;
g) ac,,ri,-JirlrJl o desenvolvimento de programas e projetos de saúde no

âri,:- ir., ct, s,-rúde básica na rede municipal;
h) p;,.,.,i-,;. .r!rs Grupos de Trabalhos/Câmaras Técnicas instituídos pela

SL:.,.,1.rri- i!luniclpal de Saúde, no âmbito do NASF e da Academia de

S:, ....,. ;

i) o,:,r,,,olvcr coletivamente, com vistas à intersetorialid ade, ações que

se i,iLlgrern a outras políticas sociais, como educação, esporte, cultura,
tri.;.r, rr,r, lazer, entre outras;

j) pr, ,i;.;';..r :r gestão integrada e a participação dos usuários nas decisões,
pu, ,r cir., Je organização participativa com os Conselhos Locais e/ou
Ni-.,,..,;.,lis ue Saúd e;

k) e,..-..ir r.tratégias de comunicação para divulgação e sensibilização
o... ... ",tirirles do NASF e da Academia de Saúde, por meio de cartazes,
jo,,..:,,, irrrorrnativos, fãixas, folders e outros veículos de informação;

l) er:. -.r .,r c divulgar material educativo e informativo nas áreas de
ar..,; .- .rr l\ASF e da Academia de Saúde;

m) a,:..... , rr,r.onjunto com a Secretaria de Saúde, o desenvolvimento e a

ir,,,., ,,c,,t;ção das ações e a medida de seu impacto sobre a situação
d,-- :.. Lie, lror meio de indicadores previamente estabelecidos;

n) cu,., ..r-,i t./.rra a ampliação e a valorização da utilização dos espaços
pi.-,'. -.: ur convivência como proposta de inclusão social e combate à

V,. .. -:, -:;

o) p, -.,. .rí ,ções ligadas à Atividade Física/Práticas Corporais junto aos

d j .,., . c.;u,tramentos públicos presentes no território;
p) e-.,,,.,i1r o desenvolvimento de atividades físicas e práticas corporais

jL,.--, :,;rrr.rnidade;

q) e,. :,, u-rr as atividades correlatas.

A. . ' ,1r:, 0espêsâs decorrentes desta Lei correrão por conta das

dotações já con..., ,. , u ÇÍçamento vigente do Município.

A. . i :r.r !oi entra em vigor na data de sua publicação.

Vertente do Lério, 20 de fevereiro de 2019

l\,1

?r4r^ d" 64O LIIVIA DE SALES

Prefeito

Praçâ Severino Barbo ,r, centro - vertente do Lérlo - cEP: 55.750,000 - PE. cNPJ ne 40.893.646/0001,
i:r.: (81)3634-7156. 5i1e. ,. ,.,. ,, 1,-rr.'rIr[,. c pÊ o!! i,,


