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PREFEITURA MUNICIPAL DE SEVERINIA 

LEI COMPLEMENTAR N.° 2.342, de 21 DE MAIO DE 2018. 

"DISPOE SOBRE A REGULAMENTAQAO DA 
ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMiLIA DE 
SEVERINIA - ESE - SEVERINIA, CONFORME 
ESPECIFICA.' 

CELSO DA SILVA, Prefeito do Municipio de Severinia. 
Estado de São Paulo, no uso das atribuiçOes que lhe são asseguradas pela tegislaçáo 
em vigor, 

FAZ SABER que, ouvido 0 Plenario, a Câmara Municipal 
aprova e ele sanciona a seguinte Lei Complementar: 

Art. 1° Fica criada a Estrategia de Saüde da Familia de 
Severinia - ESF, e o NUcleo de Apoio a Saude da Familia - NASF, conforme as 
diretrizes fixadas nesta Lei Complementar. 

Art. 20  A Estratégia de Saude da Familia e o NUcIeo de 
Apoio a Sai)de da Familia serâo formados exciusivamente pelos profissionais 
definidos por Portaria do Ministério da SaUde, que disciplina o presente programa. 

§ 1 0 A Estratégia de Saüde da Familia - ESF - e formada 
com 04 (quatro) equipes constituidas com as seguintes vagas: 

- Medico - 04 vagas - R$ 8.560,00 —40 horas semanal; 

II - Odontologo (Cirurgião Dentista) - 04 vagas - R$ 3.200,00 —40 horas semanal; 

Ill - Enfermeiro - 04 vagas - R$ 2.000,00-40 horas semanal; 

IV - Tecnico de Enfermagem -04 vagas - R$ 1.600,00 —40 horas semanal; 

Art. 30  A contrataçâo das equipes de Estratégia de 
Saude da Familia - ESF será feita observando o prazo de 12 (doze) meses, podendo 
ser prorrogado por igual periodo sob o regime juridico da Constituiçâo das Leis do 
Trabaiho e os profussionais acima listados serão chamadas conforme necessidade da 
Secretaria Municipal da Saüde. 
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§ 1 0  0 recrutamento dos integrantes das equipes de 
Estratégia de SaUde da Familia - ESF a serem contratadas prescindirá de Processo 
Seletivo simplificado e estará sujeito a ampla publicidade. 

§ 20  Devido a duraçâo indeterminada do programa 
tratado na presente Lei Complementar. as contrataçOes a que se refere o art. 2 0  terâo 
sua duração adstrita ao periodo de existência do Prograrna, renovando-se a prazo 
mediante a celebração de termos aditivos. 

§ 3° Caso haja extinção do programa, o contrato poderã 
ser rescindido mediante comunicaçâo prévia ao contratado, corn antecedência minima 
de 30 (trinta) dias; 

Art. 40  Ao servidor ocupante de cargo efetivo no quadra 
de pessoal da municipalidade, quando designado para atuar no ESF, a ele sera 
deferido uma gratificaçao pelo exercicio da funçao, ern valor correspondente a 
diferença entre a remuneraçào de seu cargo efetivo ou da funcão pUblica ocupada e a 
prevista para o Programa, constante do art. 10  desta Lei Complementar. 

§ Unico - Sobre a gratificaçao definida no Caput desse 
artigo incidern todos Os descontos previstos em Lei. 

Art. 50  0 pagamento da gratiflcaçao pelo exercicio da 
funçao no ESF prevista no artigo anterior nâo configura a existéncia de novo vinculo 
juridico. para efeito de aplicaçâo dos incisos XVI e XVII, ambos do Artigo 37 da 
Constituiçâo da Repüblica. 

Art. 60  0 planejamento, coordenaçao, supervisao e 
controle do ESF ficará a cargo da Secretaria Municipal de Saüde, sob 
responsabilidade superior do Secretãrio Municipal de Saüde. 

Art. 70  A extinção do contrato temporário poderá ocorrer 
nos seguintes casos: 

I - Término do prazo contratual; 

II - A pedido do contratado, mediante comunicaçâo prévia de 30 (trinta) dias; 

III - Interrupçâo do programa; 

IV - Falta grave cometida pelo contratado; e 

V - Por interesse da administração püblica. 

Art. 80  A Estrategia de Saüde da Familia seré custeada 
por recursos especificos repassados pelo Governo Federal e complementados por 
verbas do orçamento do Municipio de Severinia. 

VSEVER(NIA Caatthed. tn Ff0 aim.. 

Rue Capitao Augusto de Almeida, 332 / Tel: 17-3817.3300 
Fax: 1 7- 3817.3301 E-mail: pms.gabineteseverinia.sp.gov.br  



PREFEITURA MUNICIPAL DE SEVERINIA 

Art. 90  0 Programa de SaUde da Familia de Severinia - 
PSF estabelecido na Lei Complementar no 2.061, de 03 de maic de 2013. passa a 
denominar-se Estratégia de Saüde da Familia - ESF, regulamentado par esta Lei 
Complementar, garantidos todos Os efeitos legais vigentes. 

Art. 100  Flea revogada a Lei Complementar n°2.061, de 
03 de maio de 2013. 

Art. 11 0  Esta lei complementar entraré em vigor na data 
de sua publicação. 

Prefeitura Municipal de Severinia, em 21 de maio de 

2018. 

CELSO DA SILVA 
Prefeito Municipal 

Eu Eliana Terezinha Pagiato. na  qualidade de Escriturària, respectivamente provi o 
registro na Secretaria Municipal e publiquei no Diârio Oficial Eletrónico desta 
Municipalidade. 

ELIANA TE1WfA PAGIATO 
Escrith#aria 
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