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ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIREM 

GABINETE DO PREFEITO

Lei n.° 1.075, de 23 de m arço de 2001.

In s titu i a  G ra tif ic a ç ã o  de  In c e n tiv o  d o  
P ro g ra m a  S a úd e  da F am ília  (PSF)

0 PREFEITO  M U N IC IPAL DE PARN AM IR IM , FAÇO S A B E R  que a Câm ara 
Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

/"N

'\

Art, 1o -  Fica instituída, no âm bito do M unicípio de Pam am irim , a gratificação relativa 
ao Program a de Saúde da Fam ília, form uiado peio Ministério da Saúde, em convénio com  a 
S ecretaria  Municipal de Saúde.

§ 1o - A  gratificação de incentivo ao program a referido no ca pu t deste artigo é 
atribuída pelo efetivo exercício do P rogram a, no Município de Parnam irim .

Parágrafo Único. Farão jus  a gratificação ora instituída, os profissionais médicos, 
enferm eiros e auxiliares de enferm agem  que tenham  sido cadastrados para o exercício do P rogram a.

Art. 2o - A  G ratificação de que trata esta Lei som ente será  devida enquanto o 
profissional estiver no efetivo exercício do P rogram a Saúde da Fam iiia , nas Unidades referidas no 
anexo i desta Lei, deixando de ser paga autom aticam ente, quando cessar esse exercício, 
ressalvando-se os casos de férias e licença gestante.

§ 1o - Caberá à Gerência do Program a Saúde da Família com unicar à Secretaria 
Municipal de Saúde do inicio e do térm ino do efetivo exercício do profissionai em  sua área de 
abrangência do program a, sob pena de responsabilidade funcional.

§ 2° - O s profissionais que irão com por as equipes para o desenvolvim ento do 
Program a Saúde da Família serão avaliados b im estra im ente peia G erência do program a que enviará 
os resultados à C oordenação G eral de Execução, cabendo a esta desligar o profissional que não 
esteja adequando-se às diretrizes do Program a.

Art. 3o - A  gratificação do PSF, não se incorporará aos vencim entos para qualquer 
efeito, e sobre ela não incidirá qualquer vantagem  a que faça jus  o servidor, vedada assim , sua 
utiíízação, sob qualquer form a, para cáicuio simultâneo que importe em  acréscim o de outra vantagem 
pecuniária.

P arágrafo Único. Q uando se tra ta r de serv idor municipal que exerça função 
gratificada, deverá fazer opção pela rem uneração instituída po r esta Lei, ou peia outra gratificação, 
sendo vedada a p e rc e p ç io  cumulativa da gratificação aqui prevista com  qualquer outra, na esfei
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municipal.

A rt 4o - O quantitativo de profissionais por á rea de atuação, que irão participar do 
Program a nas Unidades de Saúde constantes do anexo 1 e definido no artigo 1o desta íei, serão de 
acordo com  o  estabelecido no anexo II, deste diploma legal.

A rt 5o -  O  referencia l para cálculo da gratificação do PSF será de acordo com o 
disposto no anexo III.

Art. 6o - A s despesas com a execução desta Lei correrão por conta do Programa 
Especial do M inistério da Saúde com  contrapartida do Município.

Art. 7o - Esta Lei entra em  vigor na data de sua publicação, retroagindo seus 
efeitos financeiros a 02 de jane iro  de 2001 .



UNIDADES DE SAUDE ABRANGIDAS PELO PSF

ANEXO I

ORDEM LOCAL N.u EQUIPES
01 PASSAGEM DE AREIA 02
02 SANTOS REIS 01
03 ROSA DOS VENTOS 02
04 MONTE CASTELO 01
05 NOVO HORIZONTE 01
06 UBERDADE 01
07 PARQUE INDUSTRIAL 01
08 PIRANGI/PIUM 01

A NEXO  II

UNIDADE DE SAUDE PROFISSIONAL QUANTITATIVO
PASSAGEM DE ARESA Médico 02

Enfermeiro 02
Aux. de Enfermagem 02

SANTOS REIS Médico 01
Enfermeiro 01

Aux. de Enfermagem 01
ROSA DOS VENTOS Médico 02

Enfermagem 02
Aux. de Enfermagem 02

MONTE CASTELO Médico 01
Enfermagem 01

Aux. de Enfermagem 01
NOVO HORIZONTE Médico 01

Enfermeiro 01
Aux. de Enfermagem 01

LIBERDADE Médico 01
Enfermeiro 01

Aux. de Enfermagem 01
PARQUE INDUSTRIAL Médico 01

Enfermeiro 01
Aux. de Enfermagem 01

PI RANGI DO NORTE/ 
PIUM

Médico 01
Enfermeiro 01

Aux. de Enfermagem 01

ANEXO III


