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N° 154, 22 dezembro 1998 

Institui 0 Programa Saude da -, no Municipio 
Contagem e da outras providencias. 

C.AJ\tLt\RA DO ~fUN1CfpIO CONTAGEM aprova: 

Art.!0 
- instituido no :f\lunicipio de Contagem 0 Programa de 

Satlde da Familia - -, com objetivo 

I - ampliar 0 acesso da popula9ao ao sistema de sallde; 
II - a cobertura assistencial: 

a equidade na aten9ao a saude atraves da 
discrimina9ao positiva da melhorando a qualidade aten9ao a saude 
com base nas estrategias 

a) Reorganiza9ao das pnitica de tendo como foco cuidados ..::r .....,·u,-" 

de saude ao individuo, integrado na sua familia e na sua 
comunidade; 

b) Promo,(ao a 398.0 intersetorial; 
c) Aprofundarnento la90S compromisso e de co

Municipio/Secretaria l\Aunicipal de 
V.L....,,"'J.,,""...u!!."" de sallde e populayao; 

Divulgayao do de saude como de vida e 
direito 

Art.t} 0 Programa Saude da tern como eSpay0 
atua9ao a extensao domicilio/comunidade. 

Art.3° Pro gram a Familia 
originariamente uma atividade Sa:llde, fica vmculado a 
Secretaria de Saude Contagem, que apoio quando nec:;eSSaI 

dos outros orgaos Administra9ao Publica MlmicipaL 

Art.4° - As a90es Programa Sallde da PSF serao 
executadas basica, composta de, no minimo: 

@ 1(urn) Medico; 
e 1 (um) Enfermeiro; 
o l(um) Auxiliar Enfermagem~ e 
., 4( quatro) Agentes Comunitarios de Saude. 

responsabilidade 
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(Continua((ao - Fls.2 - LEI 3.154/98) 

§ - A de que trata 0 artigo podeni ser ampliada na 
sua composi/(ao, caso a ado/(ao do modelo Secretaria Nrunicipal de Satlde 
aSSlm a 

§2° - Carla equipe atendeni uma area geogratica com 800 a 
1.000 conforme disposto no A}"TEXQ I desta 

- Fica 0 Chefe do Poder Executivo autoriza a ampliar 0 numero 
de equipes basicas no Programa Sande da Familia - PSF -, caso 
comprovada necessidade. 

o objetivo garantir a composi9ao da equipe, fica a 

.... ,.,,,....""''"'' e 
Municipal Smide, atraves da FAMUC ~ de Assistencia 
de Urgenda de autorizada, se a recnltar, 

seledonar e designar, nos tennos Lei nO 2.160, 20 dezembro de 1990 
(Estatuto dos Servidores do I\lunicipio Contagem). 

Art.6° - Para se candidatar a integrante da equipe que
° ao profissional que se 0 caput do artigo ,desta 

aplicar-se-a, as 

I - aprova9ao previa em processo seletivo eliminatorio, 
classificat6rio e com seglrudo as necessidades Secretaria J"Aunicipal 
Sallde, nos Regulamento; 

II - jornada de trabalho quarenta semanals dais 
tunIos); e 

- remullera9ao diferenciada, de acordo com a equipe da 
disposto no ANEXO desta Lei. 

Art.~ ~ . assegurado, prioritariamente, aos servidores 
municipals, estaduais e federais municipalizados ao' Unico Saude de 
Contagem~ ocupantes de cargo efetivo ou pllblica Medico, Enfermeiro 
e Auxiliar Enfermagem, a OP9ao para composiyao . basic as do 
Programa Sallde da Familia PSF -, desde que atendam as 
exigencias: 
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(Continuayao - FIs.3 - LEI N° 3.154/98) 

I - conhecimento basico de clinica medica, ginecologia e 
obstetricia, pediatria, cirurgia ambulatorial e sal1de publica, para medicos~ 

basico enfennagem de sallde ptiblica, 
enfennagem em nivel atenyao pnmaria a smide e experiencia em atividades 

- .f,'de coordena9ao, para en1ermClfOS. 

- Os valores atribuidos como tetos remunerayao dos 
profissionais integram a equipe basica do Programa cIa Familia-
PSF, sao os constantes do M"'EXO desta Lei. 

§ = 0 servidor au detentor 
nas funyoes de Medico da Familia, Enfenneiro 
Familia, fanijus apercep9ao Gratifica9ao PSF. 

investido 

§2° - A Gratificayao PSF sera . it diferenya entre 0 teto 
remunerayao estabelecido no ANEXO desta e 0 total sua remunerayao 

ao seu cargo efetivo ou funyao publica no . ou no Estado e 
Uniao, caso . municipalizado. 

§3° - A Gratificac;ao PSF direito adquirido 
e para nenhum efeito enquanto 0 

investido de atribuiyao, 
servidor 

§4° - Sobre 0 valor Gratificayao PSF nao incidirao <.n.•u."'''''-'U....b> 

tempo servH;o e pessoalS. 

Art9° - A regulamentac;ao desta no couber, ser 
feita ate 90(noventa) dias contados a partir de sua publicm;ao. 



(Continua9ao - FlsA - N° 3.154/98) 

Art. 1 0 - despesas decorrentes execu9ao desta correrao 
por conta de dotayoes previstas no On;amento para 0 exercicio 1999. 


Art.l1 ~ Revogam-se as disposic;oes em contnirio . 


Art.12 - . entra em vigor na data sua publicayao. 


Palacio do Registro, em Contagem, aos 22 de dezembro de 1998. 

PAULO AUGUSTO PINTO DE ~IATTOS 


Prefeito Municipal 


MGMBI 




NEXO I 

LEI N° 3.154/98 

(a que se refere 0 artigo .to, §2°) 


TABELA DE REFERt~CIA DAS EQl-IPES DO 

PROGR;\lVIA DE SAL-DE DA FA~IiLL\ 


As AD~nNISTR-\~()ES REGINAIS 


I 

TIPO DE EQUIPEi REFERENCL4. 
PSF ADMINISTRACAO REGIONAL 

I 
I A Adrninistra<;ao Regional Centro - Regiao Sede / Eldorado 

AdministraQao Regional SuI - Regiao Cidade Industrial 

B Adrninistravao Regional Nordeste - Regiao Bairro Ressaca 
i Adrninistrayao Regional Sudoeste - Regiiio Bairro Petroliindia 
i 

c 	 IAdrninistrayao Regional Norte - Regiao Bairro Nacional 
1 Adrninistrac;ao Regional Noroeste - Regiao Bairro Retiro I 	 I 
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ANEXO II 

PROJETO DE LEI N° 3.154/98 

(a que se refere 0 artigo 8°) 


TABELA DE TETOS DE RElVIUNERA«;AO PARA OS PROFISSIONAIS 

DO 


PROGRAMA DE SAUDE DA FAl\1iLIA 


TETO ~IE~SAL 
PROFISSION'AL TIPO DE EQUIPE DE 

REl\IUNERA(:AO 

A 3.500,00 

MEDICO B 3.753,00 

C 4.025,00 

2.400,00 

ENFERMEIRO B 2.600,00 

C 2.800,00 

AUxlLIAR 
B 

400,00 

500,00 

C 600,00 

A 

DE 

150,00 



