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LEr N', 1.431, DE

15 DE

MArO DE 2014.
Dispde sobre os Nricleos de Apoio d Saride da
Familia (NASFs), cria a gratificagdo do NASF,
GNASF e d6 outras provid6ncias.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SAO GONqALO DO AMARANTE/RN,
no uso de suas atribuigdes que lhe s6o conferidas por Lei,

FAZ SABER que aCimara Municipal aprovou eu sanciono a seguinte Lei:

Art.

1o Os

Nircleos de Apoio d Saride da Familia (NASFs) s6o constituidos por

uma equipe de profissional de diferentes 6reas de conhecimento que atuam em conjunto
com os profissionais das equipes de Sairde da Familia.

Art.2"

Os nricleos de Apoio a Safde da Familia (NASFs), destinam ds agdes de

integragSo e apoio aos profissionais das Equipes da Saride da Familia com os seguintes

profissionais:

I

-

fisioterapeuta; nutricionista; assistente social; farmac6utico; educador fisico;

psic6logo; fonoaudi6logo, m6dico psiquiatra, m6dico ginecologista e m6dico pediatra.

Art. 3' Os Nricleos de Apoio a Saride da Familia (NASFs),

funcionarSo em

unidades de sairde do Municipio e deverio atender is seguintes condigdes:

- ser refer6ncia para o pr6prio Municipio;
II - Ser Unidade de Sairde cadastrada no Cadastro Nacional de Estabelecimentos

I

de Sairde (CNES).

Art.

Apoio a Sairde da Familia

4o Fica criada a gratificagdo dos Nricleos de

-

GNASF para os profissionais dos Nricleos de Apoio a Saride da Familia, na forma
abaixo:

I

-

a)

nivel Superior:

Profissionais em exercicio nos Nricleos de Apoio a Satide da Familia no
valor de R$ 900,00 ( novecentos reais

)

/
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b) Para os profissionais Midicos do NASF em exerc{cio a gratificagdo 6 no
valor de R$ 6.227,55 (seis mil duzentos e vinte e sete reais e cinquenta

e

cinco reais).

$ 1" Os profissionais em servigo nos Nricleos de Apoio d Saride da Familia NASFs terdo carga hor6ria de 40 (quarenta) horas semanais, salvo para os profissionais
com profiss6es que por previsSo legal terdo carga hor6ria de 30 (hinta) horas semanais e
os profissionais m6dicos ter6o carga hor6ria de 20 (vinte) horas ou 40 (quarenta) horas
semanais.

$ 2' Para os profissionais m6dicos que cumprirdo carga hor6ria de 20 (vinte)
horas a gratificagdo ser6 no valor de 50Yo do valor descrito na alinea b, I.

Art.

5o

Ndo far6 jus a GratificagSo ora instituida o servidor:

I - em gozo de licenga-prCmio;

II

- licengas e outros afastamentos;

III - em licenga para tratamento de safde, com duragio igual ou superior
dezesseis dias, exceto nos casos de servidores acidentados

no exercicio de

a

suas

atribuig6es ou acometidos de doenga profissional, casos em que ser6 considerada a

riltima avaliagio;

IV - que sofrer penalidade

disciplinar no periodo da avaliagSo, prevista na

legislagdo em vigor;

V - que faltarem ao trabalho por qualquer motivo;

VI - que ndo alcangarem i pontuag[o minima definida

VII

em regulamento;

- que estiverem cedidos a outros orglos.

Art. 6" Esta Lei entra em vigor na data da sua publicagdo.
S5o Gongalo do Amarante/RN, 15 de maio de2014.

193'da Independ0ncra e

JAIME CALA

da Repirblica.
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ANEXO

I

DAS GRATIFICACoES COMPLEMENTARE,S

FUNQAO

\-

QUANTIDADE SiMBOLO VALOR (R$)

GRATIFICADA
Profissionais em

t4

GC IO

06

GC

900,00

exercicio nos

NASF
M6dicos

II

Slo Gonqalo do Amarante/RN, 15 de maio de20l4.
193" da Independ6ncia e 126" da Repriblica

\-

JAIME CA
Prefeito Municipal

DOS SANTOS
do Amarante/RN

6.227,55

Oflclal

Jornal

lnstituido pela Lei Municipal no 1.131 de 18 de setembro de 2007
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ANEXO I
DAS GRAT|FtCAQoES C0MPLE[4ENTARES
LEt N"1.431, DE

l5DEMAto DE2014.
FUNOAO GRATIFICADA

QUANTIDADE

SiMBOLO

VALoR (R$)

14

GC 10

900,00

06

GC 11

6.227,55

i

Disp6e sobre os Nrlcleos de Apoio
Satde da Familia
(NASFS), cria a gratificagdo do NASF, GNASF e de outras
providdncias.

Prolisionais em exerclcio
nos NASF

o

pREFEtTo MUNtctpAL

or sAo eorugmo

D0AMARANTURN, no

uso de suas alribuig6es que lhe sdo conferidas por Lei,

FM SABER que a Cdmara Municipal aprovou eu sanciono a seguinte Lei:
Art. '10 0s Ndcleos deApoio d Satde da Familia (NASFs) sdo constituidos

M€dims

S5o GonEalo doAmarantelRN, 15 de maio de 2014.

por uma equipe de profissional de diferentes dreas de conhecimento que atuam em
mnjunlo com os prolissionaisdas equipes de Sa0de da Familia.

1

Art. 20 0s nricleos de Apoio a Sa0de da Familia (NASFs), destinam as
ag6es deintegragaoe apoio aos profissionais das Equipes da Saide da Familia com os
seguintes profissionais:
|

-

fisioterapeuta; nutricionista; assistente social; farmacdutico; educador
JALMIR SIMOES DA COSTA
Secretdrio Municipal de Sarjde

pediatra.
Art. 3o 0s Nrideos de Apoio a Saide da Familia (NASFs), funcionarSo em
unidades de saride do Municipio e deverAo atenderds seguinles condig6es:
l- serreferOncia para o proprio Municipio;

-

Ser Unidade de Sa0de cadastrada no Cadastro Nacional de

Estabelecimentos de Satde (CNES).
Art.40 Fica criada a gratificagSo dos Nucleos deApoio a Sa[de da Familia
- GNASF para os profissionais dos N0cleos de Apoio a Sa[de da Familia, na forma
abaixo:
l - nivel Superior:
a)Profissionais em exercicio nos N0cleos de Apoio a Satde da Familia no

valorde R$ 900,00 ( novecentos reais )
b)Para os profissionais M6dicos do NASF em exercicio a gratifica96o 6 no
valorde R$ 6.227.55 (seis mil duzentose vintee sete reais e cinquenta e cinco reais).
$ 1o 0s profissionais em servigo nos Nricleos de Apoio d Saride da Familia

- NASFs ter6o carga hordria de 40 (quarenta) horas semanais, salvo para os
profissionais com profssoes que por previsdo legal ter6o carga hor6ria de 30 (trinta)
horas semanais e os proflssionais m6dicos tereo carga ho16ria de 20 (vinte) horas ou

EDITAL DE INTIMAEAO

ASecretaria Municipal de Tributagio vem pelo presente, em uso de suas atribuig6es
legais, conforme dispde art. 144, lll, do C6digo Tribut6rio do Municipio - CTM (Lei
Complementar 045/2007), INTIMAR o proprietirio ou representante legal abaixo
relacionado, por se encontrar em lugar incerto e nio sabido, a comparecer na Av.
Tomaz Landim, no 1028, bairro Jardim Lola, Sio Gongalo do AmaranteiRN - CEP
59.290-00, que funciona de segunda a sextaJeira, no hordrio de 07h30min as
1 th00min, para tomar ci0ncia de decisio do processo administrativo n.o 201 4.0001 61 6, no prazo de 30(trinta) dias, a partir da publicagio deste no Jornal Oflcial do Municipio

de 56o Gongalo do Amarante/RN. O ndo cumprimento deste, no prazo

legal
mencionado, implicar6 na lavratura da Cerliddo de Perempg6o. posteriormente a
certidio de Trinsito em Julgado e conseqtientemente a inscrigSo em Divida Ativa,
conforme dispde art. 166 do Codigo Tribut6rio do Municipio - CTM.
C0NTRIBUINTE: Gaspar Monteiro.
CPF: I 98.797.257{0
ENDEREQO: Rua Arari, n.0 05, Amarante, 56o Gongalo do Amarante/RN
59.290-000.

40 (quarenta) horas semanais.

CEP

Mdrio David Oliveira Campos
Secretdrio Municipal de TributagSo

(vinte) horas agratificag6o ser6 novalorde 50% dovalordescrito na alinea b, l.

M.50N6ofar5 jus a GratificagSo ora instituida

-

Sdo Gonqalo do Amarante, 21 de Maio de 2014.

$ 2o Para os profissionais m6dicos que cumpririo carga hordria de 20

I

da lndepend6ncia e 1 260 da Republica

JAIME CALADO PEREIRA DOS SANTOS
Prefeito Municipal de S5o Gongalo do Amarante/RN

fisico; psic6logo; fonoaudi6logo, m6dico psiquiatra, m6dico ginecologista e m6dico

ll

930

o

servidor:

-em gozo de licenga-pr6mio;

- licenqas e oulros afastamenlos;
lll - em licenqa para tratamento de sa0de, com

EDITAL DE INTIMAgAO

ll

dura$o igual ou superior

a

dezesseis dias, exceto nos casos de servidores acidentados no exercicio de suas
atribuig6es ou acometidos de doenga prolissional, casos em que ser6 considerada a
dltima avaliagSo;
lV - que sofrer penalidade disciplinar no periodo da avaliagdo. prevista na
legisla96o em vigor;

V-que faltarem ao trabalho por qualquer motivo;
Vl - que nio alcanqarem i pontuagSo minima deflnida em regulamento;
Vll -que estiverem cedidos a outros 6rgaos.
Art.60 Esta Lei entra em vigorna data da sua publicagSo.
S5o Gonplo doAmarante/RN, 15 de m aiode2014.
193oda lndepend6ncia e 1 26oda Rep[blica.

A Secretaria Municipal de Tributag6o vem pelo presente, em uso de suas atribuiq6es
CTM (Lei
legais, conforme disp6e ar1. 144, lll, do Codigo Tributdrio do Municipio

-

Complementar M5/2007), INTIMAR o proprietdrio ou representante legal abaixo
relacionado, por se encontrar em lugar incerto e n6o sabido, a comparecer na Av.
Tomaz Landim, no 1028, baino Jardim Lola, S5o Gongalo do Amarante/RN - CEP
59.290-00, que funciona de segunda a sexta-feira, no hordrrio de 07h30min as
1 8h00min, para tomar ci6ncia de decisio do processo administrativo n.0 201 4.001 0690, no prazo de 30(trinta) dias, a partir da publicagSo deste no Jornal Oficial do Municipio
n6o cumprimento deste, no prazo legal
de Sdo Gongalo do Amarante/RN.
mencionado, implicar6 na lavratura da Certiddo de PerempgSo, posteriormente a
certiddo deTrAnsito em Julgado do processo.

0

C0NTRIBUINTE: lgreja Universal do Reino de Deus.
CNPJ: 29.744.778/5669-30

ENDEREQ0: Rua Alexandre Cavalcante, n.0 579, Centro, Sdo Gongalo do
JAIME CALADO PEREIRA DOS SANTOS
Prefeito Municipal
JALMIR SIM6ES DA coSTA
Seclet6rio Municipal de Sa0de

Amarante/RN

-

CEP 59.290-000.

S5o Gonplo do Amarante, 21 de Maio de 2014
Mdrio David Oliveira Campos
Secret6rio Municipal de Tributagao

