
MUNICIPIO DE ATiLIO VIVACQUA 
EST ADO DO ESPiRITO SANTO 

LEI COMPLEMENT AR N° 841/2009- DE 07 DE OUTUBRO DE 2009 

Cria cargos de Medico do PSF, Enfermeiro do PSF e 
Dentista do PSF dentro da Lei D0 543/2001 - Plano de 
Carreira dos Servidores Municipais da Prefeitura 
Municipal de Atilio Vivacqua-Es., e da outras 
providencias. 

0 Prefeito Municipal de Atilio Vivacqua, Estado do Espfrito Santo, no uso de suas 
atribuiC(Ies legais, etc. 

Fayo saber que a C:lmara Municipal de Atilio Vivacqua, Estado do Espirito Santo, 
APROVOU e eu SANCIONO a seguinte lei. 

Art 1°. Fica criado o Cargo de Medico do PSF e quantitativa, no Municipio de Atilio 
Vivacqua-ES, com a seguinte descri~ao: 

CARGO Quantitativo Carga Horiria Vencimento 

Medico do PSF 04 40/bs. Semanais 4.800,00 

DESCRICAO DO CARGO 

- Nivel Superior Olmpleto com apresenta\)ao do CRM 

- Realizar consultas clinica aos usuarios da sua area adstrita; 

- Executar as a~oes de assistencia integral em todas as fases do ciclo de vida: crianr;a, 
adolescente, mulher, adulto e idoso; 

- Realizar consultas e procedirnentos na USF e, quando necessario, no dornicilio; 

. - Realizar as atividades clinicas correspondentes as areas prioritarias na intervem;ao 
na atenyao Basica, definidas na Norma Operacional da Assistencia a Sallde - NOAS 
2001; 

- Aliar a atuayao clinica a pcitica da saUde coletiva; 

- Fornentar a criayi'io de grupos de patologias especifica, como de hipertensos, de 
dia eticos, de saude mental, etc; 
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- Realizar o pronto atendimento medico nas urgencias e emergencias; 

- Encaminhar aos servi9os de maior complexidade, quando necessario, garantindo a 
continuidade do tratamento na USF, por meio de urn sistema de acompanhamento e 
referenda e contra-referencia; 

- Realizar pequenas cirurgias ambulatorias; 

- Indicar internaf~O hospitalar; 

- Solicitar exames complementares; 

- Verificar e atestar 6bito; 

- Executar outras atividades correlatas. 

Art. 2". Fica criado o Cargo de Enfermeiro do PSF e quantitativa, no Municipio de 
Atilio Vivacqua-ES, com a seguinte descriyao: 

. CARGO Quantitativa Carga Honhia Vencimento 

Enfermeiro do PSF 04 40/hs. Semanais 1.800,00 

DESCRJCAO DO CARGO 

- Nivel Superior Completo com apresentayao do COREN 

- Realizar cuidados diretos de enfermagem nas urgencias e emergencias clinicas, 
fazendo a indicayao para a continuidade da assistencia prestada; 

Realizar consulta de enfermagem, solicitar exames complementares, 
prescrever/transcrever medicay6es, conforme protocolos estabelecidos nos Programas 
do Ministerio da SaUde e as Disposiy()es legais da profissao; 

- Planejar, gerenciar, coordenar, executar e avaliar a USF; 

- Executar as af3es de assistencia integral em todas as fuses do ciclo de vida: crianya, 
adolescente, mulher, adulto, e idoso; 
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- No nivel de suas competencia, executar assistencia basica e a~t'Ses de vigilancia 
epidemiologica e sanitaria; 

• Realizar ~es de saUde em diferentes ambientes, na USF e, quando necessario, no 
domicilio; 

• Realizar as atividades corretamente as areas prioritarias de intervenyliO na Atenylio 
Basica, definidas na Norma Operacional da Assistencia a Saude - NOAS 2001; 

• Aliar a atuaylio clinica a pratica da sallde coletiva; 

- Organizar e coordenar a criayoo de grupos de patologias especificas, como de 
hipertensos, de diabeticos, de saUde mental, etc; 

- Supervisionar e coordenar ayoos para capaci~do dos Agentes Comunitario de 
Saude e de auxiliares de enfermagem, com vistas ao desempenho de sua fun~s; 

- Executar outras atividades correlatas. 

Art. 3°. Fica criado o Cargo de Dentista do PSF e quantitativa, no Municipio de 
Atflio Vivacqua-ES, com a seguinte descriydo: 

CARGO Quantitativo Carga Horaria Vencimento 

Dentista do PSF 04 40/hs. Semanais 1.800,00 

DESCRICAO DO CARGO 

• Nivel Superior Completo com apresenta9l10 do CRO 

- Realizar levantamento epidemiol6gico para tra9ar o perfil de saUde bucal da 
populayllo adscrita; 

• Realizar os procedimentos clinicos defmidos na Norma Operacional Basica do 
Sistema Unico de Satlde - NOB/SUS 96 - e na Norma Operacional Basica da 
Assistencia a SaUde (NO AS); 

- Realizar o tratarnento integral, no ambito da aten~ basica para a popul~o 
adscrita; 
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• Encaminhar e orientar os usuarios que apresentam problema complexos a outros 
niveis de assistencia, assegurando seu acompanhamento; 

• Realizar atendimentos de primeiros cuidados nas urgencias; 

- Realizar pequenas cirurgias ambulatoriais; 

- Prescrever medicamentos e outras orientayoes na conformidade dos diagn6sticos 
efetuados; 

· - Emitir laudos, pareceres e atestados sobre assuntos de sua competencia; 

~ Executar as ~oes de assistencia integral, aliado a atuayaO clinica a saude coletiva, 
assistindo as familias, individuos ou grupo especificos, de acordo com planejamento 
local; 

- Coordenar as:oes coletivas voltadas para promos:ao e prevenyao em sailde bucal; 

- Programar e supervisionar o fomecimento de insumos para as as;oes coletivas; 

- Exercer atividades correlatas. 

Art 4°. Os cargos ora criados constarao do Anexo Ida Lei Municipal n° 543/2001 e 
serao preenchidos atraves de Concurso Publico regularmente editado pela 

· Administras:ao Municipal, respeitando-se as normas que rege a especie. 

Art 5". AF. despesas para suprir os gastos inerentes a c~ao dos cargos anunciados 
correrao por conta de Programa com o Ministerio da Sallde. 

Art 6°. Esta Lei entrani em vigor na data de sua publicayao. 

Atilio Vivacqua, 07 de outubro de 2009. 

Jose~ Lopes 

Prefeito Municipal 
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