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PORTARIA Nº 633/18 
- PRORROGA CONTRATO - 

 

O Prefeito Municipal de Guiricema, Estado de Minas Gerais, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, 
resolve prorrogar o contrato de MARCELO LEMOS PEIXOTO, ocupante do Cargo de Operador de Máquina Especial, 

Setor de Estradas Vicinais, por 35 (trinta e cinco) dias, no período de 27/11/18 a 31/12/18. 
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 27/11/18. 
 

Guiricema, 29 de novembro de 2018  
Ari Lucas de Paula Santos 

Prefeito Municipal de Guiricema 
                

PORTARIA Nº 634/18 
- RESCINDE CONTRATO- 

 
O Prefeito Municipal de Guiricema, Estado de Minas Gerais, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, 
rescinde o contrato de MÍRIAM DE FÁTIMA VIEIRA, CPF Nº  895.882.586-34, ocupante do cargo de Assistente de 
Serviços, Setor de Meio Ambiente, a partir do dia 28/11/18, conforme Cláusula Quarta do Contrato Administrativo nº 

2482/2018. 
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 28/11/18. 
 

Guiricema, 29 de novembro de 2018  
Ari Lucas de Paula Santos 

Prefeito Municipal de Guiricema 
                

PORTARIA Nº 635/18 
- CONCEDE LICENÇA - 

 
O Prefeito Municipal de Guiricema, Estado de Minas Gerais, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, 
resolve conceder a LUCIMAR APARECIDA ROSA CRUZ, ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, Sec. 
Munic. de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Meio Ambiente, 07 (sete) dias de licença, por motivo de falecimento de 

seu pai, (de conformidade com a Lei Municipal nº 63 de 19 de Abril de 1991 – Estatuto do Servidor Público Municipal 
Art.108, III, b) no período de 26/11/18 a 02/12/18, conforme certidão de óbito em anexo. 
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 26/11/18. 
 

Guiricema, 29 de novembro de 2018 
Ari Lucas de Paula Santos 

Prefeito Municipal de Guiricema 
                

PORTARIA Nº 636/18 
- CONCEDE LICENÇA - 

 

O Prefeito Municipal de Guiricema, Estado de Minas Gerais, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, 
resolve conceder a LÍLIA DO CARMO DE SOUZA, ocupante do cargo de Auxiliar de Enfermagem, Setor de Saúde, 02 
(dois) dias de licença para tratamento de saúde, no período de 22/11/18 a 23/11/18, conforme atestado médico em 
anexo.  
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 22/11/18. 
 

Guiricema, 29 de novembro de 2018  
Ari Lucas de Paula Santos 

Prefeito Municipal de Guiricema 
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PORTARIA Nº 637/18 
CONCEDE GRATIFICAÇÃO 

   
O Prefeito Municipal de Guiricema- MG, Ari Lucas de Paula Santos, de acordo com as determinações legais, e 
considerando o disposto no Decreto nº 3.672 de 31 de outubro de 2018, 
 
RESOLVE: 

 
Art. 1º - Fica concedido a servidora efetiva  ELZA MARIA BARBOSA DE ANDRADE o percentual acumulativo salarial 

de 30% ( trinta por cento), a título de função gratificada, tendo em vista o acúmulo funcional do cargo efetivo e pela 
composição da Comissão de Licitação. 

 
Art. 2º - A falta do servidor sem justificativa plausível em ato da Comissão acarretará o desconto em folha da gratificação 
mensal, não excluindo as demais sanções previstas para o acometimento da falta. 
 
Art. 3º - No caso de afastamento do titular da Comissão de Licitação por mais de 30       ( trinta) dias, a referida 
gratificação será revertida em prol do membro suplente.   
 
Art. 4 º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. 
 

Guiricema MG, 30 de novembro de 2018. 
 

Ari Lucas de Paula Santos 
Prefeito Municipal de Guiricema 

                

PORTARIA Nº 638/18 
CONCEDE GRATIFICAÇÃO 

   
O Prefeito Municipal de Guiricema- MG, Ari Lucas de Paula Santos, de acordo com as determinações legais, e 
considerando o disposto no Decreto nº 3.672 de 31 de outubro de 2018, 
 
RESOLVE: 

 
Art. 1º - Fica concedido ao servidor efetivo JOSÉ ANTÔNIO DE OLIVEIRA o percentual acumulativo salarial de 30% ( 

trinta por cento), a título de função gratificada, tendo em vista o acúmulo funcional do cargo efetivo e pela composição da 
Comissão de Licitação. 

 
Art. 2º - A falta do servidor sem justificativa plausível em ato da Comissão acarretará o desconto em folha da gratificação 
mensal, não excluindo as demais sanções previstas para o acometimento da falta. 
 
Art. 3º - No caso de afastamento do titular da Comissão de Licitação por mais de 30 ( trinta) dias, a referida gratificação 
será revertida em prol do membro suplente.   
 
Art. 4 º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. 
 

Guiricema MG, 30 de novembro de 2018. 
 

Ari Lucas de Paula Santos 
Prefeito Municipal de Guiricema 
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PORTARIA Nº 639/18 
CONCEDE GRATIFICAÇÃO 

   
O Prefeito Municipal de Guiricema- MG, Ari Lucas de Paula Santos, de acordo com as determinações legais, e 
considerando o disposto no Decreto nº 3.672 de 31 de outubro de 2018, 
 
RESOLVE: 

 
Art. 1º - Fica concedido ao servidor efetivo  VINICIUS CAPOBIANGO RIBEIRO o percentual acumulativo salarial de 30% 

( trinta por cento), a título de função gratificada, tendo em vista o acúmulo funcional do cargo efetivo e pela composição 
da Comissão de Licitação. 

 
Art. 2º - A falta do servidor sem justificativa plausível em ato da Comissão acarretará o desconto em folha da gratificação 
mensal, não excluindo as demais sanções previstas para o acometimento da falta. 
 
Art. 3º - No caso de afastamento do titular da Comissão de Licitação por mais de 30       ( trinta) dias, a referida 
gratificação será revertida em prol do membro suplente.   
 
Art. 4 º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. 
 

Guiricema MG, 30 de novembro de 2018. 
 

Ari Lucas de Paula Santos 
Prefeito Municipal de Guiricema 

                

PORTARIA Nº 640/18 
CONCEDE GRATIFICAÇÃO 

   
O Prefeito Municipal de Guiricema- MG, Ari Lucas de Paula Santos, de acordo com as determinações legais, e 
considerando o disposto no Decreto nº 3.672 de 31 de outubro de 2018, 
 
RESOLVE: 

 
Art. 1º - Fica concedido ao servidor efetivo WERIK JOSE MARTINS, o percentual acumulativo salarial de 30% ( trinta por 

cento), a título de função gratificada, tendo em vista o acúmulo funcional do cargo efetivo e pela designação como 
Pregoeiro da Licitação na Modalidade de Pregão. 

 
Art. 2º - A falta do servidor sem justificativa plausível, acarretará o desconto em folha da gratificação mensal, não 
excluindo as demais sanções previstas para o acometimento da falta. 
 
Art. 3 º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
 

Guiricema MG, 30 de novembro de 2018. 
 

Ari Lucas de Paula Santos 
Prefeito Municipal de Guiricema 

                

PORTARIA Nº 641/18 
CONCEDE GRATIFICAÇÃO 

   
O Prefeito Municipal de Guiricema- MG, Ari Lucas de Paula Santos, de acordo com as determinações legais, e 
considerando o disposto no Decreto nº 3.672 de 31 de outubro de 2018, 
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RESOLVE: 
 
Art. 1º - Fica concedido ao servidor efetivo JOSÉ GERALDO BRAGA o percentual acumulativo salarial de 30% (trinta 
por cento), a título de função gratificada, tendo em vista o acúmulo funcional do cargo efetivo e pela responsabilidade da 
conservação da máquina Motoniveladora Caterpillar 120K do Programa de Aceleração do Crescimento- PAC. 
 
Art. 2 º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. 

 
Guiricema MG, 30 de novembro de 2018. 

 
Ari Lucas de Paula Santos 

Prefeito Municipal de Guiricema 

                

PORTARIA Nº 642/18 
CONCEDE GRATIFICAÇÃO 

   
O Prefeito Municipal de Guiricema- MG, Ari Lucas de Paula Santos, de acordo com as determinações legais, e 
considerando o disposto no Decreto nº 3.672 de 31 de outubro de 2018, 
 
RESOLVE: 
 
Art. 1º - Fica concedido ao servidor efetivo JOSÉ ARNALDO APARECIDO VIEIRA o percentual acumulativo salarial de 
30% (trinta por cento) a título de função gratificada, tendo em vista o acúmulo funcional do cargo efetivo e pela 
responsabilidade da conservação do Caminhão Mercedes Bens Atron 2729 K do Programa de Aceleração do 
Crescimento- PAC. 
 
Art. 2 º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. 

 
Guiricema MG, 30 de novembro de 2018. 

 
Ari Lucas de Paula Santos 

Prefeito Municipal de Guiricema 
                

PORTARIA Nº 643/18 
CONCEDE GRATIFICAÇÃO 

   
O Prefeito Municipal de Guiricema- MG, Ari Lucas de Paula Santos, de acordo com as determinações legais, e 
considerando o disposto no Decreto nº 3.672 de 31 de outubro de 2018, 
 
RESOLVE: 

 
Art. 1º - Fica concedido, ao servidor efetivo AISLAN EMYGDIO DE MOURA OLIVEIRA, o percentual acumulativo 

salarial de 30% (trinta por cento) a título de função gratificada, tendo em vista o acúmulo funcional do cargo efetivo e por 
desempenhar função de Coordenação de Endemias e Zoonoses. 
 
Art. 2 º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

 
Guiricema MG, 30 de novembro de 2018. 

 
Ari Lucas de Paula Santos 

Prefeito Municipal de Guiricema 
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PORTARIA Nº 644/18 
CONCEDE GRATIFICAÇÃO 

   
O Prefeito Municipal de Guiricema- MG, Ari Lucas de Paula Santos, de acordo com as determinações legais, e 
considerando o disposto no Decreto nº 3.672 de 31 de outubro de 2018, 
 
RESOLVE: 

 
Art. 1º - Fica concedido, a servidora efetiva EUZÉBIA JOAQUINA PEREIRA, o percentual acumulativo salarial de 30% 

(trinta por cento) a título de função gratificada, tendo em vista o acúmulo funcional do cargo efetivo e por prestar serviços 
junto ao Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Guiricema- IPREV. 
 
Art. 2 º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

 
Guiricema MG, 30 de novembro de 2018. 

 
Ari Lucas de Paula Santos 

Prefeito Municipal de Guiricema 
                

PORTARIA Nº 645/2018 
TORNA SEM EFEITO A PORTARIA Nº 248/18 

 
 
O Prefeito Municipal de Guiricema, Estado de Minas Gerais, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, 
 
RESOLVE : 

 
Art. 1º – Torna sem efeito, a partir do dia 01/11/18, a Portaria nº 248/18 de     26 de abril de 2018, a qual concedeu à 
servidora LÍLIAN DUTRA TOLEDO, CPF Nº 087.071.346-90, 35% (trinta e cinco por cento), de incentivo gratificação. 
 
 

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 01/11/2018. 
                                 

Guiricema, 30 de novembro de 2018. 
Ari Lucas de Paula Santos 

- Prefeito Municipal de Guiricema  - 

                

LEI N.º 748 DE 2018. 
 

“Extingue e cria cargos e funções; incorpora cargos e 
classes; reduz o número de vagas; altera dispositivos e 
anexos do Quadro de servidores efetivos do Município de 
Guiricema(MG), institui tabela de vencimentos e dá outras 
providências”.  

 
O Povo do Município de Guiricema, Estado de Minas Gerais, por seus representantes legais aprovou, e eu, Ari Lucas 
de Paula Santos, Prefeito Municipal em exercício, no uso de uma das minhas atribuições, sanciono a seguinte Lei: 

 
Art. 1º - Ficam extintos os seguintes cargos abaixo indicados, regulamentados pela Lei Municipal 709/2017 e demais 
disposições legais originárias e transitórias: 
 
I. Operador de Máquinas (02 VAGAS); 
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II. Operador de Máquinas Especial (07 VAGAS); 
 
Art. 2º - Ficam criadas 06 (seis) vagas para o cargo de “Operador de Máquinas e Veículos Pesados”, de provimento 
efetivo e recrutamento restrito, com nível de vencimento CE – 06, com as atribuições, requisitos, carga horária e demais 
especificações descritas nos Anexo Único, com redação dada por esta Lei. 
 
Parágrafo Único - Ficam realocados para o cargo de Operador de Máquinas e Veículos Pesados, os servidores efetivos 
ocupantes dos cargos extintos de Operador de Máquinas e Operador de Máquina Especial.   
 
Art. 3º - As despesas decorrentes dessa Lei correrão por dotação orçamentária própria. 

 
Art. 4º – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

 
Guiricema/MG, 30 de novembro de 2018. 

 
Ari Lucas de Paula Santos 

Prefeito Municipal 
 

ANEXO ÚNICO 
 

1. Classe: OPERADOR DE MÁQUINAS E VEÍCULOS PESADOS.  
 
2. Carga Horária: 40 Horas semanais.  
 
3. Idade Mínima: 18 anos.  
 
4. Descrição Sintética: Execução de serviços de operação de tratores, moto-nivelador, retro-escavadeiras, pás mecânicas, 
tratores de esteira e outras máquinas.  
 
5. Atribuições Típicas: Atividades que se destinam a operar, dirigir e controlar equipamentos rodoviários, veículos, máquinas 
pesadas; retroescavadeiras, reboques, escavadeiras hidráulicas, motoniveladoras, trator de esteira, trator agrícola, reboques, 
guindastes, caminhões, muck, britador móvel, rolo-compactador, carregadeiras, implementos agrícolas e análogos; aciona 
comandos manuais e mecânicos desses dispositivos; realiza serviços rurais, urbanos e rodoviários utilizando os equipamentos; 
realiza o preparo do solo, plantio, colheita, colocação de palanques, construção de açudes, bebedouros, construção de 
sistemas de irrigação, captação e distribuição de água, roçadas, podas, carregamento e distribuição de materiais; executa 
serviços de terraplanagem, britagem, escavações, nivelamento e preparação de solos; executar serviços de construção, 
pavimentação e conservação de vias; efetuar carregamentos e descarregamento de materiais; limpar e lubrificar os veículos, 
máquinas e seus implementos, de acordo com as instruções de manutenção do fabricante; acompanhar os serviços de 
manutenção preventiva e corretiva das máquinas; pôr em prática as medidas de segurança recomendadas para operação e 
estacionamento das máquinas; realizar reparos de emergência e controlar o consumo de combustível; conduzir veículos no 
exercício de suas atividades ou para deslocamento interno, desde que legalmente habilitado; executar outras tarefas 
correlatas. 
 
6. Requisitos para Provimento:  
a) Instrução: Ensino fundamental completo e Carteira Nacional de Habilitação – CNH – Categoria “C” ou SUPERIOR.  
 
7. Recrutamento:  
a) Externo: No mercado de trabalho, mediante concurso público. 
 
Observações Especiais e Complementares: 
1) O exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços nos seguintes regimes trabalho: compensação de horas, plantão, 
sobreaviso, escala, alternativo e fora da sede; 
2) Sujeito ao uso de uniforme, equipamento de proteção individual e equipamento de proteção coletiva; 
3) Poderá ser exigida prova prática no concurso para ingresso.  
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LEI N.º 749 DE 2018. 
 

"Dispõe sobre a criação do Núcleo de Apoio a Saúde da 
Família – NASF, bem como dispõe sobre a criação de cargos, 
vagas e Contratação Temporária de Pessoal para o NASF, 
nos termos do Art. 37, IX da Constituição Federal e dá outras 
providências". 

 
 
O Povo do Município de Guiricema, Estado de Minas Gerais, por seus representantes legais aprovou, e eu, Ari Lucas 
de Paula Santos, Prefeito Municipal em exercício, no uso de uma de suas atribuições, sanciono a seguinte Lei: 

 
Art. 1º - Para apoiar e auxiliar as Estratégias de Saúde da Família - ESF - do Município, fica criado o Núcleo de Apoio a 
Saúde da Família – NASF, em parceria com o Governo Federal, regido pela Portaria nº 2488 de 21 de Outubro de 2011 

e nº 548 de 04 de Abril de 2013 do Ministério da Saúde, composto por, no mínimo, 06 (seis) dos profissionais constantes 
do art. 2º desta Lei. 
 
§ 1º - Fica o Município autorizado a criar cargos e vagas de Fisioterapeuta, psicólogo, Nutricionista, Assistente 
Social e Educador Físico, por tempo determinado, para execução dos serviços desempenhados pelo Núcleo de Apoio 
a Saúde da Família – NASF, conforme quadro constante do anexo I. 

 
§ 2º - Esta lei estabelece às condições de contratação, remuneração, direitos e deveres dos profissionais que compõem 

a equipe funcional do NASF, no âmbito do Município de Guiricema – MG. 
 
§ 3º - As contratações serão feitas através de Processo Seletivo Simplificado, realizado pelo Departamento de Pessoal 
da Prefeitura de Guiricema/MG. 
 
§ 4º - A criação dos cargos estabelecidos no § 1º deste artigo tem fundamento no artigo 37, inciso I e IX da Constituição 

da República Federativa do Brasil e visa exclusivamente às necessidades estabelecidas para a execução do Núcleo de 
Apoio da Saúde da Família (NASF) criado pelo Ministério da Saúde. 
 
Art. 2º - Compete ao Secretário Municipal de Saúde a definição da composição numérica da equipe do NASF, devendo 

observar, obrigatoriamente, a presença dos seguintes profissionais de saúde: 
 
 

FUNÇÃO LOCAL CARGA HORÁRIA 

FISIOTERAPEUTA ESF 20 

PSICÓLOGO  ESF 20 

EDUCADOR FÍSICO  ESF 20 

NUTRICIONISTA ESF 20 

ASSISTENTE SOCIAL  ESF 20 

 
 
Art. 3º - O número de vagas e a remuneração mensal a ser paga aos profissionais componentes da equipe do NASF, 
bem como os requisitos necessários às contratações, vantagens pecuniárias e exigências de dedicação aos programas, 
são as definidas no Anexo I desta Lei, até o limite do valor previsto na Portaria nº 3124 de 28/12/12 do Ministério da 
Saúde. 
 
Parágrafo Único – As atribuições dos cargos acima criados constam do anexo II desta Lei. 

 
Art. 4º - Além da remuneração prevista no artigo anterior, os profissionais competentes da equipe do NASF farão jus a: 
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I – Gozo de férias anuais de 30 (trinta) dias, observados os mesmos requisitos e condições de concessão para os 
servidores públicos municipais; 
 
II – Pagamento de gratificação natalina, correspondente a um mês de remuneração, no mês de Dezembro, à razão de 

1/12 a cada mês efetivamente trabalhado, ou fração superior a 15 (quinze) dias. 
 
Art. 5º - A vinculação dos profissionais componentes da equipe do NASF com a Administração Municipal de 
Guiricema/MG se dará mediante celebração de contrato individual temporário, regido pelo direito administrativo, podendo 
ser observado, quanto aos deveres e obrigações, o Estatuto dos Servidores Público Municipal, no que couber e for 
aplicável. 
 
Art. 6º - Os contratos a serem celebrados com os profissionais contratados por esta lei terão a duração de 02 (dois) 

anos, podendo, motivadamente, ser renovado por igual período. 
 
§ 1º - Devido à duração indeterminada dos programas tratados nesta lei, os contratos a que se refere o artigo 5º terão 
sua duração limitada ao período de existência do Programa, renovando-se o prazo mediante a celebração de termos 
aditivos. 
 
§ 2º - Caso haja a extinção do Programa, o contrato poderá ser rescindido, mediante comunicação prévia ao contratado, 
com antecedência mínima de 30 (trinta) dias; 
 
Art. 7º - O pagamento da gratificação pelo exercício da função no NASF prevista no artigo 7º anterior não configura a 

existência de novo vínculo jurídico, para efeito de aplicação dos incisos XVI e XVII, ambos do artigo 37 da Constituição 
da República. 
 
Art. 8º - O planejamento, coordenação, supervisão e controle do NASF ficarão a cargo da Secretaria Municipal de 

Saúde, sob a responsabilidade superior do Secretário Municipal de Saúde. 
 
Art. 9º – As dotações para cobertura orçamentária das despesas decorrentes dessa lei são aquelas consignadas no 
orçamento vigente. 
 
Art. 10 – A extinção do contrato temporário poderá ocorrer nos seguintes casos: 

 
I – Término do prazo contratual; 
II – A pedido do contratado, mediante comunicação prévia de 30 (trinta) dias; 
III – Interrupção do programa; 
IV – Falta grave cometida pelo contratado;  
V – Por interesse da administração pública. 

 
Parágrafo Único – Em qualquer das formas de extinção do contrato somente será devido ao contratado a remuneração 

prevista no artigo 3º e as verbas do artigo 4º. 
 
Art. 11 – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
 
 

Guiricema/MG, 30 de novembro de 2018. 
 
 

Ari Lucas de Paula Santos 
Prefeito Municipal 
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ANEXO I 
TABELA DE REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO 

NASF 
 
 

CATEGORIA 
PROFISSIONAL  

REQUISITOS VAGAS VENCIMENTO$ CARGA 
HORÁRIA 

     

FISIOTERAPIA  Nível Superior, 
formação em 
Fisioterapia e 
inscrição no 
CREFITO 

02 R$ 1500,00 20 

NUTRICIONISTA Nível Superior, 
formação em 

nutrição e 
inscrição no CRN 

01 R$ 1500,00 20 

PSICÓLOGO Nível Superior, 
formação em 
psicologia e 

inscrição no CRP 

02 R$ 1500,00 20 

EDUCADOR FÍSICO Nível Superior, 
formação em 

Educação Física e 
inscrição no 

Conselho 
Regional 

Competente.  

02 R$ 1500,00 20 

ASSISTENTE SOCIAL  Nível Superior, 
formação em 

Assistência Social 
e 

inscrição no 
Conselho 

competente 

01 R$ 1500,00 20 

 

 
 

ANEXO II - FUNÇÕES E ATRIBUIÇÕES 
 

 

I – FISIOTERAPEUTA DO NASF: - Ações que propiciem a redução de incapacidades e deficiências com vistas à 

melhoria da qualidade de vida dos indivíduos, favorecendo sua reinserção social, combatendo a discriminação e 
ampliando o acesso ao sistema de saúde; - Realizar diagnóstico, com levantamento dos problemas de saúde que 
requeiram ações de prevenção de deficiências e das necessidades em termos de reabilitação, na área adstrita às ESF; - 
Desenvolver ações de promoção e proteção à saúde em conjunto com as ESF incluindo aspectos físicos e da 
comunicação, como consciência e cuidados com o corpo, postura, saúde auditiva e vocal, hábitos orais, amamentação, 
controle do ruído, com vistas ao auto cuidado; - Desenvolver ações para subsidiar o trabalho das ESF no que diz 
respeito ao desenvolvimento infantil; - Desenvolver ações conjuntas com as ESF visando ao acompanhamento das 
crianças que apresentam risco para alterações no desenvolvimento; - Realizar ações para a prevenção de deficiências 
em todas as fases do ciclo de vida dos indivíduos; - Acolher os usuários que requeiram cuidados de reabilitação, 
realizando orientações, atendimento, acompanhamento, de acordo com a necessidade dos usuários e a capacidade 
instalada das ESF; - Desenvolver ações de reabilitação, priorizando atendimentos coletivos; - Desenvolver ações 
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integradas aos equipamentos sociais existentes, como escolas, creches, pastorais, entre outros; - Realizar visitas 
domiciliares para orientações, adaptações e acompanhamentos; Capacitar, orientar e dar suporte às ações dos Agentes 
Comunitários de Saúde; - Realizar, em conjunto com as ESF, discussões e condutas terapêuticas conjuntas e 
complementares; - Desenvolver projetos e ações intersetoriais, para a inclusão e a melhoria da qualidade de vida das 
pessoas com deficiência; - Orientar e informar as pessoas com deficiência, cuidadores e Agentes Comunitários de 
Saúde sobre manuseio, posicionamento, atividades de vida diária, recursos e tecnologias de atenção para o 
desempenho funcional frente às características específicas de cada indivíduo; - Desenvolver ações de Reabilitação 
Baseada na Comunidade - RBC que pressuponham valorização do potencial da comunidade, concebendo todas as 
pessoas como agentes do processo de reabilitação e inclusão; - Acolher, apoiar e orientar as famílias, principalmente no 
momento do diagnóstico, para o manejo das situações oriundas da deficiência de um de seus componentes; - 
Acompanhar o uso de equipamentos auxiliares e encaminhamentos quando necessário; - Realizar encaminhamento e 
acompanhamento das indicações e concessões de órteses, próteses e atendimentos específicos realizados por outro 
nível de atenção à saúde; e, - Realizar ações que facilitem a inclusão escolar, no trabalho ou social de pessoas com 
deficiência.  

 
 

II – NUTRICIONISTA DO NASF: - Ações de promoção de práticas alimentares saudáveis em todas as fases do ciclo da 

vida e respostas às principais demandas assistenciais quanto aos distúrbios alimentares, deficiências nutricionais e 
desnutrição, bem como aos planos terapêuticos, especialmente nas doenças e agravos não-transmissíveis; - Conhecer e 
estimular a produção e o consumo dos alimentos saudáveis produzidos regionalmente; - Promover a articulação 
intersetorial para viabilizar o cultivo de hortas e pomares comunitários; - Capacitar as ESF e participar de ações 
vinculadas aos programas de controle e prevenção dos distúrbios nutricionais como carências por m icronutrientes, 
sobrepeso, obesidade, doenças crônicas não transmissíveis e desnutrição; e, - Elaborar em conjunto com as ESF, 
rotinas de atenção nutricional e atendimento para doenças relacionadas à Alimentação e Nutrição, de acordo com 
protocolos de atenção básica, organizando a referência e a contra-referência do atendimento. 

 
 

III – PSICÓLOGO DO NASF: - Identificar, em conjunto com as Equipes Saúde da Família e a comunidade, as atividades, 

as ações e as práticas a serem adotadas em cada uma das áreas cobertas; - Identificar, em conjunto com as ESF e a 
comunidade, o público prioritário a cada uma das ações; - Atuar, de forma integrada e planejada, nas atividades 
desenvolvidas pelas ESF e de Internação Domiciliar, quando estas existirem, acompanhando e atendendo a casos, de 
acordo com os critérios previamente estabelecidos; - Acolher os usuários e humanizar a atenção; - Desenvolver 
coletivamente, com vistas à intersetorialidade, ações que se integrem a outras políticas sociais como: educação, esporte, 
cultura, trabalho, lazer, entre outras; - Promover a gestão integrada e a participação dos usuários nas decisões, por meio 
de organização participativa com os Conselhos Locais e/ou Municipais de Saúde; - Elaborar estratégias de comunicação 
para divulgação e sensibilização das atividades do NASF por meio de cartazes, jornais, informativos, e outros veículos 
de informação; - Avaliar, em conjunto com as ESF e os Conselhos de Saúde, o desenvolvimento e a implantação das 
ações e a medida de seu impacto sobre a situação de saúde, por meio de indicadores previamente estabelecidos; - 
Elaborar e divulgar material educativo e informativo nas áreas de atenção do NASF; - Elaborar projetos terapêuticos 
individuais, por meio de discussões periódicas que permitam a apropriação coletiva pelas ESF e o NASF do 
acompanhamento dos usuários, realizando ações multiprofissionais e transdisciplinares, desenvolvendo a 
responsabilidade compartilhada; - Realizar atividades clínicas pertinentes a sua responsabilidade profissional; - Discutir 
com as ESF os casos identificados que necessitam de ampliação da clínica em relação a questões subjetivas; - Criar, 
em conjunto com as ESF, estratégias para abordar problemas vinculados à violência e ao abuso de álcool, tabaco e 
outras drogas, visando à redução de danos e à melhoria da qualidade do cuidado dos grupos de maior vulnerabilidade; - 
Evitar prática que levem aos procedimentos psiquiátricos e medicamentos, bem como desenvolver ações que visem à 
difusão da cultura de atenção não-manicomial, diminuindo o preconceito e a segregação em relação à loucura; - 
Desenvolver ações de mobilização de recursos comunitários, buscando constituir espaços de reabilitação psicossocial 
na comunidade, como oficinas comunitárias, destacando a relevância da articulação intersetorial; - Ampliar o vínculo com 
as famílias, tomando-as como parceiras no tratamento e buscando constituir redes de apoio e integração.  
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VI – EDUCADOR FÍSICO DO NASF: - Desenvolver atividades físicas e práticas junto à comunidade; Veicular 

informação que visem à prevenção, a minimização dos riscos e à proteção à vulnerabilidade, buscando a produção do 
autocuidado; Incentivar a criação de espaços de inclusão social, com ações que ampliem o sentimento de pertinência 
social na comunidade, por meio da atividade física regular, do esporte e lazer, das práticas corporais; Proporcionar 
Educação Permanente em Atividade Físico-Prático Corporal, nutrição e saúde juntamente com as Equipes PSF, sob a 
forma de coparticipação, acompanhamento supervisionado, discussão de caso e demais metodologias da aprendizagem 
em serviço, dentro de um processo de Educação Permanente; Articular ações, de forma integrada às Equipes ESF, 
sobre o conjunto de prioridades locais em saúde que incluam os diversos setores da administração pública; Contribuir 
para a ampliação da utilização dos espaços públicos de convivência como proposta de inclusão social e combate à 
violência; Identificar profissionais e/ou membros da comunidade com potencial para o desenvolvimento do trabalho em 
práticas corporais, em conjunto com as Equipes do PSF; Capacitar os profissionais. Inclusive os Agentes Comunitários 
de Saúde, para atuarem como facilitador-monitores no desenvolvimento de atividades físicas práticas corporais; 
Supervisionar, de forma compartilhada e participativa, as atividades desenvolvidas pelas Equipes ESF na comunidade; 
Articular parcerias com outros setores da área junto com as Equipes PSF e a população, visando ao melhor uso dos 
espaços públicos existentes e a ampliação das áreas disponíveis para as práticas corporais; Promover eventos que 
estimulem ações que valorizem. Atividade Física/Práticas Corporais e sua importância para a saúde da população; 
Outras atividades inerente à função.  

 
 

V – ASSISTENTE SOCIAL DO NASF: - elaborar, implementar, executar e avaliar políticas junto aos órgãos da 

administração pública, notadamente dos Programas de Estratégia de Saúde da Família junto a secretaria municipal de 
saúde; elaborar, coordenar, executar e avaliar planos, programas e projetos que sejam do âmbito de atuação do Serviço 
Social com participação da sociedade civil junto aos programas de política de saúde municipal; encaminhar providências, 
e prestar orientação social a indivíduos, grupos e à população; orientar indivíduos e grupos de diferentes segmentos 
sociais no sentido de identificar recursos e de fazer uso dos mesmos no atendimento e na defesa de seus direitos; 
planejar, organizar e administrar benefícios e Serviços Sociais voltados aos programas de saúde da família; planejar, 
executar e avaliar pesquisas que possam contribuir para a análise da realidade social e para subsidiar ações 
profissionais; prestar assessoria e consultoria a órgãos da administração pública direta e indireta, notadamente junto a 
secretaria municipal de saúde; prestar assessoria e apoio aos movimentos sociais em matéria relacionada às políticas 
sociais, no exercício e na defesa dos direitos civis, políticos e sociais da coletividade; planejamento, organização e 
administração de Serviços Sociais e de Unidade de Serviço Social junto a secretaria municipal de saúde; realizar 
estudos sócio-econômicos com os usuários para fins de benefícios e serviços sociais junto a órgãos da administração 
pública direta e indireta. 

 
 

            

 
DECRETO Nº 03685/2018 

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR 
 

O Prefeito Municipal de Guiricema - MG, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida no art. 
2°, I, parágrafo único, da Lei Municipal nº 723 de 17 de novembro de 2017. 
 
D E C R E T A: 
 
Art. 1º - Fica aberto ao orçamento do Município para o exercício de 2018 o (s) seguinte (s) crédito (s) suplementar (es) 
para reforço da (s) seguinte (s) dotação (ões) orçamentária (s).R$ 217.877,72 (duzentos e dezessete mil oitocentos e 
setenta e sete reais e setenta e dois centavos) 
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Art. 2º - Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior, de acordo com o § 1º do art. 
43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964. 
 

 
 
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Guiricema, 30 de novembro de 2018. 
 

Ari Lucas de Paula Santos 
Prefeito Municipal de Guiricema 
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