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ESTADO DE PERNAMBUCO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA 
GABINETE DO PREFEITO 

 
 

 

LEI N.º 2897, DE 13 DE MARÇO DE 2017. 

 

EMENTA: Dispõe sobre a regularização de 

vencimentos dos Médicos do Programa Saúde da 

Família – PSF e dos Médicos do NASF- Núcleo de 

Apoio à Saúde da Família, e dá outras providências. 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE PETROLINA, ESTADO DE PERNAMBUCO, faz saber que a Câmara 

Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei: 

 

Art. 1º – Fica regularizado o salário base do Médico do Programa Saúde da Família – PSF e do Médico do 

Núcleo de Apoio à Saúde da Família – NASF, que passa a viger como R$ 8.712,00 (oito mil, setecentos e doze 

reais) mensais, para uma jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais; 

 

Parágrafo Único – O Médico do Programa Saúde da Família – PSF e o Médico do Núcleo de Apoio à Saúde 

da Família – NASF que desempenhar jornada de trabalho inferior a 40 (quarenta) horas semanais, perceberá 

salário base proporcional ao que fixado no caput deste Artigo; 

 

Art. 2º – Conforme disciplinado pela Lei Municipal N.º 2.678/2015, fica mantida a Gratificação de 

Desempenho para o Médico do Programa Saúde da Família – PSF e para o Médico do Núcleo de Apoio à 

Saúde da Família – NASF, no valor mensal de R$ 1.880,00 (um mil, oitocentos e oitenta reais), a ser acrescida 

ao salário base; 

 

Art. 3º – Visando garantir o aperfeiçoamento progressivo do padrão funcional e científico médico, e para 

permitir o melhoramento da assistência médica à comunidade, ficam acrescidas mais 10 (dez) bolsas 

destinadas aos profissionais médicos do Programa de Residência de Medicina da Família e Comunidade; 

 

Art. 4º – As despesas necessárias à consecução desta Lei serão suportadas por dotações próprias constantes da 

Lei Orçamentária; 

 

Art. 5º – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se todas as disposições em contrário 

previstas na Lei Municipal N.º. 2.678/2015; 

 

Gabinete do Prefeito, em 13 de março de 2017. 

   

 

 

   MIGUEL DE SOUZA LEÃO COELHO 

                                             Prefeito Municipal 

 

 

 

 


