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Projeto de Lei  nº 068, EM 18  de abril  de  2019. 
 
 

Autoriza o Executivo Municipal a contratar, em 
regime de emergência e sem concurso público, 01 
(um) Psicólogo, para compor a Equipe do NASF e 
para prestar atendimentos à  pacientes,  junto a 
Secretaria Municipal da Saúde. 
 
 

Art. 1º. Fica o Executivo Municipal autorizado a contratar temporariamente, sem concurso 
público, em caráter excepcional de interesse público, para atender situação de emergência, 
art.37, IX, da CF,  01 (um) Psicólogo, com 40 (quarenta) horas semanais, divididas em: 20 
horas,  para atuar no Núcleo de Apoio à Saúde da Família- NASF e 20 horas,  para 
atendimento à pacientes,  em atividades que envolvam a execução de trabalhos 
relacionados com o comportamento e a dinâmica da personalidade,  junto à Secretaria 
Municipal da Saúde,  a contar da data de assinatura do contrato, por um período de 10(dez) 
meses, podendo ser prorrogado por mais um período de até 10 (dez) meses, através de 
contrato administrativo por tempo determinado. 
 
§ 1º: Para a contratação o candidato deverá ter nível superior e habilitação para o exercício 
da profissão de Psicólogo; 
 
§ 2º. Para atuação junto ao  NASF, serão as seguintes  as atribuições: participar de reuniões 
com profissionais das ESF, para levantamento das reais necessidades da população 
adscrita; planejar ações e desenvolver educação permanente; acolher os usuários e 
humanizar a atenção; trabalhar de forma integrada com as ESF; realizar visitas domiciliares 
necessárias: desenvolver ações intersetoriais: participar dos Conselhos locais de saúde; 
realizar avaliação em conjunto com as ESF e Conselho local de Saúde do impacto das 
ações implementadas através de indicadores pré estabelecidos; desenvolver grupos 
operativos envolvendo pacientes e familiares, com objetivo de melhorar a socialização, 
reinserção social, utilizando-se dos recursos da comunidade; auxiliar no processo de 
trabalho dos profissionais das ESF no que diz respeito à reinserção social do portador de 
transtorno mental e de outras patologias; realizar ações que colaborem para a diminuição do 
preconceito e estigmatização com relação ao transtorno mental e outras patologias; 
mobilizar os recursos da comunidade para constituir espaços de aceitação e reinserção 
social do portador de transtorno mental; manter contato próximo com a rede de serviços de 
diversas áreas oferecidas pelo município, de modo a poder acompanhar os usuários de sua 
área de abrangência, que assim o necessitarem; integrar-se na rede de serviços oferecidos, 
realizando referência e contra referência, seguindo fluxo pré estabelecido, mantendo vínculo 
com os pacientes encaminhados, realizar visitas domiciliares em conjunto com as ESF 
dependendo das necessidades. 
 
§3º. O servidor a ser  contratado, deverá ter experiência de 02 anos ou curso de no mínimo 
60 (sessenta) horas, na área de Saúde da Família ou Saúde Pública. 
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Art.2º - A remuneração mensal a ser paga ao servidor contratado, será de R$3.000,00 (três 
mil reais),  devendo ser reajustado nos mesmos índices e datas em que forem reajustados 
os vencimentos dos demais servidores municipais. 
 
Art.3º - A seleção dos contratados, será realizada pela Secretaria Municipal da Saúde, 
através de Processo Seletivo Simplificado de títulos. 
 
Art. 4º - Servirão de recursos para cobertura das despesas descritas nesta Lei dotações 
orçamentárias próprias da Secretaria Municipal da Saúde. 
 
Art.5°- Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 
Gabinete do Prefeito Municipal de Sobradinho, aos 29  

dias do mês de abril de 2019. 
 
 

Luiz Affonso Trevisan, 
Prefeito Municipal. 
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Ofício nº 153/19- SMA   Sobradinho, 29  de abril  de 2019. 
 
Ilmo. Sr.: 
Ver. Roberto Carlos Siman 
Presidente  da Câmara de Vereadores de 
Sobradinho - RS. 
 
     Senhor Presidente: 
 
 

Ao cumprimentarmos Vossa Senhoria, 
encaminhamos o Projeto de Lei nº 068, que autoriza o Executivo Municipal a 
contratar, em regime de emergência e sem concurso público, 01 (um) Psicólogo, 
para compor a Equipe do NASF e prestar atendimentos à  pacientes,  junto a 
Secretaria Municipal da Saúde. 

A  contratação   será  para  substituição de 
servidora  que atuava no Programa e no atendimento aos pacientes, solicitou 
exoneração do cargo, e torna-se necessária esta contratação para dar continuidade 
a execução do  projeto de Núcleo de Apoio à Saúde da Família- NASF,  cujo  
Programa foi renovado  pelo Ministério da Saúde e também no atendimento aos 
pacientes que necessitam do acompanhamento  deste profissional. 

Como o  Projeto de Núcleo de Apoio à Saúde da 
Família- NASF,  trata-se de programa subsidiado pelo Ministério da Saúde, através 
da liberação de recursos financeiros aos  municípios para custeio das despesas,  
não temos a certeza da continuidade permanente deste  projeto pelo Ministério, 
motivo pelo qual optamos pela contratação temporária, cujo processo seletivo será 
realizado pela Secretaria da Saúde. 
     Contando com a aprovação do presente projeto, 
em regime de urgência, para que possamos  dar início  ao Processo Seletivo, desde 
já agradecemos. 
  
     Atenciosamente, 
 
 
     Luiz Affonso Trevisan, 
     Prefeito Municipal 
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