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PROJETO DE LEI N° 034/2021, 13 de setembro de 2021. 
___________________________________________ 

 DISPÕE SOBRE A AUTORIZAÇÃO DE 

CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE 

PROFISSIONAIS E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS. 

    ___________________________________________ 

 

 

 LUCIANO KLEIN, Prefeito Municipal de Picada Café. 

  

 Faço saber, que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte:  

 

LEI: 

 

   

  Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a contratar em caráter temporário e em razão de 

excepcional interesse público, com base no inciso IX do Art. 37 da Constituição Federal: 

 

I. 01 (um) Psicólogo – 20 Horas, conforme descrição do cargo em anexo, com 

remuneração Mensal de R$ 2.219,54 (dois mil, duzentos e dezenove reais e 

cinquenta e quatro centavos); 

II. 01 (um) Assistente Social – 20 Horas, conforme descrição do cargo em anexo, 

com remuneração Mensal de R$ 2.219,54 (dois mil, duzentos e dezenove reais e 

cinquenta e quatro centavos). 

 

 

Parágrafo Único. As contratações serão realizadas conforme critérios estabelecidos pela Lei 

Municipal nº 2.019/2020, de 13 de maio de 2020. 

 

Art. 2° - As contratações emergenciais se darão pelo período de um ano, podendo serem renovadas 

por igual período, havendo a necessidade de manutenção dos mesmos. 

 

Parágrafo Único. Os contratos serão rescindidos, a qualquer tempo, por razões de interesse 

público. 

 

Art. 3º - Os Contratos de que tratam o art. 1º desta lei serão de natureza administrativa, 

assegurando-se aos contratados a remuneração compatível com a atividade, os mesmos direitos e deveres do cargo 

de provimento efetivo de sua categoria, inclusive em relação à carga horária de 20 horas semanais, horas extras e 

repouso remunerado, ficando-lhe, ainda, assegurados os seguintes direitos: 

 

I - Gratificação Natalina proporcional ao tempo do contrato; 

II - Férias proporcionais ao tempo do contrato; 

III - Inscrição no Regime Geral de Previdência Social - INSS; 

IV - Vale-alimentação. 

 

Art. 4º - As despesas decorrentes da presente lei terão cobertura nas dotações orçamentárias 

próprias do orçamento municipal do exercício de 2021, como segue: 

 

 

0700 – SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA 

0703 – FUNDEB 
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0703.1236100102.079 - Recursos do FUNDEB – E.F. – Profissionais do Magistério 

0703.1236100102.080 - Recursos do FUNDEB – E.F. – Outros Profissionais da Educação 

0703.1236500092.081 - Recursos do FUNDEB – E.I. Creche – Profissionais do Magistério 

0703.1236500092.082 - Recursos do FUNDEB – E.I. Creche – Outros Profissionais da Educação 

0703.1236500092.083 - Recursos do FUNDEB – E.I. Pré-Escola – Profissionais do Magistério 

0703.1236500092.084 - Recursos do FUNDEB – E.I. Pré-Escola – Outros Profissionais da Educação 

3.1.90.04.01.01.00 - Contratação por Tempo Determinado – Prof. Efetivo Exercício do Magistério (757.1, 761.1, 

765.1, 769.1, 773.1 e 777.1) 

3.1.90.04.99.02.00 - Contratação por Tempo Determinado (761.3, 769.4 e 777.4) 

3.1.90.04.15.00.00 - Obrigações Patronais (757.2, 761.2, 765.2, 769.2, 773.2 e 777.2) 

3.1.90.04.99.03.00 - 13° Salário (757.4, 761.4, 765.3, 769.3, 773.3 e 777.3) 

3.1.90.94.01.03.00 - Férias, Aviso Prévio e/ou 13° Salário Indenizados (760.1, 764.1, 768.1, 772.1, 776.1 e 780.1) 

 

 

  Art. 5º - Esta LEI entrará em vigor na data de sua publicação.  

  GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PICADA CAFÉ, 13 de setembro de 2021. 

 

 

 

 LUCIANO KLEIN 

           Prefeito Municipal 
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JUSTIFICATIVA AO 

PROJETO DE LEI Nº 034/2021 
 

Senhora Presidente; 

Senhores Vereadores: 

 

 

 

Encaminhamos para a Vossa apreciação e votação o Projeto de Lei nº 034/2021, que trata da 

contratação emergencial de: 

I. 01 (um) Psicólogo – 20 Horas, conforme descrição do cargo em anexo, com 

remuneração Mensal de R$ 2.219,54 (dois mil, duzentos e dezenove reais e 

cinquenta e quatro centavos); 

II. 01 (um) Assistente Social – 20 Horas, conforme descrição do cargo em anexo, 

com remuneração Mensal de R$ 2.219,54 (dois mil, duzentos e dezenove reais e 

cinquenta e quatro centavos). 

 

As contratações se mostram de extrema necessidade, tendo em vista o disposto na Lei Federal nº 

13.935, de 11 de dezembro de 2019, a qual dispõe sobre a prestação de serviços de psicologia e de serviço social nas 

redes públicas de educação básica, especialmente, no que diz respeito ao §1º do Art. 1º, conforme segue: 

“Art. 1º - As redes públicas de educação básica contarão com serviços de psicologia e de serviço 

social para atender às necessidades e prioridades definidas pelas políticas de educação, por meio de equipes 

multiprofissionais. 

§1º As equipes multiprofissionais deverão desenvolver ações para a melhoria da qualidade do 

processo de ensino-aprendizagem, com a participação da comunidade escolar, atuando na mediação das relações 

sociais e institucionais.” 

Por tais razões expostas, para cumprimento da Lei Federal antes mencionada, se pretende a 

contratação de um 01 (um) Psicólogo– 20 Horas e 01 (um) Assistente Social – 20 Horas, no intuito de atender às 

demandas das Escolas Municipais. 

Assim, para que a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, bem como, as crianças atendidas 

pela rede de ensino municipal não fiquem desatendidos destes profissionais, bem como, tendo em vista a adequação 

Municipal aos Termos da Lei Federal n.º 13.935/2019 pedimos a aprovação do presente Projeto de Lei. 

 

 

         Atenciosamente, 

 

  LUCIANO KLEIN 

     Prefeito Municipal 
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ANEXO 

 

ATRIBUIÇÕES DO CARGO 

 

CARGO: ASSISTENTE SOCIAL – 20 HORAS / 4.1 

 

ATRIBUIÇÕES 

A) DESCRIÇÃO SINTÉTICA:  Prestar serviços sociais orientando indivíduos, famílias, comunidade e instituições 

sobre direitos e deveres (normas, códigos e legislação), serviços e recursos sociais e programas de educação; planejar, 

coordenar e avaliar planos, programas  e  projetos  sociais  em  diferentes  áreas  de  atuação  profissional  (seguridade, 

educação, trabalho, jurídica, habitação e outras); desempenhar tarefas administrativas.  

B) DESCRIÇÃO ANALÍTICA:  Orientar indivíduos, famílias, grupos, comunidades  e  instituições:  Esclarecer 

dúvidas,  orientar  sobre  direitos  e  deveres,  acesso  a  direitos  instituídos,  rotinas  da  instituição,  cuidados  

especiais, serviços  e  recursos  sociais,  normas,  códigos  e  legislação  e  sobre  processos,  procedimentos  e  

técnicas;  ensinar  a otimização do uso de recursos; organizar e facilitar; assessorar na elaboração de programas e 

projetos sociais; organizar cursos,  palestras,  reuniões.  Planejar políticas sociais:  Elaborar planos, programas e 

projetos específicos; delimitar o problema; definir público alvo, objetivos, metas e metodologia; formular propostas; 

estabelecer prioridades e critérios de atendimento; programar atividades. Utilizar recursos de informática; possuir 

autocontrole e equilíbrio emocional; ser responsável e disciplinado; demonstrar comprometimento; prestar 

atendimento humanizado à população; apresentar capacidade de atenção seletiva; possuir capacidade de raciocínio 

lógico e abstrato; ser tolerante e altruísta; ser empático aos pacientes; demonstrar rapidez de percepção; possuir 

habilidade de lidar com situações adversas; ter habilidade  de  trabalhar  em  equipe;  comunicar-se  de  forma  clara  

e  eficiente;  possuir  capacidade  de  interpretar linguagem verbal e não -verbal; ser capaz de adequar linguagem ao 

público onde estiver inserido; saber ouvir; possuir capacidade  de  liderança;  ser  resolutivo  e  imparcial;  atuar  

segundo  os  preceitos  éticos  da  profissão;  Executar  outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade 

associadas ao ambiente organizacional.  

CONDIÇÕES DE TRABALHO:  

GERAL: 20 horas semanais  

ESPECIAL:  O exercício do cargo  e/ou  função,  poderá  determinar  a  realização  de  trabalhos  e  viagens  aos  

sábados, domingos e feriados.  

REQUISITOS PARA PROVIMENTO:  

INSTRUÇÃO: Nível Superior em Assistência ou serviço Social com Registro no Conselho Regional de Assistência 

Social - CRAS-RS;  

IDADE: Mínima de 18 anos. 
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CARGO: PSICÓLOGO – 20 HORAS / 4.1 

 

ATRIBUIÇÕES 

DESCRIÇÃO SINTÉTICA: proceder ao estudo e avaliação dos mecanismos de comportamento humano, 

elaborando e aplicando técnicas psicológicas, como testes para a determinação de características afetivas, 

intelectuais, sensoriais ou motoras e outros métodos de verificação, para possibilitar a orientação, seleção e 

treinamento no campo profissional e o diagnóstico e terapias clínicas.  

 

DESCRIÇÃO ANALÍTICA: Proceder a formação de hipóteses e a sua comprovação experimental, observando a 

realidade e efetivando experiências de laboratório e de outra natureza, para obter elementos relevantes ao estudo dos 

processos de crescimento, inteligência, aprendizagem, personalidade e outros aspectos do comportamento humano;  

análise e influência dos fatores hereditários, ambientais e de outra espécie que atuam sobre o indivíduo entrevistando 

o paciente, consultando sua ficha de entendimento, aplicando testes, elaborando psicodiagnóstico e outros métodos 

de verificação, para orientar-se no diagnóstico e tratamento psicológico de certos distúrbios emocionais, e de 

personalidade, elaborar e aplicar testes, utilizando seu conhecimento e prática dos métodos psicológico, para 

determinar o nível de inteligência, faculdades, aptidões, traços de personalidade e outras características pessoais, 

possíveis desajustamentos ao meio social ou de trabalho ou outros problemas de ordem psíquica e recomendar terapia 

adequada; atuar no campo advocacional, estudando a importância da motivação no ensino, novos métodos de ensino 

e treinamento, a fim de contribuir para o estabelecimento dos currículos escolares e técnicas de ensino adequados e 

determinação de características especiais necessárias ao professor; reúne informações a respeito de pacientes, 

transcrevendo os dados psicológicos obtidos em testes e exames, para fornecer a médicos analistas e psiquiatras, 

subsídios indispensáveis ao diagnóstico e tratamento das respectivas enfermidades; diagnosticar a existência de 

possíveis problemas na área da psicomotricidade, disfunções cerebrais mínimas, disritmias, dislexias e outros 

distúrbios psíquicos, aplicando e interpretando provas e outros reativos psicológicos, para aconselhar o tratamento 

ou a forma de resolver dificuldades momentâneas; possuir autocontrole e equilíbrio emocional; ser responsável e 

disciplinado; demonstrar comprometimento; prestar atendimento humanizado à população; apresentar capacidade 

de atenção seletiva; possuir capacidade de raciocínio lógico e abstrato; ser tolerante e altruísta; ser empático aos 

pacientes; demonstrar rapidez de percepção; possuir habilidade de lidar com situações adversas; ter habilidade de 

trabalhar em equipe; comunicar-se de forma clara e eficiente; possuir capacidade de interpretar linguagem verbal e 

não-verbal; ser capaz de adequar linguagem ao público onde estiver inserido; saber ouvir; possuir capacidade de 

liderança; ser resolutivo e imparcial; atuar segundo os preceitos éticos da profissão; outras tarefas afins.  

 

 

CONDIÇÕES DE TRABALHO:  

 

GERAL: Carga horária semanal de 20 horas;  

 

ESPECIAL: Sujeito ao atendimento ao público.  

 

 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO:  

 

INSTRUÇÃO: Curso nível superior completo, com formação em Psicologia e registro no Conselho Regional de 

Psicologia - CRP;  

 

IDADE: Mínima de 21 anos 


