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LEI Nº 1.140, DE 29 DE MAIO DE 2012. 
 

 
Autoriza contratações temporárias de 
excepcional interesse público. 

 
 
O PREFEITO MUNICIPAL . Faço saber que o Legislativo Municipal aprovou e eu sanciono a 

seguinte Lei: 
 

Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a contratar servidores para o preenchimento de 
funções temporárias em razão de excepcional interesse público, nos termos do inciso IX do art. 37 da 
Constituição Federal e da Lei Municipal nº 324, de 15 de maio de 2001. 

Parágrafo único. Para a contratação a que trata o caput, ficam criados no quadro abaixo, as funções 
temporárias, suas respectivas vagas, cargas horárias, vencimentos e prazos contratuais: 

FUNÇÃO VAGAS C. 
HORÁRIA 

VENC. 
R$ 

PRAZO CONTRATUAL 

Acompanhante Terapêutico 01 20 horas 514,70 Um ano podendo ser prorrogado 
por igual período 

Oficineiro 01 40 horas 1.029,40 Um ano podendo ser prorrogado 
por igual período 

Psicólogo 01 40 horas 2.564,78 Um ano podendo ser prorrogado 
por igual período 

Servente 01 40 horas 697,90 Término em 14/12/2012 
Art. 2º Os contratos serão de natureza administrativa, assegurados todos os direitos previstos no 

Regime Jurídico. 
§ 1º O valor dos vencimentos serão reajustados nas mesmas datas e índices dos demais servidores. 
§ 2º O início da contagem do prazo contratual, dar-se-á na data da publicação do termo. 
§ 3º A rescisão dos contratos obedecerão aos prazos estabelecidos em Lei, ainda a qualquer tempo, 

nas hipóteses de extinção do Programa, retorno de servidor em tratamento de saúde e o devido Processo 
Administrativo. 

 Art. 3º As atribuições das funções criadas através desta Lei, constam no anexo Único, parte 
integrante a presente.   

Art. 4º A cobertura das despesas decorrentes do preenchimento das funções temporárias correrão 
pelas dotações Orçamentárias Específicas. 
 Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Nova Ramada, Estado do Rio Grande do Sul, em 29 de Maio de 
2012. 

 
Elton Rehfeld 

Prefeito Municipal  
  Registre-se e Publique-se 
 
                Alfredo Höring  
Secretário Municipal de Administração 
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ANEXO ÚNICO 
 
 

I - Função: Acompanhante Terapêutico  
Descrição Sintética Das Atribuições: realizar acompanhamento terapêutico no campo da saúde 

mental. 
Descrição Analítica Das Atribuições: realizar acompanhamento terapêutico em saúde mental e/ou 

em cuidados envolvendo pessoas com problemas de ordem emocional; trabalhar em equipe 
multiprofissional, colaborando na construção do projeto terapêutico singular do usuário; trabalhar na lógica 
do território: conhecer, intervir e avaliar a prática cotidiana de acordo com as necessidades do usuário; 
realizar acompanhamento de usuários/famílias em situação de vulnerabilidade psicossocial; realizar visitas 
domiciliares quando necessário; transmitir, mediar e facilitar o desenvolvimento psíquico dos usuários; 
atuar como ponto de contato entre o paciente e a família; participar de reuniões de equipe; identificar e 
compreender os fatores emocionais que intervém na saúde geral do usuário; participar de ações 
interdisciplinares sobre a saúde mental e a realidade psicossocial do usuário; promover e participar de ações 
intersetoriais na promoção de saúde mental dos usuários; atuar como agente ressocializador com vista na 
promoção de saúde mental do usuário; remeter toda nova informação e intercorrências sobre os usuários ao 
conhecimento da equipe; atuar ética e profissionalmente; registrar os serviços prestados; operar 
equipamentos eletrônicos – câmeras, filmadoras e outros, captando, transmitindo, editando e realizando 
outros procedimentos; realizar estudos, elaboração, redação e produção de documentários necessários à área 
de atuação. 
            Condições De Trabalho: 

a) Geral: 20 horas semanais; 
b) Especial: o exercício da função poderá exigir serviços externos, horário noturno, finais de 

semanas e feriados. 
Requisitos Para Provimento: 
a) Idade: mínima de 18 anos; 

            b) Instrução: nível médio completo. 
 
____________________________________________________________________________________ 

II - Função: Oficineiro 
Descrição Sintética Das Atribuições: realizar atividades educativas (oficina terapêutica) no campo da 

saúde mental. 
Descrição Analítica Das Atribuições: realizar atividades educativas nas oficinas terapêuticas (artes 

em geral: recreação, e/ou artes plásticas, e/ou artesão, e/ou musicalização); trabalhar em equipe 
multiprofissional, colaborando na construção do projeto terapêutico singular do usuário; trabalhar na lógica 
do território: conhecer, intervir e avaliar a prática cotidiana de acordo com as necessidades do usuário; 
realizar atividades que promovam o desenvolvimento de várias habilidades; perceber, reforçar e desenvolver 
a capacidade criativa do usuário; transmitir, mediar e facilitar conteúdos educativos por meio de 
metodologia que possibilite o desenvolvimento psíquico do usuário; participar de reuniões de equipe; 
realizar visitas domiciliares quando necessário; promover e participar de ações intersetoriais; realizar 
planejamento das atividades e desenvolver integralmente as atividades educativas; acompanhar os usuários 
no desenvolvimento das atividades ministradas; registrar a frequência diária dos participantes na atividade 
educativa; fomentar a participação e orientação dos participantes na atividade educativa; avaliar o 
desempenho integral dos participantes; interagir permanentemente com o usuário na oficina terapêutica com 
fins de promover saúde mental; fiscalizar o manuseio do material utilizado para os trabalhos; introduzir 
novas abordagens na área, em consonância com a demanda do serviço; atuar ética e profissionalmente; 
operar equipamentos eletrônicos – câmeras, filmadoras e outros, captando, transmitindo, editando e 
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realizando outros procedimentos; realizar estudos, elaboração, redação e produção de documentos 
necessários à área de atuação. 

Condições De Trabalho: 
a) Geral: 40 horas semanais; 
b) Especial: o exercício do cargo poderá exigir serviços externos, horários noturnos, finais de 

semanas e feriados. 
Requisitos Para Provimento: 
a) Idade: mínima de 18 anos; 
b) Instrução: nível médio completo. 
 

____________________________________________________________________________________ 
III - Função: Psicólogo 
Descrição Sintética Das Atribuições: Executar atividades nos campos de psicologia aplicada ao 

trabalho, de orientação na área escolar e da clínica psicológica. 
Descrição Analítica Das Atribuições: Realizar psicodiagnósticos para fins de ingresso, readaptação, 

avaliação das condições pessoais do servidor; proceder a análise dos cargos e funções sob o ponto-de-vista 
psicológico, estabelecendo os requisitos necessários ao desempenho dos mesmos; efetuar pesquisas sobre 
atitudes, comportamentos, moral, motivação, tipos de liderança; averiguar causas de baixa produtividade; 
assessorar o treinamento em relações humanas; fazer psicoterapia breve, ludoterapia individual e grupal, 
com acompanhamento clínico, para tratamento dos casos; fazer exames de seleção em crianças, para fins de 
ingresso em instituições assistenciais, bem como para contemplação com bolsas de estudos; empregar 
técnicas como testes de inteligência e personalidade, observações de conduta, etc.; atender crianças 
excepcionais, com problemas de deficiência mental e sensorial ou portadora de desajustes familiares ou 
escolares, encaminhando-se para escolas ou classes especiais; formular hipóteses de trabalho para orientar 
as explorações psicológicas, médicas e educacionais; apresentar o caso estudado e interpretado à discussão 
em seminário; realizar pesquisas psicopedagógicas; confeccionar e selecionar o material psicodepagógico e 
psicológico necessário ao estudo dos casos; elaborar relatórios de trabalhos desenvolvidos; redigir a 
interpretação final após o debate e aconselhamento indicado a cada caso, conforme as necessidades 
psicológicas, escolares, sociais e profissionais do indivíduo; manter atualizado o prontuário de cada caso 
estudado, fazendo os necessários registros; manter-se atualizado nos processos e técnicas utilizadas pela 
Psicologia; executar tarefas afins; inclusive as previstas no respectivo regulamento da profissão.  

Condições De Trabalho: 
a) Geral: carga horária de 40 horas semanais; 
b) Especial: o exercício da função poderá exigir serviços externos, horários noturno, finais de 

semanas e feriados. 
Requisitos Para Provimento: 
a) Idade: mínima de 18 anos; 

            b) Instrução: nível superior e habilitação legal para o exercício da profissão de psicólogo. 
 
____________________________________________________________________________________ 

IV - Função: Servente 
Descrição Sintética Das Atribuições: Proceder à limpeza e conservação dos locais de trabalho; fazer 

a arrumação e remoção de móveis, máquinas e materiais, preparar e servir café, chimarrão, chá, refresco, 
etc. 

Descrição Analítica Das Atribuições: Fazer trabalhos de limpeza nas diversas dependências e 
edifícios públicos; limpar pisos, vidros, lustres, móveis, instalações sanitárias, etc.; remover lixos e detritos; 
lavar e encerar assoalhos; retirar pó de livros, estantes e armários; fazer arrumação em locais de trabalho; 
proceder à remoção e conservação de móveis, máquinas e materiais em geral; preparar e servir café, chá, 
refresco, etc.; executar outras tarefas correlatas.  
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Condições De Trabalho: 
a) Geral: Carga Horária de 40 horas semanais; 
b) Especial: o exercício da função poderá exigir serviços externos, horários noturnos, finais de 

semanas e feriados. 
Requisitos De Provimento: 
a) Idade: Mínima de 18 anos; 
b) Instrução: 4ª série do Ensino Fundamental. 
 

 


