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Lei Municipal nº 1760/2020, de 22 de julho de 2020.

AUTORIZA  CONTRATAÇÃO  TEMPORÁRIA
EMERGENCIAL  POR  EXCEPCIONAL
INTERESSE  PÚBLICO  E  DÁ  OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

DANIEL GORSKI,  Prefeito de Salvador das Missões, Estado do Rio
Grande do Sul, FAZ SABER, que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu
sanciono e promulgo a seguinte Lei:

          Art. 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a contratar por prazo
determinado para atender a demanda de excepcional interesse público, o seguinte
profissional:

QUANTIDADE DENOMINAÇÃO JORNADA VENCIMENTOS

01 (um) Psicólogo
20 horas
semanais

Conforme Lei 038/1993 e
suas alterações

Parágrafo Único. As atribuições do cargo constam em anexo a esta Lei
e desta fazem parte independentemente de transcrição ou traslado.

Art. 2º.  A contratação autorizada no artigo precedente, por se destinar
ao  cumprimento  das  obrigações  do  Município,  é  considerada  de  excepcional
interesse  público  e  em  caráter  emergencial,  por  prazo  determinado,  em
conformidade com o que dispõe o inciso IX do artigo 37 da Constituição Federal.

Art.  3º.  O  contrato  terá  vigência  de  6  (seis)  meses  podendo  ser
renovado por novo período de até 6 (seis) meses.

Art. 4º. O contrato será regido pelos princípios do direito administrativo,
ficando assegurados ao contratado, além da remuneração fixada no artigo 1º,  os
seguintes direitos:

a) gratificação natalina anual ou proporcional;
b) férias anuais de 30 (trinta) dias com acréscimo de 1/3 da remuneração

indenizadas ou proporcionais, também indenizadas, no caso de rescisão imotivada e
antecipada do contrato, por iniciativa do Contratante;

c) inscrição em Regime Geral de Previdência Social (RGPS/INSS); e,
d) auxílio-alimentação;
Parágrafo Único.  Sobre o valor da remuneração paga ao contratado

incidirão os descontos legais previdenciários, sociais e tributários.

Art. 5º.  As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correrão por
conta da seguinte dotação orçamentária do orçamento vigente: 
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2.099- Manutenção do grupo de Proteção Social Básica.

 Art. 6º. Fica o Poder Executivo autorizado a rescindir a qualquer tempo,
motivada ou imotivadamente, o contrato para o cargo listado no artigo primeiro desta
Lei, sem que assista ao contratado indenização de qualquer natureza.

Art. 7º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

         Gabinete do Prefeito Municipal de Salvador das Missões - RS, aos 22 de
julho de 2020.

Registre-se e Publique-se.

               DANIEL GORSKI,
             Prefeito.     
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Lei Municipal nº 1760/2020.
ANEXO ÚNICO.

CARGO: PSICÓLOGO(A)

ATRIBUIÇÕES DO CARGO: 

Síntese dos Deveres:  Executar  atividades nos campos de psicologia aplicada ao
trabalho, de orientação na área escolar e da clínica psicológica.

Exemplos  de  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 psicopedagógico 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.

CONDIÇÕES DE TRABALHO:

Carga Horária Semanal: 40 horas. (Redação dada pela Lei nº 982/2012)
Padrão de Vencimento: 09 (Redação dada pela Lei nº 982/2012)

REQUISITOS PARA PROVIMENTO DO CARGO:
a) Idade: no mínimo 18 anos.
b) Instruções exigíveis: Curso Superior de Psicologia.
c)  Habilitação:  específica  para  o  exercício  da  profissão  correlata  à  formação.
d) Inscrição (registro) válida no órgão de classe (Conselho) respectivo.
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