
PROJETO DE LEI Nº 035/2021 
Data: 22/04/2021 

 
SÚMULA: Define e caracteriza situação de 
excepcional interesse público e autoriza a 
contratação de pessoal por tempo   
determinado para atender a necessidade 
temporária e dá outras providências. 

 
 
        A Câmara Municipal de Salto do Lontra, Estado do Paraná, aprovou e eu 
FERNANDO ALBERTO CADORE, Prefeito Municipal sanciono a seguinte: 

 
LEI 

 
Art. 1° - Fica pelo presente definido e caracterizado como de excepcional interesse 
público, a falta de pessoal especializado para ocupar a função de PSICÓLOGO (A). 
 
Art. 2° - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a contratar em caráter emergencial 
para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, de acordo com o 
Artigo 37, inciso IX da Constituição da República Federativa do Brasil, até 01(um) 
Psicólogo(a), com carga horária de 20(trinta) horas semanais. 
 
Art. 3° - A contratação será precedida de Processo Seletivo Simplificado e terá duração 
de 06(seis) meses, podendo ser prorrogada por igual período. 
 
Parágrafo único – O valor do vencimento mensal, requisitos exigidos para contratação e 
as atribuições do cargo, constam do anexo I da Presente LEI MUNICIPAL. 
 
Art. 4º - As contratações serão regidas por Regime Jurídico Administrativo em caráter 
excepcional na forma da Lei 315/1977, 001/1991 e 002/1991, mediante Contrato 
Administrativo. 
 
Art. 5º - As despesas decorrentes da aplicação desta Lei serão suportadas pelas 
dotações orçamentárias próprias previstas no orçamento municipal. 
 
Art. 6º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
me contrário. 

 
Sala das Sessões da Câmara Municipal de Salto do Lontra, Estado 

do Paraná, em 27 de Abril de 2021. 
 
 
 

JOÃO CARLOS DALBERTO 
Presidente                   

 
 
 



ANEXO I 
 
EMPREGO: PSICÓLOGO (A) 
VENCIMENTOS: R$ 1.609,76(Um mil e seiscentos e nove reais e setenta e seis 
centavos). 
 
ATRIBUIÇÕES: 

O Psicólogo (a) terá suas atividades vinculadas a Secretaria de Assistência 
Social e Centro de Referencia de Assistência Social – CRAS – do Município de 
Salto do Lontra, competindo ao referido servidor a execução das atividades 
inerentes ao CRAS, competindo ao mesmo atuar em todas as esferas da 
Assistência Social do Município, em especial para a prevenção de situações de 
risco e de vulnerabilidade, por meio do fortalecimento dos vínculos familiares e 
comunitários e por meio do desenvolvimento de potencialidade e aquisições 
pessoais e coletivas; promover e favorecer o desenvolvimento da autonomia dos 
indivíduos, oportunizando o empoderamento da pessoa, dos grupos e das 
comunidades, dentre outros funções vinculadas à assistência social; Promover a 
saúde e a qualidade de vida das pessoas, buscando eliminar negligências, 
discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão; Exercer sua função 
com base nas diretrizes e objetivos da PNAS (Política Nacional de Assistência 
Social) e da Proteção Social Básica (PSB); Para uma intervenção mais efetiva, 
entender e respeitar o contexto dos usuários e de suas famílias, bem como seus 
territórios, comunidades e culturas; Compreender as influências psicossociais 
que refletem no usuário e fazer intervenções conforme a necessidade. Seja de 
forma individual, familiar ou comunitária; Tornar o diálogo acessível para todos os 
usuários por meio do conhecimento de suas experiências e de seu saber. Porém, 
nunca esquecendo de associá-los aos fundamentos científicos da profissão; Ter 
bom senso e tino para saber a hora de atuar em caráter de emergência, 
priorizando usuários em situação de maior vulnerabilidade e risco psicossocial; 
Prestar Informações aos usuários sobre o trabalho que será realizado, seus 
objetivos e encaminhamentos necessários; Promover espaços de participação, 
controle e mobilização social. Contribuindo, desta forma, para que os usuários 
desenvolvam consciência de que são cidadãos e, como tal, possuem dever e 
direito de exercerem papel atuante na sociedade;  Atuar de forma interdisciplinar 
dentro e fora da política de Assistência Social,  com o objetivo de tornar seu 
trabalho efetivo e ampliar, ainda mais, seus resultados; Se atualizar em relação 
às mudanças e novos conhecimentos relacionados a sua profissão, buscando, 
sempre que possível, por melhorias; e outras atividades inerentes ao exercício do 
cargo. 
 
 
 
Requisitos para ingresso: Conforme Edital do Processo Seletivo 
 
 
 



JUSTIFICATIVA 

             PROJETO DE LEI Nº. 035/2021 

 

 Visa o presente Projeto de Lei definir e caracterizar situação de excepcional interesse 

público e autorizar a contratação de pessoal por tempo determinado para atender a necessidade 

temporária e dá outras providências. 

  

A contratação de que trata este projeto de lei, visa atender uma demanda na Secretaria 

Municipal de Assistência Social de um profissional psicólogo(a), uma vez que as funções na área 

de psicologia são de extrema importância no acompanhamento dos problemas que surgem com 

maus tratos de crianças e adolescentes, suas famílias e prestar acompanhamento em diversos 

processos, dentre outros  famílias em situação de vulnerabilidade social no Município. 

 

É sabido que neste momento, está se passando pela pandemia da COVID-19, vem 

aumentando o numero de população em situação de vulnerabilidade social, necessitando de  

profissionais qualificados para atendimento e acompanhamento. 

 

 Assim, ante o excepcional interesse público, para suprir a demanda na Secretaria de 

Assistência Social do Município, considerando o serviço essencial, as contratações se fazem 

necessárias. 

 

 Diante do exposto, esperamos que este Projeto de Lei seja aprovado na sua totalidade, 

em regime de urgência/urgentíssima. 

 

Gabinete do Prefeito Municipal de Salto do Lontra, Estado do Paraná, em 22 de Abril de 2021. 
 
 
 

Fernando Alberto Cadore 
Prefeito Municipal   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OFÍCIO Nº. 096/2021-PL           Salto do Lontra, 22 de Abril de 2021. 

 

DO: PREFEITO MUNICIPAL DE SALTO DO LONTRA, ESTADO DO PARANÁ 

 

AO: PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 

 

ASS: ENCAMINHA PROJETO DE LEI 

 

Senhor Presidente  

Senhores Vereadores 

 

 

Comparecemos respeitosamente à presença de Vossa Excelência e demais Edis, 
com o especial objetivo de encaminhar para que seja analisado e votado em regime de 
urgência/urgentíssima o Projeto de Lei nº 035/2021, que “Define e caracteriza situação 
de excepcional interesse público e autoriza a contratação de pessoal por tempo   
determinado para atender a necessidade temporária e dá outras providências”. 

 

 Os objetivos e justificativas estão anexos ao presente Projeto de Lei. 

 

 Aproveitamos a oportunidade, para renovar votos de elevada estima e 

consideração.    

Atenciosamente 

 

     Fernando Alberto Cadore 

                                                           PREFEITO MUNICIPAL 

 

 

 

 

Exmo. Sr. João Carlos Dalberto 

MD.Presidente da Câmara Municipal de Vereadores 

SALTO DO LONTRA-PARANÁ 


