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LEI Nº 1.345, DE 02 DE SETEMBRO DE 2015. 
 

 Autoriza contratação temporária 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 Servidor para o preenchimento de 
função temporária de Psicólogo em razão de excepcional interesse público, nos termos do Inciso IX do 
Artigo 37 da Constituição Federal e da Lei Municipal N° 324, de 15 de maio de 2001, alterada pela Lei 
Municipal N° 443, de 15 de maio de 2002. 

Parágrafo único. Para a contratação tratada no caput deste Artigo, fica estabelecido no quadro 
abaixo, a função temporária, vaga, carga horária semanal, vencimento e o prazo contratual: 

Função Vaga Carga Horária Vencimento/R$ Prazo Contratual 
Psicólogo 01 40 horas 3.142,00 12 meses prorrogável por igual 

período 
Art. 2º O contrato será de natureza administrativa, com os direitos e deveres previstos no Regime 

Jurídico dos Servidores Municipais. 
Art. 3° O valor dos vencimentos serão reajustados na mesma data e índice dos demais servidores. 
Art. 4° As atribuições, condições de trabalho e requisitos de provimento da função criada no quadro 

estabelecido no Parágrafo único do Artigo 1°, para Psicólogo, são as mesmas elencadas no Plano de 
Carreira dos Servidores. 

Art. 5° As despesas decorrentes desta contratação correrão por contas das dotações orçamentárias 
específicas. 
 Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 
Gabinete do Prefeito Municipal de Nova Ramada, em 02 de Setembro de 2015. 
 

 
Hardi Milton Eickhoff 

Prefeito Municipal 
 

  Registre-se e Publique-se: 
 
                 
                  Róges Adorian  
Secretário Municipal de Administração 
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MENSAGEM JUSTIFICATIVA AO PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 1.340, DE 31 DE JULH O 
DE 2015. 

 
 

ASSUNTO: Autoriza contratação temporária de excepcional interesse público.  
TRAMITAÇÃO: Normal. 
FUNDAMENTAÇÃO: Lei Orgânica do Município de Nova Ramada.  

 
Senhor Presidente, Senhores Vereadores. 
 
Em anexo encaminhamos para apreciação do Poder Legislativo Municipal, o Projeto de Lei 

Ordinária Nº 1.340, de 31 de Julho de 2015, tendo por objetivo autorizar contratação temporária de 
excepcional interesse público de um Servidor para a função de Psicólogo, nos termos do Inciso IX do Artigo 
37 da Constituição Federal e da Lei Municipal N° 324, de 15 de maio de 2001, alterada pela Lei Municipal 
N° 443, de 15 de maio de 2002. 

O objetivo desta contratação é para dar continuidade ao projeto de saúde mental desenvolvido pela 
equipe do NAAB – Núcleo de Apoio a Atenção Básica, tendo como objetivo principal apoiar a equipe de 
atenção básica na ampliação do cuidado em saúde mental, álcool e outras drogas, através de atendimentos 
individuais, em grupos e visitas domiciliares. 

A contratação deste profissional se faz necessária em virtude de que é exigência da Secretaria da 
Saúde do Estado do Rio Grande do Sul, desde a implantação deste Núcleo de Apoio que a equipe do NAAB 
seja constituída por 02 (dois) profissionais de nível superior e 01 (um) profissional de nível médio, sendo 
que o contrato de psicóloga que está em vigor no momento encerra no dia 07/09/2015, necessitando de uma 
nova lei para podermos proceder à contratação deste profissional e assim não prejudicarmos os trabalhos. 

A contratação será efetivada mediante banca de vagas de Processo Seletivo Simplificado. 
Há dotação orçamentária para a contratação. 
Aproveitamos a oportunidade para reiterar elevados protestos de estima e consideração, solicitando o 

entendimento na aprovação da matéria apresentada. 
 
Gabinete do Prefeito de Nova Ramada, em 31 de Julho de 2015. 
 
 

Hardi Milton Eickhoff 
Prefeito Municipal 

 


