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LEI N° 1.565, DE 27 DE JUNHO DE 2019. 
  
 Autoriza contratação temporária de excepcional 

interesse público. 
          
 O Prefeito Municipal. 
          Faço saber que o Legislativo Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei: 
  
  Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a contratar Servidores para o 
preenchimento de função temporária, 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 nº 443, de 15 de maio de 2002, em quantidade, função, carga horária 
semanal, vencimento mensal e prazo contratual, a seguir discriminados: 
Quantidade Função Carga Horária Vencimento/R$ Prazo Contratual 

01 Oficineiro 40 horas 1.856,75 
12 meses, prorrogável por 

igual período. 

01 Médico 40 horas 21.731,76 
06 meses, prorrogável por 

igual período. 
Art. 2º O contrato será de natureza administrativa, ficando assegurado ao contratado todos os 

direitos e deveres previstos no Regime Jurídico dos Servidores Municipais e Plano de Carreira dos 
Servidores. 

Parágrafo único. O valor do vencimento será reajustado na mesma data e índice dos demais 
servidores. 

Art. 3° As atribuições e requisitos mínimos para a função constante do quadro do art. 1º são 
as mesmas elencadas no Plano de Carreira dos Servidores, e para a função de Oficineiro constam 
no Anexo Único, parte integrante da presente Lei. 

Art. 4° As despesas decorrentes destas contratações correrão por contas das dotações 
orçamentárias específicas. 

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Nova Ramada/RS, 27 de junho de 2019. 

 
 

          Marcus Jair Bandeira 
                                                                               Prefeito 
Registre-se e Publique-se.                                                                                                                                                             
 
                      Marinez de Lima Rubert                                                                 
           Secretária Municipal de Administração 
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ANEXO ÚNICO 
 

FUNÇÃO: OFICINEIRO 
Síntese dos Deveres: Realizar atividades educativas (oficina terapêutica) no campo da saúde 

mental. 
Exemplos de Atribuições: 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 realizando outros procedimentos; realizar 
estudos, elaboração, redação e produção de documentos necessários à área de atuação. 

Requisitos Mínimos para Exercer a Função:  
a) Idade: mínima de 18 anos; 
b) Instrução: nível médio completo.  

 
 
 
 


