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PROJETO DE LEI N°. 69/2012
Autoriza o Poder Executivo Municipal a admitir pessoal por prazo
determinado, para a manutenção do PSF - Programa Saúde da Família, nos
termos do inciso IX, do art. 37 da Constituição Federal e dá outras
providências.

A Câmara Municipal de Diamante do Oeste, Estado do Paraná, aprovou e eu, Prefeita Municipal,
sanciono a seguinte Lei

LEI COMPLEMENTAR
Art. J 0. Fica autorizado o Poder Executivo Municipal a admitir pessoal por tempo determinado,

nos termos do inciso IX, do art. 37 da Constituição Federal, para manutenção do PSF - Programa Saúde da
Familia, no Município de Diamante D'Oeste, Estado do Paraná, em convênio com o Governo Federal, para
as vagas constantes no Anexo I desta Lei.

9 1°. A contratação de que trata o caput deste artigo será de OI (um) ano, podendo ser prorrogado
por igual per iodo.

9 2'. A admissão de pessoal tem base legal CLT - Consol idação das Leis Trabalhistas.
93'. Os contratos serão regidos pela CLT - Consolidação das Leis Trabalhistas.
94°. O recrutamento do pessoal a ser contratado nos termos desta Lei, será mediante Teste Seletivo

Simplificado.
Art. 2°. Fica proibida a contratação, nos termos desta Lei, de servidores da administração direta ou

indireta da União, dos Estados, Distrito Federal e dos Municípios, bem como de empregados ou servidores
de suas subsidiárias e controladas.

Parágrafo único. Sem prejuízo da nulidade do contrato, a infração do disposto neste artigo
importará na responsabilidade do contratado, inclusive quanto à devolução dos valores pagos.

Art. 3°. Fica vedado ao pessoal contratado nos termos desta Lei:
I - receber atribuições, funções ou encargos não previstos no respectivo contrato;
li - ser nomeado, designado, ainda que a titulo precário ou em substituição, para o exercício de

cargo ou função de confiança.
Parágrafo único. A inobservância do disposto neste artigo importará rescisão do contrato, sem

prejuizo da responsabilidade administrativa das autoridades que lhe deram causa.
Art. 4°. As Ínfrações disciplinares atribuidas ao pessoal contratado nos termos desta Lei serão

apuradas mediante sindicância, concluida no prazo de 30 (trinta) dias, assegurada ampla defesa.
Art. 5'. O contrato firmado nos termos desta Lei extinguir-se-á, sem direito à indenização, nos

seguintes casos:
1-pelo término do prazo contratual;
11- por iniciativa do contratado;
1II- pelo término do programa descrito no artigo 1°.

Parágrafo único. A extinção do contrato no caso do inciso 11deste artigo será comunicada com
antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

Art. 6°. O tempo de serviço prestado nos termos desta Lei será computado para todos os efeitos

Art. 7'. Os recursos para o pagamento de pessoal serão oriundos do convênio firmado entre o
Municípío de Diamante D'Oeste e o Governo Federal, podendo ainda ser utilizado dotação do orçamento
vigente do Município, suplementada se necessário.

Art. 8° - Fíca o Chefe do Poder Executivo Municipal, ainda autorizado a realizar os atos
necessários para a implantação e manutenção do PSF em convênio com o Govemo Federal.

Art. 9° - O PSF, terá recursos provenientes do Governo Federal, através do Ministério do
Desenvolvimento Social e Combate à Fome, repassados fundo a fundo e contrapartida municipal.

Art. 10° - Revogam-se as disposições em contrário, esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Diamante do D' Oeste, em 22 de março de 2012.

INÊS GOMES
Prefeita Municipal
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DENTISTA

ANEXO I - VAGAS - ATRIBUICÕES E REOUISITOS
VAGAS DENOMINAÇÃO CID SALÁRIO

SEMANAL
CR Dentista 20 horas R$ 1.500,0001 Enfermeiro 40 horas R$ 2.000,00CR Psicólogo 30 horas R$ 1.300,00

-7 ATRIBUIÇÕES:
Realizar levantamento epidemiológico para traçar o perfil de saúde bucal da população adstrita;
realizar os procedimentos clínicos definidos na Norma Operacional Básica do Sistema Único de
Saúde - NOB/SUS 96 - e na Norma Operacional Básica da Assistência à Saúde (NOAS); realizar o
tratamento integral, no âmbito da atenção básica para a população adstrita; encaminhar e orientar os
usuários que apresentam problemas complexos a outros níveis de assistência, assegurando seu
acompanhamento; realizar atendimentos de primeiros cuidados nas urgências; Realizar pequenas
cirurgias ambulatoriais; prescrever medicamentos e outras orientações na conformidade dos
diagnósticos efetuados; emitir laudos, pareceres e atestados sobre assuntos de sua competência;
executar as ações de assistência integral, aliado a atuação clínica à saúde coletiva, assistindo as
famílias, indivíduos ou grupos específicos, de acordo com planejamento local; coordenar ações
coletivas voltadas para promoção e prevenção em saúde bucal; programar e supervisionar o
fornecimento de insumos para as ações coletivas; capacitar as equipes de saúde da família no que se
refere às ações educativas e preventivas em saúde bucal.
-7CONDIÇÕES DE TRABALHO:
-Geral: Carga horária semanal de 20 horas semanais.
-7REQUISITOS PARA PROVIMENTO:

-Idade: Mínima de 18 anos;
-Instrução: Ensino Superior Completo em Odontologia e registro no órgão fiscalizador da classe.

ENFERMEIRO
-7ATRIBUIÇÕES:
Realizar cuidados diretos de enfermagem nas urgências e emergências clínicas, fazendo a indicação
para a continuidade da assistência prestada; realizar consulta de enfermagem, solicitar exames
complementares, prescrever/transcrever medicações, conforme protocolo estabelecido nos
Programas do Ministério da Saúde e as disposições legais da profissão; planejar, gerenciar,
coordenar, executar e avalíar a USF; executar as ações de assistência integral em todas as fases do
ciclo de vida: criança, adolescente, mulher, adulto, e idoso; no nível de sua competência, executar
assistência básica e ações de vigilância epidemiológica e sanitária; realizar ações de saúde em
diferentes ambientes, na USF e, quando necessário, no domicílio; realizar as atividades
corretamente às áreas prioritárias de intervenção na Atenção Básica, definidas na Norma
Operacional da Assistência à Saúde - NOAS 2001; aliar a atuação clinica à pratica da saúde
coletiva; organizar e coordenar a criação de grupos de patologia específica, corno de hipertensos,
diabéticos, saúde mental e etc.; supervisionar e coordenar as ações executadas e realizar ações de
capacitação constante dos Agentes Comunitários de Saúde e auxiliares de enfermagem, com vista
ao desempenho inerente a sua função.
-7CONDIÇÕES DE TRABALHO:
-Geral: Carga horária semanal de 40 horas semanais.
-7 REQUISITOS PARA PROVIMENTO:

-Idade: Mínima de 18 anos;
-Instrução: Ensino Superior Completo em Enfermagem e registro no órgão fiscalizador da classe.
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PSICÓLOGO
~ATRIBUIÇÕES:
Realizar atividades clínicas pertinentes a sua responsabilidade profissional; apoiar as ESF na
abordagem e no processo de trabalho referente aos casos de transtornos mentais severos e
persistentes, uso abusivo de álcool e outras drogas, pacientes egressos de internações psiquiátricas,
pacientes atendidos nos CAPS, tentativas de suicídio, situações de violência intrafamiliar; discutir
com as ESF os casos identificados que necessitam de ampliação da clínica em relação a questões
subjetivas; criar, em conjunto com as ESF, estratégias para abordar problemas vinculados à
violência e ao abuso de álcool, tabaco e outras drogas, visando à redução de danos e à melhoria da
qualidade do cuidado dos grupos de maior vulnerabilidade; evitar práticas que levem aos
procedimentos psiquiátricos e medicamentos à psiquiatrização e à medicalização de situações
individuais e sociais, comuns à vida cotidiana; fomentar ações que visem à difusão de uma cultura
de atenção não-manicomial, diminuindo o preconceito e a segregação em relação à loucura;
desenvolver ações de mobilização de recursos comunitários, buscando constituir espaços de
reabilitação psicossocial na comunidade, como oficinas comunitárias, destacando a relevância da
articulação intersetorial - conselhos tutelares, associações de bairro, grupos de auto-ajuda etc;
priorizar as abordagens coletivas, identificando os grupos estratégicos para que a atenção em saúde
mental se desenvolva nas unidades de saúde e em outros espaços na comunidade; possibilitar a
integração dos agentes redutores de danos aos Núcleos de Apoio à Saúde da Família; ampliar o
vínculo com as famílias, tomando-as como parceiras no tratamento e buscando constituir redes de
apoio e integração; identificar, em conjunto com as ESF e a comunidade, as atividades, as ações e
as práticas a serem adotadas em cada uma das áreas cobertas; identificar, em conjunto com as ESF
e a comunidade, o público prioritário a cada uma das ações; atuar, de forma integrada e planejada,
nas atividades desenvolvidas pelas ESF e de Internação Domiciliar, quando estas existirem,
acompanhando e atendendo a casos, de acordo com os critérios previamente estabelecidos; acolher
os usuários e humanizar a atenção; desenvolver coletivamente, com vistas à intersetorial idade,
ações que se integrem a outras políticas sociais como: educação, esporte, cultura, trabalho, lazer,
entre outras; promover a gestão integrada e a participação dos usuários nas decisões, por meio de
organização participativa com os Conselhos Locais e/ou Municipais de Saúde; elaborar estratégias
de comunicação para divulgação e sensibilização das atividades dos PSF por meio de cartazes,
jornais, informativos, faixas, folders e outros veículos de informação; avaliar, em conjunto com as
ESF e os Conselhos de Saúde, o desenvolvimento e a implementação das ações e a medida de seu
impacto sobre a situação de saúde, por meio de indicadores previamente estabelecidos; elaborar e
divulgar material educativo e informativo nas áreas de atenção dos PSF; elaborar projetos
terapêuticos individuais, por meio de discussões periódicas que permitam a apropriação coletiva
pelas ESF e os PSF do acompanhamento dos usuários, realizando ações multi profissionais e
transdisciplinares, desenvolvendo a responsabilidade compartilhada.

~CONDIÇÕES DE TRABALHO:
-Geral: Carga horária semanal de 30 horas semanais.

~REQUISITOS PARA PROVIMENTO:

-Idade: Mínima de 18 anos;
-Instrução: Ensino Superior Completo em Psicologia e registro no órgão fiscalizador da classe.
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