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LEI COMPLEMENTAR Nº 044/2019 

 

 

“Dispõe sobre a criação de cargo no quadro de 

pessoal da Prefeitura Municipal de 

Inconfidentes e estabelece outras providências.” 

 

 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES, MG, APROVA O 

SEGUINTE PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR: 

 

 

Art. 1º Fica criado no quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de 

Inconfidentes o cargo de provimento efetivo a seguir declinado: 

 

 

Denominação Nº de 

Vagas 

Carga 

Horária 

Vencimento/

Nível 

Requisitos Atribuições 

      

Psicólogo 01 30h/semanais 2.420,65 Escolaridade: 

Curso 

Superior 

completo em 

psicologia; 

com registro 

no CRP, ser 

cordial no 

trato, ter 

habilidade no 

ouvir 

problemas 

dos usuários. 

Acolhida, oferta de 

informações e 

realização de 

encaminhamentos 

às famílias usuárias 

do CRAS; 

• Planejamento e 

implementação do 

PAIF, de acordo 

com as 

características do 

território de 

abrangência do 

CRAS; 

• Mediação de 

grupos de famílias 

dos PAIF; 

• Realização de 

atendimento 

particularizados e 

visitas domiciliares 

às famílias 

referenciadas ao 

CRAS; 

•Desenvolvimento 

de atividades 
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coletivas e 

comunitárias no 

território; 

• Apoio técnico 

continuado aos 

profissionais 

responsáveis 

pelo(s) serviço(s) 

de convivência e 

fortalecimento de 

vínculos 

desenvolvidos no 

território ou no 

CRAS; 

•Acompanhamento 

de famílias 

encaminhadas 

pelos serviços de 

convivência e 

fortalecimento de 

vínculos ofertados 

no território ou no 

CRAS; 

• Realização da 

busca ativa no 

território de 

abrangência do 

CRAS e 

desenvolvimento 

de projetos que 

visam prevenir 

aumento de 

incidência de 

situações de risco; 

•Acompanhamento 

das famílias em 

descumprimento de 

condicionalidades; 

• Alimentação de 

sistema de 

informação, 

registro das ações 

desenvolvidas e 

planejamento do 

trabalho de forma 

coletiva. 
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• Articulação de 

ações que 

potencializem as 

boas experiências 

no território de 

abrangência; 

• Realização de 

encaminhamento, 

com 

acompanhamento, 

para a rede 

socioassistencial; 

• Realização de 

encaminhamentos 

para serviços 

setoriais; 

• Participação das 

reuniões 

preparatórias ao 

planejamento 

municipal ou do 

DF; 

• Participação de 

reuniões 

sistemáticas no 

CRAS, para 

planejamento das 

ações semanais a 

serem 

desenvolvidas, 

definição de fluxos, 

instituição de rotina 

de atendimento e 

acolhimento dos 

usuários; 

organização dos 

encaminhamentos, 

fluxos de 

informações com 

outros setores, 

procedimentos, 

estratégias de 

resposta às 

demandas e de 

fortalecimento das 

potencialidades do 

território. 
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Art. 2º As despesas decorrentes da aplicação da presente lei correrão por conta 

das dotações orçamentárias a seguir indicadas constantes da Lei Orçamentária Anual, 

suplementadas se necessário: 02 09 02 08 244 0011 2.058 3190 11. 

 

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação revogadas as 

disposições em contrário. 

 

 

              Gabinete do Prefeito, 28 de agosto de 2019. 

 

 

 

DÉCIO BONAMICHI                                                                                                             

Prefeito Municipal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


