Estado do Rio Grande do Norte
PREFEITURA MUNICIPAL DO ASSÚ
Palácio Francisco Augusto Caldas de Amorim
Secretaria Municipal de Governo

LEI Nº 722, DE 31 DE JULHO DE 2020.
DISPÕE SOBRE A CONTRATAÇÃO DE
PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
DIRETA E INDIRETA DO MUNICÍPIO DE
ASSÚ/RN, POR TEMPO DETERMINADO PARA
ATENDER À NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE
EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO EM
VIRTUDE DE CALAMIDADE PÚBLICA
DECORRENTE DO CORONAVÍRUS (COVID-19),
NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 37 DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ASSÚ, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de
suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e ele sanciona
a presente Lei:
Art. 1º. Esta lei visa atender à necessidade temporária de excepcional interesse público
em virtude de calamidade pública decorrente do Coronavírus (COVID-19), de modo que a
Administração direta, autárquica e fundacional do Município de Assú fica autorizada a efetuar
contratação de pessoal por tempo determinado, consoante o disposto no art. 37, inciso IX, da
Constituição Federal, nas condições e prazos previstos nesta Lei.
Art. 2º. O recrutamento do pessoal a ser contratado, nos termos desta Lei, será feito
mediante contratação direta sujeita a ampla divulgação, através do Diário Oficial do Município,
prescindindo de concurso público e processo seletivo simplificado, em conformidade com o
Decreto Municipal n° 21, de 07 de abril de 2020, bem como com a Medida Provisória nº 922, de
28 de fevereiro de 2020, que altera a Lei nº 8.745, de 9 de dezembro de 1993.
§1º O quadro de cargos necessários com os respectivos quantitativos de vagas,
remuneração, descrição da função e carga horária encontra-se no quadro abaixo:
CONTRATO/F
UNÇÃO

Assistente
Social
(Proteção
Social
Básica)

DES CRIÇÃO DA FUNÇÃO

Acolher, ofertar informações e realizar
encaminhamentos às famílias usuárias do
CRAS; Planejar e implementar o Serviço de
Proteção e Atendimento Integral à Família PAIF, de acordo com as características do
território de abrangência do CRAS;
Elaborar junto com as famílias/indivíduos o
Plano de Acompanhamento Familiar
Mediar grupos de famílias do PAIF;
Realizar atendimento particularizados e

VAGAS

REMUNERAÇÃO

JORNADA
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visitas
domiciliares
às
famílias
referenciadas ao CRAS; Desenvolver
atividades coletivas e comunitárias no
território; Apoio técnico continuado aos
profissionais responsáveis pelo(s) serviço(s)
de convivência e fortalecimento de vínculos
– SCFV – desenvolvidos no território ou no
CRAS;
Acompanhar
as
famílias
encaminhadas
pelos
serviços
de
convivência e fortalecimento de vínculos
ofertados no território ou no CRAS;
Realizar a busca ativa no território de
abrangência do CRAS e desenvolver
projetos que visam prevenir aumento de
incidência de situações de risco;
Acompanhar
as
famílias
em
descumprimento de condicionalidades;
Alimentar o sistema de informação, registro
das ações desenvolvidas e o planejamento
do trabalho de forma coletiva; Elaborar
relatórios e/ou prontuários; Articular ações
que potencializem as boas experiências no
território
de
abrangência;
Realizar
encaminhamento, com acompanhamento,
para a rede socioassistencial; Realizar
encaminhamentos para serviços setoriais;
Participar das reuniões preparatórias ao
planejamento municipal; Participar 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; Organizar os
encaminhamentos, fluxos de informações
com outros setores, procedimentos,
estratégias de resposta às demandas e de
fortalecimento das potencialidades do
território. Desenvolver de ações voltadas à
proteção social, orientação e informação da
população em situação de vulnerabilidade e
risco social, com vistas à prevenção da
COVID-19 e disseminação do vírus.

Psicólogo (a)
(Proteção
Social
Básica)

Realizar acolhida e escuta qualificada,
acompanhamento especializado e oferta de
informações e orientações; Elaborar junto
com as famílias/indivíduos o Plano de
acompanhamento Individual e/ou Familiar,
considerando
as
especificidades
e
particularidades de cada um; Realizar o
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acompanhamento especializado, por meio
de atendimentos familiar, individuais e em
grupo; Realizar visitas domiciliares às
famílias acompanhadas pelo CREAS,
quando
necessário;
Realizar
encaminhamentos monitorados para a rede
socioassistencial, órgãos de defesa de
direito e demais políticas públicas setoriais;
Trabalhar em equipe interdisciplinar;
Buscar orientação jurídico-social; Elaborar
relatórios e/ou prontuários; Alimentar
registros e sistemas de informação sobre as
ações desenvolvidas; Participar das
atividades de planejamento, monitoramento
e avaliação dos processos de trabalho;
Participar das atividades de capacitação e
formação continuada da equipe do CREAS,
reuniões de equipe, estudos de casos, e
demais atividades correlatas; Participar de
reuniões para avaliação das ações,
resultados atingidos, planejamento das
ações a serem desenvolvidas para a
definição de fluxos, instituição de rotina de
atendimento e acompanhamento dos
usuários,
e
organização
dos
encaminhamentos, fluxos de informações e
procedimentos; Planejar, executar e
acompanhar as atividades referentes ao
cumprimento de Medidas Socioeducativas
em meio aberto. Desenvolver de ações
voltadas à proteção social, orientação e
informação da população em situação de
vulnerabilidade e risco social, com vistas à
prevenção da COVID-19 e disseminação do
vírus.

Assistente
Social
(Proteção
Social
Especial)

Atuar em consonância com as diretrizes e
objetivos da PNAS e da Proteção Social
Básica (PSB), cooperando para a efetivação
das políticas públicas de desenvolvimento
social e para a construção de sujeitos
cidadãos; Atuar de modo integrado à
perspectiva interdisciplinar, em especial nas
interfaces entre a Psicologia e o Serviço
Social, buscando a interação de saberes e a
complementação de ações, com vistas à
maior
resolutividade
dos
serviços
oferecidos; Atuar de forma integrada com o
contexto local, com a realidade municipal e
territorial, fundamentada em seus aspectos
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sociais, políticos, econômicos e culturais;
Atuar baseado na leitura e inserção no
tecido
comunitário,
para
melhor
compreendê-lo, e intervir junto aos seus
moradores; Atuar para identificar e
potencializar os recursos psicossociais,
tanto individuais como coletivos, realizando
intervenções nos âmbitos individual,
familiar, grupal e comunitário; Atuar a
partir do diálogo entre o saber popular e o
saber científico da Psicologia, valorizando
as
expectativas,
experiências
e
conhecimentos na proposição de ações;
Atuar para favorecer processos e espaços de
participação social, mobilização social e
organização comunitária, contribuindo para
o exercício da cidadania ativa, autonomia e
controle social, evitando a cronificação da
situação de vulnerabilidade; Manter-se em
permanente
processo
de
formação
profissional, buscando a construção de
práticas contextualizadas e coletivas; Atuar
com prioridade de atendimento aos casos e
situações de maior vulnerabilidade e risco
psicossocial; Atuar para além dos settings
convencionais, em espaços adequados e
viáveis ao desenvolvimento das ações, nas
instalações
do
CRAS,
da
rede
socioassistencial e da comunidade em geral.
Desenvolver de ações voltadas à proteção
social, orientação e informação da
população em situação de vulnerabilidade e
risco social, com vistas à prevenção da
COVID-19 e disseminação do vírus.

Psicólogo (a)
(Proteção
Social
Especial)

Realizar acolhida e escuta qualificada,
acompanhamento especializado e oferta de
informações e orientações; Elaborar junto
com as famílias/indivíduos o Plano de
acompanhamento Individual e/ou Familiar,
considerando
as
especificidades
e
particularidades de cada um; Realizar o
acompanhamento especializado, por meio
de atendimentos familiar, individuais e em
grupo; Realizar visitas domiciliares às
famílias acompanhadas pelo CREAS,
quando
necessário;
Realizar
encaminhamentos monitorados para a rede
socioassistencial, órgãos de defesa de
direito e demais políticas públicas setoriais;
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Trabalhar em equipe interdisciplinar;
Buscar
orientação
jurídico-social;
Alimentar registros e sistemas de
informação sobre as ações desenvolvidas;
Participar das atividades de planejamento,
monitoramento e avaliação dos processos
de trabalho; Participar das atividades de
capacitação e formação continuada da
equipe do CREAS, reuniões de equipe,
estudos de casos, e demais atividades
correlatas; Participar de reuniões para
avaliação das ações, resultados atingidos,
planejamento das ações a serem
desenvolvidas para a definição de fluxos,
instituição de rotina de atendimento e
acompanhamento
dos
usuários,
e
organização dos encaminhamentos, fluxos
de informações e procedimentos; Planejar,
executar e acompanhar as atividades
referentes ao cumprimento de Medidas
Socioeducativas
em
meio
aberto.
Desenvolver de ações voltadas à proteção
social, orientação e informação da
população em situação de vulnerabilidade e
risco social, com vistas à prevenção da
COVID-19 e disseminação do vírus.

Parágrafo único. É requisito para a aplicação a todos os cargos deste artigo a inscrição
regulares em seus respectivos Conselhos Profissionais.
Art. 3º. As contratações serão feitas por tempo determinado, observando o prazo
máximo de 6 (seis) meses, admitidas as prorrogações necessárias para a superação da situação
de calamidade pública declarada através do decreto n° 021, de 07 de abril de 2020, desde que o
prazo total não exceda a 2 (dois) anos.
Parágrafo único. As prorrogações de que trata este artigo poderão ter prazos
diferenciados.
Art. 4º. As contratações somente poderão ser feitas com observância da dotação orçamentária específica e mediante prévia autorização do chefe do poder executivo, acompanhada
de avaliação prévia do impacto financeiro.
Art. 5º. Fica vedado ao profissional contratado nos termos desta Lei:
I - receber atribuições, funções ou encargos não previstos no respectivo contrato; e
II - ser nomeado ou designado, ainda que a título precário ou em substituição, para o
exercício de cargo em comissão ou função de confiança.
Parágrafo único. A inobservância do disposto neste artigo importará na rescisão do
contrato, sem prejuízo da responsabilidade administrativa das autoridades envolvidas.
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Art. 6º. As contratações de que trata esta Lei serão realizadas mediante contrato administrativo, sob regime de direito público, aplicando-lhes, no que couber, o disposto no Estatuto
dos Servidores Públicos do Município, conforme dispuser regulamento do Poder Executivo.
Parágrafo único. As contratações ficarão vinculadas ao Regime Geral de Previdência
Social, nos termos da legislação federal.
Art. 7º. As infrações disciplinares atribuídas ao pessoal contratado nos termos desta Lei
ensejarão imediata rescisão contratual.
Parágrafo único. O contrato firmado de acordo com esta Lei extinguir-se-á, sem direito
a indenizações:
I - pelo término do prazo contratual;
II - por iniciativa do contratado, avisada a Administração com antecedência de no
mínimo 30 (trinta) dias;
III - pelo desaparecimento da necessidade pública ou pela extinção ou conclusão do
projeto que ensejou a contratação temporária;
IV - ausência de idoneidade moral, assiduidade, disciplina, eficiência e/ou aptidão para
o exercício da função pelo contratado.

Art. 8º. Fica resguardada a validade e eficácia dos contratos entabulados e vigentes à
data da publicação desta lei.
Art. 9º. Revogam-se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Assú, “Palácio Francisco Augusto Caldas de Amorim”, aos 31
de julho de 2020.

GUSTAVO MONTENEGRO SOARES
PREFEITO MUNICIPAL
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