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LEI COMPLEMENTAR nº 101, de 08 de novembro de 2017. 

 

“Altera as atribuições a serem desempenhadas pelo servidor 

público municipal lotado no emprego permanente de psicólogo e 

dá outras providências”. 

     

   MAURÍLIO TAVONI JÚNIOR, Prefeito do Município de Trabiju, 

Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições e prerrogativas legais, faz saber que a 

Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte LEI: 

 

Art. 1º-  As atribuições do emprego permanente de psicólogo, do quadro 

geral de servidores públicos municipais, passam a ser aquelas que se encontram descritas 

no inciso I, deste artigo, a saber: 

 

I- Prestar assistência à saúde mental, bem como atender e orientar a área 

educacional e organizacional de recursos humanos, elaborando e aplicando 

técnicas psicológicas para possibilitar a orientação e o diagnóstico clínico. 

Descrição Detalhada: Quando na área da psicologia clínica. Elaborar e 

aplicar testes, utilizando seu conhecimento e prática dos métodos 

psicológicos, para estudar as características individuais e aplicando métodos 

e técnicas adequadas para possibilitar o desenvolvimento do bem-estar 

físico, mental e social das pessoas atendidas;  Articular-se com profissionais 

de serviço social, para elaboração e execução de programas de assistência e 

apoio a grupos específicos de pessoas; Atender aos pacientes da rede 

municipal de saúde avaliando-se, empregando técnicas psicológicas 

adequadas, para contribuir no processo de tratamento médico;  Reunir 

informações a respeito de paciente, levando dados psicopatológicos, para 

fornecer subsídios para diagnóstico e tratamento de enfermidades;  Aplicar 

testes psicológicos e realizar entrevistas; Realizar trabalho de orientação de 

adolescentes, individualmente, ou em grupos, sobre aspectos relacionados à 

fase da vida em que se encontram; • Realizar trabalhos de orientação aos 

pais através de dinâmicas de grupo;  Realizar anamnese com os pais 

responsáveis. Quando na área da psicologia educacional. Atuar no campo 

educacional, estudando sistemas de motivação da aprendizagem de novos 

métodos de ensino, a fim de contribuir para o estabelecimento de currículos 

escolares e técnicas de ensino adequados; Promover a reeducação nos casos 

de desajustamento escolar ou familiar; Prestar orientação aos professores. 

Quando na área da psicologia do trabalho. Exercer atividades relacionadas 

com o treinamento de pessoal da Prefeitura, participando da elaboração, do 
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acompanhamento e da elaboração de programa; Participar do processo de 

seleção de pessoal, empregando métodos e técnicas da psicologia aplicada 

ao trabalho; Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o 

exercício da função 

 

Art. 2º-  As despesas provenientes da execução desta Lei correrão por conta 

de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. 

 

Art. 3º-  Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo os seus 

efeitos legais à data de 01 de janeiro de 2017. 

 

Art. 4º-   Revogam-se às disposições em contrário, em especial aquelas que 

constam do Anexo I, da Lei Complementar Municipal nº 099/2017, na parte que trata 

especificamente do emprego público municipal de psicólogo. 

 

Trabiju, 08 de novembro de 2.017. 

 

 

MAURÍLIO TAVONI JÚNIOR 

Prefeito Municipal 

 

 

Registrada, publicada e afixada na Secretaria e no átrio desta Prefeitura Municipal na data supra, 

nos termos do artigo 85 da Lei Orgânica Municipal. 

 

 

Sandra dos Santos da Silva 

Escriturária 

 

 


