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JUSTIFICATIVA 

 

 

Considerando a complexidade dos serviços de Psicologia  e considerando que o Município 

não dispões de Psicólogo, pessoal graduados e/ou especializados no quadro de pessoal do 

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL /FUNDO MUNICIPAL 

DE ASSISTÊNCIA SOCIAL que possam atender na execução dos Serviços, Programas e Projetos 

ou Benefícios Socioassistenciais, no que diz respeito à Política de Assistência Social, demandados 

pelo Município de Brasil Novo/FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, justifica-se a 

contratação de pessoa física para a prestação de serviços técnicos especializados de Psicologia para 

atuar no atendimento das famílias, visitas técnicas,  em análise,  emissão de pareceres, no 

atendimento do Serviço de Proteção Integral a Família- PAIF executado através do Centro de 

Referência da Assistência Social - CRAS e do  Programa Criança Feliz para a promoção  do 

desenvolvimento integral das crianças na primeira infância, considerando sua família e seu contexto de vida 

e desenvolver por meio de visitas domiciliares ações  que buscam envolver a intersotorialidade com outras 

políticas públicas, conforme instituído pelo  Governo Federal por meio do Decreto nº 8.869 de 5 de outubro 

de 2016, e consolidado pelo Decreto nº 9.579 de 22 de novembro de 2018, entre outras atribuições que a 

contratação necessitar, sempre do campo do psicologia, atribuídos aos serviços desta Secretaria. 

Considerando que os serviços a serem contratados deverão ser prestados de forma rotineira e 

constantemente, sendo essencial para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, sem o 

qual gera demandas judiciais.  O mesmo fica caracterizado como natureza continua. 

 
Brasil Novo/PA, 22 de fevereiro de 2021. 
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