
ANEXO I 
 
NOMENCLATURA ATRIBUIÇÕES 
 MÉDICO 
PSIQUIATRA E 
MÉDICO 
NEUROLOGISTA 

-Examinar o cliente, adotando meios específicos, como a 
observação, o desenvolvimento da empatia e outros, para situar 
a problemática conflitiva do paciente; 
- desenvolver a catarse do paciente, estabelecendo a 
intercomunicação e transferência, para elaborar o diagnóstico; 
- encaminhar o paciente a sessões de psicoterapia individual ou 
de grupo; 
- aconselhar familiares dos pacientes, entrevistando-os e 
orientando-os, para possibilitar a formação de atitudes 
adequadas ao trato com os mesmos; 
- prescrever e/ou aplicar tratamentos biológicos específicos, 
empregando medicamentos ou aparelhos especiais, para 
promover estímulos cerebrais ou diminuir excitações; 
- elaborar pareceres, informes técnicos e relatórios, realizando 
pesquisas, entrevistas, fazendo observações e sugerindo 
medidas para implantação; 
- participar das atividades administrativas, de controle e de apoio 
referentes à sua área de atuação; 
- coordenar equipes técnicas de serviços já existentes ou a serem 
criadas; 
- participar das atividades de treinamento e aperfeiçoamento de 
pessoal técnico e auxiliar, realizando-as em serviço ou 
ministrando aulas e palestras, a fim de contribuir para o 
desenvolvimento qualitativo dos recursos humanos em sua área 
de atuação; 
- participar de grupos de trabalho e/ou reuniões com unidades da 
Prefeitura e outras entidades públicas e particulares, realizando 
estudos, emitindo pareceres ou fazendo exposições sobre 
situações e/ou problemas identificados, opinando, oferecendo 
sugestões, revisando e discutindo trabalhos técnico-científicos, 
para fins de formulação de diretrizes, de planos e programas de 
trabalho afetos ao município. 
0 realizar outras atribuições compatíveis com sua especialização 
profissional.

PSICÓLOGO - Estudar e avaliar indivíduos que apresentam distúrbios 
psíquicos ou problemas de comportamento social, elaborando e 
aplicando técnicas psicológicas apropriadas, para orientar-se no 
diagnóstico e tratamento; 
- desenvolver trabalhos psicoterapêuticos, a fim de restabelecer 
os padrões normais de comportamento e relacionamento 
humano; 
- articular-se com equipe multidisciplinar, para elaboração e 
execução de programas de assistência e apoio a grupos 
específicos de pessoas;



- atender aos pacientes da rede municipal de saúde, avaliando-
os e empregando técnicas psicológicas adequadas, para 
tratamento terapêutico; 
- - prestar assistência psicológica, individual ou em grupo, aos 
familiares dos pacientes, preparando-os adequadamente para as 
situações resultantes de enfermidades, e de alterações 
comportamentais; 
- reunir informações a respeito de pacientes, levantando dados 
psicopatológicos, para fornecer aos médicos subsídios para 
diagnóstico e tratamento de enfermidades; 
- elaborar pareceres, informes técnicos e relatórios, realizando 
pesquisas, entrevistas, fazendo observações e medidas para 
implantação de desenvolvimento e aperfeiçoamento de 
atividades em sua área de atuação; 
- participar das atividades de treinamento e aperfeiçoamento de 
pessoal técnico e auxiliar, realizando-as em serviço ou 
ministrando aulas e palestras a fim de contribuir para o 
desenvolvimento qualitativo dos recursos humanos em sua área 
de atuação; 
- participar de grupos de trabalho e/ou reuniões com unidades da 
Prefeitura e outras entidades públicas e particulares , realizando 
estudos, emitindo pareceres ou fazendo exposições sobre 
situações  e/ou  problemas identificados, opinando, oferecendo  
sugestões , revisando  e discutindo trabalhos técnico-científicos, 
para  fins de formulação de diretrizes, planos e programas de 
trabalho afetos ao Município. 
- realizar outras atribuições compatíveis com sua especialização 
profissional. 
- Atender a demanda independente da faixa etária e os 
portadores de doenças neurológicos e os especiais. 

FONOAUDIÓLOGO Descrição Sintética: compreende a função que se destinam a 
prestar assistência em fonoaudiologia  à população nas diversas 
unidades municipais de saúde, para restauração da capacidade 
de comunicação dos pacientes. 
Atribuições típicas:  
- Avaliar as deficiências dos pacientes, realizando exames 
fonéticos, da linguagem, audiometria, além de outras técnicas 
para estabelecer plano de tratamento ou terapêutico; 
- elaborar plano de tratamento dos pacientes, baseando-se nos 
resultados da avaliação, nas peculiaridades de cada caso e se 
necessário, nas informações médicas; 
- desenvolver trabalhos de correção de distúrbios da palavra, 
voz, linguagem oral e escrita, motracidade oral e audição, 
objetivando a reeducação neuromuscular e a reabilitação do 
paciente; 
- avaliar os pacientes no decorrer do tratamento, observando a 
evolução do processo e promovendo os ajustes necessários na 
terapia adotada; 
- promover a reintegração dos pacientes à família e a outros 
grupos sociais;



- elaborar pareceres, informes técnicos e relatórios, realizando 
pesquisas, entrevistas, fazendo observações e sugerindo 
medidas para implantação, desenvolvimento e aperfeiçoamento 
de atividades em sua área de atuação; 
- participar da equipe de orientação e planejamento escolar , 
inserindo aspectos preventivos ligados a fonoaudiologia; 
- participar das atividades administrativas, de controle e de apoio 
referentes à sua área de atuação; 
- participar das atividades de treinamento e aperfeiçoamento de 
pessoal técnico e auxiliar, realizando-as em serviço ou 
ministrando aulas e palestras, a fim de contribuir para o 
desenvolvimento qualitativo dos recursos humanos e sua área de 
atuação; 
- participar de grupos de trabalho e/ou reuniões com unidades da 
Prefeitura e outras entidades públicas e particulares, realizando 
estudos, emitindo pareceres ou fazendo exposições sobre 
situações e/ou problemas identificados, opinando, oferecendo 
sugestões, revisando e discutindo trabalhos técnico-científicos, 
para fins de formulação de diretrizes, de planos e programas de 
trabalho afetos ao Município; 
- realizar outras atribuições compatíveis com sua especialização 
profissional. 
- Atender a demanda independente da faixa etária e os 
portadores de doenças neurológicos e os especiais. 

TERAPÊUTA  
OCUPACIONAL 

- Atuar em todos os níveis de complexidade da política de 
assistência social, do desenvolvimento socioambiental, 
socioeconômico e cultural; 
- Estabelecer a diagnose, avaliação e acompanhamento do 
histórico ocupacional de pessoas, famílias, grupos e 
comunidades, por meio de interpretação do desempenho 
ocupacional dos papéis sociais contextualizados; 
- Planejar, coordenar, desenvolver, acompanhar e avaliar 
estratégias nas quais as atividades humanas são definidas como 
tecnologia complexa de mediação sócio-ocupacional para a 
emancipação social, desenvolvimento socioambiental, 
econômico e cultural de pessoas, famílias, grupo e 
comunidades; 
- Desenvolver atividades por meio de tecnologias de 
comunicação, informação de tecnologia assistiva e de 
acessibilidade além de favorecer o acesso à inclusão digital 
como ferramentas de empoderamento para pessoas, famílias, 
grupos e comunidades; 
- Realizar acompanhamento do indivíduo e sua família para 
conhecimento de sua história ocupacional e participativa na 
comunidade em que habita a fim de desenvolver estratégias de 
pertencimento sociocultural e econômico, adaptações 
ambientais, mobilidade, acessibilidade e outras tecnologias 
para inclusão sociocomunitária; 
- planejar e executar atividades orientadas para a participação e 
facilitação no desempenho ocupacional e expressivo de pessoas 



com deficiência, com processos ruptura de rede, de risco, 
desvantagem e vulnerabilidade social nos diversos ciclos da 
vida; 
- Favorecer atividades em grupos comunitários voltados ao 
desenvolvimento de potenciais econômicos das comunidades e 
das alternativas de geração de renda; 
- Atuar em situações de calamidades e catástrofes, conflitos e 
guerras, na organização e reorganização da vida cotidiana, 
econômica, sociocultural, nas atividades de vida diária e de vida 
prática, na formação de redes sociais de suporte das pessoas, 
famílias, grupos de comunidades; 
- Estar capacitado a trabalhar com a população em situação de 
rua tendo como tecnologia de mediação sócio-ocupacional as 
atividades culturais , expressivas, corporais, lúdicas e de 
convivência, a fim de realizar o estudo do cotidiano e auxiliar 
na organização da vida cotidiana, da vida prática e ocupacional 
para elaborar projetos de vida singulares, favorecer o  
pertencimento social e o acesso às trocas econômicas e ao 
mercado de trabalho; 
- Desenvolver no campo social , meio de atividades como 
tecnologia de mediação sócio-ocupacional e como instrumento 
para a realização de acompanhamento de  medidas protetivas e 
socioeducativas, projetos individuais e coletivos para o 
cumprimento de medidas sociais e decisões judiciais. 
- Atender a demanda independente da faixa etária e os 
portadores de doenças neurológicos e os especiais. 

 
 


