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LEI MUNICIPAL Nº 1.988/2013 

 

"Institui no âmbito do Município de 

Brumadinho o Programa de Atendimento 

Domiciliar ao Usuário de Álcool e outras 

Drogas – PAD-AD criando os cargos que 

menciona e dá outras providências". 

 

O povo do Município de Brumadinho, por seus representantes aprovou e eu, Prefeito 

Municipal, em seu nome, sanciono a seguinte Lei: 

 

Art. 1º - Fica instituído no âmbito do Município de Brumadinho o Programa de Atendimento 

Domiciliar ao Usuário de Álcool e Outras Drogas – PAD-AD, que se incorpora ao Sistema 

Público Municipal de Saúde, sob competência da Secretaria Municipal de Saúde, 

objetivando ampliar a abrangência e escopo das ações de atendimento a dependentes 

químicos, com resolutividade, apoiando as ações de serviço de Saúde Mental do 

Município.  

 

Art. 2º - O Programa de Atendimento Domiciliar ao Usuário de Álcool e outras Drogas - 

PAD—AD é constituído por equipe de apoio composta por profissionais de diferentes 

áreas de atuação, os quais deverão atuar em parceria com os demais profissionais da 

Saúde Mental do Município, compartilhando as práticas de saúde no combate a 

dependência química. 

 

Parágrafo Único: A equipe PAD-AD é constituída por 04 (quatro) profissionais com 

formação de Nível Fundamental a Superior, nos termos do  Convênio n°1.191/2012, 

firmado entre o Município de Brumadinho e o Governo do Estado de Minas Gerais. 

 

Art. 3º - Para o funcionamento do PAD-AD neste Município, ficam criados no Anexo IV - 

Quadro Provisório para Atendimento a Programas e Projetos a Lei Municipal 1.777/2010, 

com alterações superiores, sob o regime estatutário de trabalho e admissão sujeita a 

processo de seleção pública, os seguintes cargos: 
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I. 01(uma) vaga de Enfermeiro - PAD-AD, com vencimento base mensal de R$ 3.500,00 

(três mil e quinhentos Reais), para jornada/ carga semanal de 40 (quarenta) horas; 

 

II. 01 (uma) vaga de Psicólogo - PAD-AD, com vencimento base mensal de R$ 2.500,00 

(dois e mil e quinhentos Reais), para jornada semanal de 30 (trinta) horas; 

 

III. 01 (uma) vaga de Assistente Social- PAD-AD, com vencimento base mensal de R$ 

2.500,00 (dois mil e quinhentos Reais), para jornada semanal de 30 (trinta) horas; 

 

IV. 01 (uma) vaga de Motorista - PAD-AD, formação de nível fundamental completo e CNH 

"D", com vencimento base mensal de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos Reais) para 

jornada semanal de 40 (quarenta) horas. 

 

Parágrafo Único: As atribuições de responsabilidade dos profissionais que compõe o 

Programa de Atendimento Domiciliar ao Usuário de Álcool e outras Drogas - PAD—AD, a 

serem desenvolvidos em conjunto com a Equipe de Saúde Mental do Município de 

Brumadinho, serão regulamentadas através de Portaria a ser proposta pela Coordenação 

dos Serviços de Saúde Mental e subscrita pelo gestor da Secretaria Municipal de Saúde, 

tudo em conformidade com as determinações do Termo de Convênio n° 1.191/2012 - 

EMG/SES/SUS-MG/FES. 

 

Art. 4º - Com o objetivo de garantir a composição da equipe PAD-AD, fica a Secretaria 

Municipal de Saúde autorizada a recrutar, selecionar e contratar sob regime de contrato 

de Direito Administrativo, os profissionais para atender a necessidade temporária de 

excepcional interesse público, pelo prazo de até 12 (doze) meses, prorrogáveis urna Única 

vez por igual período, caso em que o contratado não será considerado servidor público. 

 

§ 1º - A contratação dos profissionais a que se refere o caput, fica condicionada a 

participação em curso de capacitação específico para o trabalho com álcool e outras 

drogas, em cursos vinculados a Secretaria Nacional Sobre Drogas do Ministério da Saúde 
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e ao Comitê de Políticas Sobre Drogas da Secretaria de Estado de Saúde de Minas 

Gerais, ou a alguma instituição credenciada pelo Ministério da Saúde. 

 

§ 2º - O profissional contratado, desde sua contratação, terá o prazo máximo de 90 

(noventa) dias para inscrever-se em um dos cursos referidos no parágrafo anterior. 

 

Art. 5º - A Administração Municipal, através da Secretaria de Saúde, comunicará a edição 

desta Lei aos Órgãos próprios, sejam do Sistema Único de Saúde —SUS, sejam da 

Secretaria de Estado de Saúde ou de qualquer outra unidade da esfera federal e/ou 

estadual a que concernir o assunto, na busca das correspondentes retribuições 

financeiras que serão repassadas diretamente ao Fundo Municipal de Saúde. 

 

Art. 6° - O Programa de Atendimento Domiciliar ao Usuário de Álcool e outras Drogas - 

PAD—AD, ora criado, nos termos do Art. 3° desta Lei, passa a ser projeto integrante do 

Anexo IV - Quadro Provisório de Atendimento a Programas e Projetos, a Lei Municipal no 

1.777/2010 e alterações posteriores, que "Estrutura o Plano de Cargos, Carreiras, 

Vencimentos e Salários Setoriais da Administração, Geral, Educação e Saúde do 

Município de Brumadinho e dá outras providências". 

 

Art. 7° - As despesas decorrentes desta Lei correrão a conta de dotações próprias 

consignadas no orçamento em execução, permitidas suplementações as dotações que se 

fizerem insuficientes para o cumprimento do Convênio no 1.191/201 2-EMG/SES/SUS-

MG/FES. 

 

Art. 8º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Brumadinho, 03 de junho de 2013 

 

Antônio Brandão 

PREFEITO MUNICIPAL 

 

(Este texto não substitui o publicado dia 03.06.2013) 
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