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PROJETO DE LEI NO O2O DE 06 ABR]L DE2022.

EMENTA: "Autoriza o Poder Executivo a criar um
Núcleo de Atendimento Psicotógico - NAp
no município de Barreiras/8A.,'

A câmara Municipal de vereadorcs de Barreiras, Estado da Bahia, no uso de suas
akibuições legais,

APROVA:

Art 1o Autoriza o Poder Executivo a criar um Núcleo de Atendimento psicológico - NAp
no município de Baneiras/BA..

Art. ? Esta lei entra em vigor na data de sua publicaÉo, revogadas as disposiçÕes em
contrário.

Sala das Sessôes, 06 de abril de2022.
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JUSTIFICATIVA

Ê mais que urgente a criação de um Núcleo de Atendimento Psicológico NAP na

cidade de Barreiras, levando em consideração o grande número de suicídios acontecidos

ultimamente. Serão prestados serviços diferenciados e especializados voltados à saúde

mental e ao bem-estar das pessoas.

Os atendimentos psicológicos oferecidos no NAP seráo focados nos atendimentos

clínicos a partir das abordagens de Psicanálise, Teoria Cognitiva Comportamental e

Gestalt e serão realizadas as seguintes atividades: triagem, acolhimento, atendimento

psicoterápico individual para adultos, adolescentes e crianças, atendimento psicoterápico

em grupo, encaminhamento eliterno e avaliação psicológica.

O Núcleo de Atendimento Psicologico - NAP funcionará com servidores

concursados no município com formação em Psicologia, regularmente registrado no

Conselho Regional de Psicologia (CRP). Poderá ser instalado em uma das unidades de

ensino, de preferência uma que seja instalada no cêntro, num endereço de fácil acesso a

todos os usuários..

Qualquer pessoa poderá usufruir dos serviços do NAP, principalmente a população

mais carente fi nanceiramente.

Sala das Sessões, 06 de abril de2022.
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