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MENSAGEM Nº 062/2015  
REGIME DE URGÊNCIA ESPECIAL    
 
 
 

Prezado Senhor, 

 

 

Pelo presente, estamos encaminhando Projeto de Lei que ”Autoriza o 

Poder Executivo a contratar, em caráter emergencial, auxiliares de saúde bucal para atuarem junto à 

Secretaria Municipal de Saúde.”, para apreciação dessa Casa. 

O presente Projeto de Lei tem por objetivo a contratação emergencial 

de auxiliares de saúde bucal, na quantidade de 10 (dez), a fim de manter o atendimento da demanda e a 

premente necessidade da atuação de tais profissionais junto aos munícipes. Ressalta-se que a presente Lei 

visa apenas dar continuidade aos serviços prestados, mantendo os 10 auxiliares já existentes. 

Os auxiliares de saúde bucal realizam atividades necessárias à 

prestação de cuidados no âmbito da promoção, prevenção e recuperação da saúde bucal, atuando nas 

unidades e serviços de saúde públicos. 

Realizam ações de apoio ao atendimento clínico em saúde bucal, 

interagindo com a equipe, usuários e seus familiares, além de atuar em conjunto com o cirurgião dentista, na 

busca do restabelecimento da saúde do indivíduo. 

A Lei nº 11.889/08 que regulamenta o exercício da profissão em 

comento especifica em seu art. 9º que: 

“Art. 9
o
 Compete ao Auxiliar em Saúde Bucal, sempre sob a supervisão do cirurgião-dentista ou 

do Técnico em Saúde Bucal:  

I - organizar e executar atividades de higiene bucal;  

II - processar filme radiográfico;  

III - preparar o paciente para o atendimento;  

IV - auxiliar e instrumentar os profissionais nas intervenções clínicas, inclusive em ambientes 

hospitalares;  

V - manipular materiais de uso odontológico;  

VI - selecionar moldeiras;  

VII - preparar modelos em gesso;  

VIII - registrar dados e participar da análise das informações relacionadas ao controle 

administrativo em saúde bucal;  

IX - executar limpeza, assepsia, desinfecção e esterilização do instrumental, equipamentos 

odontológicos e do ambiente de trabalho;  
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X - realizar o acolhimento do paciente nos serviços de saúde bucal;  

XI - aplicar medidas de biossegurança no armazenamento, transporte, manuseio e descarte de 

produtos e resíduos odontológicos;  

XII - desenvolver ações de promoção da saúde e prevenção de riscos ambientais e sanitários;  

XIII - realizar em equipe levantamento de necessidades em saúde bucal; e  

XIV - adotar medidas de biossegurança visando ao controle de infecção.”  

Portanto, em virtude das tarefas supra desenvolvidas serem de curial 

importância na rotina de atendimento dos consultórios dentários, pelas razões supra mencionadas e certo de 

poder contar com o apoio dos nobres pares, encaminho-lhe este Projeto de Lei, com a convicção de que a 

contratação emergencial dos auxiliares de saúde bucal atenderá as necessidades da população leopoldense, 

bem como permitirão que continuem sendo prestados serviços odontológicos da melhor qualidade. 

Desta forma, solicitamos que essa egrégia Câmara Municipal aprecie e 

vote este projeto em regime de urgência especial. 

 

 

São Leopoldo, 11 de junho de 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÍBAL MOACIR DA SILVA 

       PREFEITO MUNICIPAL 

 

 
 
 



    

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LEOPOLDO 
Estado do Rio Grande do Sul 

Secretaria Municipal de Gestão e Governo 
  

 
 

São Leopoldo, Berço da Colonização Alemã no Brasil. 

 

PROJETO DE LEI 

 
 

Autoriza o Poder Executivo a contratar, em caráter 
emergencial, auxiliares de saúde bucal para atuarem 
junto à Secretaria Municipal de Saúde. 

 

 

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a contratar, em caráter emergencial, por seis 

meses, prorrogáveis por igual período, a contar da data da assinatura do contrato, Auxiliares de Saúde Bucal 

para atuarem na Secretaria Municipal da Saúde, nos quantitativos e funções abaixo especificados. 

 

Quantidade Cargo Jornada 
Semanal 

Vencimento Nível 

10 Auxiliar de Saúde 
Bucal 

40 horas R$ 1.299,60 VII 

 

§ 1º Ocorrendo rescisão do contrato antes de expirar o prazo estabelecido no Artigo 1º, para completá-lo 

poderá ser contratado outro profissional. 

§ 2º A contratação será regida pelo Estatuto do Servidor Público Municipal de São Leopoldo, Lei Municipal nº 

6.055, de 14 de setembro de 2006. 

 

                                      Art. 2º Os contratados deverão ter formação de Auxiliar em Saúde Bucal e preencher os 

requisitos de escolaridade prevista na Lei Municipal nº 7.551/2011. 

 

Art. 3º Os contratos terão o direito de perceber o Auxílio Transporte e o Programa 

Alimentação, nos termos da Lei Municipal nº 6.055, de 14 de setembro de 2006. 

 

                                      Art. 4º As despesas decorrentes dessa Lei correrão por conta da dotação orçamentária 

da Secretaria Municipal da Saúde, recurso 0040 ASPS. 

 

                                      Art. 5º Essa Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

São Leopoldo, 11 de junho de 2015. 

 

 

 

 

ANÍBAL MOACIR DA SILVA 

      PREFEITO MUNICIPAL 



 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LEOPOLDO 
Estado do Rio Grande do Sul 

Secretaria Municipal de Gestão e Governo 
 

 

São Leopoldo, Berço da Colonização Alemã no Brasil. 

 

 

 


