
 

JOÃO DOMINGOS RODRIGUES DA SILVA, 
Prefeito Municipal de Almirante Tamandaré do Sul, Estado do Rio 
Grande do Sul. 

 
Faço saber que o Legislativo aprovou e eu 

sanciono e promulgo a seguinte lei: 
 

LEI MUNICIPAL N° 734.07, 28 de março de 2007. 
 

Cria o cargo de Auxiliar de 
Consultório Dentário - ACD 
destinado a atender ao Programa de 
Saúde da Família, vinculado ao 
SUS, autoriza contratação 
emergencial e dá outras 
providências. 

 
    Art.1º - Fica o Poder Executivo autorizado a criar 
o cargo de Auxiliar de Consultório Dentário - ACD, regido pelo Regime 
Jurídico do Município, destinado ao atendimento do Programa Saúde da 
Família – PSF, e outros, vinculados ao Sistema Único de Saúde. 
 

Art. 2º - O profissional cumprirá uma carga 
horária de 40 (quarenta) horas semanais, e perceberá os vencimentos 
relativos ao Padrão II dos servidores do município, consignados na Lei 
Municipal nº 459.05, 31 de março de 2005. 

Parágrafo Único – Os demais requisitos para 
provimento serão os constantes na Lei Municipal n° 067/2001. 

 
Art. 3º - As atribuições do cargo criado serão as 

seguintes: 
 

a) Descrição sintética: auxiliar no atendimento ao público que 
demanda atendimento odontológico, acompanhar o 
atendimento juntamente com o cirurgião dentista, 
adiantando o alcance das ferramentas necessárias, limpeza e 
esterilização. 

 



 

b) Descrição analítica: Proceder à desinfecção e esterilização de 
materiais e instrumento utilizados; sob supervisão do 
cirurgião dentista, realizar procedimentos educativos e 
preventivos aos cidadãos, individualmente ou 
coletivamente, como evidência de placa bacteriana, 
escovação supervisionada, orientações de escovação, uso de 
fio dental; preparar e organizar o instrumental e materiais 
(sugador, espelho, sonda, etc.) necessário para o trabalho; 
instrumentalizar o cirurgião dentista durante a realização de 
procedimentos clínicos (trabalho a quatro mãos); agendar o 
paciente e orientá-lo ao retorno e à preservação do 
tratamento; acompanhar e desenvolver trabalhos com a 
Equipe do Programa Saúde da Família (PSF) no tocante à 
saúde bucal. 

Art. 4º - As despesas decorrentes da execução da 
presente Lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias e 
decorrentes de Recursos Vinculados Federais, conforme: 
 
Órgão: 04 Secretaria Municipal de Saúde, Habitação e Assistência Social 
Unidade: 02 Fundo Municipal Saúde 
Proj/Ativ.: 10301001112.081 Manutenção Programa PSF contrapartida 
Elem.Desp.: 299/31.90.04.00.0000 – Contratação por tempo determinado 
 
Órgão: 04 Secretaria Municipal de Saúde, Habitação e Assistência Social 
Unidade: 06 FMS - Recursos Vinculados Federais 
Proj/Ativ.: 10301001112.082 Manutenção Programa PSF 
Elem.Desp.: 297/31.90.04.00.0000 – Contratação por tempo determinado 

 
Art. 5º Autoriza a contratação emergencial por 10 

(dez) meses podendo ser prorrogado por igual período.  
 
 
 
 
 
 
 



 

Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

 
Gabinete do Prefeito, 28 de março de 2007. 

  
 
 
 
                                                João Domingos R. da Silva 
                          Prefeito Municipal 
 
Registre-se e Publique-se no Painel de 
Publicações da Prefeitura Municipal: 
 
      Rita de Cássia de Oliveira 
  Assessor Especial de Gabinete 


