
 

VALDECI GOMES 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 Nº 1.638.15, de 02 de abril de 2015. 
        

Autoriza contratação emergencial 
 de um  dentista. 

 
 

 Art. 1° - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a 
contratar emergencialmente o cargo abaixo relacionado: 

 
Cargo Quantidade Período Vencimento Carga  

Horária/semanal 
Dentista 01 03(três) 

meses 
Padrão 10 20 

 
  Art. 2º - O profissional cumprirá carga horária conforme 
quadro especificado no artigo primeiro. 
 

  Parágrafo único: A contratação será de natureza 
administrativa, fazendo jus o contratado as prerrogativas previstas no 
artigo 232 e incisos da Lei 066/2001, a suprir o cargo criado pelo art. 3º da 
Lei 67/2001, e exercendo as atribuições do cargo, conforme a descrição em 
anexo, que fazem parte integrante do presente projeto de lei como Anexo I. 

 
  Art. 3º - O prazo da contratação será de 3 (três) meses, 

renovável por igual período diante da necessidade da administração 
pública. 

 
  Art. 4º - A despesa decorrente da referida contratação será 

suportada pela seguinte dotação orçamentária: 
 
 



 

Órgão: 04 – Secretaria Municipal da Saúde, Habitação e Assist. Social  
Atividade: 04.2009 -  Manutenção da Secretaria de Saúde e Conselhos 
Elem/Desp: 42/3190.04 – Contratação por Tempo Determinado 
 
   Art. 5º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, com 
efeitos a partir do dia 11/03/2015. 
 
 

Gabinete do Prefeito, 02 de abril de 2015. 
 
 

                                                   Valdeci Gomes da Silva 
                                 Prefeito Municipal 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Registre-se e Publique-se no Painel de 
Publicações da Prefeitura Municipal 

 
 

    Virginia Quadros da Silva 
Assessora Especial de Gabinete 

 
 
 



 

 
    ANEXO I 

CATEGORIA FUNCIONAL: DENTISTA 

PADRÃO DE VENCIMENTO: 10 

 

 ATRIBUIÇÕES: 

 a) Descrição Sintética: Executar procedimentos buco-
faciais, cuidando da boca e dos dentes dos pacientes; fazer odontologia 
profilática em estabelecimento ambulatorial ou hospitalar. 

 b) Descrição Analítica: Executar trabalhos de cirurgia 
buço-facial e examinar a boca e os dentes dos alunos e pacientes em 
estabelecimentos do Município; fazer diagnósticos dos casos individuais 
determinando o respectivo tratamento; executar as operações de prótese 
em geral e de profilaxia dentária; fazer extrações de dentes e raízes; compor 
dentaduras com dentes artificiais; preparar, ajustar e fixar dentaduras 
artificiais, coroas, trabalhos de pontes; tratar de condições patológicas da 
boca e dos dentes dos pacientes; fazer registros e relatórios dos serviços 
executados; proceder a exames solicitados pelo órgão de biometria; 
difundir os preceitos de saúde pública odontológica, através de aulas, 
palestras escritas, etc.; executar tarefas afins. 

 

 Condições do trabalho: 

 a) Geral: Carga horária semanal de 20 horas; 

 b) Especial: Sujeito ao trabalho em regime de plantões, uso 
de uniforme e atendimento ao público. 

 Requisitos para Provimento: 

 a) Idade: Mínima de 18 e máxima de 50 anos; 

 b) Instrução: Curso Superior de Odontologia; 

a) Habilitação: habilitação legal para o exercício da 
profissão, com a devida inscrição no Conselho da 
categoria; 

 


