
Lei Nº 384/2001 

Cria cargo de Atendente de Consultório Dentário 
e dá outras providências. 

 

Marcelo Portaluppi, Prefeito Municipal de Vespasiano Corrêa, Estado do Rio Grande do 

Sul, no uso de suas atribuições legais; 

Faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e Eu sanciono e promulgo a 

seguinte Lei: 

Art. 1º Fica criado na Estrutura Administrativa do Município, 1 (um) cargo de Atendente 

de Consultório Dentário. 

Art. 2º O cargo criado pelo artigo 1º desta Lei será de caráter efetivo e terão o Padrão de 

Vencimento E-3. 

Art. 3º As atribuições do cargo de Auxiliar Odontológica consta no Anexo I, que é parte 

integrante desta Lei. 

Art. 4º As despesas decorrentes desta lei, correrão por conta de dotações próprias da 

Secretaria Municipal da Saúde, Meio Ambiente e Ação Social. 

Art. 5º Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entrará em vigor na data de sua 

publicação. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Vespasiano Corrêa. 

Aos vinte e oito dias do mês de agosto de dois mil e um. 

 

Marcelo Portaluppi 
Prefeito Municipal 

 
 

Registre-se e Publique-se 
 
 

Plínio Portaluppi 
Secretário Municipal de 

Administração e Finanças 
 
 
 

 



ANEXO I 

 

ATRIBUIÇÕES DO CARGO DE ATENDENTE DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO 

 

CATEGORIA FUNCIONAL: Atendente de Consultório Dentário 

PADRÃO DE VENCIMENTO: E-3 

 

ATRIBUIÇÕES: 

 

Síntese dos Deveres: Auxiliar nos serviços do consultório dentário. 

Exemplos de Atribuições:  

- Proceder a desinfecção e esterilização de materiais e instrumentos utilizados, garantindo 

as condições de biossegurança; 

- realizar procedimentos educativo-preventivo como evidenciação de placa bacteriana, 

orientações à escovação com o uso de fio dental; 

- preparar o instrumental e materiais para uso (sugador, espelho, sonda e demais 

materiais necessários para o trabalho); 

- instrumentalizar o cirurgião-dentista ou THD (Técnico em Higiene Dental), durante a 

realização de procedimentos clínicos; 

- cuidar da manutenção e conservação dos equipamentos odontológicos; 

- agendar e orientar o paciente quanto ao retorno para manutenção do tratamento; 

- acompanhar e apoiar o desenvolvimento dos trabalhos da equipe de saúde da família no 

tocante à saúde bucal; 



- realizar procedimentos coletivos como escovação supervisionada, evidenciação de 

placa bacteriana e bochechos fluorados na Unidade Básica de Saúde da Família e espaços sociais 

identificados; 

- registrar os procedimentos realizados, dentro de sua área de competência, em 

formulário provisório da PAISB/SES. 

Condições de trabalho: 

a) Horário de Trabalho: 36 horas semanais 

b) Especial: Sujeito ao trabalho em regime de campanhas. 

 

Requisitos para preenchimento do cargo: 

a) idade: 18 anos (mínima) 

b) instrução: 1º grau completo.  
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