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PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 017/2018 
 

 

CRIA  OS CARGOS DE AUXLIAR EM SAÚDE BUCAL E 

TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL DE PROVIMENTO EFETIVO, 

ACRESCENTA NÚMERO DE VAGAS NO ANEXO II-B DA LEI Nº 

852/2002 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 

O Prefeito do Município de Montalvânia, no uso de suas atribuições legais.  

 

Faço saber que a Câmara Municipal de Montalvânia APROVA e eu, Prefeito Municipal, 

SANCIONO a seguinte lei: 

 

Art. 1º - Ficam criados, no Quadro de Servidores do Município, de que trata a Lei Municipal Nº 

852/2002, os seguintes cargos: 

 

CARGOS Nº DE VAGAS VENCIMENTO 

AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL - ASB 08 R$ 1.040,00 

TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL - TSB 08 R$ 1.040,00 

 

Parágrafo Único – As especificações dos cargos a que se referem este Artigo, são as constantes 

no Anexo I, que fica fazendo parte integrante da presente Lei, DEVENDO POSSUIR 

INSCRIÇÃO NO CRO. 

 

Art. 2º - Ficam acrescentados ao número de vagas existentes no anexo II da Lei Municipal nº 

852 de 30 de dezembro de 2002, Anexo II-B da Lei nº 896/2005 e Lei nº 1086 de 1º de dezembro 

de 2013, o seguinte: 

 

DENOMINAÇÃO DO CARGO 

 

N.º DE VAGAS 

Dentista 04 

 

Art. 3º- Fica autorizada a abertura de crédito suplementar para as despesas decorrentes da 

presente lei. 

 

Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Câmara Municipal de Montalvânia, 07 de junho de 2018. 

 

 

VALDIVINO DORIEDSON SOARES 

Presidente 
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ANEXO I 

 

CARGO: AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL - ASB 

PADRÃO DE VENCIMENTO: 7   

ATRIBUIÇÕES:  

- Realizar ações de promoção e prevenção em saúde bucal para as famílias, grupos e indivíduos, 

mediante planejamento local e protocolos de Atenção a Saúde, Sob a supervisão do cirurgião 

dentista, realizar procedimentos preventivos, individuais ou coletivos, nos usuários para o 

atendimento clínicos, como escovação supervisionada, evidenciação de placa bacteriana, 

aplicação tópica de flúor, selantes, raspagem, alisamentos e polimentos, bochechos com flúor, 

entre outros;  

- Cuidar da manutenção e conservação dos equipamentos odontológicos; 

- Acompanhar e apoiar o desenvolvimento dos trabalhos da equipe de saúde da família no 
tocante à saúde bucal. 
- Realizar atividades programadas e de atenção a demanda espontânea; acompanhar, apoiar e 

desenvolver atividades referentes à saúde bucal com os demais membros da equipe de Saúde da 

Família, buscando aproximar e integrar ações de saúde de forma multidisciplinar; organizar e 

executar atividades de higiene bucal; processar filme radiográfico; preparar o paciente para o 

atendimento; auxiliar e instrumentar os profissionais nas intervenções clínicas; manipular 

materiais de uso odontológico; selecionar moldeiras e preparar modelos em gesso; registrar 

dados e participar da análise das informações relacionadas ao controle administrativo em saúde 

bucal; executar limpeza, assepsia, desinfecção e esterilização do instrumental, equipamentos 

odontológicos e do ambiente de trabalho; realizar o acolhimento do paciente nos serviços de 

saúde bucal; aplicar medidas de biossegurança no armazenamento, transporte, manuseio e 

descarte de produtos e resíduos odontológicos; desenvolver ações de promoção da saúde e 

prevenção de riscos ambientais e sanitários; adotar medidas de biossegurança visando ao 

controle de infecção; participar da realização de levantamentos e estudos epidemiológicos, 

exceto na categoria de examinador; execução de tarefas afins correlatas ao exercício da 

profissão. 

 

a) Carga horária: 40 horas/semana.       

b) Requisitos para Provimento: Efetivo  

c) Instrução: Ensino Médio Completo; 

d) Habilitação: Específica para o exercício legal da profissão de ASB ou equivalente; 

e) Registro válido junto ao Cadastro Regional de Odontologia – CRO 
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CARGO: TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL - TSB 

PADRÃO DE VENCIMENTO: 7   

ATRIBUIÇÕES: 

- Realizar ações de promoção e prevenção em saúde bucal para as famílias, grupos e indivíduos, 

mediante planejamento local e protocolos de Atenção a Saúde, Sob a supervisão do cirurgião 

dentista, realizar procedimentos preventivos, individuais ou coletivos, nos usuários para o 

atendimento clínicos, como escovação supervisionada, evidenciação de placa bacteriana, 

aplicação tópica de flúor, selantes, raspagem, alisamentos e polimentos, bochechos com flúor, 

entre outros;  

- Realizar procedimentos reversíveis em atividades restauradoras, sob supervisão do 
cirurgião dentista; 

- Cuidar da manutenção e conservação dos equipamentos odontológicos; 

- Acompanhar e apoiar o desenvolvimento dos trabalhos da equipe de saúde da família no 
tocante à saúde bucal. 
- Realizar atividades programadas e de atenção a demanda espontânea; acompanhar, apoiar e 

desenvolver atividades referentes à saúde bucal com os demais membros da equipe de Saúde da 

Família, buscando aproximar e integrar ações de saúde de forma multidisciplinar; organizar e 

executar atividades de higiene bucal; processar filme radiográfico; preparar o paciente para o 

atendimento; auxiliar e instrumentar os profissionais nas intervenções clínicas; manipular 

materiais de uso odontológico; selecionar moldeiras e preparar modelos em gesso; registrar 

dados e participar da análise das informações relacionadas ao controle administrativo em saúde 

bucal; executar limpeza, assepsia, desinfecção e esterilização do instrumental, equipamentos 

odontológicos e do ambiente de trabalho; realizar o acolhimento do paciente nos serviços de 

saúde bucal; aplicar medidas de biossegurança no armazenamento, transporte, manuseio e 

descarte de produtos e resíduos odontológicos; desenvolver ações de promoção da saúde e 

prevenção de riscos ambientais e sanitários; adotar medidas de biossegurança visando ao 

controle de infecção; participar da realização de levantamentos e estudos epidemiológicos, 

exceto na categoria de examinador; execução de tarefas afins correlatas ao exercício da 

profissão. 

 

a) Carga horária: 40 horas/semana.       

b) Requisitos para Provimento: Efetivo  

c) Instrução: Ensino Médio Completo; 

d) Habilitação: Específica para o exercício legal da profissão de TSB ou equivalente; 

e) Registro válido junto ao Cadastro Regional de Odontologia - CRO 


