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LEI MUNICIPAL Nº 1319/2018, de 23-03-2018. 

 

DISPÕE SOBRE A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA 

EMERGENCIAL DE PROFISSIONAIS 

ODONTÓLOGO PARA ÁREA DA SAÚDE E DÁ 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 

JOSÉ ALVORI DA SILVA KUHN – PREFEITO 

MUNICIPAL DE MORMAÇO EM EXERCÍCIO, Estado do Rio Grande do Sul, 

no uso de suas atribuições legais, conferida pela Lei Orgânica Municipal, FAZ 

SABER que o PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL aprovou e eu sanciono a 

seguinte LEI: 

 

Art. 1º - Fica autorizada a contratação temporária emergencial, por 

excepcional interesse público do seguinte profissional para a área da saúde: 

 

  I – Um (1) Odontólogo (a), com carga horária de 40 horas semanais, cuja 

remuneração, funções e atribuições são as constantes do quadro de cargos de 

provimento efetivo do Município, sendo a remuneração proporcional a carga horária. 

 

  II – – Um (1) Odontólogo (a), com carga horária de 20 horas semanais, 

cuja remuneração, funções e atribuições são as constantes do quadro de cargos de 

provimento efetivo do Município, sendo a remuneração proporcional a carga horária. 

 

Parágrafo único - Excepcionalmente a contratação autorizada no caput 

deste artigo, poderá ser efetivada com regime de trabalho menor que o previsto, caso em 

que a remuneração também será diminuída proporcionalmente. 

 

Art. 2º - Considera-se situação emergencial para fins desta Lei, em 

conformidade com o que dispõe o Art. 37, IX da Constituição Federal e Artigos 193 a 

197 da Lei Municipal nº904/2010 de 08/07/2010 – REGIME JURÍDICO DOS 

SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, e a necessidade temporária de excepcional 

interesse público. 

 

Art. 3º - A contratação autorizada pelo Art. 1º desta Lei será pelo prazo 

máximo de 01 ano, prorrogável por igual período, desde já autorizada se assim se fizer 

necessário. 

 

Art. 4º - Os requisitos exigidos para a contratação do profissional do Art. 

1º, bem como suas atribuições são as constantes do Anexo desta Lei. 
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Art. 5º - Aplica-se ao profissional a ser contratado, todos os direitos e 

obrigações inerentes aos demais Servidores Públicos, sendo regido pelo Regime 

Jurídico dos Servidores Públicos de Mormaço. 

 

Art. 6º - O Município poderá rescindir a qualquer tempo, dentro do 

período autorizado, o contrato firmado com os referidos profissionais, sem que gere 

direitos adicionais ao contratado, salvo as verbas rescisórias. 

 

Art. 7º - Fica excepcionado o artigo 196 da Lei Municipal nº904/2010, no 

que se refere à recontratação destes profissionais, os quais ficam vinculados à mesma 

para todos os demais efeitos legais. 

 

Art. 8º - As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta das 

Dotações Orçamentárias específicas, constantes na Lei Orçamentária para o exercício de 

2018. 

Art. 9º - Revogam-se as disposições em contrário. 

 

Art. 10 - Esta LEI entra em vigor na data de sua publicação.  

 

CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE MORMAÇO, 

Em 23 de março de 2018. 

 

 

 

JOSÉ ALVORI DA SILVA KUHN 

PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO 
 

Registre-se e Publique-se 

Data Supra 

 

_____________________ 
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ANEXO - LEI MUNICIPAL Nº 1319/2018 

 

DENOMINAÇÃO FUNCIONAL: ODONTÓLOGO – 40 HORAS 

 

PADRÃO DE VENCIMENTO: 09 - ATRIBUIÇÕES:  

 

a) Descrição Sintética: Realizar levantamento epidemiológico para traçar o 

perfil de saúde bucal da população; diagnosticar e tratar afecções da boca, dentes e 

regiões maxilo-facial; executar trabalhos de cirurgias buço facial e proceder à 

odontologia profilática em estabelecimento de ensino ou hospitalar do Município; 

Realizar os procedimentos clínicos definidos na Norma Operacional Básica do Sistema 

único de saúde e Assistência à Saúde. 

 

b) Exemplo de Atribuições: Realizar o tratamento integral, no âmbito da 

atenção básica para a população; Encaminhar e orientar os usuários que apresentam 

problemas complexos a outros níveis de assistência, assegurando seu acompanhamento; 

Realizar e executar trabalhos de cirurgia buço facial e examinar boca e os dentes dos 

alunos e pacientes em estabelecimento do município; Realizar atendimentos de 

primeiros caudados nas urgências; Prescrever medicamentos e outras orientações na 

conformidade dos diagnósticos efetuados; Emitir laudos, pareceres e atestados sobre 

assuntos de sua competência; Executar as ações de Assistência integral, aliado a atuação 

clínica à saúde coletiva, assistindo as famílias, indivíduos ou grupo específicos de 

acordo com planejamento local; Coordenar ações coletivas voltadas para promoção e 

prevenção sem saúde bucal; Programar e supervisionar o fornecimento de insumos para 

as ações coletivas; Capacitar às equipes de saúde da família no que se refere às ações 

educativas e preventivas em saúde bucal; Fazer diagnóstico dos casos individuais, 

determinado o respectivo tratamento, executar operação de próteses em geral e de 

profilaxia dentária; fazer extrações de dentes: compor dentadura; preparar, ajustar e 

fixar dentaduras artificiais, coroas, trabalhos de pontes; tratar de condições patológicas 

da boca e da face; fazer esquemas de condições das bocas e dentes dos pacientes, fazer 

registro e relatórios dos serviços executados: proceder a exames solicitados pelos os 

órgãos de biometria; difundir os preceitos de saúde pública e odontológica através de 

aulas, palestras, impressos, escritos, etc.; responsabilizar-se por equipes auxiliares 

necessárias a execução das atividades próprias do cargo; executar tarefas afins inclusive 

as editadas nos respectivos regulamentos da profissão. 

 

Condições De Trabalho: 

a) Geral: Carga horária semanal 40 horas. 

b) Especial: Sujeito a uso de uniforme e equipamentos de proteção. 

 

Requisitos Para Provimento: 

a) Idade: Mínima de 18 anos. 

b) Escolaridade: Superior e habilitação para o cargo, com registro no Conselho 

respectivo.  


