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LEI COMPLEMENTAR N°.1.868.
30 DE MAIO DE 2.014.
"Dispõe sobre a criação de cargos e vagas de natureza efetiva, para Cirurgião Dentista do
ESF. e dá outras providências".
MARIA FERNANDES VELAR RÁGLIO,
Prefeita do Município de Américo de Campos,
Estado de São Paulo, no uso das atribuições
conferidas pelo Artigo 42, Inciso III, da LOM
,
Faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ela
sanciona e promulga a seguinte Lei Complementar:
Artigo 1° - Fica criado no âmbito da Administração Direta do Município de Américo de
Campos, conforme Anexo I — parte integrante desta Lei Complementar, os Cargos Públicos e
vagas de Cirurgião Dentista de ESF., os quais serão regidos pela Lei Municipal
n°.1.80812.013.
Parágrafo Único — Os cargos públicos criados por esta Lei Complementar têm suas
respectivas atribuições definidas nos termos do Anexo II integrante da mesma, denominado
Perfil Descritivo do Cargo.
Artigo 2°. Os cargos públicos criados nos termos do artigo anterior integrarão o quadro de
servidores públicos municipais, constante da Lei Municipal n°.1.260/2.002.
Artigo 3°. Os cargos de que trata esta Lei Complementar serão de dedicação integral, com
carga horária de 40 (quarenta) horas semanais.
Parágrafo Único — Os Cargo Públicos de Cirurgião Dentista de E.S.F., tem por finalidade
única e específica de atender ao Programa de Estratégia de Saúde da Família — E. S.F..
Artigo 4°. A Tabela de Vencimentos dos cargos de Cirurgião Dentista do E.S.F., integrantes
do Quadro de Cargos de Saúde Pública Municipal aprovada por esta Lei Complementar, é a
que consta do Anexo I.
Artigo 5°. Fica dispensada a apresentação de impacto orçamentário e financeiro a que se
refere o § 5°, do art. 17, da Lei Complementar n°.101/2000, por ser considerada irrelevantes as
despesas cujo valor não exceda, num período de 12 (doze meses, ao percentual de 1,% (um
por cento) da Receita Corrente Liquida, apurada no bimestre imediatamente anterior à
expedição do ato que acarreta o aumento de gastos, conforme o art. 31, da Lei Municipal
n°.1.790, de 20 de Junho de 2.013.
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Artigo 6°. As despesas decorrentes da criação dos cargos públicos e vagas a que se refere esta
Lei Complementar correrão à conta das dotações destinadas ao Fundo Municipal de Saúde,
consignadas no Orçamento do Município.
Artigo 7°. Esta Lei Complementar entra em vigência na data de sua publicação, revogando as
disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Américo de Campos,
30 de Maio de 2.014.
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LEI COMPLEMENTAR N°.1.868.
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ANEXO I
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Prefeitura Municipal de Américo de Campos,
30 de Maio de 2.014.

MARIA FERNANDES VILAR RAGLIO
Prefeita Municipal
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ANEXO II
CARACTERIZAÇÃO GENÉRICA DOS CARGOS
Categoria de Cargos
Profissionais Especializados de Nível Superior
I. ATRIBUIÇÕES COMUNS A TODOS OS PROFISSIONAIS QUE INTEGRAM AS
EQUIPES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA
a) Participar do processo de territorialização e mapeamento da área de atuação da
equipe, identificando grupos, famílias e indivíduos expostos a riscos, inclusive
aqueles relativos ao trabalho e da atualização contínua dessas informações,
priorizando as situações a serem acompanhadas no planejamento local;
b) Realizar o cuidado em saúde da população adscrita, prioritariamente no âmbito da
unidade de saúde, no domicílio e nos demais espaços comunitários (escolas,
associações, entre outros), quando necessário;
c) Realizar ações de atenção integral conforme a necessidade de saúde da população
local, bem como as previstas nas prioridades e protocolos da gestão local;
d) Garantir a integralidade da atenção por meio da realização de ações de promoção da
saúde, prevenção de agravos e curativas; e da garantia de atendimento da demanda
espontânea, da realização das ações programáticas e de vigilância à saúde.
e) Realizar busca ativa e notificação de doenças e agravos de notificação compulsória e
de outros agravos e situações de importância local;
f) Realizar a escuta qualificada das necessidades dos usuários em todas as ações,
proporcionando atendimento humanizado e viabilizando o estabelecimento do
vínculo;
g) Responsabilizar-se pela população adstrita, mantendo a coordenação do cuidado
mesmo quando esta necessita de atenção em outros serviços do sistema de saúde;
h) Participar das atividades de planejamento e avaliação das ações da equipe, a partir da
utilização dos dados disponíveis;
i) Promover a mobilização e a participação da comunidade, buscando efetivar o
controle social;
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j) Identificar parceiros e recursos na comunidade, buscando efetivar o controle social;
k) Garantir a qualidade do registro das atividades nos sistemas nacionais de informação
na Atenção Básica;
1) Participar das atividades de educação permanente; e
m) Realizar outras ações e atividades a serem definidas de acordo com as prioridades
locais.

Prefeitura Municipal de Américo de Campos,
30 de Maio de 2.014.

RNANDES VILAR RAGLIO
Prefeita Municipal
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30 DE MAIO DE 2.014.
PERFIL DESCRITIVO DE CARGO
GRUPO I: CARACTERIZAÇÃO DO CARGO
Cargo: CIRURGIÃO DENTISTA ESF
- Quadro de Cargos: Saúde Pública Municipal
Categoria de Cargos: Cargos Especializados em Serviços de Saúde
GRUPO II: OBJETIVOS / ATIVIDADES ESPECIFICAS/ATRIBUIÇÕES:
a) Realizar levantamento epidemiológico para traçar o perfil de saúde bucal da população adstrita;
b) Realizar os procedimentos clínicos definidos na Norma Operacional Básica do Sistema Único de
Saúde (NOB/SUS 01/96) e na Norma Operacional da Assistência à Saúde (NOAS);
c) Realizar o tratamento integral, no âmbito da atenção básica para a população adstrita em todas as fases
do ciclo de vida (criança, adolescentes, adulto e idoso);
d) Encaminhar e orientar os usuários que apresentam problemas complexos a outros níveis de
assistência, assegurando seu acompanhamento;
e) Realizar atendimentos de primeiros cuidados nas urgências
1)

Realizar pequenas cirurgias ambulatoriais;

g) Prescrever medicamentos e outras orientações na conformidade dos diagnósticos efetuados;
h) Emitir laudos, pareceres e atestados sobre assuntos de sua competência;
i) Coordenar e participar das ações coletivas voltadas para promoção e prevenção em saúde bucal;
j)

Programar e supervisionar o fornecimento de insumos para as ações coletivas;

k) Capacitar as equipes de saúde da família no que se refere às ações educativas e preventivas em saúde
bucal;
I)

Supervisionar o trabalho desenvolvido pelo Técnico em Higiene Dental (THD) e o Atendente de
Consultório Dentário (ACD);

m) Participar de gerenciamento dos insumos necessários para o funcionamento da USF.;
n) Executar outras tarefas afins.
GRUPO III: ATRIBUTOS PARA OCUPAÇÃO DO CARGO
Conhecimentos:
a) A execução das atividades do cargo exige uma compreensão e conhecimentos relativos ao ensino
profissional de nível superior em sua área de habilitação;
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b) É necessário o conhecimento da legislação federal, estadual, municipal, aplicável à área técnica de
atividade da habilitação profissional;
c) É necessário registro no Conselho Regional da Categoria profissional no Estado de São Paulo;
d) É necessário o conhecimento do Estatuto dos Servidores públicos do Município de Américo de
Campos.

Habilidades:
a) Habilidade de Relacionamento Interpessoal;
b) Habilidade para lidar com situações de estresse causadas por comportamento de usuários de serviços
públicos municipais;
c) Habilidade para trabalhar em grupo e equipe;
d) Habilidade para organizar e coordenar atividades;
e) Habilidade para trabalhar sob pressão de prazos;
1) Habilidade para raciocínio lógico e verbal;
g) Habilidade para liderar equipes de trabalho.

Capacidades:

a) Não é exigida experiência anterior para ocupação do cargo;
b) É necessária a capacidade para operar sistemas informatizados universais, em nível intermediário;
c) É necessário capacidade para digitar, com elevado grau de proficiência, textos e tabelas complexas;
d) É necessária capacidade para produzir e interpretar textos, tabelas e gráficos;
e) É necessária capacidade para interpretar e aplicar leis.

Prefeitura Municipal de Américo de Campos,
30 de Maio de 2.014.
MARIA FERNANDES 'VTLAR RÁGLIO

Prefeita Municipal
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