
Lei n.º 998, de 1.º de julho de 2014. 
 

ALTERA PADRÃO DE VENCIMENTO DE CARGO 
DE PROVIMENTO EFETIVO. 
 

                       PAULO ROBERTO BUTZGE, Prefeito Municipal de Candelária, Estado 
do Rio Grande do Sul, FAZ SABER que, em cumprimento ao disposto na Lei Orgânica 
do Município, que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e ele sanciona e 
promulga a seguinte Lei: 

Art. 1.º – Fica alterado o padrão de vencimentos estabelecido pela Lei 
Municipal nº 410, de 29 de abril de 2009, do seguinte cargo de provimento efetivo: 
  I – Atendente de Saúde, do padrão 02 (dois) para o 04 (quatro). 

Art. 2.º – Aos servidores cujo padrão de vencimento tenha sido alterado, 
conforme previsão do artigo anterior, fica resguardado o direito de permanecerem na 
mesma classe, sem prejuízo do disposto na Lei Municipal nº 410, de 29 de abril de 
2009, e das demais vantagens. 

Art. 3.º - Fica alterada a descrição das atribuições gerais do cargo de 
Atendente de Saúde, constante do Anexo I, da Lei nº 410, de 29 de abril de 2009, cuja 
vigência passa a ter a seguinte descrição: 

a) Descrição sintética: Proceder a higienização do material e ambiente de 
trabalho ambulatorial, odontológico, assistência social e unidades sanitárias; 
b) Descrição analítica: Executar atividades de apoio, como lavagem e preparo do 
material para esterilização, preparo de cama simples e maca; arrumar e trocar 
roupas de cama; auxiliar na distribuição de alimentos e dietas; executar serviços 
de limpeza e conservação em ambulatórios, unidades sanitárias, gabinetes 
médico e dentário; proceder a entrega de materiais para exames de laboratório; 
participar na preparação, identificação e transporte do cadáver; receber e 
transmitir recados; atender ao telefone, campainha e sinais luminosos; manter a 
ordem e limpeza no local de trabalho; executar tarefas afins; realizar ações de 
promoção e prevenção em saúde bucal para as famílias, grupos e indivíduos, 
mediante planejamento local e protocolos de atenção à saúde; realizar atividades 
programadas e de atenção à demanda espontânea; executar limpeza, assepsia, 
desinfecção e esterilização do instrumental, dos equipamentos odontológicos e 
do ambiente de trabalho; auxiliar e instrumentar os profissionais nas 
intervenções clínicas; realizar o acolhimento do paciente nos serviços de saúde 
bucal; 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; aplicar medidas de 
biossegurança no armazenamento, transporte, manuseio e descarte de produtos e 
resíduos odontológicos; processar filme radiográfico; selecionar moldeiras; 
preparar modelos em gesso; manipular materiais de uso odontológico; e 
participar da realização de levantamentos e estudos epidemiológicos, exceto na 
categoria de examinador. 

 
 
 
 



Art. 4.º - Servirão de recursos financeiros para a satisfação desta Lei as 
dotações próprias do Orçamento Municipal.  

 
Art. 5.º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação com seus 

efeitos retroagindo a contar de 1º de julho de 2014.  
  

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CANDELÁRIA 
1.º de julho de 2014. 

 
 
 
 
 

PAULO ROBERTO BUTZGE 
Prefeito Municipal 
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