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Objetiva o presente projeto de lei alterar a denominação e reclassificar os cargos de 
Auxiliar de Serviços de Saúde Área de Consultório Dentário, bem como determinar que a 
remuneração de seus titulares seja paga de acordo com a escala de padrões de vencimentos 
relativa à Jornada de 40 (quarenta) horas de trabalho semanais - J-40, vigente para o Quadro dos 
Profissionais da Saúde - QPS, nos termos da lei n° 11.410, de 13 de setembro de 1993. 

Da mesma forma, constitui objetivo desta propositura a aplicação da supracitada escala 
de padrões de vencimentos aos titulares de cargos de Técnico de Saúde - Área de Higiene Dental. 

No mais, é prevista a extensão de aludidas disposições aos servidores admitidos ou 
contratados sob o manto da lei n° 9.160, de 3 de dezembro de 1980, aos contratados por tempo 
determinado na forma da lei n° 10.793, de 21 de dezembro de 1989, aos aposentados e 
pensionistas e, no que couber, aos servidores do Hospital do Servidor Público Municipal - 
HSPM, observando-se, neste último caso, as normas constantes da Consolidação das leis do 
Trabalho - CLT. 

Com as modificações propostas para os cargos de Auxiliar de Serviços de Saúde - Área 
de Consultório Dentário, ou seja, alteração de sua denominação para Auxiliar de Consultório 
Dentário e o seu enquadramento no Grupo Ocupacional 3, com a reclassificação para as 
referências QPS-5, QPS-6, QPS-7 e QPS-8, correspondentes às categorias 1, 2, 3 e 4, e bem 
assim a fixação da remuneração de seus titulares de acordo com a escala de padrões de 
vencimentos da Jornada de 40 (quarenta) horas de trabalho semanais - J-40, busca-se corrigir a 
situação funcional desses servidores, de modo a equipará-los a outras categorias profissionais 
mais consentâneas com a exigência legal de formação escolar em nível de ensino fundamental e 
habilitação específica na respectiva área de atuação. 

O mesmo se pode dizer em relação à remuneração dos Técnicos de Saúde - Área de 
Higiene Dental de acordo com a escala de padrões de vencimentos prevista para a Jornada de 40 
(quarenta) horas semanais de trabalho - J-40, cuja situação assemelha-se a outros profissionais da 
saúde alcançados por idêntico benefício. 

Por derradeiro, no que respeita aos aspectos financeiros e orçamentários, há parecer da 
Secretaria de Finanças e Desenvolvimento Econômico favorável ao prosseguimento da proposta, 
tendo-se em conta a sua conformidade com as normas constantes da Lei Complementar n° 
101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), havendo, de outro lado, previsão de dotação 
específica na Proposta Orçamentária para o exercício de 2003, cabível à Secretaria Municipal da 
Saúde. 

Nessas condições, considerando a importância de que se reveste a medida, mormente 
por representar mais um passo na política de valorização dos servidores municipais, com evidente 
reflexo na melhoria da prestação dos serviços públicos da área da saúde, submeto-a ao estudo e 
deliberação dessa Egrégia Casa de Leis, que, certamente, lhe conferirá o seu aval. 


