PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DE MINAS
ESTADO DE MINAS GERAIS
LEI COMPLEMENTAR Nº 54 DE 09 DE AGOSTO DE 2022

“DISPÕE
SOBRE
A
CRIAÇÃO
DE
PROGRAMA “ALVORADA SORRIDENTE”
NO
MUNICÍPIO
DE
ALVORADA
DE
MINAS/MG E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

A Câmara Municipal de Alvorada de Minas, Estado de Minas Gerais, por seus
representantes aprova e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º. Fica instituído no âmbito do município de Alvorada de Minas/MG o ‘Programa
Alvorada Sorridente’, o qual terá por finalidade o fornecimento e instalação, pelo
município, através da Secretaria Municipal de Saúde de Alvorada de Minas/MG, de
próteses dentárias e tratamento especializado em endodontia a pessoas que façam
necessidade, estejam cadastradas no Sistema Único de Saúde – SUS.
Art. 2º. Para cumprimento do programa, no que se refere as próteses dentárias, o
município, através da Secretaria Municipal de Saúde, fornecerá prótese dentária total
superior e inferior e prótese dentária parcial removível superior e inferior, conforme
orientação de profissional da área odontológica, que tenha vínculo com o município,
responsável pelo atendimento.
§1º. As pessoas que tenham necessidade do recebimento de prótese dentária
deverão procurar o Agente Comunitário de saúde responsável pela sua área e este
agendará uma avaliação com o dentista da rede municipal de saúde que irá avaliar a
condição bucal do usuário e a classificação individual do risco familiar e se, necessário
realizar a adequação bucal do mesmo para receber a prótese dentária.
Art. 3º. No que se refere a Endodontia, os procedimentos serão realizados por
profissional do quadro de servidores municipais ou contratados para esse fim, com
título de especialidade na área, sendo realizados no próprio município, uma vez que
este já possui Equipamentos próprios como Localizador Apical, Motor Rotatório
Endodôntico e Aparelho de Raio-X, itens essenciais para realizar tal procedimento.
§1º. Serão ofertados os seguintes procedimentos especializados em endodontia:
I - Tratamento endodôntico em dente permanente uni-radicular;
II - Tratamento endodôntico em dente permanente bi-radicular;
III - Tratamento endodôntico em dente permanente tri-radicular.
Art. 4º. Fica autorizado o município de Alvorada de Minas/MG a firmar convênios,
contratos e demais parcerias para o fiel cumprimento do objeto da presente legislação.
§1º. Fica autorizado ainda, no caso de servidores municipais possuidores dos títulos
de especialização necessários para prestação de serviços de endodontia a adaptação
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da carga horária trabalhada, respeitada a irredutibilidade salarial, para atender a
demanda, enquanto durar o programa aqui instituído, desde que seja mais vantajoso
para a municipalidade.
§2º. No caso de aplicação de disposto no Parágrafo anterior, esse profissional não
poderá exercer função e estar lotado junto às Estratégias Saúdes da Famílias
cadastrados no município de Alvorada de Minas/MG.
Art. 5º. Serão beneficiados, pelo aludido programa as pessoas domiciliadas no
Município de Alvorada de Minas/MG que possuem Cadastro Atualizado junto ao ACS
de sua região, que necessitarem dos serviços, sempre prevalecendo os Princípios
Doutrinários do SUS:
I - Universalização: a saúde é um direito de cidadania de todas as pessoas e cabe
ao Estado assegurar este direito, sendo que o acesso às ações e serviços deve ser
garantido a todas as pessoas;
II - Equidade: o objetivo desse princípio é diminuir as desigualdades tratar investindo
mais onde a carência é maior.
III - Integralidade: promoção da saúde, a prevenção de doenças, o tratamento e a
reabilitação.
Art. 6º. As despesas decorrentes da execução da presente Lei correrão por conta das
dotações próprias do orçamento, suplementadas, se necessário.

Art. 7º. O Poder Executivo poderá regulamentar a presente Lei, através de Decreto
Municipal, no que tange à regras, número de atendimentos mínimos e máximos
mensais a serem realizados no atendimento do Programa aqui apresentado.
Art. 8º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Alvorada de Minas/MG, 09 de agosto de 2022.
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