
[Digite texto] 

 

 

Projetos de lei de interesse da odontologia 
(Dados atualizados com informações da Câmara e do Senado, em 12/03/2014) 

  

Câmara dos Deputados 
  
 
PL 422/2007 - Odontologia do Trabalho 
Autor: deputado Flaviano Melo (PMDB-AC) 
 
Ementa: Altera o art. 162, Seção III, e o art. 168, Seção V, do Capítulo V do 
Título II da Consolidação das Leis do Trabalho, relativo à segurança e medicina 
do trabalho e dá outras providências. 
 
Situação: em 16/05/13, a Comissão de Trabalho aprovou o parecer favorável 
do relator, deputado Mauro Nazif (PSB-RO). Agora, o projeto está sob análise 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, cujo relator é o deputado 
Paes Landim (PTB-PI), que apresentou parecer pela rejeição. 
 
Votos em separados: Os deputados Dr. Grilo (PSL-MG), Benjamin Maranhão 
(PMDB-PB), Assis Melo (PCdoB-RS), Sergio Zveiter (PSD-RJ), Fabio Trad 
(PMDB-MS), Chico Alencar (Psol-RJ), João Campos (PSDB-GO), Anthony 
Garotinho (PR-RJ), William Dib (PSDB-SP), André Moura (PSC-SE),  
Mendonça Prado (DEM-SE) e Eduardo Azeredo (PSDB/MG) apresentaram 
votos em separado. 
 
Em 03/12/2013, realizada Audiência pública à pedido do Dep. Assis Melo 
(PCdoB-RS). 
 
Próximo passo: se a CCJ aprovar o projeto e não houver recurso contra a 
decisão do colegiado, a matéria vai direto à apreciação do Senado 

 
PL 3.734/2008 - Piso Salarial 
Autor: deputado Ribamar Alves (PSB-MA) 
 
Ementa: Altera a Lei 3.999, de 15 de dezembro de 1961, que altera o salário-
mínimo dos médicos e cirurgiões-dentistas. Fixa em R$ 7 mil o salário-mínimo 
dos médicos, sendo o valor horário de R$ 31,81.  
 
Situação: projeto aguarda designação de novo relator na Comissão de 
Finanças e Tributação em razão do de seu desarquivamento. 
 
Próximo passo: texto será examinado também pela Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania. 
 

 
 
 

http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=20959
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PLP 555/2010 – do Poder Executivo, ANEXADO AO PLP 472/2009  
Ementa: Regulamenta o inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição, que 
dispõe sobre a concessão de aposentadoria especial ao servidor público titular 
de cargo efetivo cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais que 
prejudiquem a saúde ou a integridade física.  
 
Situação: em 5/10/11 foi aprovado na Comissão de Trabalho o substitutivo da 
deputada Manuela D'Ávila (PCdoB-RS) ao PLP 472/09 com rejeição deste, e 
pela aprovação do PLP 555/10, anexado.  
 
Em 29/11/2012 – na Comissão de Seguridade Social e Família, foi apresentado 
parecer do Relator, Dep. Amauri Teixeira (PT-BA), pela aprovação do PLP 
472/09, deste, e do PLP 147/2012, apensados, com substitutivo. 
 
Em 11/09/20313 – a proposição foi retirada de pauta a pedido do Relator Dep. 
Amauri Teixeira. 
  
Próximos passos: o texto ainda será examinado pela Comissão de Finanças e 
Tributação, e pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. A 
proposição está sujeita à apreciação do plenário. 
 

 

PL 1187/2011- Técnico em Saúde Bucal - TSB e de Auxiliar em Saúde 

Bucal - ASB 

Autor: Gorete Pereira (PR-CE) 

Ementa: Altera a Lei nº 11.889, de 24 de dezembro de 2008, que regulamenta 

o exercício das profissões de Técnico em Saúde Bucal - TSB e de Auxiliar em 

Saúde Bucal - ASB, para instituir piso salarial profissional nacional. 

Tramitação: A proposta aguarda votação do parecer favorável do relator, 

deputado Rogério Carvalho (PT-SE), na Comissão de Seguridade Social e 

Família da Câmara.  

Próximos Passos: Se aprovada a matéria passará ainda nas comissões de 

Trabalho, de Administração e Serviço Público; Finanças e Tributação e 

Constituição e Justiça e de Cidadania. O projeto tramita em apreciação 

conclusiva nas comissões. 
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PLC 34/2013 – Senado Federal - Inclusão do dentista na UTIS 
PL 2.776/2008 - Inclusão do dentista na UTIS 
Autor: deputado Neilton Mulim (PR-RJ) 

 
Ementa: Estabelece a obrigatoriedade da presença de profissionais de 
odontologia nas unidades de terapia intensiva e dá outras providências. 
 
Tramitação: O projeto foi aprovado na Comissão de Assuntos Sociais na 
forma do parecer do relator, senador Sérgio Souza (PMDB-PR).  
O Senador, apresentou ainda requerimento de urgência para a proposição 
sendo aprovado na mesma data. 
Situação: Pronto para a pauta do Plenário. 
  
Histórico: A matéria foi aprovada nas comissões de Seguridade Social e 
Família e de Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. O projeto foi 
enviado ao Senado Federal em 28/05/2013. 
 

 
 
PLP 86/11 – inclusão dos consultórios de serviços odontológicos no 
Simples Nacional - ANEXADO AO PLP 399/08 
Autor: Dr. Grilo (PSL-MG) 
 
Ementa: Altera a Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, que 
institui o Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e 
Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - 
Simples Nacional. Autoriza a inclusão dos consultórios de serviços 
odontológicos no Simples Nacional.  
 
Situação: Em 17/07/2013 - está anexado ao PLP 399/08, cujo texto está em 
discussão na Comissão de Finanças e Tributação, onde aguarda parecer. Está 
pronto para votação na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, onde 
aguarda votação do parecer favorável do deputado Jorginho Mello (PSDB-SC).  
A matéria está pronto para votação em plenário, pois está em regime de 
urgência. 
 

PL 5728/2013  - PNCCS-SUS 

 

Autor: Benjamin Maranhão - PMDB/PB 

Ementa: Dispõe sobre o Plano Nacional de Carreiras, Cargos e Salários dos 

profissionais de saúde do Sistema Único de Saúde (SUS) - PNCCS-SUS. 

 

Situação: Em 16/07/2013 – está aguardando Deliberação de Recurso na Mesa 

Diretora da Câmara dos Deputados.  

 

http://www.camara.gov.br/Internet/Deputado/dep_Detalhe.asp?id=530097
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SENADO FEDERAL 
  
PLS 184/2013, do senador Gim Argello (PTB-DF) 

 

Ementa: Dispõe sobre a jornada de trabalho do cirurgião dentista da 

Administração Pública Federal Direta, das Autarquias e das Fundações 

Públicas Federais.  

Situação: A proposta aguarda votação do parecer pela aprovação, do relator 

senador Paulo Davin (PV-RN). A Matéria consta da pauta do dia 19/03/2014. 

Próximos passos: a proposta será apreciada na Comissão de Constituição e 

Justiça do Senado Federal em decisão terminativa.   

 

 
 
PLS 467/2008 – Simples Nacional 

Autora: senadora Ideli Salvatti (PT-SC) 

Ementa: Altera a Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, para 

acrescentar outras atividades de prestação de serviços às já passíveis de 

opção pelo Simples Nacional. 

Situação: Em 11/03/2014 aguarda a apreciação pelo plenário do 

Requerimento nº 180 de 2014, para a tramitação em conjunto com outras 

proposições por versarem sobre o mesmo tema. 

 

 
PLS 140/2009 - Piso salarial 
Autor: senador Gilvam Borges (PMDB-AP) 
 
Ementa: Altera dispositivos da Lei 3.999, de 15 de dezembro de 1961, para 
fixar o valor do piso salarial e a jornada de trabalho dos médicos e cirurgiões-
dentistas, e dá outras providências. O piso salarial é fixado em R$ 7.000,00 
(sete mil reais) mensais.  
 
Situação: projeto está pronto para votação em plenário. Aguarda inclusão em 
pauta. 
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PL nº 2.141/11 

Casa de Origem – Senado Federal PLS 324/2010 – Atualiza o valor da 
contribuição sindical  

 
Autor: Gerson Camata PMDB-ES 
 
Ementa: Atualiza o valor da contribuição sindical anual dos agentes ou 
trabalhadores autônomos e dos profissionais liberais, bem como sobre a forma 
de correção. 
 
Situação:  Aprovado na Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço 
Público em 14/08/2013. A proposição tramita agora na Comissão de Finanças 
e Tributação, aguarda a votação do parecer do relator deputado João Dado 
(SSD-SP), pela aprovação do PL nº 2.141/11, do PL nº 1.491/11, apensado, do 
Substitutivo da CTASP, com subemenda, e pela rejeição da emenda 
apresentada na CFT. 

 
Tramitação: O projeto tramita apensado ao PL 1481/2011, do deputado 
Laércio Oliveira (PR-SE). Foi aprovado o parecer favorável do relator na 
Comissão de Trabalho.  
 
Próximos passos: Se aprovado na Comissão de Finanças de Tributação a 

proposta segue para análise da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara 

dos Deputados.  

 

 
PLS 380/2011 – Competências da ANS 
Autor: senador Eduardo Amorim (PSC-SE) 
 
Ementa: Altera a Lei 9.961, de 2000, que criou a Agência Nacional de Saúde 
Suplementar (ANS) para estabelecer, dentre as competências da Agência, a de 
definir índices de reajustes dos honorários médicos, procedimentos e eventos 
em saúde oferecidos pelas operadoras de planos de saúde. 
 
Situação: a matéria está aguardado apreciação do parecer do senador 
Humberto Costa (PT-PE), com relatório contrário aos Projetos de Lei do 
Senado nºs 380 de 2011 e 358 de 2012. 


