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 PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº _______/2022. 
 
AUTORIZA A CRIAÇÃO DE CARGOS TEMPORÁRIOS, RESPECTIVOS PROVIMENTOS E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS.  

O Prefeito Municipal de Rubinéia, Estado de São Paulo, usando de suas 
atribuições legais, FAZ SABER que a Câmara Municipal de Rubinéia 
aprovou e ela sanciona e promulga a seguinte Lei Complementar.  

 
Art. 1º Fica autorizada a criação e provimento dos cargos temporários abaixo 

especificados: 
I – 15 (quinze) cargos temporários de ""AGENTE DE LIMPEZA PÚBLICA", com a 

finalidade especifica de atendimento a serviços essenciais em prédios e logradouros públicos municipais, 
conforme descrição funcional do Anexo 1 desta lei complementar. 

II – 05 (cinco) cargos temporários de “AUXILIAR DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – 
MERENDA ESCOLAR", com a finalidade especifica de atendimento a serviços essenciais nas escolas 
municipais, conforme descrição funcional do Anexo 1 desta lei complementar. 

Parágrafo único - Os servidores serão contratados temporariamente, através de 
processo seletivo simplificado, perceberão vencimento correspondentes a referência 1 e serão regidos 
pelas normas da Lei Complementar nº 158/2020. 

 
Art. 2º Fica autorizada a criação e provimento de 03 (três) cargos temporários de 

"AGENTE DE CONTROLE DE ENDEMIAS", com a finalidade especifica de atendimento a serviços essenciais 
da rede de saúde municipal, conforme descrição funcional do Anexo 1 desta lei complementar. 

Parágrafo Primeiro - Os servidores serão contratados temporariamente, através 
de processo seletivo simplificado, perceberão vencimento correspondente a dois salários mínimos 
nacionais, conforme Lei Federal nº 13.708/2018, sendo regido pelas normas da Lei Complementar nº 
158/2020. 

 
Art. 3º Fica autorizada a criação e provimento de 01 (um) cargo temporário de 

"AUXILIAR DE CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO", com a finalidade específica de atendimento a serviços 
essenciais da rede de saúde municipal, conforme descrição funcional do Anexo 1 desta lei complementar. 

Parágrafo Primeiro - Os servidores serão contratados temporariamente, através 
de processo seletivo simplificado, perceberão vencimento correspondentes a referência 5 e serão regidos 
pelas normas da Lei Complementar nº 158/2020. 

 
Art. 4º Fica autorizada a criação e provimento de 03 (três) cargo temporário de 

"AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE", com a finalidade específica de atendimento a serviços essenciais da 
rede de saúde municipal, conforme descrição funcional do Anexo 1 desta lei complementar. 

Parágrafo Primeiro - Os servidores serão contratados temporariamente, através 
de processo seletivo simplificado, perceberão vencimento correspondente a dois salários mínimos 
nacionais, conforme Lei Federal nº 13.708/2018, sendo regido pelas normas do Estatuto dos Funcionários 
Públicos Municipais (Lei Complementar nº 14/98). 
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Art. 5º Fica autorizada a criação e provimento de 10 (dez) cargos temporários de 
"AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL", com a finalidade específica de atendimento a serviços 
essenciais da rede de educação municipal, conforme descrição funcional do Anexo 1 desta lei 
complementar. 

Parágrafo Primeiro - Os servidores serão contratados temporariamente, através 
de processo seletivo simplificado, perceberão vencimento correspondentes a referência 6 e serão regidos 
pelas normas da Lei Complementar nº 158/2020. 

 
Art. 6º Fica autorizada a criação e provimento de 5 (cinco) cargos temporários de 

"MOTORISTA DE VEÍCULOS DA SAÚDE", com a finalidade específica de atendimento a serviços essenciais 
da rede de saúde municipal, conforme descrição funcional do Anexo 1 desta lei complementar. 

Parágrafo Primeiro - Os servidores serão contratados temporariamente, através 
de processo seletivo simplificado, perceberão vencimento correspondentes a referência 4 e serão regidos 
pelas normas da Lei Complementar nº 158/2020. 

 
Art. 6º Fica autorizada a criação e provimento de 5 (cinco) cargos temporários de 

"MOTORISTA", com a finalidade específica de atendimento a serviços essenciais do município, conforme 
descrição funcional do Anexo 1 desta lei complementar. 

Parágrafo Primeiro - Os servidores serão contratados temporariamente, através 
de processo seletivo simplificado, perceberão vencimento correspondentes a referência 4 e serão regidos 
pelas normas da Lei Complementar nº 158/2020. 

 
Art. 7º Fica autorizada a criação e provimento de 4 (quatro) cargos temporários 

de "TRATORISTA", com a finalidade específica de atendimento a serviços essenciais do município, 
conforme descrição funcional do Anexo 1 desta lei complementar. 

Parágrafo Primeiro - Os servidores serão contratados temporariamente, através 
de processo seletivo simplificado, perceberão vencimento correspondentes a referência 3 e serão regidos 
pelas normas da Lei Complementar nº 158/2020. 

 
Art. 8º - Os servidores serão contratados temporariamente, através de processo 

seletivo simplificado, nos termos da Lei Complementar n 158, de 3 de março de 2020. 
 
Art. 9º As despesas decorrentes da execução da presente lei complementar 

correrão por conta da dotação específica do Orçamento vigente, suplementadas se necessário. 
 
 Art. 10. Esta lei complementar entra em vigor na data da sua publicação, 

revogando as disposições em contrário, em especial a Lei Complementar nº 201, de 17/10/2022. 
 
Prefeitura Municipal de Rubinéia-SP, aos 3 de novembro de 2022. 

  
 
   

OSVALDO LUGATO FILHO 
Prefeito Municipal 
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ANEXO I 
PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES DO CARGO 

 
Agente Comunitário de Saúde 
  
Estimular continuamente a organização comunitária; Participar da vida da comunidade principalmente 
através das organizações, estimulando a discussão das questões relativas à melhoria de vida da população; 
Fortalecer elos de ligação entre a comunidade e os serviços de saúde; Informar aos demais membros da 
equipe de saúde da disponibilidade necessidades e dinâmica social da comunidade; Orientar a comunidade 
para utilização adequada dos serviços de saúde; Registrar nascimentos, doenças de notificação compulsória 
e de vigilância epidemiológica e óbitos ocorridos; Cadastrar todas as famílias da sua área de abrangência; 
Identificar e registrar todas as gestantes e crianças de 0 a 6 anos de sua área de abrangência, através de 
visitas domiciliares; Atuar integrando as instituições governamentais e não – governamentais, grupos de 
associações da comunidade (parteiras, clube de mães, etc.); Executar dentro do seu nível de competência, 
ações e atividades básicas de saúde: Acompanhamento de gestantes e nutrizes. Incentivo ao aleitamento 
materno. Acompanhamento do crescimento e desenvolvimento da criança. Garantia do cumprimento do 
calendário da vacinação e de outras vacinas que se fizerem necessárias. Controle das doenças diarréicas. 
Controle da Infecção Respiratória Aguda (IRA). Orientação quanto a alternativas alimentares. Utilização da 
medicina popular. Promoção das ações de saneamento e melhoria do meio ambiente; Zelar pela guarda, 
conservação e manutenção dos equipamentos e materiais que utilizar; Cumprir e fazer cumprir normas e 
padrões de comportamento definidos pelo órgão; São responsáveis pela utilização dos EPI’s necessários à 
suas atividades, pela ordem, organização e limpeza de seu setor de trabalho; Executar tarefas correlatas, a 
critério do seu superior imediato. 
Exigência de Formação: Ensino Médio completo. 

 
Agente de Limpeza Pública 
 
Realizar coleta de lixo domiciliar, industrial e entulhos, realizar a coleta seletiva, acompanhar o lixo até seu 
destino final cuidando também da sua deposição de acordo com as leis vigentes; Zelar pela conservação 
dos utensílios e equipamentos utilizados nos trabalhos de limpeza pública, recolhendo-os e mantendo-os 
em ordem.; Orientar a população a destinar adequadamente o lixo; Executar trabalhos braçais sem 
especialização previstos nas atribuições de agente de serviços gerais; Cumprir e fazer cumprir normas e 
padrões de comportamento definidos pelo órgão; Executar serviços rotineiros como: carregar, transportar 
e entregar materiais; Trabalhar com instrumentos na abertura e cobertura de valas; 
Trabalhar na limpeza (carpir, lavar, varrer, recolher entulhos, etc.) de logradouros públicos, terrenos baldios 
e áreas verdes; Auxiliar nos serviços em vias públicas - pavimentação, preparo de solo, etc.; Auxiliar na 
Execução de tarefas diversas, de natureza repetitiva, envolvendo trabalhos de obras e/ou operacionais, 
como ajudante de pedreiro.; Executar trabalhos manuais e/ou mecanizados; Auxiliar nas construções, 
ampliações, operações e manutenções e recobrimento de valas, carregamento de tubos e materiais 
diversos, preparo e colocação de argamassas e concretos.; São responsáveis pela utilização dos EPI's 
necessários à suas atividades, pela ordem, organização e limpeza dos mesmos; São responsáveis pela 
utilização dos EPI's necessários à suas atividades, pela ordem, organização e limpeza de seu setor de 
trabalho; Executar tarefas correlatas, a critério do seu superior imediato. 
Exigência de Formação: Ensino Fundamental Incompleto. 
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Agente de Controle de Endemias 
  
Elaborar e manter atualizados os croquis da zona de trabalho; Realizar a visita 100% dos domicílios de 
acordo com a periodicidade indicada pelo supervisor; Realizar atividades em terrenos baldios de acordo 
com a necessidade de controle de vetor; Realizar cada visita como um momento único e singular, evitando 
a simples repetição de conselhos e informação; Abordar os moradores de forma cortes e solicitando o 
acompanhamento destes durante o transcorrer da visita; Dar oportunidade aos moradores para perguntas, 
questionamentos e para a solicitação de esclarecimento, considerando importante toda a forma de 
expressão e opinião; Conhecer a situação social e econômica da população da zona onde atua; Saber ouvir 
e observar para identificar prioridade e manter um relacionamento de confiança mutua com o morador, 
evitando sua presença e omitir ordens; Informar em todas as oportunidades sobre o método e 
procedimento do trabalho, especialmente por ocasião de colocação de armadilhas esclarecendo o porque e 
a finalidade do procedimento e informação ao morador o que é esperado em termos de participação; 
Buscar junto ao morador a explicação para a ocorrência de recusas e tentar supera-las o direito de escolha 
do cidadão: se necessário solicitar a ajuda do supervisor; Identificar junto ao morador, os criadouros e 
orientar a eliminação dos mesmos, explicando de forma clara a relação entre criadouros, água parada, 
mosquito e doença; Trocar idéias com o morador sobre condições que favorecem a presença de criadouros, 
levando a considerar a possibilidade de adoecer e as perdas que esta situação acarreta para a família; 
Verificar junto com o morador, as possibilidades de eliminação corretado lixo e armazenamento de água no 
domicilio, solicitando a ajuda do supervisor quando a solução extrapola o domicilio; Valorizar e estimular 
práticas positivas do morador, no tocante a eliminação de criadouros, ao armazenamento correto de água 
e ao destino de lixo, dejetos e águas servidas; Registrar os dados da visita domiciliar nos formulários 
próprios; Executar as atividades de controle de vetor conforme normas técnicas; Levantamento de índice; 
Tratamento; Pesquisas em pontos estratégicos; Pesquisas em armadilhas; Delimitação de focos; Pesquisa 
vetorial especial; Nebulização; Manejar equipamentos de aspersão de inseticida, conforme normas 
técnicas; Utilizando inseticidas, adotando procedimentos corretos de manipulação e dosagem; Utilizar 
equipamentos de proteção, de acordo com as normas de segurança do trabalho; Submeter-se a exames 
periodicamente para controle de possíveis agravos com as normas de trabalho; Submeter-se a exames 
periodicamente para controle de possíveis agravos decorrentes do trabalho, inclusive a colinesterase; Zelar 
pela guarda e conservação dos equipamentos e materiais sob sua responsabilidade. 
Exigência de Formação: Ensino Médio completo. 
 
Auxiliar de Consultório Odontológico 
  
Auxiliar no manuseio, higienização e substituição de equipamentos odontológicos. 
Efetuar registro atividades diárias; Manter o supervisor imediato informado de todas as atividades e 
ocorrências no serviço; Zelar pela guarda, conservação e manutenção dos equipamentos e materiais que 
utiliza; Manter agendamentos e anotações necessárias para a prestação dos serviços odontológico; Cumprir 
normas e padrões de comportamento definidos pelo órgão; Executar tarefas correlatas, a critério de seu 
superior imediato. 
Exigência de Formação: Ensino Médio completo. 
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Auxiliar de Desenvolvimento Infantil 
 

Auxiliar nas atividades recreativas das crianças da creche, incentivando as brincadeiras em grupo como 
brincar de roda, de bola, pular corda e outros jogos, para estimular o desenvolvimento físico e mental das 
mesmas; Atuar como um facilitador do desenvolvimento integral da criança, adotando uma atitude 
pedagógica de formação e de orientação estabelecendo uma relação segura, estável e afetiva que 
contribua para a formação de uma autoimagem positiva e saudável; Participar da elaboração, execução e 
avaliação do plano de gestão da escola, bem como conhecer as diretrizes da Secretaria de Educação e 
Cultura; Auxiliar os professores na execução das atividades pedagógicas e recreativas diárias; Cuidar da 
higiene, repouso e bem estar das crianças, ministrando sua alimentação de acordo com a orientação do 
profissional responsável; Acompanhar e auxiliar no registro do desenvolvimento da criança, a fim de 
subsidiar a reflexão e o aperfeiçoamento do trabalho. Auxiliar no recebimento e acompanhamento da 
criança diariamente na sua entrada e saída da unidade; Auxiliar e orientar as crianças no controle de suas 
necessidades fisiológicas; Acompanhar o sono/ repouso da criança, permanecendo vigilante durante todo o 
período do sono/repouso; Acompanhar e informar professores, equipe gestora e pais sobre possíveis 
doenças, bem como todo trabalho em desenvolvimento no grupo de crianças sob sua responsabilidade; 
Organizar, orientar e zelar pelo uso adequado do espaço, dos materiais e brinquedos; Ter conhecimentos 
básicos da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº9394/96), do Referencial Curricular 
Nacional para a Educação Infantil, do Estatuto da Criança e do Adolescente e dos Processos de 
Desenvolvimento e Aprendizagem; Auxiliar nas atividades pedagógicas que visam o desenvolvimento da 
criança; Entregar e acompanhar as crianças aos pais ou responsáveis no final do dia; Executar outras tarefas 
correlatas que lhe forem estabelecidas pelo superior imediato. 
Exigência de Formação: Ensino Médio completo. 
 
Auxiliar de Serviços Educacionais 
  
Executar atividades rotineiras como: preparação e cocção dos alimentos destinados nas escolas do 
Município de acordo com cardápio elaborado por nutricionista; Verificar quais os alimentos poderá ser 
reaproveitado, assim utilizando-os para não haver desperdício; conservar o local de preparação da merenda 
em boas condições de trabalho procedendo à limpeza e arrumação; seleção dos insumos a serem utilizados 
na cozinha; levantamento das necessidades de insumos e materiais de limpeza do setor; servir a merenda 
aos alunos com respeito e carinho, controlando o consumo e evitando os desperdícios; Serviços de Limpeza 
nas escolas; Zelar pela higienização do local de trabalho; Fazer a manutenção e conservação de todos os 
equipamentos e bens públicos que estiverem sob o domínio de sua área de atuação, bem como zelar pela 
economicidade de material e o bom atendimento público; Cumprir as determinações superiores, 
representando, imediatamente e por escrito, quando forem manifestamente ilegais; Executar os serviços 
que lhe competirem e desempenhar, com zelo e presteza, os trabalhos que forem atribuídos; Executar 
serviços afins. 
Exigência de Formação: Ensino Fundamental Incompleto. 
 
Motorista  
 
Verificar os itinerários, o numero de viagens e outras instruções de transito e sinalização, visando o 
cumprimento das normas estabelecidas, adotando medidas cabíveis na prevenção ou solução de qualquer 
anomalia, para garantir a segurança dos passageiros, transeuntes e outros veículos; Dirigir veículos de 
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pequeno, médio e de grande porte, para o transporte de passageiros e cargas; Controlar o consumo de 
combustível, quilometragem e lubrificação, visando a manutenção do veículo; Zelar pela conservação do 
veículo, providenciando limpeza, ajustes e pequenos reparos, vistoriando diariamente, antes e após sua 
utilização, verificando o estado dos pneus, nível de combustível, óleo do cárter, bateria, freios, faróis, parte 
elétrica e outros, para certificar-se das condições de tráfego; Transportar pessoas, materiais, 
correspondências e equipamentos, garantindo a segurança dos mesmos; Observar as normas de direção 
defensiva, a sinalização e zelar pela segurança dos passageiros, transeuntes e demais veículos; Efetuar a 
prestação de contas das despesas efetuadas com reparos e limpeza do veículo; Prestar ajuda no 
carregamento e descarregamento de materiais encaminhando-os ao local destinado; Preencher, 
diariamente, formulários com dados relativos a quilometragem, horário de saída e chegada; Realizar, 
eventualmente, viagens a serviço da administração; Executar outras atividades correlatas ou determinadas. 
Exigência de Formação: Ensino Fundamental Completo carteira “D”; cursos de transporte coletivo. 
 
Motorista de Veículos da Saúde 
 
Verificar os itinerários, o numero de viagens e outras instruções de transito e sinalização, visando o 
cumprimento das normas estabelecidas, adotando medidas cabíveis na prevenção ou solução de qualquer 
anomalia, para garantir a segurança dos passageiros, transeuntes e outros veículos; Dirigir veículos de 
pequeno, médio e de grande porte, destinados ao transporte de pacientes em ambulâncias ou veículos de 
transporte sanitário; Controlar o consumo de combustível, quilometragem e lubrificação, visando a 
manutenção do veículo; Zelar pela conservação do veículo, providenciando limpeza, ajustes e pequenos 
reparos, vistoriando diariamente, antes e após sua utilização, verificando o estado dos pneus, nível de 
combustível, óleo do cárter, bateria, freios, faróis, parte elétrica e outros, para certificar-se das condições 
de tráfego; Transportar pessoas, materiais, correspondências e equipamentos, garantindo a segurança dos 
mesmos; Observar as normas de direção defensiva, a sinalização e zelar pela segurança dos passageiros, 
transeuntes e demais veículos; Efetuar a prestação de contas das despesas efetuadas com reparos e 
limpeza do veículo; Prestar auxílios aos pacientes no acesso ou saída do veículos; Preencher, diariamente, 
formulários com dados relativos a quilometragem, horário de saída e chegada; Executar outras atividades 
correlatas ou determinadas. 
Exigência de Formação: Ensino Fundamental Completo; Carteira “D”; cursos de transporte coletivo e de 
pacientes. 
 
Tratorista 
 
Operar tratores e/ou reboques, para carregamento e/ou descarregamento de materiais, roçada de 
terrenos e vias publicas, limpeza e pulverização com herbicida, a fim de manter a cidade em perfeitas 
condições de higiene e limpeza; zelar pela boa qualidade do serviço, controlando o andamento das 
operações, colocando em pratica as medidas de segurança recomendadas, para a operação e 
estacionamento da maquina; Efetuar a limpeza e lubrificação das maquinas e seus implementos, seguindo 
as instruções de manutenção do fabricante, para assegurar seu bom funcionamento; Conduzir tratores 
providos ou não de implementos diversos, como laminas, maquinas varredoras ou pavimentação, dirigindo-
o e operando o mecanismo de tração ou impulsão, para movimentar cargas e executar operações de 
limpeza ou similares; Registrar as operações realizadas, anotando os tipos e os períodos de trabalho, para 
permitir o controle dos resultados; Efetuar o abastecimento dos equipamentos com óleo diesel, 
observando o nível do óleo lubrificante e lubrificando as partes necessárias, utilizando graxa, para mantê-
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las em condições de uso; Zelar pela guarda, conservação e manutenção dos equipamentos e materiais que 
utiliza; Cumprir normas e padrões de comportamento definidos pelo órgão; Executar tarefas correlatas, a 
critério de seu superior imediato. 
Exigência de escolaridade: Ensino Fundamental Completo carteira de Habilitação “C”. 

 
Rubineia, SP, 3 de novembro de 2022. 
 

 

OSVALDO LUGATO FILHO 
Prefeito Municipal 
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Mensagem n° 061/2022 
 

Rubinéia, SP, 3 de novembro de 2022. 
 
Ao 
Excelentíssimo Senhor 
EDILSON DA SILVA 
MD. Presidente da Câmara Municipal 
RUBINÉIA – SP 
 
 
Senhor Presidente 
 
 

 Tenho a honra de submeter à elevada consideração de Vossa Excelência e dos demais 
vereadores o projeto de lei que AUTORIZA A CRIAÇÃO DE CARGOS TEMPORÁRIOS, RESPECTIVOS 
PROVIMENTOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 
 

 Esclarecemos que os cargos em questão serão ocupados por servidores aprovados em 
processos seletivos a ser realizado pelo Poder Executivo. 
 

Ressaltamos que tais funções temporárias serão substituídas por servidores efetivos 
após a realização de concurso público. 
 

Pleiteamos tenha a tramitação regime de urgência, de acordo com o artigo 42 da Lei 
Orgânica do Município. 
 

 Neste ensejo, renova a Vossa Excelência e dignos pares protestos de elevado apreço. 
 
 
 

OSVALDO LUGATO FILHO 
Prefeito Municipal 

 
 


