
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE PIRANHAS/PB

LEI MUNICIPAL N° 581/2017 GP EM 28 DE ABRIL DE 2017.

Dispõe sobre a criação de cargos públicos de 
provimento efetivo no quadro permanente de pessoal 
do Município de São José de Piranhas/PB e dá 
outras providências.

O PREFEITO CONS TITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE SAO JOSE DE PIRANHAS, 
ESTADO DA PARAÍBA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela lei
orgânica do município, Faço Saber que a Câmara Municipal
q p o i lintp I p Í •

Art. 1° Ficam criados os cargos públicos de provimento efetivo no quadro permanente 
de pessoal do Município de São José de Piranhas/PB, com seus respectivos 
quantitativos, vencimentos, carga horária e escolaridade, conforme quadro 
demonstrativo abaixo:

QUADRO DEMONSTRATIVO

DENOMINAÇÃO 
DOS CARGOS

VENC.
BASE ESCOLARIDADE VAGAS

CARG.
HOR.

SEMANAL
LOTAÇÃO

Encanador 937,00 Ensino Fundamental 01 40 horas Sec. de Obras 
e Urbanismo

Calceteiro 937,00 Alfabetizado 02 40 horas Sec. de Obras 
e Urbanismo

Servente de Obras 937,00 Alfabetizado 03 40 horas Sec. de Obras 
e Urbanismo

Auxiliar de Mecânica 937,00 Ensino Fundamental 02 40 horas Sec. de 
Transporte

Auxiliar de Magarefe 937,00 Alfabetizado 04 40 horas Sec. de Obras 
e Urbanismo

Agente de Correiçâo 
Animal 937,00 Alfabetizado 01 40 horas Sec. de Obras 

e Urbanismo

Parágrafo único. As atribuições dos cargos acima especificados são as seguintes:

• Encanador • 40 (quarenta) horas semanais • Montar, ajustar, instalar e reparar 
encanamentos, tubulações e outros condutos, assim como seus acessórios; Fazer 
instalações de encanamentos, em aparelhos sanitários, caixas de descargas, testar e 
consertar a rede hidráulica, incluindo canalizações, válvulas e registros; Limpar e

1
RUA INÁCIO LIRA, N° 363 - Centro - São Jose De

CNPJ 08.924.052/0001-
as/PB CEP 58940 000



ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE PIRANHAS/PB
desobstruir ralos, tubulações, caixas de inspeção, etc.; Fazer reparos em qualquer tipo de 
junta em canalizações; Fazer reparos em reservatórios e chaves de boia; Reparar 
vazamentos das tubulações de casa de bombas. Substituir e eliminar vazamentos de 
aparelhos sanitários; Trabalhar em tubulações de PVC, cobre e galvanizadas; 
Confeccionar e assentar calhas, assentar manilhas e fazer ligações de bombas, 
reservatórios de água, rede de água, esgoto e gás; Construir indicadores para controle de 
volume de água nas caixas de abastecimento; Limpar e desentupir calhas, fossas, 
condutores de águas pluviais, caixas de gordura, canos, ralos e instalações sanitárias em 
geral; Zelar pela conservação e manutenção de máquinas, equipamentos e instrumentos 
de trabalho; Manter a higiene e a ordem do local de trabalho; Executar outras tarefas 
correlatas com o cargo, colaborando para o permanente aprimoramento da prestação dos 
serviços; Desempenhar tarefas afins; Participar de programas de educação continuada;I»
Cumprir normas e regulamentos da Prefeitura Municipal de São José de Piranhas/PB.

• Calceteiro • 40 (quarenta) horas semanais • Executar os serviços de assentamento de 
pedras irregulares, paralelepipedo. lajotas, meios lios e outros materiais utilizados em 
obras de pavimentação de ruas (calçamento), calçadas e praças públicas, seja em obras 
novas, seja em conservação, manutenção e reformas das obras já existentes, sob 
orientação da chefia; Desempenhar tarefas afins; Participar de programas de educação 
continuada; Cumprir normas e regulamentos da Prefeitura Municipal de São José de 
Piranhas/PB.

• Servente de Obras • 40 (quarenta) horas semanais • Efetuar a carga, descarga e 
transporte de materiais, servindo-se das próprias mãos ou utilizando carrinho de mão 
e/ou ferramentas manuais, possibilitando a utilização ou remoção daqueles materiais; 
Escavar valas e fossas, abrir sulcos em pisos e paredes, extraindo terras, rebocos, 
massas, permitindo a execução de fundações, o assentamento de canalizações ou 
tubulações para água ou rede elétrica, ou a execução de obras similares; Misturar 
cimento, areia, água, brita e outros materiais, através de processos manuais ou 
mecânicos, obtendo concreto ou argamassa; Preparar e transportar materiais, 
ferramentas, aparelhos ou qualquer peça, limpando-as e arrumando-as de acordo com 
instruções; Auxiliar o oficial ou encarregado, em conjunto ou sozinho para levar a bom 
termo a execução de suas tarefas; Zelar pela conservação dos locais onde estão sendo 
realizados os serviços; Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de 
complexidade associadas ao ambiente organizacional; Desempenhar tarefas afins; 
Participar de programas de educação continuada; Cumprir normas e regulamentos da 
Prefeitura Municipal de São José de Piranhas/PB.

• Auxiliar de Mecânica • 40 (quarenta) horas semanais • Auxiliar os mecânicos nos 
serviços de manutenção preventiva e corretiva dos veículos seguindo ordens; Trocar e 
lavar peças; Colocar e retirar motores; Colocar e retirar caixas de câmbio; Colocar e 
retirar comandos hidráulicos; Auxiliar nos serviços de solda; Instalar peças de motores
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sob orientação do mecânico; Ajustar correias de ventoinhas; Trocar óleos de motores e 
caixa; Lubrificar peças e componentes de veículos; Verificar líquido de freio e lona de 
freio; Fazer a limpeza da área da oficina; Contribuir para que qualquer veículo, máquina 
ou equipamento permaneça o menor tempo possível na manutenção; Executar outras 
tarefas a fins de acordo com a necessidade da área; Participar de programas de educação 
continuada; Cumprir normas e regulamentos da Prefeitura Municipal de São José de 
Piranhas/PB.

• Auxiliar de Magarefe • 40 (quarenta) horas semanais • Acompanhar o recebimento 
da carne, verificando sua quantidade e qualidade. Armazenar os diferentes tipos de 
carne em locais apropriados, para evitar sua deterioração. Retalhar as peças conforme a 
necessidade, fazendo o pré-preparo de acordo com o cardápio diário, utilizando-se de 
equipamentos e técnicas adequadas. Proceder controles estabelecidos na área de 
atuação. Manter a ordem e higiene do local, a fim de evitar acidentes e proliferação de 
insetos, conservando a qualidade do produto. Zelar pela guarda, conservação, limpeza e 
segurança dos equipamentos, instrumentos e utensílios peculiares ao trabalho, bem 
como dos locais, comunicando qualquer irregularidade. Desempenhar outras atividades 
correlatas e afins; Participar de programas de educação continuada; Cumprir normas e 
regulamentos da Prefeitura Municipal de São José de Piranhas/PB.

• Agente de Correição Animal • 40 (quarenta) horas semanais • Zelar pela 
manutenção da saúde pública através do recolhimento de animais nocivos; Recolher os 
animais que circundam as vias públicas e as estradas do Município e que representem 
perigo à integridade física, à saúde ou à segurança dos munícipes; Capturar os animais e 
conduzi-los ao local de recolhimento; Proceder à fiscalização e notificação de 
proprietários de animais nas situações já descritas; Desempenhar outras atividades 
correlatas e afins; Participar de programas de educação continuada; Cumprir normas e 
regulamentos da Prefeitura Municipal de São José de Piranhas/PB.

Art. 2" - Os cargos públicos criados por esta lei serão regidos pela Lei Municipal n° 211 
de 12 de Fevereiro de 2001, que dispõe sobre o Regime Jurídico Unico dos Servidores 
Municipais, e sobre o Estatuto dos Servidores Municipais, sendo obrigatória à prévia 
aprovação dos seus respectivos ocupantes em concurso público de provas ou de provas 
e títulos.

Art. 3" - Fica o poder executivo autorizado a promover o preenchimento dos cargos de 
que trata esta lei através de concurso público de provas ou de provas e títulos.

§ 1° - As nomeações dos classificados deverão seguir, criteriosamente, as determinações 
de limites de gastos com pessoal previsto nos artigos 19, 111, e 20, III, ambos da Lei 
Complementar Federal n° 101 de 04 de Maio de 2000.
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§ 2° - É nulo de pleno direito o ato que provoque aumento da despesa com pessoal e não 
atenda as exigências dos artigos 16 e 17 da Lei Complementar Federal n° 101 de 04 de 
Maio de 2000, e o disposto no inciso XIII, do art. 37, e no § 1° do art. 169 da 
Constituição Federal, como, também, o limite legal de comprometimento aplicado às 
despesas com pessoal.

Art. 4° - As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão à conta das verbas 
próprias do orçamento vigente, ficando o chefe do poder executivo autorizado a abrir os 
créditos adicionais necessários.

Art. 5° - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as
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