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LEI N.º 346/2016, de 03 de junho de 2016.   
 

Altera a Lei Municipal n.º 343/2015, e dá 
outras providências. 

 
A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ANAPURUS, ESTADO DO MARANHÃO, faz saber, em 

cumprimento ao disposto na Lei Orgânica Municipal que a Câmara de Vereadores aprovou e eu 
sanciono a seguinte Lei: 

 
Art.1º - Ficam criadas e acrescidas, no quadro de pessoal da estrutura administrativa da 

Prefeitura Municipal de Anapurus, para preenchimento dos quantitativos de vagas mediante provimento 
de concurso público: 

I – 06 (seis) vagas para o cargo de Guarda Municipal, com remuneração inicial de R$ 880,00 
(oitocentos e oitenta reais), e carga horária de 40 (quarenta) horas, com lotação a critério da Secretaria 
Municipal de Administração, previstas no inciso II, do art. 1º, da Lei Municipal n.º 343/2015 de 18 de 
dezembro de 2015; 

II – 01 (uma) vaga para o cargo de Controlador, com remuneração inicial de R$ 1.800,00 (Hum 
mil e oitocentos reais), e carga horária de 30 (trinta) horas, com lotação a critério da Secretaria Municipal 
de Planejamento, Orçamento e Gestão, prevista no inciso III, do art. 1º, da Lei Municipal n.º 343/2015 de 
18 de dezembro de 2015; 

III – 05 (cinco) vagas para o cargo de Professor do Ensino Fundamental II – Educação Física, 
com remuneração inicial de carreira instituído pela Lei Municipal n.º 272/2010, e carga horária de 20 (vinte) 
horas, com lotação a critério da Secretaria Municipal de Educação, prevista no inciso IV, do art. 1º, da Lei 
Municipal n.º 343/2015 de 18 de dezembro de 2015; 

IV - 05 (cinco) vagas para o cargo de Fiscal Sanitário, com remuneração inicial de R$ 880,00 
(oitocentos e oitenta reais), e carga horária de 40 (quarenta) horas, com lotação a critério da Secretaria 
Municipal de Saúde, prevista no inciso V, do art. 1º, da Lei Municipal n.º 343/2015 de 18 de dezembro de 
2015; 

V - 05 (cinco) vagas para o cargo de Agente Comunitário de Saúde, com remuneração inicial de 
R$ 1.014,00 (Hum mil, e quatorze reais), e carga horária de 30 (trinta) horas, com lotação a critério da 
Secretaria Municipal de Saúde, prevista no inciso V, do art. 1º, da Lei Municipal n.º 343/2015 de 18 de 
dezembro de 2015; 

VI - 01 (uma) vaga para o cargo de Terapeuta Ocupacional, com remuneração inicial de R$ 
1.200,00 (Hum mil e duzentos reais), e carga horária de 30 (trinta) horas, com lotação a critério da 
Secretaria Municipal de Assistência Social, prevista no inciso IX, do art. 1º, da Lei Municipal n.º 343/2015 de 
18 de dezembro de 2015; 

VII - 01 (uma) vaga para o cargo de Psicólogo, com remuneração inicial de R$ 1.500,00 (Hum 
mil e quinhentos reais), e carga horária de 30 (trinta) horas, com lotação a critério da Secretaria Municipal 
de Assistência Social, prevista no inciso IX, do art. 1º, da Lei Municipal n.º 343/2015 de 18 de dezembro de 
2015; 

VIII - 01 (uma) vaga para o cargo de Supervisor Escolar, com remuneração inicial de carreira 
instituído pela Lei Municipal n.º 272/2010, e carga horária de 30 (trinta) horas, com lotação a critério da 
Secretaria Municipal de Educação, prevista no inciso IV, do art. 1º, da Lei Municipal n.º 343/2015 de 18 de 
dezembro de 2015; 
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IX - 01 (uma) vaga para o cargo de Orientador Escolar, com remuneração inicial de 
carreira instituído pela Lei Municipal n.º 272/2010, e carga horária de 30 (trinta) horas, com lotação a 
critério da Secretaria Municipal de Educação, prevista no inciso IV, do art. 1º, da Lei Municipal n.º 343/2015 
de 18 de dezembro de 2015; 

§1º - Poderá o Poder Executivo, após os procedimentos legais, instituir que o Edital 
estabeleça a lotação dos cargos previstos nos incisos III, IV e V por localidade. 

§2º - Os valores dos vencimentos equivalentes a um salário mínimo deverão ser corrigidos, 
anualmente de acordo com os critérios estabelecidos pela Política Nacional de Valorização do Salário 
Mínimo. 
 

Art. 2º - O provimento dos cargos criados por esta Lei fica condicionada à comprovação da 
existência de previa dotação orçamentária suficiente para atender as projeções de despesa de pessoal e 
aos acréscimos dela decorrentes, assim como a existência de autorização especifica da Lei de Diretrizes 
Orçamentárias, conforme determina o § 1º do art. 169 da Constituição Federal. 

 
Art. 3º - As despesas decorrentes com a execução da presente Lei correrão por conta de 

dotação próprias, consignadas no orçamento vigente, suplementadas se necessário. 
 
Art. 4º – Observando os critérios da oportunidade, necessidade e conveniência, bem como a 

comprovação da existência de previa dotação orçamentária suficiente para atender as projeções de 
despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes, assim como a existência de autorização especifica 
da Lei de Diretrizes Orçamentárias, nomear candidatos classificados excedentes ao número de vagas 
criadas. 

Art. 5º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em 
contrário. 

Mando portanto, a todas as autoridades a quem o conhecimento e a execução da presente 
Lei pertencerem, para que o cumpram e o façam cumprir tão inteiramente como nele se contém. 

Gabinete da Prefeita, Município de Anapurus, Estado do Maranhão, aos três dias do mês de 
junho do ano de dois mil e dezesseis, 51º Aniversário de Emancipação Político - Administrativa. 

 

 

 

Certifico que nesta data publiquei esta Lei de n.º 346/2016, por meio de Edital, tendo sido 

afixado um exemplar no mural desta Prefeitura e nos demais locais de costume. 
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Lei Municipal n.º 346/2016, de 03 de junho de 2016 
Anexo I 

Pré – Requisito Mínimo de Investidura por Cargo Público 
 

ITEM CARGO – NÍVEL SUPERIOR REQUISITOS NECESSÁRIOS 

1 CONTROLADOR 
Ensino superior completo em Direito, Ciências 
Contábeis, Economia, com Registro no Conselho 
Competente. 

2 TERAPEUTA OCUPACIONAL 
Ensino Superior completo em Terapia Ocupacional e 
Registro no Conselho Competente. 

3 PSICÓLOGA 
Ensino Superior completo em Psicologia, com Registro 
no Conselho Competente. 

4 
PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL II – 
EDUCAÇÃO FÍSICA 

Ensino Superior completo em Licenciatura Plena em 
Educação Física. 

 

ITEM CARGO – NÍVEL MÉDIO REQUISITOS NECESSÁRIOS 

1 GUARDA MUNICIPAL Ensino Médio completo. 

2 FISCAL SANITÁRIO Ensino Médio completo. 

3 AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE Ensino Médio completo. 

 

 

Gabinete da Prefeita, Município de Anapurus, Estado do Maranhão, aos três dias do mês de 

junho do ano de dois mil e dezesseis, 51º Aniversário de Emancipação Político – Administrativa. 

 



 
 

 
 
 

ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS 

LEI N
.º 346/20

1
6, d

e
 03 d

e ju
n

h
o

 d
e 2

01
6

 - A
N

EX
O

 I 

 

LEI N.º 346/2016, de 03 de junho de 2016. 

ANEXO I 

 
CARGO Guarda Municipal VAGAS 06 

C/H 30 H REMUNERAÇÃO R$ 880,00 

ATRIBUIÇÕES Exercer vigilância sobre os bens públicos, garantir o funcionamento dos serviços de 
responsabilidade do município, prestar colaboração à Defesa Civil. 

REQUISITOS ENSINO MÉDIO COMPLETO 

LOTAÇÃO A CRITÉRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

 

CARGO Controlador VAGAS 01 

C/H 30 H REMUNERAÇÃO R$ 1.800,00 

ATRIBUIÇÕES Avalia o cumprimento de metas previstas no plano plurianual, a execução dos 
programas de governo, bem como do orçamento do município, auxiliando em sua 
elaboração e fiscalizando sua execução; comprovar a legalidade e avaliar os 
resultados, quanto à eficácia e eficiência, da gestão orçamentária. Financeira, 
patrimonial e fiscal, nos órgãos e entidades da administração municipal, bem como da 
aplicação das subvenções e dos recursos públicos, por entidades do direito privado; 
exercer o controle das operações de crédito e garantias, bem como dos direitos e 
haveres do município; manter controle dos bens de caráter permanente incorporados 
ao patrimônio da Câmara, indicando os elementos necessários à perfeita 
caracterização de cada um deles, proceder ao inventário anual e proceder a baixa dos 
inservíveis, atendendo a legislação vigente; apoiar o controle externo no exercício de 
sua missão institucional; fiscalizar o cumprimento do disposto na Lei Complementar 
nº 101, de 04 de maio de 2000; dar ciência ao Chefe do Poder Legislativo e ao 
Tribunal de Contas de qualquer irregularidade que tomar conhecimento; emitir 
relatório sobre as contas do Legislativo, que deverá ser assinado pelo Controlador 
Interno, assinando igualmente as demais peças que integram os relatórios de Gestão 
Fiscal e de contas, juntamente com o Presidente da Câmara e o Contador; emitir 
relatório de análise de gestão, semestralmente, devendo o mesmo ser de 
responsabilidade exclusiva do Controle Interno; atender a todas as solicitações do 
Tribunal de Contas do Estado, bem como a todas as suas instruções na sua respectiva 
área.  

REQUISITOS BACHARELADO EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS, ECONOMIA OU DIREITO 

LOTAÇÃO A CRITÉRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO 

 

CARGO Professor Ensino Fundamental II – Educação 
Física 

VAGAS 05 

C/H 20 H REMUNERAÇÃO Salário Inicial de Carreira 

ATRIBUIÇÕES Promover a educação dos (as) alunos (as) do ensino fundamental por intermédio da 
educação física, planejar aulas e atividades escolares; avaliar processo de resultados; 
registrar práticas escolares de caráter pedagógico; desenvolver atividades de estudo; 
participar das atividades educacionais e comunitárias da escola.  

REQUISITOS LICENCIATURA PLENA EM EDUCAÇÃO FÍSICA 

LOTAÇÃO A CRITÉRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

 

CARGO Fiscal Sanitário VAGAS 05 

C/H 40 H REMUNERAÇÃO R$ 880,00 

ATRIBUIÇÕES Fazer cumprir a legislação municipal relativa à saúde e saneamento, mediante a 
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fiscalização permanente; a lavratura de autos de infração e encaminhamento à 
unidade competente para aplicação de multa; a interdição do estabelecimento; a 
apreensão de bens e mercadorias; a cumprimento de diligências; informações e 
requerimentos que visem à expedição de autorização, licença, permissão e 
concessão. Colaborar na coleta de dados e informações necessárias ao Cadastro 
Técnico Municipal. Sugerir medidas que visem o aperfeiçoamento da legislação 
municipal. Executar outras atividades correlatas que lhe forem atribuídas. 

REQUISITOS ENSINO MÉDIO COMPLETO 

LOTAÇÃO A CRITÉRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

 

CARGO Agente Comunitário de Saúde VAGAS 05 

C/H 30 H REMUNERAÇÃO R$ 1.014,00 

ATRIBUIÇÕES Os Agentes Comunitários de Saúde deverão servir de ligação entre a comunidade 
(micro área) e a Equipe da Estratégia da Saúde da Família; auxiliar as pessoas e os 
serviços na promoção e proteção da saúde; identificar situações de risco individual e 
coletivo; promover a educação para a conquista da saúde; acompanhar e encaminhar 
pessoas com agravo à saúde às unidades de saúde; notificar aos serviços de saúde as 
doenças que necessitam vigilância; efetuar o cadastramento das famílias da 
comunidade; estimular a participação comunitária; analisar, com os demais membros 
da Equipe, as necessidades da comunidade; preencher formulários dos sistemas de 
informações pertinentes ao Programa de Saúde da Família; atuar no controle das 
doenças epidêmicas; participar das ações de saneamento básico e melhorias do meio 
ambiente; acompanhar as condições de saúde das crianças, gestantes, adultos, 
idosos, e deficientes, bem como realizar o acompanhamento das famílias de sua 
micro área de atuação através da visita domiciliar.  

REQUISITOS ENSINO MÉDIO COMPLETO 

LOTAÇÃO A CRITÉRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

 

CARGO Terapeuta Ocupacional VAGAS 01 

C/H 30 H REMUNERAÇÃO R$ 1.200,00 

ATRIBUIÇÕES Trabalho técnico de nível superior que consiste na prevenção, diagnóstico e 
reabilitação psicomotora e outras atividades previstas no padrão funcional de cada 
posto de trabalho conforme decreto específico; exerce outras atividades compatíveis 
com o cargo.  

REQUISITOS BACHAREL EM SERVIÇO SOCIAL E REGISTRO NO CONSELHO COMPETENTE 

LOTAÇÃO A CRITÉRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 

CARGO Psicólogo VAGAS 01 

C/H 30 H REMUNERAÇÃO R$ 1.500,00 

ATRIBUIÇÕES Estudam, pesquisam e avaliam o desenvolvimento emocional e os processos mentais 
e sociais de indivíduos, grupos, e instituições, com a finalidade de análise, tratamento, 
orientação e educação; diagnosticam e avaliam distúrbios emocionais e mentais e de 
adaptação social, elucidando conflitos e questões e acompanhando o(s) paciente (s) 
durante o processo de tratamento ou cura; investigam os fatores inconscientes do 
comportamento individual e grupal, tornando-os conscientes; desenvolvem pesquisas 
experimentais, teóricas e clínicas e coordenam equipes e atividades da área e afins.  

REQUISITOS BACHAREL EM PSICOLOGIA E REGISTRO NO CONSELHO COMPETENTE 

LOTAÇÃO A CRITÉRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 

CARGO Supervisor Escolar VAGAS 01 
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C/H 30 H REMUNERAÇÃO Salário Inicial de Carreira 

ATRIBUIÇÕES Realizar tarefas inerentes à profissão, tais como planejar, orientar, decidir, escolher 
formas de ensino e material didático apropriado aos programas de ensino que se 
pretende atingir; promover cursos de aperfeiçoamento para os professores 
municipais, supervisionar o ensino, verificando sua adequação às determinações 
pedagógicas e aos padrões curriculares, supervisionar programas de caráter cívico, 
cultural, artístico e esportivo; orientar os trabalhos de secretaria de escola visando à 
correta apresentação dos planos de curso e disciplina, lançamento de notas, 
preenchimento de diários e históricos escolares e documentação escolar pertinente á 
vida escolar do educando, propor programas de formação continuada para docentes, 
instruir na composição do projeto político-pedagógico da unidade de ensino, 
acompanhar a execução e implementação dos planos municipais de educação, 
exercer atividades correlatas. 

REQUISITOS LICENCIATURA EM PEDAGOGIA COM HABILITAÇÃO EM GESTÃO E SUPERVISÃO 

LOTAÇÃO A CRITÉRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

 

CARGO Orientador Escolar VAGAS 01 

C/H 30 H REMUNERAÇÃO Salário Inicial de Carreira 

ATRIBUIÇÕES Socializar o saber docente (troca de experiências); discutir permanentemente o 
aproveitamento escolar e a prática docente; assessorar individualmente e 
coletivamente o corpo docente no trabalho pedagógico interdisciplinar; coordenar e 
participar dos conselhos de classe; planejar e acompanhar o currículo escolar.  

REQUISITOS LICENCIATURA EM PEDAGOGIA 

LOTAÇÃO A CRITÉRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

 
Gabinete da Prefeita, Município de Anapurus, Estado do Maranhão, aos três 

dias do mês de junho do ano de dois mil e dezesseis, 51º Aniversário de Emancipação Político 
- Administrativa. 

 

 

 

 


