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LEI Nº 275 - 2017 

Dispõe sobre o Quadro de Pessoal e o 

Plano de Cargos, Carreiras e 

Remunerações da Prefeitura de 

Itapiranga, estabelece diretrizes de 

administração de pessoal e dá outras 

providências. 

 

A PREFEITA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA, no uso das atribuições que lhe confere a 

Lei Orgânica do Município, FAÇO SABER que a Câmara Municipal aprovou e eu 

sanciono a seguinte LEI: 

 

CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Art. 1º. O Quadro de Pessoal e o Plano de Cargos, Carreiras e Remunerações da 

Prefeitura de Itapiranga obedecerão ao disposto nesta Lei. 

Art. 2º. Para os fins desta Lei considera-se: 

I – Quadro de Pessoal: o conjunto de cargos, de provimento efetivo e em comissão, e 

funções correspondentes a cada uma das carreiras estabelecidas; 

II – Plano de Cargos, Carreiras e Remunerações: o conjunto de normas que agrupa 

e define as carreiras do Quadro de Servidores do Prefeitura de Itapiranga, 

correlacionando-as a níveis de escolaridade e vencimento; 

III – Servidor: a pessoa legalmente investida em cargo público ou titular de função 

pública; 

IV – Quadro em Extinção: Composto por servidores estáveis e admitidos em caráter 

temporário até 05 de outubro de 1988, segundo art. 37, IX da CF/88 e mantido na 

Prefeitura de Itapiranga, com base no art. 55 da Lei Federal nº 9784/99. 

V –Cargo Público: a unidade de ocupação funcional, constituindo conjunto de 

atribuições e responsabilidades de natureza permanente, criada e definida por lei, de 

provimento efetivo ou em comissão, preenchida por servidor público; 

VI – Função Pública: é a atividade em si mesma, correspondendo às inúmeras tarefas 

que constituem o objeto dos serviços prestados pelos servidores públicos; 

VII – Carreira: o conjunto de níveis iniciais e subseqüentes, dispostos em degraus, da 

mesma identidade funcional, de acordo com os graus de escolaridade e tempo de 

serviço dos servidores concursados; 

VIII – Classe: Éo agrupamento de cargos da mesma carreira, com idênticas 

atribuições e responsabilidades. As classes constituem os degraus de acesso na 
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carreira e constituem a progressão vertical do servidor no seu respectivo cargo de 

carreira; 

IX - Nível - referência que define a progressão horizontal do servidor no seu respectivo 

cargo de carreira. 

Art. 3º. O Quadro de Pessoal da Prefeitura de Itapiranga, com os seus quantitativos, 

equivalências e vencimentos iniciais de cada cargo, é o constante dos Anexos I a VIII 

desta Lei, com o número de cargos e funções ali indicados, cuja lotação far-se-á por 

Portaria. 

 

CAPÍTULO II 

DAS DIRETRIZES DO PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E REMUNERAÇÕES 

Art. 4º. O Plano de Cargos, Carreiras e Remunerações de que trata esta Lei observará 

as seguintes diretrizes: 

I – Valorização da qualificação técnica continuada do servidor; 

II – Vencimento e demais componentes da remuneração fixados segundo a natureza, o 

grau de responsabilidade, a complexidade dos cargos ou funções, os requisitos para a 

investidura, as peculiaridades dos cargos ou funções e a produtividade;  

III – Organização multiprofissional e multidisciplinar da carreira; 

IV – Qualidade, produtividade e profissionalização dos serviços públicos prestados 

pelos setores da Prefeitura de Itapiranga; 

V – Desenvolvimento funcional baseado no mérito próprio, mediante a adoção do 

sistema de avaliação de desempenho. 

 

CAPÍTULO III 

DO QUADRO DE PESSOAL 

Art. 5º. O Quadro de Pessoal da Prefeitura de Itapiranga Amazonas é composto por 

servidores: 

I – Efetivos, conforme Anexo I;  

II – Comissionados, conforme Anexo II; 

III - Quadro em Extinção, conforme Anexo IV. 

Art. 6º. O Quadro de Pessoal da Prefeitura de Itapiranga compõe-se dos seguintes 

cargos ou funções, além dos comissionados: 

I. Auxiliar de Serviços Gerais; 
II. Gari; 
III. Vigia; 
IV. Guarda Municipal; 
V. Motorista de Veículos Leves, CNH-B/C; 
VI. Motorista de Veículos Pesados, CNH-D/E; 
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VII. Motorista Fluvial; 
VIII. Comandante de Embarcação; 

IX. Pedreiro; 
X. Carpinteiro; 
XI. Mecânico; 

XII. Operador de Sistema Hidráulico; 
XIII. Operador de Máquinas Pesadas; 
XIV. Auxiliar de Consultório Dentário; 
XV. Agente de Saúde; 
XVI. Agente de Endemias; 
XVII. Técnico em Análise Clínica; 
XVIII. Técnico de Enfermagem; 
XIX. Técnico em edificações; 
XX. Técnico Agropecuário; 
XXI. Técnico Florestal; 
XXII. Técnico de Aquicultura e Pesca; 
XXIII. Técnico em Contabilidade; 
XXIV. Fiscal Ambiental; 
XXV. Fiscal de Tributos; 

XXVI. Fiscal de Vigilância Sanitária; 
XXVII. Fiscal de Abastecimento e Produção; 
XXVIII. Assistente Administrativo; 
XXIX. Engenheiro Civil; 
XXX. Engenheiro Agrônomo 

XXXI. Engenheiro Florestal; 
XXXII. Engenheiro de Pesca 
XXXIII. Psicólogo; 
XXXIV. Nutricionista; 
XXXV. Assistente Social; 
XXXVI. Bioquímico; 

XXXVII. Odontólogo; 
XXXVIII. Enfermeiro; 

XXXIX. Farmacêutico; 
XL. Médico Clínico Geral; 
XLI. Médico Cirurgião; 
XLII. Biomédico; 
XLIII. Veterinário; 
XLIV. Fisioterapeuta; 
XLV. Procurador. 

 

§ 1º.  Os cargos ou funções referidos neste artigo estruturam-se segundo a natureza e 

a complexidade do trabalho desenvolvido, o grau de escolaridade, a formação e a 

abrangência de conhecimentos e de aperfeiçoamento exigidos, e demais 

especificações, conforme Anexo VIII. 

§ 2º. Os cargos ou funções listados nos incisos III, IV e V são os constantes do Quadro 

em Extinção, conforme Anexo IV.  

§ 3º. Integram o Quadro de Pessoal da Prefeitura de Itapiranga as seguintes Funções 

Gratificadas para o exercício de atribuições de chefia, supervisão e área meio, 

conforme Anexo III: 

I – Função Gratificada de Supervisor - FGS; 



 
 

ESTADO DO AMAZONAS 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 

GABINETE DA PREFEITA 
II – Função Gratificada de Coordenador – FGC; 

III – Função Gratificada de Chefe de Divisão – GCD. 

 

CAPÍTULO IV 

DO PROVIMENTO DE CARGOS 

 

Art. 7º. O ingresso nos cargos de provimento efetivo das Carreiras de Servidores da 

Prefeitura de Itapiranga far-se-á mediante concurso público de provas ou de provas e 

títulos para o padrão inicial da respectiva carreira, observada a ordem de classificação. 

Parágrafo único. A Prefeitura de Itapiranga poderá incluir, como etapa do concurso 

público, programa de formação de caráter eliminatório, classificatório ou eliminatório e 

classificatório. 

Art. 8º. São requisitos de escolaridade para ingresso no cargo efetivo, quando da 

posse: conforme especificado no Anexo VIII. 

Parágrafo único. É vedado o desempenho de atribuições diversas daquelas fixadas 

para o cargo e carreira para o qual o servidor foi admitido, exceto o exercício de função 

gratificada e cargo em comissão. 

 

CAPÍTULO V 

DO DESENVOLVIMENTO FUNCIONAL 

Art. 9º. O desenvolvimento do servidor na carreira processar-se-á por: 

I - Qualificação Profissional, que terá como diretriz a valorização do servidor, 

organizada em programas de especialização, atualização e aperfeiçoamento e será 

planejada de forma interativa com os demais processos de desenvolvimento na 

carreira. 

II - Avaliação de Desempenho, que se constitui em instrumento para fundamentar os 

processos de progressão funcional. 

III – Progressão vertical, que é a passagem do servidor de uma classe para a outra 

imediatamente superior, dentro de uma mesma carreira, obedecidos: 

a) critérios específicos de avaliação de desempenho; 

b) tempo mínimo de dois anos de efetiva permanência no último nível da classe 

inferior. 

IV – Progressão horizontal, que é a passagem do servidor de um nível para o outro 

imediatamente superior, dentro de uma mesma classe, obedecidos: 

a) os critérios específicos de avaliação de desempenho; 

b) o tempo mínimo de dois anos de efetiva permanência no nível da classe. 
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Art. 10. O processo de avaliação de desempenho do servidor levará em conta o 

cumprimento das atribuições do cargo ou função e o seu potencial de desenvolvimento 

profissional na carreira, considerando: 

I - assiduidade, pontualidade, eficiência, cooperação, ética profissional e a observância 

dos demais deveres funcionais;  

II - dados cadastrais e curriculares que comprovem interesse no aperfeiçoamento, 

mediante participação em cursos de capacitação profissional; 

III - o potencial revelado: 

a) pelos resultados obtidos nos cursos de que trata o inciso anterior; 

b) pela qualidade do trabalho realizado e pelas iniciativas das quais resulte o 

aprimoramento da execução de tarefas individuais ou do setor de sua lotação; e 

c) pela eficiência demonstrada em razão da complexidade das atividades exercidas. 

§ 1º. O processo envolverá a avaliação recíproca do titular e dos servidores de cada 

área e abrangerá o desempenho individual. 

§ 2º. A avaliação terá periodicidade bienal e seus procedimentos terão orientação 

técnica e acompanhamento da Secretaria de Recursos Humanos.  

§ 3º. O sistema de desenvolvimento funcional será regulamentado por Resolução, que 

estabelecerá critérios objetivos de avaliação de desempenho e níveis de pontuação 

mínima que sejam coerentes com a finalidade do instrumento, que é a de promover o 

aprimoramento funcional e a otimização das atividades da Prefeitura de Itapiranga, 

sendo vedada a utilização de critérios subjetivos ou indeterminados, ou de níveis de 

pontuação mínima tão reduzidos que não permitam distinguir entre os diversos graus 

de desempenho apresentados. 

Art. 11. O servidor investido em cargo público somente poderá ingressar em outro 

cargo de provimento efetivo através de Concurso Público. 

CAPÍTULO VI 

DO VENCIMENTO E DA REMUNERAÇÃO 

Art. 12. O vencimento inicial das carreiras é o estabelecido no Anexo I. 

Parágrafo único. Os proventos dos servidores inativos serão reajustados nos mesmos 

índices e datas dos reajustes concedidos aos servidores em atividade, de acordo com 

a equivalência específica e a legislação pertinente. 

Art. 13. Havendo disponibilidade orçamentária e financeira, a Prefeitura de Itapiranga 

poderá conceder: 

I - as gratificações de atividades, sendo disciplinada por decreto; 

Art. 14. Aplicam-se os dispositivos desta Lei aos servidores disposicionados ou 

cedidos pela Prefeitura de Itapiranga e outros órgãos, desde que esta disposição ou 

cessão tenha sido feita com ônus para a Prefeitura. 

Parágrafo único. Idêntico tratamento será dado aos servidores disposicionados ou 
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cedidos a Prefeitura de Itapiranga e por outros órgãos, que só serão abrangidos pelos 

termos desta Lei se a disposição ou cessão tiver ocorrido com ônus para a Prefeitura, 

salvo legislação expressa em sentido contrário do órgão de origem. 

Art. 15. Além do subsídio ou da remuneração, o Prefeito, o vice-prefeito, os secretários 

e os servidores da Prefeitura de Itapiranga terão direito às seguintes vantagens de 

caráter indenizatório: 

I - diárias; 

II - indenização de 20% de férias vencidas e não gozadas;  

III - outras vantagens indenizatórias previstas em lei, inclusive as concedidas aos 

servidores públicos em geral; 

Art. 16. Fica criada a Representação de Procurador Geral, no valor de 50% (cinquenta 

por cento) do vencimento base.   
 
Art. 17. Fica concedido o direito a percepção da décima-terceira remuneração prevista 
no artigo 7º, inciso VIII, da constituição Federal, ao Prefeito, Vice-Prefeito e aos 
Secretários Municipais, com superdâneo do artigo 37, inciso X, da Carta Magna.   

 

CAPÍTULO VII 

DAS EQUIVALÊNCIAS FUNCIONAIS E REMUNERATÓRIAS 

Art. 18. Equivalência funcional é o ato administrativo para formalização da nova 

denominação do cargo, ocupado e vago, e função. 

§ 1º. A equivalência funcional dos atuais cargos, ocupados e vagos, e funções, dar-se-

á na forma do Anexo V sem alteração das respectivas atribuições originais e níveis de 

escolaridade, considerando-se para tanto a situação funcional do servidor na data da 

Lei nº 201 de 19 de dezembro de 2011. 

§ 2º. Os cargos ficam extintos quando vagarem, assegurados aos seus ocupantes 

todos os direitos e vantagens inerentes ao respectivo cargo ou função. 

Art. 19. Equivalência remuneratória é o ato administrativo para a formalização do 

posicionamento do servidor ativo e inativo nas tabelas de vencimentos desta Lei. 

§1º. A equivalência remuneratória na tabela de vencimentos do Anexo V, dar-se-á na 

classe e no nível estabelecidos no Anexo VI, mantidas as vantagens de caráter 

pessoal.  

§2º. Em todos os casos, deverá ser observada a irredutibilidade da remuneração do 

servidor, incorporada a diferença entre a remuneração decorrente da equivalência e a 

original como vantagem pessoal nominalmente identificada, sujeita apenas às revisões 

gerais anuais dos servidores públicos. 

Art. 20. O tempo de serviço necessário para a evolução remuneratória será de dois 

anos.  

§1º. Quando o servidor alcançar tempo de serviço para progressão funcional, 

Prefeitura de Itapiranga providenciará a avaliação de desempenho, que pode também 
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ser requerida pelo servidor, sendo os efeitos financeiros retroativos à data do 

implemento do tempo exigido.  

§ 2º. Aos servidores da Prefeitura de Itapiranga ocupantes de cargos em extinção, que 

obtiverem resultado positivo nas avaliações de desempenho, será concedida 

gratificação equivalente aos níveis de evolução remuneratória dispostos no Anexo VII.  

Art. 21. As equivalências funcionais e remuneratórias serão formalizadas através de 

Decreto da Chefe do Executivo de Itapiranga no prazo de sessenta dias, a contar da 

publicação desta Lei. 

CAPÍTULO VIII 

DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS E FINAIS 

Art. 22. A primeira avaliação de desempenho será realizada um ano após a entrada 

em vigor desta Lei. 

Art. 23.Caberá à Secretaria de Administração da Prefeitura de Itapiranga, por 

intermédio da Secretaria de Recursos Humanos, a coordenação, sistematização e 

orientação de todas as atividades relativas à implantação deste Plano de Cargos, 

Carreiras e Remunerações. 

Art. 24. É vedada a nomeação de servidores para os cargos e funções do Quadro em 

Extinção, não implicando a vacância destes no surgimento de novas vagas. 

Art. 25. Fica criada a Junta Médica da Prefeitura de Itapiranga, competindo prestar 

atendimento aos servidores e executar atividades de natureza médico-pericial geral, 

nas hipóteses de afastamentos para tratamento de saúde e por motivo de doença em 

pessoa da família, até o prazo de quinze dias.  

Parágrafo único. A regulamentação das disposições contidas neste artigo dar-se-á 

através de Resolução da Prefeitura de Itapiranga, observadas às normas pertinentes 

às Juntas Médicas do Município e do INSS. 

Art. 26. As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correrão à conta da dotação 

orçamentária própria da Prefeitura de Itapiranga. 

Art. 27. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as 

disposições em contrário, especialmente a Lei Municipal nº 201/2011, Lei 257/2016 e 

Lei n. 258/2016. 

 

Itapiranga, 15 de dezembro de 2017. 

 
 

___________________________ 
DENISE DE FARIAS LIMA 

PREFEITA MUNICIPAL  
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LEI MUNICIPAL Nº. 275/2017 

 
ANEXO I 

 
Tabela 01 – Quadro Efetivo 

 

SERVI
ÇO 

GRUPO 
OCUPACIONAL 

CARGO 
ESCOLARIDAD

E 

QTD 
CAR
GO 

VAGA
S 

VENC. 
INICIAL 

(R$) 

A
P

O
IO

 E
S

P
E

C
ÍF

IC
O

 À
O

 E
X

E
C

U
T

IV
O

 

ATIVIDADES DE 
LIMPEZA, 

CONSERVAÇÃO 
E SEGURANÇA 

Auxiliar de 
Serviços 
Gerais 

Ensino 
Fundamental 
incompleto 

130 130 

 
1.030,00 

GARI 60 60 

Vigia 68 68 

Guarda 
Municipal 

15 15 

ATIVIDADES DE 
TRANSPORTE 

Motorista de 
Veículos 

Leves-B/C 

Ensino 
Fundamental 
incompleto 

 
 

10 08 

1.030,00 

Motorista de 
Veículos 

Pesados-D/E 
05 05 

Motorista 
Fluvial 

05 05 

Comandante 
de 

Embarcação 
02 02 

ATIVIDADES DE 
FISCALIZAÇÃO  

Fiscal de 
Tributos 

Ensino Médio 
completo 

06 06 

1.050,00 

Fiscal de 
Vigilância 
Sanitária 

05 05 

Fiscal de 
Abasteciment
o e Produção 

03 03 

ATIVIDADES 
OPERACIONAIS 

Pedreiro 
Ensino 

Fundamental 
incompleto 

 

03 03 

1.030,00 Carpinteiro 03 03 

Mecânico 05 05 
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Operador de 
Sistema 

Hidráulico 
10 10 

SERVI
ÇO 

GRUPO 
OCUPACIONAL 

CARGO 
ESCOLARIDAD

E 

QTD 
CAR
GO 

VAGA
S 

VENC. 
INICIAL 

(R$) 

A
P

O
IO

 E
S

P
E

C
ÍF

IC
O

 À
O

 E
X

E
C

U
T

IV
O

 

ATIVIDADES 
OPERACIONAIS 

Operador de 
Máquinas 
Pesadas 

Ensino 
Fundamental 
incompleto 

 

03 03 1.030,00 

Técnico em 
Edificações 

Ensino médio 
completo e 

Curso técnico 
em Edificações 

e registro. 

03 03 1.350,00 

Engenheiro 
Civil 

Nível Superior e 
Registro no 
Conselho da 

Classe 

01 01 3.500,00 

ATIVIDADES 
ADMINISTRATIV

AS 

Assistente 
Administrativ

o 

Ensino Médio 
Completo 

21 39 1.050,00 

ATIVIDADES DE 
SAÚDE E 

ASSISTÊNCIA 

Auxiliar de 
Consultório 

Dentário 

Ensino Médio 
Completo e 

Formação em 
curso técnico da 

área 
 
 

05 05 

1.350,00 Agente de 
Saúde 

40 40 

Agente de 
Endemias 

05 05 

Técnico em 
Análises 
Clínicas 

06 06 1.350,00 

Técnico de 
Enfermagem 

10 10 1.350,00 

Enfermeiro 

Nível Superior e 
Registro no 
Conselho da 

Classe  

10 10 3.500,00 

Nutricionista 02 02 3.500,00 

Fisioterapeut
a 

02 02 3.500,00 

Psicólogo 05 05 3.500,00 
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Bioquímico 04 04 3.500,00 

Biomédico 02 02 4.000,00 

Médico 
Clínico Geral 

05 05 
11.000,0

0 

SERVI
ÇO 

GRUPO 
OCUPACIONAL 

CARGO 
ESCOLARIDAD

E 

QTD 
CAR
GO 

VAGA
S 

VENC. 
INICIAL 

(R$) 

A
P

O
IO

 E
S

P
E

C
ÍF

IC
O

 À
O

 E
X

E
C

U
T

IV
O

 

ATIVIDADES DE 
SAÚDE E 

ASSISTÊNCIA 

Médico 
Cirurgião 

Nível Superior e 
Registro no 
Conselho da 

Classe 

05 05 
11.000,0

0 

Odontólogo 06 06 
   
3.500,00 

Assistente 
Social 

06 06 3.500,00 

Veterinário 02 02 4.000,00 

Farmacêutico 02 02 3.500,00 

ATIVIDADES 
CONTÁBEIS 

Técnico em 
Contabilidad

e 

Ensino Médio 
Completo e 

Formação em 
curso técnico da 

área 
 

02 02 1.350,00 

ATIVIDADES 
AGROPECUÁRI

AS 

Técnico 
Agropecuário 

Ensino Médio 
Completo e 

Formação em 
curso técnico da 

área 
 

05 05 1.350,00 

Engenheiro 
Agrônomo 

Nível Superior e 
Registro no 
Conselho da 

Classe 

02 02 3.500,00 

 

Fiscal 
Ambiental 

Ensino Médio 
Completo 

10 10 

1.350,00 

Técnico 
Florestal 

Ensino Médio 
Completo 

Formação em 
curso técnico da 

área 
 

04 04 

Técnico de 
Aquicultura e 

pesca 
04 04 
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LEI MUNICIPAL Nº. 275/2017 

 

Anexo II – Comissionados 

N.° de 

Ordem  

CARGOS / SÍMBOLO  Quant.  Venc. 

R$ 

1 

ASSESSORAMENTO SUPERIOR CC-1 05 

4.000,00 

1.01 Ouvidor do Município  1 

1.02 Representante Geral do Município 1 

1.03 Chefe de Gabinete do Prefeito 1 

1.03 Gerente Executivo do Serviço de 

Abastecimento de Água 

1 

2 

 ASSESSORAMENTO E DIREÇÃO SUPERIOR 

CC-2 

17 

2.500,00 

2.01 Assessor Especial I 5 

2.02 Coordenador do Setor de Convênio   2 

2.03 Coordenador Administrativo 1 

2.04 Coordenador Administrativo do Meio 

Ambiente 

1 

2.05 Coordenador de Programas e Projetos 

Sociais 

1 

2.06 Coordenador de Programas Especiais de 

Saúde 

1 

2.07 Coordenador da Atenção Básica 1 

2.08 Coordenador de Vacinação 1 

2.09 Coordenador de Endemias 1 

2.10 Coordenador de Vigilância Sanitária 1 

2.11 Gerente da Fábrica de Gelo 1 

2.12 Gerente do Setor de Recursos Humanos 1 

3 

ASSESSORAMENTO E DIREÇÃO CC-3 28 

1.350,00 
3.01Assessor Especial II  10 

3.02 Tesoureiro 1 

3.03 Diretor do Departamento de Comunicação  1 

Engenheiro 
Florestal 

Nível Superior e 
Registro no 
Conselho da 

Classe 

02 02 3.500,00 

Engenheiro 
de Pesca 

02 02 3.500,00 

ATIVIDADES 
JURÍDICAS 

Procurador 

Nível Superior e 
Registro no 
Conselho da 

Classe 

02 02 4.000,00 



 
 

ESTADO DO AMAZONAS 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 

GABINETE DA PREFEITA 
3.04 Diretor do Departamento de Arrecadação 1 

3.05 Diretor do Departamento de Contabilidade 1 

3.06 Diretor do Departamento de Geração de 

Emprego 

1 

3.07 Diretor do Departamento Administrativo de 

Comunidades 

1 

3.08 Diretor do Departamento de Esgoto e 

Saneamento Básico 

1 

3.09 Diretor do Departamento de Fiscalização de 

Obras e Posturas 

1 

3.10 Diretor do Departamento de Fiscalização de 

Obras e Posturas 

1 

3.11 Diretor do Departamento de Transporte 1 

3.12 Diretor do Departamento de Fiscalização e 

Licenciamento de Obras Públicas 

1 

3.13 Diretor do Departamento de Manutenção de 

Prédios Públicos 

1 

3.14 Diretor do Departamento de Abastecimento 

e Escoamento de Produção 

1 
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3 

3.15 Diretor do Departamento de Fiscalização de 

Mercados e Feiras 
1 

1.350,00 

3.16 Diretor do Departamento de Assistência ao 

Produtor Rural  
1 

3.17 Diretor do Departamento de Florestal, 

Aquicultura e Pesca 
1 

3.18 Diretor do Departamento de Assistência 

Social 
1 

3.19 Diretor do Departamento de Saúde Pública 1 

4 

 DIREÇÃO INTERMEDIÁRIA CC-4 22 

1.200,00 

4.01 Chefe de Cerimonial 1 

4.02 Chefe da Junta de Serviço Militar 1 

4.03 Chefe do Setor de Materiais e Patrimônio  1 

4.04 Chefe do Setor de Protocolo   1 

4.05 Chefe do Setor de Arquivo Público  1 

4.06 Chefe do Setor de Tributação 1 

4.07 Chefe do Setor de Manutenção de Máquinas 1 

4.08 Chefe do Setor de Cadastro Rural 1 

4.09 Chefe do Setor de Assentamento Rural 1 

4.10 Chefe do Setor de Terras Urbanas e Rurais 1 

4.11 Chefe do Setor de Fiscalização de 

Abastecimento 
1 



 
 

ESTADO DO AMAZONAS 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 

GABINETE DA PREFEITA 
4.12 Chefe do Setor de Produção Rural 1 

4.13 Chefe do Setor de Fiscalização Ambiental 1 

4.14 Chefe do Setor de Serviços Gerais 1 

4.15 Chefe do Setor de Limpeza Pública 1 

4.16 Chefe do Setor de Urbanismo 1 

4.17 Chefe do Setor de Pesquisas Sociais 1 

4.18 Chefe do Setor de Atendimento a Mulher 1 

4.19 Chefe do Setor de Atendimento à Criança e 

ao Adolescente 
1 

4.20 Chefe do Setor de Assistência ao Portador 

de Deficiência  
1 

4.21 Chefe do Setor de Benefícios 1 

4.22 Chefe do Setor de Farmácia 1 

5 

ASSISTÊNCIA CC-5 05 

1.100,00 

5.01 Administrador de Praças e Logradouros  1 

5.02 Administrador de Cemitério 1 

5.03 Administrador da Rodoviária  1 

5.04 Administrador do Porto  1 

5.05 Administrador do Matadouro Público 1 

TOTAL  77  
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Anexo III - Função Gratificada 

NOMENCLATURA – SÍMBOLO Símbol

o 

QTD VALOR R$ 

Função Gratificada de Supervisor – FGS  FG-1 22 700,00 

Função Gratificação de  Coordenador–FGC FG-2 61 500,00 

Função Gratificação de Chefe de Divisão– FGD FG-3 40 300,00 

 

Anexo IV – Quadro em Extinção 

Situação Cargos Escolaridade Qtde. 

Servidores Não 

Concursados, 

Estáveis (Art. 19 da 

ADTC) 

Auxiliar de Serviços 

Gerais 

Nível Fundamental 

Completo  

02 

Situação Cargos Escolaridade Qtde. 

 

 

 

Motorista Fluvial Nível Fundamental 

Incompleto  

05 

Lavadeira  06 



 
 

ESTADO DO AMAZONAS 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 

GABINETE DA PREFEITA 
 

 

Cargos efetivos, 

Criados pela Lei n. 

201/2011 

Auxiliar de 

Enfermagem 

 10 

Auxiliar Sanitarista  03 

Auxiliar de Farmácia   03 

Auxiliar de 

Assistente Social A, 

B, C,D, E  

Nível Médio Completo  04 

Auxiliar de 

Contabilidade A, B, 

C,D,E 

Nível Médio Completo  03 

Fiscal de Obras e 

Postura 

Nível Médio Completo 03 

Mecânico   05 

Operador de 

Transmissora de TV 

 10 

0perador de 

Maquinas portáteis 

 10 
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Anexo V - Equivalência Funcional 

SERVIDORES NÃO CONCURSADOS ESTÁVEIS - NÍVEL FUNDAMENTAL 

Situação em 27.11.2017 Situação Atual 

Auxiliar de Serviços Gerais Auxiliar de Serviços Gerais 

SERVIDORES NÃO CONCURSADOS ESTÁVEIS - NÍVEL MÉDIO 

Situação em 27.11.2017 Situação Atual 

Assistente Administrativo  
Assistente Administrativo 

Professor I-A 

SERVIDORES ADMITIDOS PELO ART. 37, IX DA CR/88 – NÍVEL FUNDAMENTAL 

Situação em 27.11.2017 Situação Atual 

Auxiliar de Serviços Gerais Auxiliar de Serviços Gerais  

SERVIDORES ADMITIDOS PELO ART. 37, IX DA CR/88 – NÍVEL MÉDIO 

Situação em 27.11.2017 Situação Atual 

Assistente Administrativo  

                Assistente Administrativo  Professor I-A 

 

 

 

 

 



 
 

ESTADO DO AMAZONAS 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 

GABINETE DA PREFEITA 
Anexo VI – Tempo de serviço necessário para progressão vertical e horizontal 

               

Nível 

Classe 

I II III IV V 

A 00 a 03 anos 03 anos e 01 

dia até 05 

anos 

05 anos e 01 

dia até 07 

anos 

07 anos e 

01 dia até 

09 anos 

09 anos e 

01 dia até 

11anos 

B 11 anos e 01 

dia até 13 

anos 

13 anos e 01 

dia até 15 

anos 

15 anos e 01 

dia até 17 

anos 

17 anos e 

01 dia até 

19 anos 

19 anos e 

01 dia até 

21 anos 

C 21 anos e 01 

dia até 23 

anos 

23 anose 01 

dia até 25 

anos 

25 anos e 01 

dia até 27 

anos 

27 anos e 

01 dia até 

29 anos 

29 anos e 

01 dia até 

31 anos 

D 31 anos e 01 

dia até 33 

anos 

33anos e 01 

dia até 35 

anos 

+ 35 anos - - 
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Anexo VII – Progressão vertical e horizontal e Valores de Referência para 

Equivalência Remuneratória  

 

Tabela 01 - Vencimento: Ensino Fundamental Incompleto 

Nível 
Classe 

I II III IV V 

A R$ 1.030,00 R$ 1.050,60 R$ 1.071,61 R$ 1.093,04 R$ 1.114,91 

B R$ 1.137,20 R$ 1.159,95 R$ 1.183,15 R$ 1.206,81 R$ 1.230,95 

C R$ 1.255,56 R$ 1.280,68 R$ 1.306,29 R$ 1.332,41 R$ 1.359,06 

D R$ 1.604,71 R$ 1.652,85 - - - 

 

Tabela 02 -Vencimento: Ensino Médio Completo  

 

Tabela 03: Ensino Médio Completo, formação em Curso Técnico da Área. 

Nível 
Classe 

I II III IV V 

A R$ 1.050,00 R$ 1.081,50 R$ 1.113,95 R$ 1.147,36 R$ 1.181,78 

B R$ 1.217,24 R$ 1.253,75 R$ 1.291,37 R$ 1.330,11 R$ 1.370,01 

C R$ 1.411,11 R$ 1.453,45 R$ 1.497,05 R$ 1.541,96 R$ 1.588,22 

D R$ 1.635,87 R$ 1.684,94 - - - 

 



 
 

ESTADO DO AMAZONAS 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 

GABINETE DA PREFEITA 
Tabela 04 – Vencimento: Nível Superior, Engenheiro Civil, Enfermeiro, Bioquímico,  

Odontólogo, Farmacêutico, Engenheiro Agrônomo, Engenheiro Florestal e Engenheiro de 

Pesca. 

Nível 
Classe 

I II III IV V 

A R$ 3.500,00 R$ 3.605,00 R$ 3.713,15 R$ 3.824,54 R$ 3.939,28 

B R$ 4.057,46 R$ 4.179,18 R$ 4.304,56 R$ 4.433,70 R$ 4.566,71 

C R$ 4.703,71 R$ 4.844,82 R$ 4.990,16 R$ 5.139,87 R$ 5.294,06 

D R$ 5.452,89 R$ 5.616,47 - - - 

 

Tabela 05 – Vencimento: Nível Superior, Nutricionista, Fisioterapeuta, Psicólogo, 

Assistente Social. 

Nível 
Classe 

I II III IV V 

A R$ 3.500,00 R$ 3.605,00 R$ 3.713,15 R$ 3.824,54 R$ 3.939,28 

B R$ 4.057,46 R$ 4.179,18 R$ 4.304,56 R$ 4.433,70 R$ 4.566,71 

C R$ 4.703,71 R$ 4.844,82 R$ 4.990,16 R$ 5.139,87 R$ 5.294,06 

D R$ 5.452,89 R$ 5.616,47 - - - 

 

Tabela 06 – Vencimento: Nível Superior, Biomédico, Veterinário e Procurador. 

Nível 
Classe 

I II III IV V 

A R$ 4.000,00 R$ 4.120,00 R$ 4.243,60 R$ 4.370,91 R$ 4.502,04 

B R$ 4.637,10 R$ 4.776,21 R$ 4.919,50 R$ 5.067,08 R$ 5.219,09 

C R$ 5.375,67 R$ 5.536,94 R$ 5.703,04 R$ 5.874,13 R$ 6.050,36 

D R$ 6.231,87 R$ 6.418,83 - - - 

 

Tabela 07 – Vencimento: Nível Superior, Médico Clínico Geral, Médico Cirurgião. 

Nível 
Classe 

I II III IV V 

A R$ 11.000,00 R$ 11.330,00 R$ 11.669,90 R$ 12.020,00 R$ 12.380,60 

B R$ 12.752,01 R$ 13.134,58 R$ 13.528,61 R$ 13.934,47 R$ 14.352,51 

C R$ 14.783,08 R$ 15.226,57 R$ 15.683,37 R$ 16.153,87 R$ 16.638,49 

D R$ 17.137,64 R$ 17.651,77 - - - 
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Anexo VIII – Atribuições e Requisitos Básicos dos Cargos 

CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 



 
 

ESTADO DO AMAZONAS 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 

GABINETE DA PREFEITA 

 ATRIBUIÇÕES: Executar serviços gerais de conservação e limpeza; Zelar pela 
conservação e guarda do material de serviço; Coletar o lixo e colocá-lo em recipiente 
apropriado para ser transportado; Receber e transmitir mensagens; Ligar e desligar ar 
condicionado, ventiladores e luzes, no início e término do expediente; Conduzir objetos, 
utensílios, correspondências, documentos de expediente interna e externamente; Receber 
e distribuir a correspondência da Prefeitura e de seus servidores;  

REQUISITOS: Nível Fundamental Incompleto. 

 

 

CARGO: GARI 

ATRIBUIÇÕES: Executar os serviços de limpeza, conservação de ruas, avenidas e 
logradouros e prédios públicos. Ajardinar as áreas circundantes dos prédios da Prefeitura; 
Manter os gramados limpos e as plantas tratadas e periodicamente podadas; Efetuar a 
remoção de entulhos das áreas internas e externas ou circundantes dos prédios públicos 
municipais. 

REQUISITOS: Nível Fundamental Incompleto. 

 

 

CARGO: VIGIA  

ATRIBUIÇÕES: Compreende as atribuições que se destinam a controlar a entrada e saída 

de pessoas dos prédios públicos, dar informações encaminhar aos setores competentes e 

zelar pela segurança de bens e pessoas. Atender as pessoas, prestar informações o 

resolver problemas que estejam ao seu alcance; Pedir a identificação de todas as pessoas 

estranhas ao prédio, não permitindo o acesso sem o cumprimento dessa exigência, a não 

ser, por ordem da chefia; Adotar rigorosa vigilância na entrada e saída dos servidores, 

visando a segurança do edifício;  Anotar e fazer o registro das irregularidades ocorridas no 

seu horário de serviço; Exigir a identificação dos prestadores de serviços de manutenção 

e consertos,  Fiscalizar e recomendar que as pessoas se abstenham de condutas 

perigosas ou anti-higiênicas.  

REQUISITOS: Ensino Fundamental Incompleto. 

 

 

CARGO: GUARDA MUNICIPAL 

ATRIBUIÇÕES: Controlar a entrada e saída de pessoas dos prédios públicos, dar 

informações, encaminhar aos setores competentes e zelar pela segurança de bens e 

pessoas. Pedir a identificação de todas as pessoas estranhas ao prédio, não permitindo o 

acesso sem o cumprimento dessa exigência, a não ser, por ordem da chefia; Realizar 



 
 

ESTADO DO AMAZONAS 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 

GABINETE DA PREFEITA 
rondas ostensivas em vias e logradouros públicos, na prevenção de delitos; Organizar o 

trânsito de pedestres e veículos em vias públicas; Adotar rigorosa vigilância na entrada e 

saída dos servidores que possuam chaves individuais e reclamar daqueles que sejam 

descuidados, visando a segurança do edifício; Controlar a entrada e saída de veículos da 

garagem do prédio onde trabalha; Manter em sua mesa de trabalho rigorosamente em dia 

uma relação de todos os telefones de firmas e pessoas que cuidam da manutenção dos 

equipamentos, bem como da Eletrobrás, Corpo de Bombeiros, Telefônica, extintores, 

Delegacia de Polícia, fornecedores de material de limpeza, a fim de estar preparado para 

qualquer eventualidade de chamada; Anotar e fazer o registro das irregularidades 

ocorridas no seu horário de serviço; Ajudar os servidores e o público em geral na 

condução de processos, pacotes e outros objetos pesados; Exigir a identificação dos 

prestadores de serviços de manutenção e consertos, assim como de ligar e desligar 

telefones, fazer contagem de luz e gás, o que será feito apenas com o conhecimento da 

chefia e somente por pessoas credenciadas; Impedir ou comunicar à chefia a guarda de 

material ou outros objetos inflamáveis, explosivos, corrosivos, etc., nos compartimentos e 

instalações do prédio; Fiscalizar e recomendar que as pessoas se abstenham de condutas 

perigosas ou anti-higiênicas, como jogar cigarros acesos, cascas de frutas, lixo ou 

qualquer objeto nas áreas internas e externas do edifício, registrando e comunicando à 

chefia tais abusos e informando os nomes dos infratores;  

REQUISITO: Ensino Fundamental Incompleto. 

 

 

MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES, CNH – B/C 

ATRIBUIÇÕES: Conduzir automóveis e outros veículos destinados ao transporte de 

pessoas e/ou materiais; Manter o veículo lubrificado, lavado e abastecido; efetuar 

consertos de emergência nos veículos que dirige e submeter o mesmo à periódica; 

Informar ao mecânico quanto aos defeitos apresentados pelos veículos; comunicar à 

autoridade a que estiver subordinado qualquer anormalidade que, porventura, o veículo 

apresente; Executar atribuições correlatas. 

REQUISITO: Ensino Fundamental Incompleto. 

 

 

MOTORISTA DE VEÍCULOS PESADOS, CNH – D/E 

ATRIBUIÇÕES: Dirigir veículos leves e pesados (automóveis, ônibus, caminhões, carretas 
e outros correlatos), transportando pessoas e materiais; Verificar, diariamente, o estado 
do veículo, vistoriando pneumáticos, direção, freios, nível de água e óleo, bateria, 
radiador, combustível, sistema elétrico e outros itens de manutenção, para certificar-se de 
suas condições de funcionamento; Recolher passageiros em lugares e horas 
predeterminados, conduzindo-os pelos itinerários estabelecidos, conforme instruções 
específicas; Realizar viagens para outras localidades, segundo ordens superiores e 
atendendo às necessidades dos serviços, de acordo com o cronograma estabelecido; 



 
 

ESTADO DO AMAZONAS 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 

GABINETE DA PREFEITA 
Recolher o veículo à garagem quando concluído o serviço, comunicando, por 
escrito,qualquer defeito observado e solicitando os reparos necessários, para assegurar 
seu bom estado; Responsabilizar-se pela segurança de passageiros, mediante 
observância do limite de velocidade e cuidados ao abrir e fechar as portas nas paradas do 
veículo; Zelar pela segurança e conservação da carga transportada, verificando sua 
embalagem e fixação no veículo; Zelar pela guarda, conservação e limpeza do veículo, 
para que seja mantido em condições regulares de funcionamento; Executar outras 
atividades correlatas. 

REQUISITO: Ensino Fundamental Incompleto. 

 

 

 

MOTORISTA FLUVIAL 

ATRIBUIÇÕES: Executar, sob supervisão imediata, serviços de convés, leme e vigia. 
Auxiliar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão. Governar o timão da embarcação, 
fazendo quartos de leme, sempre que necessário, para conduzi-la no rumo traçado. 
Efetuar manobras, lançando cabos ao cais ou passando-os nos guinchos, soltando-os e 
recolhendo-os para possibilitar o reboque, a atracação e desatracação da embarcação no 
cais. Proceder a amarração e desamarração dos aparelhos de força para operação de 
carga e descarga. Exercer a vigilância da embarcação, montando guarda em postos 
prefixados e impedindo a penetração de pessoas estranhas, solicitando auxílio quando 
necessário. Cooperar nos serviços de carga e descarga, indicando o local de colocação 
dos volumes embarcados. Auxiliar o embarque e desembarque de passageiros, 
orientando sua movimentação para possibilitar uma correta e rápida acomodação. Exercer 
serviços de picagem de ferrugem e pintura das superfícies metálicas da embarcação. 
Manter em perfeitas condições de uso as embarcações de salvatagem, os equipamentos 
de segurança e de movimentação da carga, fazendo cortes e emendas de cabos e outros 
reparos necessários. Auxiliar o Mestre nos serviços de convés, distribuindo e recolhendo 
os materiais utilizados. Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de 
complexidade associadas ao ambiente organizacional. 

REQUISITO: Ensino Fundamental Completo e Carteira de Habilitação Fluvial;  

 

 

COMANDANTE DE EMBARCAÇÃO 

ATRIBUIÇÕES: Comandar e imediatar pequenas embarcações, auxiliando o comandante 
na administração de bordo e no serviço de manobras; transportar cargas e passageiros; 
realizar manobras, serviços e manutenção no convés; operar máquinas; realizar 
manutenção preventiva e corretiva da praça de máquinas e aplicar procedimentos de 
segurança. Auxiliar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão. Coordenar e auxiliar 
na arrumação de carga no convés, orientando quanto aos setores que afetam a 
segurança da embarcação. Determinar as providências necessárias para que as 



 
 

ESTADO DO AMAZONAS 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 

GABINETE DA PREFEITA 
embarcações de salvatagem e os equipamentos de combate a incêndio estejam em 
condições de uso. Medir a profundidade da água, de acordo com as instruções do 
superior imediato, utilizando a linha e aparelho de prumo. Determinar a execução dos 
serviços de limpeza e conservação da Seção de Convés. Comunicar a necessidade de 
reparo, substituição de peças e suprimento de materiais para o bom desempenho dos 
trabalhos, mantendo estes sob sua guarda e responsabilidade. Zelar pelo bom 
funcionamento dos aparelhos de manobra do convés. Manter sob sua guarda e 
responsabilidade todo material destinado ao serviço de convés. Tirar, eventualmente, 
serviços de quatro, quando em viagem, e de divisão, com a embarcação atracada ou 
fundeada. Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade 
associadas ao ambiente organizacional. 

REQUISITO: Ensino Fundamental Completo e Carteira de Habilitação Fluvial; 

 

 

 

PEDREIRO 

ATRIBUIÇÕES: Verificar as características das obras, examinando plantas e 
especificações técnicas; orientar na escolha do material apropriado e na melhor forma de 
execução do trabalho; orientar na composição de mistura, cimento, areia, cal, pedra, 
dosando as quantidades para obter a argamassa desejada; Assentar tijolos, ladrilhos e 
materiais afins; Construir alicerce, levantar paredes, muros e construções similares; 
Rebocar estruturas construídas; Realizar trabalhos de manutenção corretiva de prédios, 
calçadas e estruturas semelhantes; Montar e desmontar andaimes para execução de 
obras desejadas; Executar atividades correlatas. 

REQUISITO: Ensino Fundamental Incompleto. 

 

CARPINTEIRO 

ATRIBUIÇÕES: Construir, encaixar e montar, no local das obras, armações de madeira, 
utilizando processos e ferramentas adequadas para compor alvenarias, armações de 
telhado, andaimes e elementos afins; Instalar e ajuntar esquadrias de madeira a outras 
peças, tais como: janelas, portas, escadas, rodapés, divisória, forro e guarnições; 
Construir formas de madeira para concretagem; Reparar ou substituir elementos e peças 
desajustadas ou deterioradas e fixar as partes soltas; Afiar ferramentas de corte; Zelar 
pela segurança e bom estado dos instrumentos e materiais utilizados em Serviço; 
Elaborar a lista de materiais existentes e a lista de compras; Executar outra tarefas 
correlatas que lhe forem determinadas. 

REQUISITO: Ensino Fundamental Incompleto. 

 

MECÂNICO 

ATRIBUIÇÕES: Fazer a manutenção de veículos, máquinas e equipamentos de 



 
 

ESTADO DO AMAZONAS 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 

GABINETE DA PREFEITA 
propriedade do Município; Fazer a limpeza e lubrificação dos veículos, máquinas e 

equipamentos; Fazer o abastecimento; Executar pequenos consertos; Verificar o estoque 

de peças e providenciar a reposição. REQUISITO: Ensino Fundamental Incompleto. 

 

OPERADOR DE SISTEMA HIDRÁULICO  

ATRIBUIÇÕES: Instalar equipamentos de distribuição de água; Ligar e desligar os 
equipamentos do sistema de distribuição de água; Fiscalizar o consumo regular de água; 
Fazer a manutenção do sistema público, com a realização de reparos periódicos na rede 
de distribuição; Realizar a manutenção e operacionalização de bombas de captação de 
águas subterrâneas em poços artesianos públicos; REQUISITO: Ensino Fundamental 
Incompleto. 

 

OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS 

ATRIBUIÇÕES: Executar trabalho de operação com patrol, pá-mecânica, rolo compressor, 
retro-escavadeira, tratores em geral e outras máquinas pesadas assemelhadas; Informar 
ao mecânico quanto aos defeitos apresentados pelas máquinas; Comunicar ao chefe 
imediato a que estiver subordinado, qualquer anormalidade que, porventura, a máquina 
apresente; Manter a máquina lubrificada, lavada e abastecida; Sugerir medidas para 
melhor aproveitamento dos equipamentos que opera; Executar atribuições correlatas. 

REQUISITO: Ensino Fundamental Incompleto. 

 

AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO 

ATRIBUIÇÕES: suas atividades consistem em fazer recepção do paciente; efetuar ficha 
clínica; organização de arquivo; Preparo e manutenção das salas de atendimento com 
suprimento do material necessário; isolamento do campo operatório; Manipulação e 
classificação de materiais odontológicos; Revelação e montagem de radiografias intra-
orais; Preparo do paciente para o atendimento; Auxílio no atendimento: instrumentação do 
cirurgião-dentista e/ou do técnico de higiene bucal junto à cadeira operatória; Aplicação de 
métodos preventivos para controle de cárie dental e doenças periodontais; Orientação ao 
paciente sobre higiene bucal; Confecção de modelos em gesso. 

REQUISITO: Segundo Grau Completo e capacitação na área com Registro no Órgão de 
Classe competente. 

 

 

AGENTE DE SAÚDE 

ATRIBUIÇÕES: Realizar ações básicas de saúde, acompanhamento a pacientes em 
tratamento nas unidades de atendimento à saúde, realizando reuniões de grupos ou 



 
 

ESTADO DO AMAZONAS 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 

GABINETE DA PREFEITA 
outras modalidades; Desenvolver atividades de educação em saúde individual e coletiva; 
Desenvolver outras atividades pertinentes com a sua formação; Organizar as fichas de 
pacientes em tratamento; Registrar as atividades desenvolvidas no seu trabalho e 
encaminhá-las à coordenação municipal de saúde.  

REQUISITO: Ensino Médio Completo e haver concluído, com aproveitamento, curso 

introdutório de formação inicial e continuada; 

 

 

AGENTE DE ENDEMIAS 

ATRIBUIÇÕES: Pesquisas de vetores nas fases larvária e adulta; Eliminação de 
criadouros / depósitos positivos através de remoção, destruição, vedação, entre outros; 
Tratamento focal e borrifações com equipamentos portáteis;  Distribuição e recolhimento 
de coletores de fezes; Coleta de amostras de sangue de cães: Registro das informações 
referentes às atividades executadas em formulários específicos; Orientação da população 
com relação aos meios de evitar a proliferação de vetores; Encaminhamento aos serviços 
de saúde dos casos suspeitos de doenças endêmicas. Outras atividades de vigilância, 
prevenção e controle de doenças e promoção da saúde desenvolvidas em conformidade 
com as diretrizes definidas pelas normas gerais do Ministério da Saúde. 

REQUISITO: Ensino Médio Completo e haver concluído, com aproveitamento, curso 

introdutório de formação inicial e continuada; 

 

 

TÉCNICO EM ANÁLISES CLÍNICAS 

ATRIBUIÇÕES: suas atividades consistem em realizar a coleta de material, empregando 
técnicas adequadas para proceder aos testes, exames e amostras de laboratório; 
proceder a exames de fezes, urina, sangue e outras secreções, empregando as técnicas 
apropriadas para possibilitar a leitura microscópica e o diagnóstico laboratorial; Efetuar 
testes de sensibilidade alérgica; Efetuar a interpretação dos resultados dos exames, 
análises e testes baseando-se em tabelas científicas; Manipular substâncias químicas, 
dosando-as de acordo com as especificações para obter os reativos necessários à 
realização dos testes, análises e provas de laboratório.; Assegurar a integridade física e 
fisiológica do material coletado e a exatidão dos exames e testes laboratoriais; Registrar e 
arquivar cópias dos resultados dos exames; Zelar pela assepsia, conservação e 
recolhimento do material utilizado no laboratório. 

REQUISITO: Ensino Médio Completo e Formação no curso técnico da área.  

 

TÉCNICO DE ENFERMAGEM 

ATRIBUIÇÕES: Executar curativos, inalações, administração de medicamentos, remoção 



 
 

ESTADO DO AMAZONAS 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 

GABINETE DA PREFEITA 
de pontos e outros procedimentos, segundo prescrição médica; Preparar pacientes para 
consulta; Verificar os sinais vitais; Atualizar prontuários; Cuidar da adequada utilização e 
conservação de materiais, equipamentos e medicamentos da unidade, bem como controle 
de estoque; Colaborar em programas de educação para saúde, no levantamento de dados 
para elaboração de relatórios; Participar do planejamento, programação, orientação e 
supervisão das atividades de assistência de Enfermagem; Prestar cuidados diretos de 
Enfermagem a pacientes em estado grave; Participar dos programas de prevenção e 
controle das doenças transmissíveis em geral e de programas de. vigilância 
epidemiológica; Atuar na prevenção e controle sistemático da infecção hospitalar; Zelar 
pela prevenção e controle sistemático de danos físicos que possam ser causados a 
pacientes durante a assistência de saúde; Executar atividades de assistência de 
Enfermagem, excetuadas as privativas do Enfermeiro; Integrar a equipe de saúde; 
Executar outras atividades de mesma natureza e grau de complexidade que lhe forem 
determinadas. 

REQUISITO: Formação específica em nível de 2° grau e Registro no COREN 

 

TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES 

ATRIBUIÇÕES: Calcular, orçar, dirigir e fiscalizar a construção, reformas e ampliações de 
edifícios públicos, estradas vicinais, praças de esportes e as obras complementares 
respectivas; executar projetos urbanísticos, elaborar orçamentos para construção de 
prédios públicos e praças de esportes, cálculos de estruturas de concreto armado e 
metálicas em edifícios públicos; realizar em laboratórios especializados estudos, ensaios e 
pesquisas relacionadas com o aproveitamento de matérias primas, processos de 
industrialização ou de aplicação de produtos variados; fazer cálculos específicos para a 
confecção de mapas e registros cartográficos; elaborar laudo de avaliação para fins 
administrativos, fiscais ou judiciais, mediante vistoria dos imóveis; examinar processos e 
emitir pareceres de caráter técnico; prestar informações a interessados; acompanhar 
execução do plano diretor; inspecionar estabelecimentos industriais, comerciais, 
laboratórios, hospitais, obras e proceder a fiscalização; desempenhar tarefas afins. 

REQUISITO: Curso técnico em Edificações e registro no CREA. 

 

 

TÉCNICO AGROPECUÁRIO 

ATRIBUIÇÕES: Fazer o detalhamento de programas de trabalho, observando normas 

técnicas e de segurança no meio rural; Prestar assistência técnica no estudo e 

desenvolvimento de projetos e pesquisas tecnológicas ou nos trabalhos de vistoria, 

perícia, avaliação e arbitramento,sob supervisão de um profissional de nível superior; 

Coletar dados de natureza técnica; Projetar detalhes de construções rurais; Administrar 

propriedades rurais da Prefeitura; Manejar e regular máquinas e implementos agrícolas; 

Dar assistência técnica na aplicação de produtos especializados; Executar e fiscalizar os 

procedimentos compreendidos desde o preparo do solo até a colheita, armazenamento, 

comercialização dos produtos agropecuários; Colaborar nos procedimentos de 

multiplicação de sementes e mudas, bem como em serviços de drenagem e irrigação; 



 
 

ESTADO DO AMAZONAS 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 

GABINETE DA PREFEITA 
Conduzir equipes de instalação, montagem e manutenção de equipamentos agrícolas em 

instalações rurais; Executar trabalhos de mensuração e controle de qualidade; Dar 

assistência técnica na compra, venda e utilização de equipamentos em materiais 

agropecuários, assessorando, padronizando, mensurando e orçando; Exercer a 

fiscalização de produtos de origem vegetal, animal e agroindustrial; Executar outras 

atividades correlatas. 

REQUISITO: Ensino Médio Completo 

 

 

TÉCNICO FLORESTAL 

ATRIBUIÇÕES: Coletar dados em campo. Atuar na produção de mudas florestais, 
extração e no beneficiamento da madeira. Executar o processo de produção, manejo 
sustentável e industrialização dos recursos de origem florestal. Orientar a prática florestal 
de menor impacto ambiental. Inventariar florestas. Administrar unidades de conservação e 
de produção florestal. Atuar na preservação e conservação ambiental de projetos 
florestais. realizar visitas/vistorias junto a proprietários rurais envolvidos em projetos de 
restauração florestal; acompanhar todas as fases de implantação e manutenção de 
projetos de restauração florestal na referida região, seguindo o cronograma de 
intervenção apresentado pelos prestadores de serviços contratados; elaborar relatórios 
mensais, descrevendo a situação atual do plantio e orientar os prestadores de serviço a 
respeito dos próximos passos para a continuidade do processo de restauração; coletar e 
digitalizar as informações coletadas em Excel, internet e em sistema de gerenciamento; 
•registrar as vistorias através de preenchimento de ficha de campo e levantamento 
fotográfico, e, utilização de vants; 

REQUISITO: Ensino Médio Completo 

 

 

TÉCNICO DE AQUICULTURA E PESCA 

ATRIBUIÇÕES: Realizar tarefas auxiliares de orientação, supervisão e coordenação de 
trabalhos de pesca e aquicultura, compreendendo acompanhamento de programas, 
assistência técnica, inspeção, fiscalização e classificação de produtos e subprodutos de 
origem animal. 

REQUISITO: Ensino Médio Completo 

 

 

TÉCNICO EM CONTABILIDADE 

ATRIBUIÇÕES: Elaborar folha de pagamento e balancetes mensais; Escriturar movimento 
de cheques; Organizar boletins de receitas e despesas; Fazer averbações e conferir 
mapas de despesas e de receitas; Operar máquinas de calcular, efetuando cálculos 



 
 

ESTADO DO AMAZONAS 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 

GABINETE DA PREFEITA 
financeiros e de custos; Utilizar o computador para digitar os documentos financeiros; 
Colaborar na organização do plano de contas; Proceder à prestação, aos acertos e 
ajustes de contas em geral; Organizar a identificação e o registro do patrimônio do 
Município; Participar dos treinamentos determinados pela Prefeitura; Executar outras 
tarefas correlatas. 

REQUISITO: Curso completo de Técnico de Contabilidade de nível médio. 

 

FISCAL AMBIENTAL 

ATRIBUIÇÕES: faz vistorias e fiscalização em atividades potencialmente poluidoras com 
finalidade de emissão e controle dos Alvarás de Localização e Funcionamento. Auxilia as 
demais secretarias fazendo a interface das atividades dessas e seus os aspectos 
ambientais. Faz vistorias e emite parecer para definir as autorizações de abate, 
substituição 5 ou poda de árvores quando solicitados. Auxilia no controle e monitoramento 
das operações das ETA’s e Aterro Sanitário ETE’s. 

REQUISITO: Ensino Médio Completo 

 

FISCAL DE TRIBUTOS 

ATRIBUIÇÕES: suas atividades consistem em avaliar imóveis para fins tributários e 
lançamentos de impostos e taxas; vistoriar imóveis; Seguir a orientação de decretos e leis 
tributárias; Fiscalizar o correto recolhimento do ISS; Efetuar diligências e levantamentos 
para instrução de processos; Examinar e analisar livros fiscais, talonários, balanços e 
outros documentos; Orientar contribuintes; Elaborar estudos, pesquisas e propostas com 
o objetivo de aprimorar a arrecadação dos tributos municipais; Efetuar pesquisa imobiliária 
para atualização da Planta de Valores Genéricos; Fiscalizar o cumprimento das 
obrigações tributárias de estabelecimentos comerciais, industriais e prestadores de 
serviços; Emitir notificações, intimações ou multas, quando necessário. 

REQUISITO: Ensino Médio Completo 

 

FISCAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

ATRIBUIÇÕES: fiscalizar casas comerciais, mercados, feiras e outros estabelecimentos 
públicos ou privados, verificando as condições de higiene; Notificar os estabelecimentos 
que estão fora das especificações do órgão municipal de saúde; perceber condições 
inconvenientes que transgridam normas do Código de Posturas ou outras afins; advertir 
infratores; lavrar autos de infração; verificar a observância de posturas municipais 
relacionadas com obstrução das vias públicas, horário do comércio e outros assuntos 
correlatos; fiscalizar gêneros alimentícios ou produtos colocados à venda; fiscalizar o 
transporte coletivo; atender reclamações sobre infrações cometidas; preparar relatórios de 
suas atividades; orientar o contribuinte no cumprimento das normas fiscais. 

REQUISITO: Ensino Médio Completo 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 
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FISCAL DE ABASTECIMENTO E PRODUÇÃO 

ATRIBUIÇÕES: -Proceder à fiscalização nas unidades de abastecimento municipais, 
inspecionando os produtos quanto a preço e qualidade, para fazer cumprir as normas 
relativas à comercialização de alimentos; - Orientar os feirantes na montagem e 
desmontagem das barracas, verificando a metragem, o alinhamento, a cobertura com lona 
padronizada, a documentação para o exercício da atividade, o uso de jalecos, o 
acondicionamento, a utilização de etiquetas de preços e a correta exposição das 
mercadorias, a fim de assegurar o cumprimento das normas vigentes; - Inspecionar a 
qualidade das mercadorias expostas; - Notificar, autuar e multar o feirante em situação 
irregular, a fim de garantir o perfeito funcionamento de feiras livres; - Acompanhar a 
demanda dos diversos produtos hortifrutigranjeiros, identificando os níveis de consumo e 
eventuais excedentes ou déficits; - Elaborar periodicamente mapas, gráficos, tabelas, 
relatórios e outros documentos demonstrativos, indicando dados e informações relativos 
ao volume de produtos comercializados, preços cobrados e movimento de consumidores, 
a fim de fornecer subsídios para previsões de consumo, bem como sobre a relação de 
notificações, autuações e presença de feirantes para efeito de controle do órgão; - Efetuar 
coleta de preços de produtos hortifrutigranjeiros nas unidades de abastecimento do 
Município; - Auxiliar na execução de tarefas de apoio administrativo aos programas de 
abastecimento comunitário, mantendo o cadastro de fornecedores atualizado, realizando 
levantamentos de preço e analisando à qualidade dos produtos; - Auxiliar nos serviços de 
informação e defesa do consumidor, recebendo e verificando denúncias, de acordo com a 
legislação em vigor; - Executar tarefas auxiliares na organização das unidades de 
abastecimento, conforme determinação da respectiva chefia; Autuar locais onde é 
praticado o abate clandestino de animais e/ou a produção irregular de produtos de origem 
animal, lavrando autos de infração, aplicando multas e apreendendo animais e materiais 
encontrados nestes locais, a fim de assegurar o cumprimento das leis vigentes; - Auxiliar 
no planejamento das unidades de abastecimento municipais referentes à sua localização, 
disponibilidade de produtos, demanda e demais características comerciais detectadas em 
levantamentos feitos pelos orientadores e/ou estudos científicos; - Realizar plantões 
fiscais e emitir relatórios sobre os resultados das fiscalizações efetuadas; - Efetuar 
plantões noturnos, quando necessário; - Conduzir veículo oficial para fiscalizar, 
inspecionar, diligenciar e executar atividades afins às do cargo;  

REQUISITO: Ensino Médio Completo 

 

 

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 

ATRIBUIÇÕES: suas atividades consistem em efetuar a instrução de processos e 
expedientes em assuntos de pessoal, material, patrimônio, transportes, serviços gerais, 
etc., próprios da unidade que estiver lotado; Elaborar relatórios, cartas, ofícios e demais 
correspondências e documentos da unidade, digitando ou datilografando textos; Arquivar 
e manter atualizados os arquivos e fichários de documentos da unidade, classificando-os 
de maneira adequada; Recepcionar pessoas, identificando-as e encaminhado aos setores 
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ou pessoas procuradas; Receber e efetuar ligações telefônicas; Elaborar gráficos e 
demonstrativos; Separar, classificar e registrar documentos, correspondências, materiais e 
outros; Receber, estocar, distribuir e inventariar os materiais de almoxarifado, controlando 
e acompanhando os níveis de estoque; 

REQUISITO: Ensino Médio Completo 

 

ENGENHEIRO CIVIL 

ATRIBUIÇÕES: suas atividades consistem em executar projetos, obras, planejamento, 
manutenção, operação e controle de sistemas de saneamento básico, infra-estrutura 
urbana e rural, sistema viário, etc, efetuando estudos, análises e elaboração de projetos 
civis; Elaborar normas técnicas; fiscalizar obras; Prestar apoio técnico no campo da 
engenharia às unidades da Prefeitura; Acompanhar e controlar serviços de engenharia 
realizados por terceiros; efetuar medição de obras. 

REQUISITO: Curso superior em Engenharia civil com registro no CREA. 

 

 

ENGENHEIRO AGRÔNOMO 

ATRIBUIÇÕES: Realizar atividades de nível superior que envolvam: o assessoramento 
aos membros do Ministério Público da União em processos administrativos e judiciais, 
compreendendo a realização de vistorias, perícias, avaliações, análise de documentos, 
realização de estudos técnicos, coleta de dados e pesquisas, prestando informações 
técnicas sob a forma de pareceres, laudos e relatórios em matérias da área de 
Engenharia Agronômica, indicando a fundamentação técnica, métodos e parâmetros 
aplicados; a atuação em processos administrativos e judiciais quando indicado pelo 
Ministério Público da União, bem como em projetos, convênios e programas de interesse 
do Ministério Público, em conjunto com outras instituições; a realização de trabalhos que 
exijam conhecimentos básicos e/ou específicos de informática; outras de mesma natureza 
e grau de complexidade que venham a ser determinadas pela autoridade superior. 

REQUISITO: Curso superior em Engenharia Agronômica, devidamente reconhecido e 

Registro Profissional no órgão de classe competente. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 
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ENGENHEIRO FLORESTAL 

ATRIBUIÇÕES: realização de estudos, análises, implantação, manutenção, manejo e 
utilização de plantações florestais e de florestas naturais. Elaboração de projetos de 
reflorestamento, fiscalização e recuperação de áreas degradadas, urbana e rural; suas 
atividades consistem em desenvolver estudos da flora, climas e solos, o manejo da fauna 
e de bacias hidrográficas, a recuperação de áreas degradadas, o manejo de parques, 
áreas naturais e ecossistemas urbanos; acompanhar os processos tecnológicos de 
madeiras a partir de propriedades anatômicas, físicas e mecânicas; utilização da 
biomassa florestal para a produção de energia; Prestar assistência a produtores rurais, 
orientando no plantio, adubação, cultura, colheita e beneficiamento de produtos agrícolas. 

REQUISITO: Curso superior em Engenharia Florestal, com registro no CREA. 

 

ENGENHEIRO DE PESCA 

ATRIBUIÇÕES: suas atividades consistem em executar projetos, planejamento, 
manutenção, operação e controle dos sistemas pesqueiro; efetuar estudos, análises e 
elaboração de projetos de manejo da pesca, Elaborar normas técnicas de conservação do 
pescado; fiscalizar o cumprimento da legislação pesqueira; Prestar apoio técnico no 
campo da engenharia de pesca; Acompanhar e controlar o estoque pesqueiro do 
município; Prestar assistência a criadores rurais; orientar os pescadores artesanais sobre 
o melhor aproveitamento e beneficiamento do pescado. 

REQUISITO: Curso superior em Engenharia Pesca, com registro no CREA. 

 

 

PSICÓLOGO 

ATRIBUIÇÕES: suas atividades consistem em dar assistência psicológica; Aplicar e 
avaliar testes psicológicos; Elaborar laudos psicológicos; Orientar a solução de desajustes 
sociais, profissionais e de aprendizagem; Efetuar entrevistas com pacientes; Promover a 
correção de distúrbios psíquicos, estudando características individuais e aplicando 
técnicas adequadas para restabelecer os padrões normais de comportamento e 
relacionamento humano; Promover a integração e o crescimento humano; Atuar no campo 
educacional contribuindo para o estabelecimento de currículos escolares e técnicas de 
ensino adequados; Entrevistar alunos da rede municipal de ensino identificando 
dificuldades de aprendizagem. 

REQUISITO: Curso superior completo em Psicologia com o respectivo registro 

profissional. 
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NUTRICIONISTA 

ATRIBUIÇÕES: suas atividades consistem em efetuar o planejamento e elaboração de 
cardápios e dietas especiais; preparar programas de educação e readaptação em matéria 
de nutrição; Acompanhar o preparo e distribuição de refeições; Acompanhar e controlar o 
recebimento de gêneros alimentícios e sua armazenagem; Elaborar mapa dietético, 
verificando no prontuário dos pacientes a prescrição de dieta; Participar do planejamento 
e execução de programas de nutrição e alimentação no âmbito da saúde pública; 
Acompanhar e orientar os trabalhos realizados pelo pessoal de cozinha. 

REQUISITO: Curso superior de em Nutrição com o respectivo registro profissional. 

 

 

ASSISTENTE SOCIAL 

ATRIBUIÇÕES: Atender ao público em geral, encaminhando aos setores competentes ou 
dando as orientações necessárias; Realizar diligências e visitas domiciliares e 
hospitalares a pessoas acometidas de doenças e outros agravos, sempre que solicitado; 
Fazer visitas a instituições que prestam atendimento a idosos, crianças e adolescentes, 
portadores de deficiência, bem como àquelas que promovam a recuperação de 
dependentes químicos. Elaborar pesquisas quanto a condição social, qualidade de vida e 
do trabalho da população; Organizar o cadastro das pessoas carentes; Promover 
atividades que venham a contribuir para a melhoria do relacionamento interpessoal das 
pessoas; Solicitar aos diversos órgãos públicos municipais, estaduais e federais o 
atendimento de que as pessoas necessitem; Realizar estudos de casos e elaborar 
pareceres nos processos de reabilitação e readaptação profissional de membros da 
comunidade, dentre outras atividades de mesma natureza e grau de complexidade. 
Outras tarefas correlatas inerentes à sua qualificação profissional. REQUISITO: Diploma 
de conclusão de curso superior de Serviço Social. Inscrição em seu órgão de classe.  

 

BIOQUÍMICO 

ATRIBUIÇÕES: Análise de material clínico, ambulatória!, laboratorial e hospitalar; 
Diagnóstico de resultados analisados ; Orientação aos profissionais na prescrição da 
análise laboratorial; Orientar o Serviço de Enfermagem acerca dos diversos 
procedimentos; Verificar os apontamentos de caráter laboratorial nos prontuários e dar 
orientações sobre o seu preenchimento; Propor a aquisição de medicamentos, 
equipamentos e instrumentos necessários ao serviço; Executar outras tarefas correlatas 
que se fizerem necessárias. suas atividades consistem em realizar determinações 
bioquímicas no sangue, empregando técnicas e instrumentação adequada; Realizar 
exames anátomo-patológico de maior complexidade; Meios de cultura, utilizando 
diferentes materiais biológicos; Realizar método de pesquisa de parasitas de diversos 
tipos e de maior complexidade, em amostras de sangue, urina, fezes, secreções, etc 
preparar reagentes, corantes, antígenos e outras soluções; Efetuar a interpretação dos 
resultados dos exames, análises e testes, valendo-se de seus conhecimentos técnicos e 
tabelas científicas; Registrar as observações e conclusões dos testes, análises e 
experiências; Elaborar e redigir relatórios e parecer diagnóstico. 
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REQUISITO: Conclusão do Curso de Bioquímica em Instituição reconhecida. Inscrição no 

CRQ. 

 

ODONTÓLOGO 

ATRIBUIÇÕES: Realizar o diagnóstico e o tratamento de afecções da cavidade oral, e 

aplicar medidas preventivas relativas a saúde bucal e geral; Prestar atendimento 

emergência!; Executar perícias; Elaborar laudos e pareceres técnicos, inclusive em 

propostas de acordos, convênios de assistência médica; Participação de programas de 

saúde oral em geral; Realizar palestras técnicas; Fazer o controle do estoque e das 

condições de uso de equipamentos, aparelhos, materiais, instrumentos, medicamentos e 

soluções utilizados para atendimento odontológico; Executar outras atividades correlatas 

que se fizerem necessárias. 

REQUISITO: Graduação em Odontologia em instituição reconhecida. Inscrição no CRO 

 

ENFERMEIRO 

ATRIBUIÇÕES: Elaborar o diagnóstico do Serviço de Enfermagem e apresentar a sua 

proposta de trabalho à instituição; Organizar o Serviço de Enfermagem de acordo com a 

especificação de cada instituição; Exercer a coordenação, supervisão e avaliação do 

Serviço de Enfermagem; Assessorar o corpo médico; Realizar serviços emergenciais; 

Responsabilizar-se pelo controle e previsão do estoque e das condições de uso dos 

materiais, equipamentos e medicamentos; Fiscalizar a limpeza do ambiente de trabalho, 

das roupas e material utilizado; Supervisionar a administração das dietas; Prestar 

assistência de Enfermagem em unidades móveis de UTI; Responsabilizar-se pela escala 

de trabalho do pessoal de Enfermagem; Participar do processo de seleção de pessoal de 

Enfermagem, observando o disposto na legislação específica e acompanhar o seu 

período de experiência; Garantir o processo de aprimoramento da equipe através da 

educação em serviço e do estimulo à profissionalização dos autorizados; Executar outras 

tarefas correlatas que lhe forem determinadas. 

REQUISITO: Curso Superior de Enfermagem e registro no COREN 

 

 

FARMACÊUTICO 

ATRIBUIÇÕES: suas atividades consistem em preparar e fornecer medicamentos de 
acordo com prescrições médicas; Preparar produtos farmacêuticos segundo fórmulas 
estabelecidas; Fornecer medicamentos e outros preparados farmacêuticos específicos; 



 
 

ESTADO DO AMAZONAS 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 

GABINETE DA PREFEITA 
Efetuar a manipulação dos insumos farmacêuticos, como medição, pesagem e mistura, 
utilizando instrumentos e fórmulas químicas, Controlar entorpecentes e produtos 
equiparados segundo os receituários devidamente preenchidos para atender aos 
dispositivos legais; Controlar o estoque de medicamentos; Efetuar análises farmacêuticas 
diversas; Participar de campanhas de saúde pública. 

REQUISITO: Curso superior completo em Farmácia com o respectivo registro profissional. 

 

 

MÉDICO CLÍNICO GERAL 

ATRIBUIÇÕES: Atender os pacientes, em casos de emergência, consulta de rotina ou 
acompanhamento hospitalar; Prescrever ou executar o tratamento adequado ao caso; 
Prescrever os medicamentos adequados a cada caso e supervisionar a administração dos 
mesmos; Prescrever dietas, quando necessário, e supervisionar a sua observância; 
Realizar cirurgias de sua especialidade; Encaminhar os pacientes aos serviços 
especializados de instituições de previdência e assistência; Emitir atestados e receitas 
médicas, em casos que requeiram tal procedimento; Orientar o Serviço de Enfermagem 
acerca dos diversos procedimentos; Verificar os prontuários e dar orientações sobre o seu 
preenchimento; Propor a aquisição de medicamentos, equipamentos e instrumentos 
necessários ao serviço. Executar outras tarefas correlatas que se fizerem necessárias. 

REQUISITO: Conclusão do Curso de Medicina em Instituição reconhecida. Inscrição no 
CRM.  

 

MÉDICO CIRURGIÃO 

ATRIBUIÇÕES: suas atividades consistem em conhecer os sintomas do pré e pós-
operatório em cirurgia geral e especializada; Infecções e antibioticoterapia em cirurgias; 
Cicatrização de feridas cirúrgicas; Princípios gerais de oncologia cirúrgica; Transplantes: 
aspectos gerais; Choque-falência de múltiplos órgãos; Afogamento; Queimaduras; 
Acidentes provocados por animais peçonhentos. Hipotermia; Cirurgia da tireoide e 
paratireoide; Base das cirurgias de: tórax, vascular, pediátrica, urológica; Cirurgias de 
estômago, pâncreas, supra-renal, fígado, vias biliares, baço, esôfago, intestino delgado, 
reto, cólon e ânus; Hemorragia digestiva - hipertensão porta; Cirurgia de 
videolaparoscopia em geral e no trauma abdominal e torácico; Abordagem pré-hospitalar 
ao politraumatizado; Atendimento inicial ao politraumatizado; Cirurgias no trauma: 
torácico, abdominal, renal, ureter; Uretra, pelve-perineal, vascular, extremidade; Trauma 
de crânio – raquimedular; Trauma na criança, na gestante e no idoso; Trauma de partes 
moles e não penetrantes de tórax e abdômen; Toracotomia no sala de trauma; Mecanismo 
de trauma – biomecânico; Resposta endócrino-metabólica ao trauma; Sepse - 
complicações e sequelas no trauma antibioticoterapia no trauma; Ferimento precordial; 
Complicações em cirurgia; Síndrome do compartimento abdominal - Cirurgia do Dano. 

REQUISITO: Curso superior em Medicina e especialização em cirurgia, com o registro no 

CRM.  

 



 
 

ESTADO DO AMAZONAS 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 

GABINETE DA PREFEITA 

BIOMÉDICO 

ATRIBUIÇÕES:  Realizar análises físico-químicas e microbiológicas de interesse para o 
saneamento do meio ambiente. Realizar serviços de radiografia, excluída a interpretação.  
Atuar, sob supervisão médica, em serviços de hemoterapia, de radiodiagnóstico e de 
outros para os quais esteja legalmente habilitado.  Planejar e executar pesquisas 
científicas em instituições públicas e privadas, na área de sua especialidade profissional. 
Utilizar recursos de Informática. Executar   outras   tarefas   de   mesma   natureza   e   
nível   de   complexidade associadas ao ambiente organizacional. 

REQUISITO: Curso Superior, com registro e habilitação legal para o exercício da 

profissão. 

 

VETERINÁRIO 

ATRIBUIÇÕES: prestar assistência técnica aos criadores municipais, no sentido de 
assegurar-Ihes, em função de planejamentos simples e racionais uma exploração 
zootécnica econômica, estimular o desenvolvimento das criações já existentes no 
Município, especialmente a de animais de pequeno porte, bem como a implantação 
daquelas economicamente mais aconselháveis, instruir criadores sob problemas de 
técnica pastoril, especialmente o de seleção, alimentação e de defesa sanitária, prestar 
orientação tecnológica no sentido do aproveitamento industrial dos excedentes da 
produção, realizar exames, diagnósticos e aplicação de terapêutica médica e cirúrgica 
veterinária, atesta o estado de sanidade de produtos de origem animal, fazer vacinação 
anti-rábica em animais e orientar a profilaxia da raiva, executar tarefas afins. 

REQUISITO: Curso Superior, com registro e habilitação legal para o exercício da 
profissão de Veterinária.  

 

FISIOTERAPEUTA 

ATRIBUIÇÕES: executar técnicas específicas de fisioterapia no tratamento de entorses, 
fraturas em vias de recuperação, paralisias, perturbações circulatórias e enfermidades 
nervosas por meios físicos, geralmente de acordo com as prescrições médicas; planejar e 
orientar as atividades fisioterápicas de cada paciente em função de seu quadro clínico; 
supervisionar e avaliar atividades do pessoal auxiliar de fisioterapia, orientado-os na 
execução das tarefas para possibilitar a realização correta de exercícios físicos e a 
manipulação de aparelhos simples; fazer avaliações fisioterápicas com vistas á 
determinação da capacidade funcional; participar de atividades de caráter profissional 
educativa ou recreativa, organizadas sob controle médico e que tenham por objetivo a 
readaptação física ou mental dos incapacitados; responsabilizar-se por equipes auxiliares 
necessárias á execução das atividades próprias do cargo, e executar tarefas afins, 
inclusive as editadas no respectivo regulamento da profissão. 

REQUISITO: Curso Superior, com registro e habilitação legal para o exercício da 
profissão de Fisioterapeuta. 



 
 

ESTADO DO AMAZONAS 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 

GABINETE DA PREFEITA 
 

 

PROCURADOR 

ATRIBUIÇÕES: suas atividades consistem em elaborar pareceres e desenvolver 
pesquisas de natureza jurídica de interesse da Prefeitura; Assessorar em matéria jurídica 
os diversos órgãos da Prefeitura; Representar a Prefeitura em juízo ou fora dele por 
designação do Procurador Geral do Município; Examinar e minuta r documentos de 
natureza jurídica ou com implicações jurídicas de interesse da Prefeitura, em qualquer de 
suas áreas de atuação; Orientar a elaboração de projetos de lei, decretos, regulamentos, 
portarias, ofícios, contratos e outros documentos de natureza jurídica; Participar de 
processos de cobrança amigável e judicial da dívida ativa; Participar dos processos de 
licitações, assegurando o cumprimento das disposições legais vigentes; Participar de 
processos de sindicância e inquéritos administrativos; Acompanhar as alterações na 
legislação federal e estadual; Participar dos processos de cadastramento dos bens 
imóveis da Prefeitura. 

REQUISITO: Curso superior de em Direito com registro profissional na OAB. 

 


