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LEI  Nº  552  DE  10  DE  JULHO  DE  2000 
 

TORNA obrigatória a instalação 
de rampas ou elevadores para 
acesso de deficientes físicos às 
escolas municipais. 

 
O PREFEITO MUNICIPAL DE MANAUS no uso 

das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 80,  
inciso IV, da Lei Orgânica do Município. 

FAÇO SABER que o Poder Legislativo decretou 
e eu sanciono a presente 

 
LEI: 

 
Art. 1º - É declarada a obrigatoriedade do 

município de Manaus em dotar as escolas públicas 
municipais de rampas, ou elevadores, para facilitar o 
acesso de deficientes físicos. 

 
Art. 2º - Revogam-se as disposições em 

contrário. 
Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data da 

sua publicação. 
 

Manaus,  10  de  julho  de  2000 

 
 
 
 
 
 

LEI  Nº  553  DE  10  DE  JULHO  DE  2000 
 

DISPÕE  sobre a obrigatoriedade 
das auto-escolas possuírem um 
veículo apropriado para instrução 
de aulas de direção a 
paraplégicos na cidade de 
Manaus. 

 
O PREFEITO MUNICIPAL DE MANAUS no uso 

das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 80,  
inciso IV, da Lei Orgânica do Município. 

FAÇO SABER que o Poder Legislativo decretou 
e eu sanciono a presente 

 
LEI: 

 
Art. 1º - Esta Lei estrutura e define a 

obrigatoriedade das Auto-Escolas possuírem um veículo 
apropriado para instrução de aulas de direção a 
paraplégicos na cidade de Manaus. 

Art. 2º - A execução desta Lei requer a 
participação da Prefeitura de Manaus, através da Empresa 
Municipal de Urbanização – URBAM e da Empresa 
Municipal de Transportes Urbanos – EMTU, do Governo do 
Estado do Amazonas, envolvendo o Departamento 
Estadual de Trânsito – DETRAN, dentre outros 
responsáveis. 

Art. 3º - Caberá a Empresa Municipal de 
Urbanização – URBAM, só expedir o Alvará de 
Funcionamento após a constatação do cumprimento das 
normas citadas no artigo 1o. 

Parágrafo Único – A Prefeitura Municipal de 
Manaus, através da Empresa Municipal de Transportes 
Urbanos – EMTU em parceria com o Departamento 
Estadual de Trânsito – DETRAN, determinará a aplicação 
de multas ou outras sanções punitivas, com o não 
cumprimento desta Lei. 

Art. 4º - As auto-escolas deverão possuir, em 
seu quadro funcional, instrutores devidamente treinados e 
em condições de ministrar aulas de direção para 
deficientes. 

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

 
Manaus,  10  de  julho de 2000 

 
 
 
 
 
 

LEI  Nº  554,  DE  10  DE  JULHO  DE  2000 
 

 
DISPÕE sobre as 
diretrizes orçamentárias 
para o exercício 
financeiro do ano 2001, e 
dá outras providências. 

 
O PREFEITO MUNICIPAL DE MANAUS, no 

uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 80, 
inciso IV da LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO. 

PREFEITURA  MUNICIPAL  
DE  MANAUS 
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FAÇO SABER que o Poder Legislativo decretou 
e eu sanciono a seguinte 
 

LEI: 
 

Art. 1º - Em cumprimento ao disposto no       
art. 147, inciso II e § 2º da Lei Orgânica do Município, ficam 
estabelecidas as diretrizes orçamentárias do município de 
Manaus para o exercício financeiro de 2001, 
compreendendo: 
 

I   -  as prioridades da administração municipal; 
II  -  a organização e estrutura da Lei  
       Orçamentária; 
III  -  as disposições da receita; 
IV -  as disposições da despesa; 
V  -  as disposições da dívida pública municipal; 
VI -  as disposições finais. 

 
 

CAPÍTULO I 
DAS PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 

 
Art. 2º - Em consonância com o Plano 

Plurianual, Lei Municipal nº 418, de 29 de dezembro de 
1997, tendo como premissa básica a racionalidade, o 
município de Manaus desenvolverá e executará as 
seguintes prioridades, que constarão do Orçamento Anual: 
 

  I  - melhoramento da qualidade do ensino; 
  II  - melhoramento do atendimento ao cidadão  

                           pelo sistema primário de saúde; 
  III  - melhoramento e aperfeiçoamento da infra- 

                           estrutura do sistema de transporte coletivo; 
  IV  - aperfeiçoamento da política de meio  

                           ambiente; 
  V  - promoção de emprego e renda como base  

                           no desenvolvimento social; 
  VI  - o aumento na arrecadação da receita do  

                           município; 
  VII  - a   modernização    fazendária    municipal,  

                                       incluindo o desenvolvimento e implantação      
                                       de um  sistema  que  torne  transparente  e  
                                       acessível, para a Câmara Municipal e para  
                                       o  TCE,  todos  os  estágios  das receitas e  
                                       das despesas municipais. 

 

Parágrafo único - O anexo deste Projeto de Lei 
estabelece os objetivos e prioridades delineadas na 
programação setorial. 
 

Art. 3º - As proposições explicitadas no artigo 
anterior, serão obtidas através de um esforço na redução 
dos custos operacionais, racionalização dos gastos e 
eliminação de desperdícios. 

 
 

CAPÍTULO II 
DA ORGANIZAÇÃO E ESTRUTURA DA LEI 

ORÇAMENTÁRIA 
 
Art. 4º - A Lei Orçamentária Anual obedecerá 

ao disposto na Lei Orgânica do Município de Manaus e 
compreenderá: 
 

  I  - o orçamento  fiscal  referente  aos poderes 
                           do   município,   seus   fundos,   órgãos    e 
                           entidades da administração direta; 

  II  - o  orçamento  das entidades autárquicas e 
                           fundações   instituídas   e   mantidas   pelo  
                           Município; 

  III  - o    orçamento    de     investimentos     das 
                           empresas  em  que  o  município, direta ou  
                           indiretamente, detenha a maioria do capital  
                           social com direito a voto; 

  IV  - o orçamento da seguridade social. 
 

Art. 5º - Na ausência de Lei Complementar a 
que se refere o art. 165, § 9º, da Constituição da República, 
o orçamento da administração direta atenderá às 
especificações constantes  da Lei Federal nº 4.320, de 17 
de março de 1964, especialmente no que tange às 
classificações  de  receita  e  despesa  e  à  elaboração  de 
demonstrativos e anexos, sem prejuízo de outros requisitos 
estabelecidos por esta Lei. 
 

Art. 6º - As estimativas que consubstanciarão 
os orçamentos de que trata esta Lei deverão guardar o 
equilíbrio entre o montante das receitas e despesas, e seus 
valores serão estimados em moeda corrente, segundo os 
preços vigentes no mês de julho do corrente exercício. 
 

Art. 7º - Os orçamentos das entidades 
autárquicas e fundacionais compreenderão: 

  I  - o programa de trabalho e demonstrativo 
da despesa por natureza de cada órgão, de acordo com   
as especificações da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março 
de 1964;  

  II  - o demonstrativo da receita por órgãos, de 
acordo com a fonte e a origem dos recursos. 
 

Art. 8º - O orçamento de investimento previsto 
no art. 4º, inciso III desta Lei, discriminará para cada 
empresa: 

  I  - os objetivos sociais, a base legal de 
instituição, a composição acionária e a descrição da 
programação de investimentos para 2001; 

  II  - o demonstrativo de investimentos, 
especificados por projetos ou programas, de acordo com as 
fontes de financiamento; 

  III  - o demonstrativo de fontes e usos, 
especificando a composição dos recursos totais, por 
origem, e das aplicações por natureza da despesa. 
 

Art. 9º - A proposta orçamentária a ser 
encaminhada pelo Executivo à Câmara Municipal compor-
se-á de: 

  I  - Mensagem; 
  II  - Projeto de Lei Orçamentária Anual; 
  III  - Tabelas explicativas nas quais, além das 

estimativas da receita e despesa, constarão, em colunas 
distintas e para fins de comparação: 

a) a receita arrecadada nos três últimos 
exercícios anteriores àquele em que se elaborou a 
proposta; 

b) a receita prevista para o exercício em que se 
elabora a proposta; 

c) a receita prevista para o exercício a que se 
refere a proposta; 

d) a despesa executada nos três últimos 
exercícios anteriores àquele em que se elaborou a 
proposta; 

e) a despesa fixada para o exercício em que se 
elabora a proposta; 

f) a despesa prevista para o exercício a que se 
refere a proposta. 

  IV  - relação dos projetos e atividades, com sua 
descrição e codificação; 

  V  - legislação referente à receita;  
  VI  - anexos, com os detalhamentos da receita 

e da despesa. 
 

Art. 10 - O  Orçamento   da   Seguridade  Social 
abrangerá os Órgãos, Fundações e Autarquias que atuem 
nas áreas de Saúde, Previdência e Assistência Social, e 
discriminará, na forma prevista no art. 7º, incisos I e II, 
desta Lei, suas receitas e despesas. 

 

Art. 11 - A Lei Orçamentária conterá, específica 
e obrigatoriamente, na definição de despesas, as 
vinculações dispostas na Lei Orgânica do Município. 
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CAPÍTULO III 
DAS DISPOSIÇÕES DA RECEITA 

 

Art. 12 - Constituem    receitas    do     município  
aquelas provenientes: 

I    - dos tributos de sua competência; 
II   - de atividades econômicas que possa vir a  
       executar; 
III  - de transferências por imposição  
        constitucional; 
IV  - de      empréstimos       e       financiamentos  
       autorizados por Lei específica, vinculados  a   
       obras e serviços públicos; 
V   - de  empréstimos  tomados  por antecipação  
        da receita; 
VI  - de alienação de bens e outras receitas  não  
        tributáveis; 
VII - de transferências voluntárias.  

 

Art. 13 - A    estimativa    da    receita    tributária 
considerará: 

  I  - os fatores que influenciam a arrecadação  
                           dos impostos pelo município; 

  II  - as  alterações  que  venham  a  ocorrer  na  
                           legislação tributária no período em  que  se  
                           processar      a      elaboração      da      Lei 
                           Orçamentária Anual. 
 

Art. 14 - O Projeto de Lei  Orçamentária  poderá 
computar, na receita, operações de crédito, autorizadas por 
lei específica, nos termos do art. 7º, § 2º, da Lei Federal    
nº 4.320, de 17 de março de 1964, conforme a Lei Orgânica 
do Município. 

§1º - A Lei Orçamentária Anual deverá conter 
demonstrativo especificando, por operação de crédito, em 
nível de projetos, atividades ou programas a serem 
financiados com tais recursos. 

§2º - Durante a execução orçamentária não 
poderão ser remanejadas dotações relativas a projetos ou 
atividades vinculadas a operações de crédito, nos termos 
do parágrafo anterior. 

§3º - As operações de crédito a que se refere 
este artigo não poderão exceder o montante das despesas 
de capital previsto no orçamento anual. 
 

Art. 15 - Nenhuma   operação   de   crédito   por 
antecipação da receita será contratada: 

  I  - se não se destinar à cobertura de 
despesas de custeio de necessidade iminente, e cujo 
adiamento caracterize prejuízo para a Administração Pública; 

  II  - se não se destinar à complementação 
emergencial do fluxo de caixa decorrente de variações 
sazonais na arrecadação. 
 

CAPÍTULO IV 
DAS DISPOSIÇÕES DA DESPESA 

 

Art. 16 - Os  projetos   em   fase   de   execução, 
desde que reavaliados à luz das prioridades estabelecidas 
nesta Lei, terão preferência sobre novos projetos. 
 

Art. 17 - É vedada na  Lei Orçamentária  e  suas 
alterações: 

  I  - a inclusão de despesas: 
a) com aquisição, construção e locação de 

imóveis residenciais, bem como aquelas destinadas à 
aquisição de mobiliário ou equipamentos para unidades 
residenciais de representação funcional; 

b) classificadas como "Investimentos em 
Regime de Execução Especial", ressalvados os casos de 
calamidade pública; 

c) com subvenções sociais a entidades 
públicas ou privadas, salvo as que não tenham fins 
lucrativos, as previstas no art. 345 da Lei Orgânica do 
Município e as que possuam lei específica autorizando a 
concessão da subvenção; 

  II  - a fixação de despesas sem que sejam 
definidas as fontes de recursos. 

Art. 18 - Nas despesas com pessoal e encargos 
sociais deverá ser observado o limite previsto na Lei 
Complementar nº 96, de 31 de maio de 1999. 

 
Art. 19 - Os   recursos   ordinários   do   Tesouro 

Municipal só poderão ser programados para atender 
despesas de capital, após atendidas as despesas com 
pessoal e encargos sociais, serviços da dívida, sentenças 
judiciais e exercícios anteriores. 

 
Art. 20 - Nenhum     investimento     novo     será 

programado na Lei Orçamentária caso os seus custos de 
manutenção não estejam compatíveis com o volume de 
recursos disponíveis a essa finalidade. 

 
Art. 21 - Nenhuma    despesa    financiada   com 

recursos de convênios ou de operações de crédito poderá 
ser realizada ou contratada sem que exista a garantia de 
captação de tais recursos através da celebração dos 
respectivos convênios ou contratos  e a conseqüente 
liberação dos recursos. 
 
 

CAPÍTULO V 
DAS DISPOSIÇÕES DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL 

 
 

Art. 22 - As despesas  com  juros,  encargos  ou 
amortizações da dívida pública deverão considerar apenas 
as operações já contratadas ou com prioridades e 
autorizações concedidas até a data do encaminhamento do 
Projeto de Lei Orçamentária ao Legislativo Municipal. 

 
Art. 23 - Todas as despesas  relativas  à  Dívida  

Pública Municipal constarão da Lei Orçamentária. 
 
 

CAPÍTULO VI 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
 

Art. 24 - A Secretaria Municipal de  Economia  e 
Finanças, no prazo de 15 (quinze) dias após a publicação 
da Lei Orçamentária, divulgará os Quadros de 
Detalhamento da  Despesa - QDD. 

 
Art. 25 - Cabe     à    Secretaria    Municipal    de 

Economia e Finanças a responsabilidade pela coordenação 
da elaboração orçamentária de que trata esta Lei. 
 

Parágrafo único – O Secretário Municipal de 
Economia e Finanças baixará portaria, dispondo sobre: 

  I  - o calendário de atividades para elaboração 
dos orçamentos; 

  II  - elaboração e distribuição dos quadros que 
comporão as propostas parciais da administração direta, 
fundos, autarquias, fundações e sociedades de economia e 
mista; 

  III  - instruções para o devido preenchimento 
das propostas parciais dos orçamentos, de que trata esta 
lei, em consonância com o Plano Plurianual em vigência. 

 
Art. 26 - O orçamento do Poder  Legislativo  não 

poderá comprometer mais do que 5% (cinco por cento) do 
total das receitas correntes do Tesouro Municipal do 
exercício de que trata esta Lei. 

 
Art. 27 - Os valores orçamentários  poderão  ser 

reajustados por Lei específica, à medida que isso se torne 
necessário, por iniciativa do Poder Executivo. 

 
Art. 28 - O     Projeto    de     Lei    referente    ao 

orçamento anual será enviado pelo Prefeito à Câmara 
Municipal até 31 de agosto de 2000. 
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§1º - A Câmara considerará como proposta a 
Lei Orçamentária vigente, caso não seja enviado pelo 
Executivo a proposta orçamentária no prazo fixado. 

§2º - Se, trinta dias antes do encerramento do 
exercício financeiro, a Câmara Municipal não devolver, para 
sanção, o projeto de que trata este artigo, o mesmo será 
promulgado como Lei. 
 

Art. 29 - A    Lei    Orçamentária   Anual   poderá 
conter dispositivos de forma a agilizar e operacionalizar a 
sua execução. 

 
Art. 30 - As     operações     de      crédito      por 

antecipação da receita orçamentária contratadas deverão 
ser liquidadas obrigatoriamente até 10 dias úteis antes do 
encerramento do exercício financeiro de 2001. 

 
Art. 31 - Não poderão ser objeto de emendas ao 

orçamento do exercício de 2001 matérias que sejam 
estranhas à execução orçamentária e financeira. 

 
Art. 32 - Os     casos      omissos     relativos     à  

elaboração orçamentária serão definidos pela Secretaria 
Municipal de Economia e Finanças, órgão central do 
Sistema Econômico-Financeiro do Município. 

 
Art. 33 - Revogam-se    as      disposições     em 

contrário. 
 

Art. 34 - Esta Lei entrará  em  vigor  na  data  de 
sua publicação. 
 
 

Manaus, 10 de julho de 2000 
 

 
 
 
 

ANEXO 
 

DAS PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 
 

I - Legislativa 
 
• dar continuidade ao Plano de informatização com 

aquisição de equipamentos de informática e materiais 
necessários ao melhor desempenho das atividades 
deste Poder Legislativo; 

• construir ou adquirir imóvel para instalação da sede; 
• adquirir móveis e acessórios para as áreas 

Administrativas e Legislativas; 
• capacitar e treinar os servidores em suas diversas 

áreas, através de Cursos, Palestras, Congressos e 
Seminários; 

• divulgar as atividades do Poder Legislativo através da 
Imprensa escrita, falada e  televisionada. 

 
II - Judiciária 

 
• dar continuidade ao investimento na informatização dos 

serviços judiciais, de competência da Procuradoria 
Fiscal, visando o controle político, administrativo, 
operacional e econômico do ativo financeiro perseguido 
pela via judicial; 

• cooperar no suporte técnico e operacional com a Vara 
Especializada da Fazenda Pública Municipal – VEFPM, 
fornecendo recursos  pessoal e material;  

• criar banco de dados para controle das áreas 
desapropriadas pela Prefeitura, por bairro; 

• promover encontros e seminários para discutir todas as 
alterações legislativas de particular interesse do 
Município; 

• adquirir equipamentos e materiais necessários ao 
melhor desempenho das atividades, como: 
equipamentos de informática e reprodução, veículos, 
bem como modernizar as instalações e renovar o 
acervo bibliográfico; 

• capacitar os servidores por prioridade em cada 
Procuradoria Especializada, visando o aprimoramento 
profissional. 

 
III - Coordenação Superior 

 
• operacionalizar as metas de programas da Prefeitura, 

através de recursos físicos, financeiros, tecnológicos e 
informativos, visando alcançar os objetivos 
estabelecidos no Plano de Governo Municipal, em 
especial o Programa Médico da Família; 

• identificar fontes de recursos federais para o 
desenvolvimento dos programas nas áreas social, 
educacional, saúde, infra-estrutura e habitação popular; 

• dotar a Fundação Municipal  de Turismo de recursos 
financeiros, a fim de atender despesas de manutenção 
e investimentos; 

• promover e divulgar o município junto as Embaixadas e 
Organismos Internacionais, objetivando um maior 
intercâmbio e apoio para os programas, projetos e 
ações do Executivo Municipal; 

• promover o bem-estar social através do atendimento às 
pessoas reconhecidamente carentes e à margem da 
sociedade que procuram o Serviço Social do Gabinete 
Civil; 

• desenvolver o serviço de assistência social e saúde às 
pessoas carentes e portadoras de deficiências físicas, 
que necessitam se deslocar para fora do município para 
tratamento; 

• viabilizar subvenções às entidades culturais, 
assistenciais e educativas, em funcionamento no 
município. 

 
IV - Administração 

 
• gerenciar o programa de reciclagem de servidores, 

como forma de promover o desenvolvimento em nível 
técnico e humano através da Escola do Serviço Público 
Municipal;  

• dotar a Junta Médico-Pericial do Município de recursos 
técnicos e equipamentos, objetivando a otimização de 
suas atividades;  

• implantar o programa de controle médico de saúde 
ocupacional; 

• aprimorar o sistema de gestão informatizada nas áreas 
de pessoal, material, patrimônio e controle de veículos, 
em nível de departamento; 

• fomentar o desenvolvimento de uma cultura capaz de 
criar ambiência organizacional favorável à motivação 
das pessoas, para que contribuam e comprometam-se 
com os objetivos e estratégias da Instituição. 

 
V – Controle Interno 

 
• consolidar a estrutura organizacional da Auditoria Geral 

do Município, com profissionais capacitados para 
execução de auditoria preventiva nos órgãos da 
administração direta e indireta do município; 

• capacitar os servidores  em cursos de especialização 
em Auditoria e aperfeiçoamento nas áreas contábil, 
orçamentária, financeira, tributária, patrimonial, 
operacional, gestão, licitações, contratos 
administrativos, informática, rotina de pessoal, controle 
patrimonial, orçamento e sistema de documentação e 
informação; 
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• elaborar o Manual de Auditoria de Controle Interno; 
• adquirir materiais permanentes para atender suas 

necessidades operacionais; 
• implantar sistema integrado de acompanhamento de 

processos que tramitam nos diversos órgãos, através 
de um programa de informatização específico de 
Auditoria; 

• ampliar o suporte de informática, para manipulação dos 
diversos sistemas a serem compartilhados. 

 
 

VI - Segurança Municipal 
 
• capacitar e reciclar o efetivo da Guarda Municipal e 

servidores administrativos, em parceria com a Escola 
de Serviço Público Municipal;  

• implantar sistema de comunicação para maximizar a 
supervisão dos próprios municipais por área e 
logradouros públicos; 

• aumentar o efetivo da corporação através de concurso 
público; 

• adquirir fardamento para o efetivo da guarda municipal 
e servidores administrativos, bem como  veículo 
pequeno para apoio das atividades fins; 

• treinar  e reciclar  servidores para um melhor 
atendimento ao público; 

• dotar a JSM (Junta do Serviço Militar) do Município de 
materiais e equipamentos, objetivando a otimização de 
suas atividades; 

• reformar as instalações físicas do prédio da JSM; 
• realizar campanhas informativas, educativas e de 

conscientização sobre as áreas de risco, barrancos, 
igarapés e outros, bem como a conservação e limpeza 
dos mesmos; 

• implantar Banco de Dados informatizado, com 
informações relativas as áreas de risco, desabamento, 
alagações, invasões e outros. 

• capacitar recursos humanos para o desenvolvimento e 
apoio das atividades realizadas pela Defesa Civil; 

• dotar a Defesa Civil de equipamentos e acessórios 
necessários para melhoria e execução de atendimentos 
comunitários; 

• cadastrar abrigos temporários para utilização em caso 
de atuação da Defesa Civil. 

 
VII - Comunicação Social 

 
• ampliar e aperfeiçoar o sistema de informação e 

participação entre a administração municipal e a 
população; 

• fortalecer as relações entre os veículos de comunicação 
e seus profissionais com a Prefeitura de Manaus; 

• aperfeiçoar e intensificar a divulgação das atividades e 
realizações do Poder Executivo Municipal nas diversas 
categorias dos meios de comunicação; 

• criar, produzir e veicular campanhas institucionais 
informativas, educativas e de conscientização, 
relacionadas aos assuntos de interesse da comunidade, 
priorizando a educação ambiental, educação no 
trânsito, o  combate às drogas e às DST’s, a prevenção 
de doenças em geral  e os direitos individuais do 
cidadão; 

• promover a cobertura jornalística dos eventos que 
tenham a participação do Prefeito e seu Secretariado, 
documentando e noticiando a sua programação diária 
na mídia eletrônica e impressa; 

• intensificar o assessoramento jornalístico dos órgãos da 
administração municipal em assuntos de comunicação; 

• conhecer a opinião pública e os anseios da população, 
através do acompanhamento das matérias veiculadas 
diariamente pela imprensa local; 

• informatizar os serviços técnico  da área de 
comunicação e administração,  dotando a SEMCOM  de  

recursos humanos, materiais e equipamentos para esse 
fim; 

• coordenar e controlar as publicações oficiais e 
institucionais,  preparando acervo com registros  das 
realizações da administração municipal; 

• manter os serviços de fotografia para emissão de 
documentos à população carente. 

 
VIII - Educação e Cultura 

 
• manter e ampliar a frota de veículos, barcos e 

equipamentos da  SEMED; 
• implementar o Programa de Gestão Educacional; 
• aprimorar o sistema de matrícula informatizada, 

provendo a Central de Matrícula com recursos 
humanos, materiais e tecnológicos;  

• expandir a informatização da SEMED e das Escolas 
municipais por meio da aquisição de novos 
equipamentos de informática e da interligação dos seus 
sistemas à rede mundial de computadores – Internet; 

• dinamizar as atividades técnico-administrativa da 
SEMED e implementar o Projeto “Gestão pela 
Qualidade Total”; 

• promover a elaboração, discussão e aprovação do 
Plano Municipal de Educação; 

• promover a participação do CME (Conselho Municipal 
de Educação) em eventos, simpósios e encontros 
locais, regionais e nacionais; 

• construir e equipar as escolas  municipais, bem como  
ampliar seus espaços físicos; 

• construir e equipar quadras esportivas nas escolas 
municipais; 

• dotar as escolas municipais de  poços artesianos, 
consultórios odontológicos  e espaço físico para as 
atividades de higiene bucal dos alunos; 

• ampliar a estrutura física do SADEM (Serviço de 
Avaliação Diagnóstica da Educação Especial do 
Município), a fim de torná-lo um centro de atendimento; 

• construir e equipar os Centros de Educação de Jovens 
e Adultos e de Formação dos Profissionais da 
Educação; 

• construir e equipar creches e Centros de Educação 
Infantil; 

• implementar programas de integração/reintegração e de 
apoio à conclusão dos estudos para crianças 
portadoras de necessidades especiais da rede 
municipal de ensino; 

• oferecer curso de capacitação aos técnicos e 
professores atuantes na Educação Especial com o 
tema “Abordagem Teórica e Prática da Educação 
Especial”, incluindo a proposta bilingüe, bem como 
treinar em serviço os técnicos e professores da 
Educação Especial nas áreas psicopedagógica e 
fonoaudiológica; 

• realizar o I Seminário de Educação Especial, Semana 
do Portador de Necessidades Educativas Especiais e o 
V Concurso de Produção de Textos com alunos das 
classes especiais da rede municipal de ensino; 

• implantar a oficina pedagógica, dotada de 
equipamentos e materiais específicos, visando a 
preparação  de alunos portadores de necessidades 
educativas especiais para o trabalho, com idade acima 
de 14 anos, oriundos ou não das classes especiais; 

• promover a participação de técnicos da Seção de 
Educação Especial e do SADEM em congressos, 
cursos e outros eventos relacionados com essa 
modalidade de ensino; 

• ampliar o quadro de recursos humanos do SADEM; 
• implementar os mecanismo de aplicação dos recursos 

do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 
Fundamental e de Valorização do Magistério(FUNDEF); 

• implementar o Programa de Educação Ambiental, o 
Programa de Informática na Educação  -  PROINFO  - e  
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melhorar as condições de funcionamento do Núcleo de 
Tecnologia Educacional; 

• realizar atividades científicas, culturais e esportivas: 
feiras culturais de ciências, III Jogos Psicomotores para 
classes de aceleração e IV Jogos Pré-Desportivos; 

• desenvolver projetos pedagógicos específicos à 
Educação Infantil, implementar os projetos “Oficinas 
Pedagógicas”, “Creche Saudável” e “Educação Infantil 
com Enfoque Construtivista”; 

• proporcionar o Ensino Fundamental aos que a ele não 
tiveram acesso na idade própria, por meio do ensino 
supletivo noturno e diurno na rede municipal; 

• manter os Núcleos de Alfabetização de Adultos 
integrantes do programa “Saúde da Família”; 

• manter e expandir os Programas de Educação a 
Distância: “Telecurso 2000”(Ensino Fundamental) e “TV 
Escola”; 

• adquirir transporte fluvial e rodoviário para condução 
dos educandos e docentes; 

• instalar grupos geradores em escolas rurais situadas 
em áreas sem rede elétrica; 

• promover o fortalecimento das APMC’s (Associação de 
Pais e Mestres) existentes e constituir unidades 
executoras para as escolas municipais recém-
inauguradas; 

• ampliar os projetos “Hortas Escolares”, “Plantão 
Escolar” como mecanismo de combate à evasão e à 
repetência escolar, “Bolsa-Escola” como mecanismo de 
apoio ao educando, bem como implantar o projeto 
“Circo Escola de Arte Popular”;    

• manter e ampliar o programa “Saúde do Escolar” bem 
como promover campanhas de prevenção na área de 
saúde; 

• beneficiar os alunos da rede municipal com serviços de 
consulta médica oftalmológica e com a doação de 
óculos aos que apresentarem dificuldade visual; 

• intensificar as ações de distribuição de merenda, 
material escolar, fardamento e livro didático a toda  
clientela escolar; 

• promover o pleno funcionamento  dos Conselhos 
Municipais de Educação, de “Alimentação Escolar” e do 
FUNDEF, dotando-os de estrutura compatível; 

• implementar o Programa de Formação Inicial e 
Continuada (habilitação, graduação, plenificação e pós-
graduação); 

• promover formação continuada aos profissionais 
envolvidos nos programas “PCN’s em Ação”,  Educação 
de Jovens e Adultos e aos demais profissionais 
atuantes nas modalidades de ensino da educação 
básica, bem como habilitar os professores leigos do 
Sistema Municipal de Ensino ; 

• diversificar os acervos e equipamentos da Biblioteca 
Pública Municipal e das demais instaladas nas escolas 
municipais; 

• implementar os projetos: “Janelas do Saber”, “Aluno 
Escritor”, “PROLER”; 

• assegurar recursos para a manutenção da Fundação 
Villa-Lobos, que tem como objetivo estimular, promover 
e desenvolver atividades artístico-culturais e literárias 
na cidade de Manaus.      

 
 

IX - Desenvolvimento e Meio Ambiente 
 
 

• coordenar a Política Municipal de Meio Ambiente em 
consonância com o Conselho Municipal de Meio 
Ambiente – CMMA - visando a melhoria da qualidade 
de vida da população; 

• implementar o Programa de Fortalecimento 
Institucional, aprimorando a eficiência e a eficácia da 
SEDEMA no combate às ações degradadoras do meio 
ambiente; 

• fortalecer as atividades de caráter fiscal e 
preservacionista do Fundo Municipal para o 
Desenvolvimento e Meio Ambiente; 

• propiciar infra-estrutura para a produção de adubo 
orgânico, visando o atendimento da crescente demanda 
por mudas ornamentais, frutíferas, arbóreas e de ervas 
medicinais;   

• manter as condições necessárias para a arborização de 
logradouros públicos, bem como sua ornamentação; 

• implementar a infra-estrutura  do Jardim Botânico 
“Chico Mendes”, mantendo-o como mais uma opção de 
lazer à população de Manaus; 

• implantar um Parque Municipal  na Reserva Ecológica 
Sauim-Castanheira, oferecendo mais uma opção de 
ecoturismo à comunidade; 

• implementar o Jardim Botânico Adolpho Ducke, 
protegendo e preservando a maior área de reserva 
florestal nativa urbana do mundo, proporcionando mais 
uma forma de lazer aos munícipes;   

• consolidar o Parque Municipal do Mindú como um 
centro de referência na difusão de estudos e práticas 
ambientais, ampliando o acervo e a infra-estrutura da 
biblioteca  e iniciar o seu  plano de atendimento ao 
usuário; 

• recuperar as áreas verdes dos conjuntos habitacionais; 
• implantar o Parque Municipal da Cachoeira Alta do 

Tarumã; 
• prover a Universidade do Meio Ambiente 

(UNIAMBIENTE) de condições adequadas para a 
realização de cursos, seminários, oficinas e palestras 
para a disseminação do conhecimento ambiental; 

• promover a educação ambiental no ensino formal  e nas 
Unidades de Conservação; 

• firmar parcerias com segmentos da sociedade, que se 
encontram no entorno de áreas verdes, fragmentos 
florestais e áreas de preservação permanente; 

• implementar o projeto “Meu Ambiente Vivo”; 
• implementar campanhas de cunho ambiental mediante 

produção de jornal periódico, folhetos, cartazes, vídeos 
etc.; 

• proteger os mananciais e outros recursos hídricos de 
relevante interesse para o município, particularmente 
suas nascentes; 

• adotar  medidas necessárias à manutenção das 
características ambientais da Área de Relevante 
Interesse Ecológico do Tupé, bem como seu 
zoneamento e ampliação da  infra-estrutura física da 
Praia da Comunidade de São João do Tupé; 

• implantar banco de dados informatizado relativo à área 
ambiental do Município de Manaus; 

• intensificar as ações de controle e zoneamento 
ambiental através do aprimoramento do processo de 
licenciamento, fiscalização e monitoramento, seguindo 
os instrumentos estabelecidos na legislação vigente; 

• promover o zoneamento ecológico-econômico das 
unidades de conservação, identificando as zonas e 
unidades do Município de Manaus, visando impedir sua 
degradação; 

• fiscalizar, preservar e/ou intensificar o aproveitamento 
turístico e de lazer das praias naturais, matas primárias, 
igarapés, reservas ambientais, reservas ecológicas, 
áreas verdes e fragmentos florestais; 

• incentivar a pesquisa e a disseminação de técnicas 
voltadas ao desenvolvimento sustentável; 

• promover a participação da comunidade em ações para 
a defesa do meio ambiente e da melhoria da qualidade 
de vida;  

• colaborar no planejamento e fiscalização do uso dos 
recursos naturais renováveis no Município;  

• propor áreas de atuação governamental para a 
melhoria da qualidade ambiental  e desenvolver a 
fiscalização de seu desempenho;  
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• planejar, propor, executar e apoiar programas que 
visem à proteção do meio ambiente e que tenham como 
objetivo o equilíbrio ecológico; 

• executar, em parceria com instituições afins, ações que 
resultem em reparos dos danos ambientais detectados. 

 
X - Esporte e Lazer 

 
• capacitar recursos humanos no setor de esportes, 

através de cursos, palestras e seminários monitorados 
pelo Conselho Municipal de Esportes; 

• construir e equipar quadras de esportes e campos de 
futebol nos bairros periféricos de Manaus; 

• construir um ginásio de esporte com capacidade para 
aproximadamente 10.000 pessoas; 

• manter em perfeitas condições de uso as quadras e os 
campos dos Centros de Capacitação de Atletas(CCA’s); 

• implantar o Projeto Comunidade Ativa com a prática de 
futebol, voley, basket e tênis de mesa nos bairros da 
capital; 

• realizar o campeonato interbairros, masculino e 
feminino, nas modalidades de futebol;  

• executar o projeto Amigos da Ponta Negra, com a 
realização de jogos de basket, voley, futebol, tênis de 
mesa  etc; 

• firmar convênios com as ligas esportivas dos bairros, 
com vistas a prática de esportes; 

• fortalecer o Fundo Municipal de Desporto com recursos 
orçamentários suficientes para o seu funcionamento.     

 
XI - Economia e Finanças 

 
• capacitar recursos humanos nas áreas de Orçamento, 

Finanças, Contabilidade, Fiscalização, Dívida Pública, 
Tributação e Informática; 

• dar continuidade ao processo de revitalização do 
cadastro imobiliário e agilização da cobrança da dívida 
ativa; 

• aperfeiçoar o sistema de funcionamento da Central de 
Atendimento ao Contribuinte – CAC - de forma a 
oferecer, em um único local, informações rápidas e 
precisas de todos os impostos e serviços municipais; 

• implantar moderno sistema integrado e informatizado 
de tributação fiscal e uma eficiente política de 
fiscalização, a fim de ampliar a arrecadação de 
impostos e evitar a evasão fiscal; 

• aperfeiçoar o sistema integrado de administração 
financeira, gerando a vinculação da execução 
orçamentária, financeira e contábil; 

• aperfeiçoar a legislação tributária, objetivando a justiça 
fiscal e adequando-a à nova realidade econômica do 
país; 

• integrar os sistemas tributário, financeiro e 
administrativo do Município de Manaus; 

• fortalecer e aprimorar o sistema de orçamento com 
instalação de terminais nas secretarias para consulta e 
análise; 

• propiciar suporte financeiro às atividades produtivas 
que necessitem de recursos para o desenvolvimento de 
suas atividades, através de programas especiais de 
financiamentos, com recursos do FUMIPEQ; 

• dotar a Secretaria Municipal de Economia e Finanças 
de meios necessários, visando o aprimoramento e 
modernização da Administração Fazendária. 

 
XII – Agricultura e Abastecimento 

 
• formular, coordenar e supervisionar a política de 

abastecimento e promover a fiscalização das feiras e 
mercados; 

• dotar o município de Manaus de uma rede de 
armazenamento      e     distribuição      de      alimentos, 

proporcionando a estabilização de oferta e de preços e 
reduzindo o nível de especulação; 

• criar condições de armazenagem de produtos 
alimentícios nos mercados municipais, através da 
reforma de suas instalações, bem como propiciar 
nesses  locais o oferecimento de alimentos em perfeitas 
condições de higiene; 

• implementar o programa de produção agrícola, através 
de incentivo à implantação de hortas comunitárias e 
familiares nos diversos bairros periféricos, difundindo o 
conceito de técnicas e manejo de hortaliças; 

• estimular, com orientação técnica, as hortas e 
plantações comunitárias e familiares, como forma de 
promover o orçamento  familiar e comunitário; 

• desenvolver mecanismos que facilitem a distribuição do 
pescado destinado ao consumo da população e 
possibilite o conhecimento do potencial pesqueiro; 

• criar mecanismos que facilitem o escoamento da 
produção agrícola da área ribeirinha, de forma a 
aumentar a oferta de produtos e estimular o 
crescimento da produção e da oferta de empregos; 

• promover a expansão da rede de abastecimento com 
mercados e feiras públicas, capazes de atender às 
necessidades de abastecimento e comodidade da 
população, assim como a melhoria das condições 
higiênico-sanitárias dos produtos expostos nas 
estruturas existentes e futuras; 

• monitorar o comércio alternativo eventual, que se 
localiza nas ruas, logradouros e praças, de forma a 
disciplinar e ordenar os espaços públicos e fiscalizar os 
produtos oferecidos à população; 

• dotar o município de Manaus de uma infra-estrutura 
capaz de atender à demanda crescente de mudas 
ornamentais, frutíferas, arbóreas e de ervas medicinais; 

• oferecer infra-estrutura adequada, incentivar a 
produção agrícola, acompanhar e dar assistência 
técnica às famílias de produtores rurais na região de: 
Costa do Tabocal, Tarumã (Tarumã -Açu, Tarumã – 
Mirim, dentre outros), Rio Negro, BR 174 (Área 
compreendida entre a Polícia Rodoviária até o limite do 
Município de Presidente Figueiredo) e AM 010 (Até o 
limite do Município de Rio Preto da Eva).               

 
 

XIII  - Obras Públicas, Saneamento Básico e       
Serviços Públicos 

 
• executar obras de drenagem em pontos notáveis da 

cidade de Manaus, onde as condições atuais de 
escoamento das águas pluviais são insuficientes, 
provocando sérios transtornos à comunidade nos dias 
de chuva, com erosões diversas, destruição e 
alagamentos das vias da cidade;  

• fortalecer o Fundo Municipal de Desenvolvimento 
Urbano;  

• construir, recuperar e ampliar os prédios públicos 
municipais, objetivando um melhor atendimento e 
conforto ambiental aos que usufruem de seus espaços 
físicos; 

• construir, ampliar e dotar os centros sociais urbanos de 
uma melhor infra-estrutura física dos prédios e 
equipamentos comunitários possibilitando um melhor 
conforto e divertimento aos que usufruem do espaço 
físico nos referidos centros;  

• construir e ampliar terminais e abrigos de passageiros 
com intento de  aprimorar o sistema de transporte 
urbano, proporcionando aos passageiros conforto, 
agilidade e segurança; 

• ampliar a malha viária da cidade, permitindo um melhor 
escoamento do tráfego,  melhorando o fluxo no sentido 
centro/bairro, bairro/centro e entre bairros, evitando os 
congestionamentos de vias que causam transtorno aos 
usuários do sistema;  
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• ampliar as condições físicas da lixeira pública com a 
construção de novas células para tratamento de 
resíduos sólidos; tal medida justifica-se devido a forma 
incorreta de manejo e tratamento destes, 
comprometendo assim, não somente a vida útil do solo, 
como também a poluição dos recursos hídricos 
limítrofes, proporcionando a proliferação de vetores 
prejudiciais à saúde pública; 

• sanear e urbanizar os igarapés que cortam a cidade, 
objetivando a melhoria das condições de saúde e 
qualidade de vida das comunidades que habitam suas 
margens e leitos;  

• renovar, conservar e manter a frota de veículos da 
Prefeitura em perfeito estado de funcionamento, 
objetivando atender diversas frentes de serviços no 
município; 

• conservar e melhorar diversas vias de circulação, com o 
recapeamento asfáltico, assentamento de meio-fio, 
construção de sarjetas e calçadas em diversos bairros 
da cidade Manaus; 

• melhorar as condições ambientais de higiene e limpeza 
das vias da cidade de Manaus, mantendo o sistema 
regular de coleta de lixo, bem como serviços de 
capinação e varrição, permitindo o barateamento dos 
custos globais da limpeza pública e contribuindo para 
um melhor visual da cidade;  

• ampliar e melhorar a expansão da rede de baixa e alta 
tensão nos bairros, conjuntos habitacionais, travessas e 
becos da cidade de Manaus;  

• construir casas populares, em diversos bairros da 
cidade de Manaus, com tecnologia de baixo custo, 
atendendo a população predominantemente pobre que 
habita as margens de igarapés e  a periferia da cidade 
em condições subumanas;  

• melhorar as condições de urbanização e infra-estrutura 
dos bairros e conjuntos habitacionais, mediante a 
construção e ampliação de vias, objetivando o melhor 
acesso da população aos serviços básicos essenciais, 
tais como: coleta de lixo, transporte coletivo, etc.;   

• melhorar o padrão de urbanização dos pontos 
estratégicos da cidade de Manaus, por meio de 
realização de infra-estrutura em 50 bairros do 
município, tornando-o mais humano e agradável 
mediante execução de obras públicas de alto padrão;  

 
 

XIV – Turismo 
 
• viabilizar a realização de um inventário do sítio histórico 

do Centro Antigo,  promovendo o revigoramento de 
prédios públicos e privados, além de áreas da cidade 
de importância histórica; 

• implantar o Projeto “Meu Acervo, Nossa Memória” e dar 
continuidade ao Projeto “Selo Qualidade Manaus” para 
restaurantes e táxis, visando oferecer ao turista e à 
população serviços de qualidade ;  

• revisar e atualizar o perfil da Cidade de Manaus; 
• realizar pesquisas de preços nos principais logradouros 

e praças de alimentação, com objetivo de proteger os 
turistas; 

• incrementar o Box e Restaurante Turístico localizados 
na Praça Tenreiro Aranha;   

• fortalecer o Fundo Municipal de Turismo e redefinir as 
atribuições do Conselho Municipal de Turismo; 

• promover articulações  junto ao Banco Interamericano 
de Desenvolvimento objetivando parcerias para a 
captação de recursos financeiros, bem como firmar 
acordos junto ao trade turístico; 

• dar prosseguimento ao Programa Nacional de 
Municipalização do Turismo – PNMT; 

• realizar palestras e cursos, com objetivo de preparar 
mão-de-obra da FUMTUR e de profissionais ligados aos 
setores e sub-setores  da  área  de  turismo,  bem como  

realizar seminários de conscientização sobre as 
atividades turísticas com as comunidades; 

• promover seminários aos permissionários e vendedores 
ambulantes do Parque Cultural, de Esporte e Lazer da 
Ponta Negra;    

• promover Manaus como destino turístico promissor, 
através de produção e veiculação de materiais 
promocionais como: folhetos, banners, inventário dos 
atrativos turísticos, vídeos e pôster da cidade, bem 
como promoção de campanha publicitária, com 
veiculação  de mensagens em TV’s, rádios, jornais, 
revistas e outros; 

• intensificar a participação do Poder Municipal em 
eventos de relevância para a promoção e divulgação 
turística da cidade como feiras, workshoppings, 
congressos e encontros nacionais e internacionais; 

• realizar eventos que venham a promover Manaus, 
como: “Carnaval de Manaus”, “Festival Folclórico”, “Boi 
Manaus”, “Natal das Luzes” e “Reveillon”; 

• apoiar e estabelecer  parcerias nos eventos de tradição 
popular da cidade; 

• realizar a “VI Exposição Manaus/Fujifilm”. 
 

XV - Urbanização 
 
• dotar o órgão de condições técnicas e profissionais 

compatíveis com as necessidades de ampliação da 
fiscalização das obras e posturas  no Município; 

• viabilizar o funcionamento do Posto Avançado de 
Serviços da URBAM no PAC do Shopping São José; 

• dotar a cidade de equipamentos urbanos viabilizando a 
construção de sanitários públicos em praças da cidade; 

• dar continuidade a implementação do Arquivo Virtual, 
de forma a resguardar o acervo e possibilitar maior 
durabilidade e agilidade no atendimento, em espaço 
físico reduzido; 

• viabilizar a regularização fundiária dos terrenos 
localizados nas áreas Norte e Leste da cidade; 

• capacitar e treinar recursos humanos, visando 
aumentar a eficiência e produtividade dos serviços 
prestados por esta Empresa Municipal; 

• continuar com a implementação do Projeto de 
Denominação de Ruas; 

• promover estudos para melhoramento das propostas do 
Plano Diretor da cidade, adequando-o à atual realidade. 

 
XVI - Assistência à Terceira Idade 

 
• reformar os pavilhões coletivos com a realização de 

melhorias na rede elétrica, de água e estrutura física 
em geral; 

• implementar a informatização em diversos setores da 
Fundação, agilizando a disponibilidade de informações 
e a execução dos serviços;  

• instalar  oficina para atividade de terapia ocupacional, 
objetivando oferecer aos idosos tratamento anti-
depressivo; 

• treinar e capacitar recursos humanos, abrangendo as 
áreas de Saúde, de Administração  e  Serviço Social; 
propiciando a participação em congressos e seminários 
direcionados a Terceira Idade, assim como viabilizar 
cursos mediante apoio da Associação Nacional de 
Gerontologia(ANG); 

• promover cursos de capacitação para coordenadores 
de grupos de idosos, existentes ou em formação, 
proporcionando-lhes conhecimentos contextuais para 
elevar o nível do trabalho desenvolvido, bem como,  a 
realização de  cursos de especializações semestrais; 

• dotar o Centro de Convivência de equipamentos 
necessários ao seu bom funcionamento; 

• criar mecanismos para que o Idoso possa manter-se 
informado de seus direitos como cidadão através de 
campanhas educativas de sua valorização; 
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• ampliar e divulgar o atendimento à população idosa 
através do Disk-Idoso e implementar o seu  Banco de 
Dados; 

• ampliar o número de atendimento aos idosos não-
residentes que participarão do programa Centro Dia; 

• valorizar o registro de memória e transmitir  informações 
e atividades dos idosos à população; 

• realizar Palestras Educativas e Seminários, objetivando 
sensibilizar os órgãos sobre as particularidades do 
atendimento aos idosos; 

• apoiar o programa de alfabetização de  idosos em 
parceria com a Secretaria Municipal de Educação 
(SEMED); 

 
XVII - Previdência Social 

 
• equipar o Centro Ambulatorial com serviços de 

radiologia e ultra-sonografia e automatizar o Laboratório 
de Análises Clínicas; 

• dar continuidade à Ampliação do Prédio Ambulatorial 
Médico; 

• dar continuidade ao planejamento operacional e à 
execução das políticas de Previdência e Assistência 
Social; 

• implantar programas de educação e prevenção de 
doenças; 

• ampliar  e manter o Sistema de Informatização do 
Instituto Municipal de Previdência e Assistência Social 
(IMPAS); 

• capacitar e valorizar os Recursos Humanos do Instituto, 
através de cursos de reciclagem profissional. 

 
XVIII – Assistência Social 

 
• combater a gravidez precoce mediante realização de 

seminários, encontros e palestras de cunho educativo e 
informativo, direcionados, principalmente, para o 
conhecimento e saúde do corpo e da mente; 

• ministrar aos adolescentes cursos de iniciação e 
preparação profissional,  para que sejam integrados ao 
mercado de trabalho; 

• capacitar os adolescentes do Município de Manaus, 
para atuarem como Agentes de Desenvolvimento Social 
e Humano, enfocando aspectos relativos à saúde, 
cidadania, esporte, turismo, comunidade, cultura e meio 
ambiente; 

• expandir o Programa  “S.O.S. Criança”, ofertando  
serviços de assistência supletiva, proteção jurídico-
social e defesa dos direitos da criança e do 
adolescente, que se encontram em situação de 
vulnerabilidade,  exclusão, vítimas de negligência 
familiar, exploração sexual  ou comercial; 

• promover  assistência e proteção às crianças 
identificadas como pedintes ou trabalhadoras, 
propiciando o seu resgate das ruas ou de outros locais 
que apresentam possibilidade de  risco social, com o 
retorno à convivência familiar, à educação e ao acesso 
às demais políticas públicas; 

• expandir o Programa “Bolsa-Escola” para crianças de 
07 a 14 anos, identificadas como trabalhadoras de rua, 
buscando promover sua inserção em atividades 
educativas formativas, assim como garantir o seu 
retorno à escola, condições de freqüência regular e 
eficaz aproveitamento dos estudos; 

• promover o combate à exploração sexual e comercial, 
procurando conhecer as causas reais determinantes 
que permitem o surgimento da prostituição infanto-
juvenil no Município de Manaus; 

• fornecer às pessoas desempregadas, mediante a 
concessão de bolsas para  qualificação profissional, 
cursos de treinamento e capacitação profissional, 
integrados com atividades práticas que possibilitem a 
prestação de serviços à comunidade; 

• manter o adequado funcionamento dos Centros de 
Atendimento à Criança e ao Adolescente, dotando-os 
de todas as condições necessárias para a execução de 
suas atividades; 

• desenvolver atividades educativas, sociais, culturais, 
recreativas, desportivas e de formação para a vida e 
para o trabalho, direcionadas ao atendimento de 
crianças e adolescentes; 

• promover e apoiar o associativismo e o 
desenvolvimento comunitário no município de Manaus; 

• estabelecer parcerias com instituições públicas, 
privadas e filantrópicas, visando a cooperação e o apoio 
aos programas sociais de benefícios às comunidades, 
possibilitando o intercâmbio entre a população e a 
Prefeitura Municipal; 

• incentivar trabalhos comunitários nos bairros de 
Manaus, concernente às associações de moradores,  
clubes de mães,  clubes de jovens,   grupos de idosos,    
de atividades culturais, de esporte e lazer; 

• fomentar as atividades geradoras de renda, oferecendo 
cursos de capacitação para o trabalho através de 
parcerias com entidades especializadas; 

• promover o desenvolvimento contínuo de atividades 
junto às famílias de baixa renda, realizando trabalho 
integrado de caráter promocional e assistencial, 
mediante complementação alimentar, palestras sócio-
educativas, qualificação para o trabalho, atividades 
culturais, de esporte,  lazer  e programas de geração de 
renda; 

• gerenciar e desenvolver no âmbito do município de 
Manaus, a Política Pública de Assistência Social, 
atendendo aos excluídos socialmente, visando elevar a 
qualidade de vida e o exercício pleno da cidadania; 

• dotar a Fundação Dr. Thomas de recursos financeiros 
para o desenvolvimento de atividades vinculadas à 
assistência social às pessoas de terceira idade; 

• garantir às pessoas idosas, portadoras de deficiência e 
afecções crônicas, excluídas dos processos de 
produção e consumo, assistência e ajuda através de 
auxílios e benefícios de prestação continuada e 
eventual; 

• atender as famílias em situação de exclusão social, em 
caso de óbito, através de fornecimento de caixão, carro 
fúnebre, ônibus e acompanhamento no processo de 
sepultamento; 

• proporcionar às gestantes, em situação de desemprego 
e exclusão social, aquisição de enxovais e orientação 
para a realização do pré-natal nos postos de saúde do 
Município, objetivando a preparação para a 
maternidade responsável; 

• promover a integração social dos portadores de 
deficiência, mediante conscientização para a 
implantação de rampas de acesso nas edificações 
públicas ou privadas, exigência de maior número de 
ônibus com acesso aos deficientes, campanhas 
educativas na mídia sobre os direitos dos portadores de 
deficiência e doação de ortesa, prótese e cadeiras de 
rodas; 

• assistir as organizações não-governamentais,  assim 
como associações e conselhos comunitários que 
atendem às crianças e aos adolescentes com apoio 
técnico-financeiro; 

• fortalecer o Conselho Municipal dos Direitos da Criança 
e do Adolescente e os Conselhos Tutelares, 
viabilizando o seu funcionamento; 

• promover campanhas de divulgação das estratégias de 
execução da política municipal de defesa dos direitos 
da criança e do adolescente, propiciando a capacitação 
e a qualificação, de forma integrada, dos recursos 
humanos que os assistem; 

• viabilizar programas e projetos previstos no Plano 
Municipal  de   Assistência   Social,   consolidados  pelo  
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Município e aprovado pelo Conselho Municipal de 
Assistência Social. 

 
XIX – Desenvolvimento Artístico e Cultural 

 
• realizar evento no Anfiteatro da Ponta Negra  em 

homenagem ao patrono desta Fundação, HEITOR 
VILLA-LOBOS, com a participação de artistas de 
renome nacional, que executarão algumas 
composições de sua vasta obra musical. 

• criar, implantar e manter a Orquestra de Câmara, cujo 
objetivo principal é proporcionar o aprimoramento 
musical, cultural e social dos músicos que irão compor 
essa Orquestra, aliado com a expressão musical e a 
prática instrumental, dando a oportunidade ao 
surgimento de novos talentos e intérpretes de nossa 
música; 

• recuperar o Memorial Álvaro Maia. 
 

XX – Saúde 
 
• implementar o Sistema Municipal de Saúde, mantendo 

o pleno funcionamento da Rede Assistencial,  do 
Conselho Municipal de Saúde, compatível com o 
modelo de gestão pactuada; 

• promover a ampliação e adequação da rede 
assistencial necessária ao perfeito funcionamento das 
Unidades de Saúde, viabilizando as obras de 
saneamento básico para o controle ambiental; 

• coordenar a produção de informações estratégicas 
sobre a situação da saúde no Município, realizando 
análises qualitativas e quantitativas dos resultados; 
acompanhar as ações previstas no Plano Municipal de 
Saúde e Programação de Metas com avaliação 
sistemática; realizar diagnósticos de saúde, permitindo 
o acompanhamento e a avaliação do SUS, buscando 
integração intersetorial e maior acesso às informações 
necessárias para a função gerencial; 

• estruturar um Centro de Informática com a finalidade de 
fiscalizar e controlar a qualidade dos serviços prestados 
por terceiros, bem como desenvolver programas e/ou 
sistemas que garantam a boa execução das atividades 
de informação; 

• executar as ações de saúde ambiental e 
epidemiológicas nos Distritos Sanitários, promovendo a 
integração dos serviços prestados; 

• desenvolver projetos específicos nos Distritos  
Sanitários e Unidades de Saúde, buscando melhorar a 
qualidade de vida da população;  

• criar material informativo para orientação dos usuários 
do Sistema de Saúde e à população residente nas 
áreas dos Distritos Sanitários;  

• dar continuidade às ações de promoção, prevenção e 
assistência aos usuários do SUS e nas áreas dos 
Distritos; 

• melhorar a infra-estrutura das Unidades de Saúde nos 
Distritos Sanitários; realizar conferências  de Saúde e 
outros eventos nas Unidades e Conselhos Locais; 

• manter a rede de Unidade de Saúde e proceder a 
reposição de equipamentos; 

• dotar o Programa SOS Manaus de estrutura necessária 
ao seu bom funcionamento na área urbana e rural, no 
que se refere a manutenção, recuperação e 
substituição da frota de ambulâncias e  barcos–
ambulância, bem como de equipamentos e materiais 
necessários; 

• definir e acompanhar as alterações e as tendências do 
processo saúde–doença; dar continuidade as ações de 
vigilância para doenças consideradas de caráter 
epidemiológico; 

• desenvolver ações relativas ao sistema de vigilância e 
nutricional; manter e ampliar ações de imunizações no 
município, através de campanhas de vacinação;  

• acompanhar os indicadores de saúde do Município, 
bem como a sua divulgação através de Boletins 
Epidemiológicos;  

• desenvolver ações de controle ambiental, buscando a 
redução dos índices para as doenças endêmicas.  

• dotar de recursos orçamentários o Fundo Municipal de 
Saúde a fim de implementar a política municipal de 
saúde.   

 
XXI - Transportes Urbanos 

 
• acompanhar e orientar a implantação do Programa de 

Melhoria do Transporte Coletivo de Manaus;  
• implantar e manter as sinalizações semafóricas, vertical 

e horizontal; 
• recuperar e manter os Terminais de Integração e de 

bairros; 
• construir passarelas para pedestres; 
• treinar pessoal de operação das empresas de ônibus e 

táxis; 
• implantar, recuperar e manter  abrigos, em pontos de 

paradas de ônibus; 
• adquirir viaturas e equipamentos de apoio; 
• alocar placas em pontos de ônibus; 
• continuar a implantação do projeto de orientação viária; 
• implementar campanhas educativas nas áreas de 

Trânsito e Transporte; 
• operacionalizar os Corredores de Ônibus das Zonas 

Norte e Leste da cidade. 
 
 
 
 
 
 
 

DECRETO  N°  5071,  DE  29  DE  JUNHO  DE  2000 
 
 

CRIA Elemento de Despesa e 
ABRE, no orçamento vigente, 
crédito suplementar de             
R$ 470.000,00 e dá outras 
providências. 

 
 

O PREFEITO MUNICIPAL DE MANAUS, no 
uso de suas atribuições legais e tendo em vista a 
autorização contida no Art. 4°, Incisos I, III e V da Lei        
n° 515, de 17 de dezembro de 1999, 
 

D E C R E T A : 
 

Art. 1º - Fica criado, na Secretaria Municipal de 
Educação – SEMED, vinculado ao Programa de Trabalho 
08.42.188.1134.305 – Expansão e Equipamento da Rede 
Física do Ensino Rural, o  Elemento de Despesa 3132 – 
Outros Serviços e  Encargos. 

 
Art. 2º - Fica aberto, no orçamento vigente, 

crédito suplementar de R$ 470.000,00 (quatrocentos e 
setenta mil reais), sendo R$ 100.000,00 à conta do Inciso I 
(Remanejamento Interno de Recursos Próprios) e            
R$ 370.000,00 à conta do Inciso III (Transposição de 
Categoria Econômica/Órgão), como reforço aos seguintes 
Programas de Trabalho: 

 
18100  - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – 

SEMED 
08.42.188.1134.305 – Expansão e Equipam. da Rede 

Física do Ensino Rural 
                        3132   –  Outros Serviços e Encargos 

-01-                          R$  100.000,00 
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27100 – SEC. MUN. DE OBRAS, SAN.  BÁS.  E  SERV. 
PÚB.   -  SEMOSB 

10.58.323.1014.302 – Prog. Especial de Urbanização 
4110 – Obras e Instalações 

-03-                             R$    70.000,00 
 
36100 – RECURSOS SUPERVISIONADOS PELA SEMEF 
03.07.021.2015.100 – Encargos de Exerc. Anteriores 

3192 – Desp. de Exercícios Anteriores 
-04-                             R$  200.000,00 

03.07.021.2016.101 – Obrig. Patronais do Município 
3113 – Obrigações Patronais 

-03-                             R$  100.000,00 
 

Art. 3º - O crédito de que trata o artigo anterior 
fica automaticamente registrado no Tribunal de Contas do 
Estado e será compensado, com importância de igual valor, 
mediante anulação das dotações abaixo indicadas: 
 
18100 – SECRETARIA   MUNICIPAL   DE   EDUCAÇÃO   –  
              SEMED 
08.42.188.2076.103 – Manutenção do Ensino Rural 
                        3132 – Outros Serviços e Encargos 
                                    -01-                             R$  100.000,00 
 
27100 – SEC. MUN. DE OBRAS, SAN. BÁS. E SERV. PÚB 

– SEMOSB 
10.60.325.2056.101 – Manutenção da Limpeza  Pública 

3132 – Outros Serviços e Encargos 
-03-                             R$    70.000,00 

 
37100 – SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SEMAS 
15.81.483.2185.102 – Manut.  dos  Centros  de  Atend.  à      

Criança e ao Adolescente 
3131 – Remun. de Serviços pessoais 

-04-                             R$  100.000,00 
3132 – Outros Serviços e Encargos 

-03-                             R$  100.000,00 
-04-                             R$  100.000,00 

 
Art. 4º - Revogam-se as disposições em 

contrário. 
 
Art. 5º - Este Decreto entrará em vigor na data 

de sua publicação. 
 

Manaus, 29 de junho de 2000 
 

 
 
 
 
 
 

DECRETO  DE  10  DE  JULHO  DE  2000 
 
 
 

O PREFEITO MUNICIPAL DE MANAUS, no 
exercício das prerrogativas que lhe outorgam os artigos 80, 
inciso  XI, e 128, inciso I, da LEI ORGÂNICA  DO 
MUNICÍPIO DE MANAUS, e 

CONSIDERANDO o que consta do Ofício n.° 
0463/2000-Manaustur, de 29.6.2000, resolve 

 
NOMEAR, nos termos do inciso II do artigo 11 

da Lei n.° 1.118, de 1°.9.71 (Estatuto dos Servidores 
Públicos do Município de Manaus), a Sr.ª ENILDA MARIA 
BRANDÃO LINS para exercer, a contar de 30.6.2000, o  
Cargo   de  Confiança  de  Diretora  de  Desenvolvimento  e 

Promoção Turistica,  da Fundação Municipal de Turismo 
(Manaustur), constante da Lei n.° 0175, de 10.3.93. 

 
Manaus, 10 de julho de 2000 

 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

DESPACHO  DE  HOMOLOGAÇÃO 
 

O (A) SECRETÁRIO (A) MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO no uso de suas atribuições legais, 
especialmente ao disposto no Art. 1° do Decreto n.° 0973 
de 16 de Dezembro de 1994. 

CONSIDERANDO os termos da (s) NAD’ (s)  
n.° (s) 205368-210351/2000 SEMED. 
 

RESOLVE: 
I – HOMOLOGAR a decisão da Comissão 

Municipal de Licitação para Compras e Serviços – CMLCS, 
de acordo com o Mapa Comparativa, objeto da 
Concorrência Pública n.° 007/2000 CMLCS 

II – ADJUDICAR A EMPRESA: 
NOTA DEZ COM. E  REPRES.  LTDA. 
R$ 2.528.350,00. 
MAEMA COM. REPRES. E PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS LTDA. 
R$ 1.112.360,00 
Como vencedora (s) da licitação para 

Fornecimento de Gêneros Alimentícios – Merenda 
Escolar / SEMED. 

III – Determinar a emissão da (s) Nota (s) de 
Empenho nos valores globais constantes da (s) proposta (s) 
da (s) Firma (s) indicada (s) no ítem anterior. 
 

Manaus, 11 de Julho de 2000. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Of. N.º 299/2.000-GS-SEMOSB-PMM 
 

Manaus, 07 de julho de 2.000 
 
Prezado senhor, 
 
Utilizamo-nos do presente para comunicar a V. S.ª  a 
SUSPENSÃO   temporária,   a   partir   de  07/07/2.000,  por  

SECRETARIA MUNICIPAL 
DE EDUCAÇÃO - SEMED 

SECRETARIA MUNICIPAL DE 
OBRAS, SANEAMENTO BÁSICO E 
SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMOSB 
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motivos Administrativos e Financeiros, do Termo do 
Contrato da Empreitada, que entre si celebraram, o 
Município de Manaus e a Empresa “EVARIM 
EMPREENDIMENTOS VALE DO RIO MADEIRA LTDA”, 
correspondente à Tomada  de Preços n.° 061/99-CPL-
SEMOSB,  Contrato n.° 009-SEMED, celebrado a 
28/02/2.000, referentes a CONSTRUÇÃO DA ESCOLA 
MUNICIPAL COM 10 (DEZ) SALAS, URBANIZAÇÃO E 
CONSTRUÇÃO DO MURO, A SER REALIZADA A RUA 
CRATO, S/N° - BAIRRO CAMPO DOURADO, até ulterior 
deliberação. 

 
Sem mais para o momento. 

 
 

Cordialmente, 
 

 
 
 

AO 
Ilm.º Sr. 
RONALDO GALL 
N E S T A                   W.L.R.                  S.S.E. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

AVISO  DE  LICITAÇÃO 
 
 

O MUNICÍPIO DE  MANAUS fará  realizar as 
seguintes licitações: 
 
TOMADA DE PREÇOS Nº 029/2000-CMLOSE. 
Objeto: “CONSTRUÇÃO DA QUADRA, SALÃO 

COMUNITÁRIO, PRAÇA E MURO”, 
LOCALIZADOS  NA RUA CAMPO GRANDE 
COM RUA PARAGUAÇU – BAIRRO VALE DO 
AMANHECER, EM MANAUS-AM. 

Data e Horário: 26.07.2000 às 09:00 horas. 
Valor do Edital: R$ 500,00 (quinhentos reais). 
 
 
TOMADA DE PREÇOS Nº 030/2000-CMLOSE. 
Objeto: “CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE 06 (SEIS) 

SALAS E SUBESTAÇÃO AÉREA ABAIXADORA 
DE TENSÃO DE 75 KVA”, LOCALIZADA NA AV. 
PENETRAÇÃO III, S/Nº - JAPIIM II,  EM 
MANAUS-AM. 

Data e Horário: 26.07.2000 às 11:00 horas. 
Valor do Edital: R$ 500,00 ( quinhentos reais). 
 
 

Os Editais e respectivos anexos, encontram-se 
à disposição dos interessados na Procuradoria Geral do 
Município – PGM, na Av.  Brasil,  2971  –  Compensa  I,  no 

horário de 08:00 às 13:00h, de Segunda a Sexta-feira 
através de DAM, preenchidos pela CMLOSE, pagos em 
Agência do Banco do Estado do Amazonas – BEA. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EXTRATO DE TERMO PROVISÓRIO DE PERMISSÃO E USO 
 
ESPÉCIE E DATA: Termo Provisório de Permissão e 
Uso, datado de 27.03.2000. 
PARTES: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO – 
URBAM e PAULO ALVES DA SILVA FILHO, Processo  
n° 1436/2000. 
OBJETIVO: Venda de refeições rápidas tais como, 
Sanduíches, Salgados, sorvetes, aperitivos, doces e 
similares. 
PRAZO: 12 meses, da data da assinatura do termo. 
CONDIÇÕES GERAIS: O permissionário pagará 
mensalmente pelo uso das instalações, a importância 
de 300 UFIR’s, referente a dois Box. 
 

Manaus, 01 de junho de 2000 
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