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PODER EXECUTIVO
PREFEITURA
DE MANAUS - PM
(*) LEI N° 1.186, DE 31 DE DEZEMBRO 2007
ALTERA e acrescenta dispositivos
às Leis n° 1.697, de 20 dezembro de
1983, 254, de 11 de julho de 1994,
n° 714, de 30 de outubro de 2003, e
n° 1.090, de 29 de dezembro de
2006, e dá outras providências.
O PREFEITO DE MANAUS, usando das
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 80, inciso IV
da LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE MANAUS,
FAZ SABER que o Poder Legislativo decretou e
eu sanciono a seguinte
LEI:
Art. 1° Ficam
acrescidos
dispositivos à Lei n° 254, de 11/7/1994:

os

seguintes

“Art. 31 (...)
§ 5°. As multas estabelecidas nas alíneas “a”,
“b”, “c”, “d”, “e”, “f” e “i” do inciso II, deste artigo, ficam
limitadas, respectivamente, a 10, 30, 20, 20, 100, 100 e
100 UFM.
§ 6°. Os limites estabelecidos no parágrafo 5°
serão aplicados por auto de infração ou notificação de
lançamento.
§ 7°. A penalidade descrita na alínea “f” do
inciso II deste artigo é aplicada por documento fiscal.
Art. 32. (...)
§1°. O contribuinte autuado com base nesta Lei
poderá proceder ao recolhimento do valor lançado em até
180 (cento e oitenta) dias, contados da data de ciência do
auto de infração e intimação, com as seguintes reduções
do valor da multa por infração:
a) 50%
(cinqüenta
por
cento),
para
recolhimento integral em até 30 (trinta) dias;
b) 45% (quarenta e cinco por cento), para
recolhimento em duas ou três parcelas iguais, vincendas
em até 30 (trinta), 60 (sessenta) e 90 (noventa) dias; e
c) 40%
(quarenta
por
cento),
para
recolhimento de quatro a seis parcelas iguais, vincendas
em até 30 (trinta), 60 (sessenta), 90 (noventa), 120 (cento e
vinte), 150 (cento e cinqüenta) e 180 (cento e oitenta) dias.
Parágrafo único. O parágrafo único do art. 32 da
Lei n° 254, de 11/7/1994, com redação dada pela Lei
n° 1.089, de 29/12/2006, passa a viger como §2°.
Art. 2° Ficam
acrescidos
os
dispositivos à Lei n° 1.090, de 29/12/2006:

seguintes

“Art. 1°. (...)
§ 6° As multas estabelecidas nos incisos I, II, III,
IV, V e VI do §2° deste artigo ficam limitadas,
respectivamente, a 100, 160, 220, 280, 340 e 400 UFM’s.
§ 7°. Os limites estabelecidos no parágrafo 6°
serão aplicados por auto de infração ou notificação de
lançamento de multa por infração.
§8°. O contribuinte autuado com base nesta Lei
poderá proceder ao recolhimento do valor lançado em até
180 (cento e oitenta) dias, contado da data de ciência do
auto de infração e intimação, com as seguintes reduções
do valor da multa por infração:
a) 50%
(cinqüenta
por
cento),
para
recolhimento integral em até 30 (trinta) dias;

5

b) 45% (quarenta e cinco por cento), para
recolhimento em duas ou três parcelas iguais, vincendas
em até 30 (trinta), 60 (sessenta) e 90 (noventa) dias; e
c) 40%
(quarenta
por
cento),
para
recolhimento de quatro a seis parcelas iguais, vincendas
em até 30 (trinta), 60 (sessenta), 90 (noventa), 120 (cento e
vinte), 150 (cento e cinqüenta) e 180 (cento e oitenta) dias.
§ 9°. As penalidades previstas neste artigo
serão aplicadas em dobro, em caso de reincidência, assim
considerada o cometimento da mesma infração no prazo de
até 5 (cinco) anos, a contar da data do pagamento da
exigência, ou do término do prazo para interposição da
defesa, ou, ainda, da data da decisão condenatória
irrecorrível na esfera administrativa, relativamente à
infração anterior”.
§10. Aplicar-se-ão, no que couber, outras
penalidades previstas na legislação municipal, relacionadas
direta ou indiretamente com a NFS-e.
Art. 2°. (...)
§2° (...)
III – as pessoas físicas tomadoras de serviços
que não informarem o número do Cadastro de Pessoa
Física – CPF, quando do preenchimento dos dados
necessários à emissão de Nota Fiscal de Serviços
Eletrônica – NFS-e”
IV – as pessoas jurídicas e físicas que tomarem
serviços de empresas enquadradas no regime de
arrecadação definido na Lei Complementar n° 123, de 14
de dezembro de 2006, quando o recolhimento do ISSQN
não for feito por meio do Documento de Arrecadação
Municipal – DAM emitido pelo Sistema NFS-e”.
Art. 3°-A. Constitui-se como infração à presente
Lei a alocação ou utilização de CNPJ ou CPF na NFS-e de
pessoa que não seja efetivamente a tomadora de serviço.
§1° – Constatada a infração disposta neste
artigo, aplicar-se-á, cumulativamente, quando couber, a
multa correspondente a:
I – 70 UFM’s – ao prestador de serviços;
II – 70 UFM’s – à pessoa jurídica irregularmente
registrada como tomadora de serviços;
III – 20 UFM’s – à pessoa física indevidamente
registrada como tomadora de serviços;
§2°. As penalidades previstas nos incisos II e III
do parágrafo 1° poderão ser aplicadas cumulativamente ao
verdadeiro tomador de serviço, quando constatado que
este anuiu com essa prática;
§3°. O pagamento das penalidades previstas
neste artigo, ou a sua confirmação mediante decisão
administrativa definitiva, ensejará no cancelamento, de
ofício ou por iniciativa do contribuinte, da NFS-e irregular,
devendo ser emitido novo documento fiscal, por parte do
prestador de serviços, para a correta operação, sob pena
de aplicação de penalidade estabelecida no §1°, do art. 1°
desta Lei.
§4°. Poderá ser dispensada a aplicação da
penalidade disposta no inciso III, do §1° deste artigo
quando ficar evidenciado que o tomador desconhecia o
uso de seu nome.
§5°. A pessoa jurídica ou física que identificar
em NFS-e o uso indevido de seu nome como prestador ou
tomador de serviços deverá informar tal situação, no prazo
máximo de 90 (noventa) dias, contado da data de sua
emissão.
Art. 3° Ficam
acrescidos
os
seguintes
dispositivos à Lei n° 1.697, de 20 de dezembro de 1983:
Art. 76 (....)
“Parágrafo único. O lançamento referido neste
artigo poderá ser efetuado de forma isolada, por verificação
de infração específica à legislação tributária municipal, ou
por período de fiscalização destacado em documento de
Intimação ou Termo de Início de Ação Fiscal ou documento
equivalente.”
(...)
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“Art. 79–A. O disposto no artigo 78 aplica-se
somente às notificações de lançamento de créditos
tributários, observadas as adaptações necessárias
estabelecidas em regulamento.”

objetivo instituir medidas que induzam à preservação,
tratamento e uso racional dos recursos hídricos nas
edificações, inclusive com a utilização de fontes alternativas
para captação de águas.

Art. 4° Os artigos 76 (caput), 77 (caput) e 85
da Lei n° 1.697, de 20 de dezembro de 1983 passam a
viger com a seguinte redação:

Art. 2° Para os efeitos desta Lei, são adotadas
as seguintes definições:
I - Uso Racional da Água - consumo de água,
de acordo com os limites estabelecidos na Norma Brasileira
Reguladora especifica vigente, propiciando economia e
combate ao desperdício;
II - Desperdício Quantitativo de Água – Volume
de água utilizado além dos limites de consumo de uso
racional de água ou lançado como efluente, sem serventia
prévia;
III - Utilização de Fontes Alternativas – uso de
outras fontes ou mananciais para a captação de águas que
não o Sistema Público de Abastecimento;
IV - Águas Servidas – esgoto sanitário,
dividindo-se em:
a) águas cinzas: oriundas dos lavadores, chuveiros e lavanderias;
b) águas negras: oriundas dos vasos sanitários
e pias de cozinha;
c) esgotos tratados: efluentes de qualquer
sistema de tratamento, que obedeçam aos parâmetros da
Resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente
vigente.
V - Pré-tratamento: processo físico de remoção
de sedimentos, resíduos oleosos e resíduos sólidos
grosseiros;
VI - Tratamento Primário: processo físicoquímico-biológico de redução de composto orgânico, por
meio do sistema aeróbico, sistema anaeróbico e/ou sistema
químico;
VII - Tratamento Secundário: processo físicoquímico-biológico de redução de composto inorgânico, por
meio do sistema aeróbico, sistema anaeróbico – ou sistema
químico;
VIII - Desinfecção: processo físico-químico de
redução de organismos patogênicos;
IX - Ambientes Sanitários: locais que possuem
instalações hidro-sanitárias;
X - Volume Reduzido de Descarga: categoria
projeto de bacia sanitária com volume máximo conforme o
Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade da
Habitação – PBQPH;
XI - Sistema Público de Esgoto: atividades,
infra-estruturas e instalações operacionais de coleta,
transporte, tratamento e disposição final adequados dos
esgotos sanitários, desde as ligações prediais até o seu
lançamento final no meio ambiente;
XII - Rede de Drenagem: atividades, infraestruturas e instalações operacionais de drenagem urbana
de água pluviais, de transporte, detenção ou retenção para
o amortecimento de vazões de cheias, tratamento e
disposição final das águas pluviais drenadas nas áreas
urbanas.

Art. 76. O lançamento de crédito tributário ou
de multa por infração por descumprimento de obrigação
tributária principal ou acessória será formalizado em auto
de infração ou notificação de lançamento.
(...)
Art. 77. O Auto de Infração ou Notificação de
Lançamento de Crédito Tributário e/ou Multa Fiscal será
lavrado na Repartição Fiscal ou no Local de Verificação e
conterá,
dentre
outros
requisitos
definidos
em
Regulamento:
(...)
Art. 85. A autoridade de primeira instância
recorrerá de ofício sempre que exonerar o sujeito passivo
do pagamento de tributo ou multas de valor originário
superior a 100 Unidades Fiscais do Município – UFM.”
Art. 5° Fica acrescido o §5°, ao art. 5° da Lei
n° 714, de 30/10/2003, com a seguinte redação:
Art. 5° (...)
§ 5°. O profissional autônomo poderá recolher o
ISSQN no regime de estimativa em quota única anual, com
desconto de até 10% (dez) por cento do valor do imposto
estimado para esse período, nos termos estabelecidos em
regulamento ou em Decreto de Lançamento.
Art. 6° Ficam mantidas as disposições da Lei
n° 838, de 22 de março de 2005.
Art. 7° Ficam revogadas as disposições do art.
9°, da Lei n° 714, de 30/10/2003, e demais disposições em
contrário.
Art. 8° Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Manaus, 31 de dezembro de 2007.
SERAFIM FERNANDES CORRÊA
Prefeito de Manaus
(*) Republicada por haver saído com incorreções no Diário Oficial do
Município 1871, Caderno II, de 31 de dezembro de 2007.

LEI N° 1.192, DE 31 DE DEZEMBRO DE 2007
CRIA, no município de Manaus, o
Programa de Tratamento e Uso
Racional das Águas nas edificações
– PRO-ÁGUAS.
O PREFEITO DE MANAUS, usando das
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 80, inciso IV
da LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE MANAUS,
FAZ SABER que o Poder Legislativo decretou e
eu sanciono a seguinte
LEI:
CAPITULO 1
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 1° O Programa de Tratamento e Uso
Racional das Águas nas Edificações – Pró-Águas tem como

Art. 3° Para o atendimento dos objetivos do
PRÓ-ÁGUAS, devem as novas edificações observar as
normas urbanísticas e ambientais de âmbito municipal,
especialmente:
I - junto ao órgão municipal responsável pelo
desenvolvimento urbano, de acordo com o Plano Diretor
Urbano e Ambiental do Município de Manaus e leis
complementares:
a) aprovação do projeto da edificação, com a
apresentação da licença ambiental prévia ou de
conformidade;
b) licenciamento da obra, com a apresentação
da licença de instalação ambiental e dos projetos hidrosanitários aprovados pela concessionária responsável, este
último no prazo de 180 dias, contados da data do
licenciamento;
c)
solicitação
de
“habite-se”, com
a
apresentação da licença ambiental de operação, certificado
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de ligação de água e certificado de execução do sistema de
tratamento de efluentes pela concessionária responsável.
II - junto ao órgão municipal responsável pelo
meio ambiente, de acordo com o Código Ambiental do
Município de Manaus:
a) solicitação de licença ambiental prévia ou de
conformidade;
b) solicitação de licença ambiental de
instalação, com a apresentação de projetos hidro-sanitários
e tratamento de esgoto, bem como projeto de drenagem,
este último aprovado pelo órgão municipal responsável
pelas obras públicas;
c) solicitação de licença ambiental de operação,
com a apresentação de cópia do alvará de construção
respectivo e comprovação da execução do sistema de
tratamento de esgoto.
III - junto à concessionária responsável pelos
serviços de abastecimento de água e tratamento de esgoto:
a) aprovação dos projetos hidro-sanitários;
b) vistoria para certificação da execução do sistema de tratamento de efluentes e de ligação de água
desprovido de sistema público de coleta e tratamento de
esgoto, sendo obrigatória a instalação de um sistema de
tratamento de esgoto de característica doméstica que
atenda ao sistema de tratamento pré-tratamento,
tratamento primário, secundário e desinfecção ou a
sistema que atenda aos parâmetros da legislação em vigor.
Art. 4° Os sistema hidráulico-sanitários de novas
edificações devem ser projetados visando não apenas o
conforto e segurança dos usuários, mas também a
sustentabilidade da gestão dos recursos hídricos.
Art. 5° Nas ações de tratamento e uso racional
das águas em edificações construídas a partir da vigência
desta Lei, serão preferencialmente utilizados aparelhos e
dispositivos que evitem o desperdício e uso excessivo de
água, tais como:
a) bacias sanitárias de volume reduzido de
descarga;
b) chuveiros e lavatórios de volumes fixos de
descarga;
c) torneiras dotadas de arejadores;
d) registros controladores de vazão.
§1° Em edificações de condomínio, além dos
dispositivos previstos neste artigo, serão também instalados
hidrômetros para medição individualizada do consumo de
água por unidade.
§2° Nos ambientes sanitários de uso coletivo
das edificações, será obrigatória a utilização de aparelhos e
dispositivos que evitem o desperdício e uso excessivo de
água.
CAPÍTULO 2
DO TRATAMENTO DE ESGOTO DE CARACTERÍSTICA
DOMÉSTICA

e desinfecção ou outro que atenda aos parâmetros da
legislação em vigor, no prazo de um ano.
§ 1° O prazo poderá ser prorrogado por igual
período, a critério do órgão municipal responsável pelo
meio ambiente e desde que o empreendimento possua
projeto aprovado, conforme o art. 3°, e se o responsável
justificar esta necessidade.
§ 2° Os empreendimentos em que o número de
contribuintes seja inferior a quinze não estão obrigados ao
atendimento do disposto neste artigo.
§ 3° Os empreendimentos que adequarem seus
sistemas de esgoto às disposições desta Lei,
espontaneamente e dentro do prazo estabelecido neste
artigo, poderão requerer junto à concessionária
responsável pelos serviços de abastecimento de água e
tratamento de esgoto contrapartida em razão dos
investimentos realizados.
Art. 9° Dois ou mais empreendimentos poderão
utilizar a mesma Estação de Tratamento de Esgoto, desde
que tenham as mesmas características e tal circunstância
seja aprovada pela concessionária responsável pelos
serviços de abastecimentos de água e tratamento de
esgoto.
Art. 10. Após a vistoria para certificação da
execução do sistema de tratamento de efluentes e da
ligação de água, bem como da adequação do sistema em
empreendimento já instalado, os responsáveis pelo mesmo
poderão repassar a sua manutenção e operação à
concessionária
responsável
pelos
serviços
de
abastecimento de água e tratamento de esgoto, que não
poderá recusar-se ao recebimento.
Parágrafo único. Nos locais onde exista rede
coletora e tratamento, o repasse será obrigatório, exceto
nos casos de reuso da água tratada.
Art. 11. É obrigatória a apresentação bimestral
dos laudos dos efluentes, de acordo com os parâmetros
que o Poder Público Municipal julgar necessário,
observados os artigos 15 e 34 da Resolução CONAMA
n° 357, de 17 de março de 2005.
§ 1° Quando julgar necessário, o órgão
competente poderá realizar contra-prova do laudo dos
efluentes apresentado pelo empreendimento.
§ 2° Os empreendimentos que comprovarem o
atendimento do previsto no caput deste artigo serão
autorizados pelo órgão municipal responsável pelas obras
públicas a lançar seus efluentes tratados na rede de
drenagem de águas pluviais.
§ 3° Os empreendimentos já instalados ficam
obrigados a atender os parâmetros de tratamento de
efluentes, seja qual for o método do tratamento, a fim de
obterem a renovação de sua licença ambiental, sendo
responsável pela adequação o requerente da renovação da
licença ambiental.

Art. 6° As disposições desta Lei, no que se
refere ao tratamento de esgoto de característica doméstica,
serão observadas na elaboração e aprovação dos projetos
de construção de novas edificações, bem como pelas
edificações já consolidadas, conforme definido a seguir.

Art. 12. O empreendedor fica obrigado a
informar, quando da entrega do empreendimento, sobre o
funcionamento e operacionalização da estação de
tratamento de esgoto, inclusive fornecendo o manual de
operação respectivo ao síndico ou administrador do
condomínio, após vistoria final da concessionária.

Art. 7° Nos empreendimentos potencialmente
poluidores, privados ou públicos, cujo número de usuários
seja superior a 40 (quarenta) pessoas dia, na área urbana e
de transição desprovida de sistema público de esgoto, é
obrigatória a instalação de um sistema de tratamento de
esgoto de característica doméstica, composto de prétratamento, tratamento primário, secundário e desinfecção.

Art. 13. A destinação dos resíduos sólidos
oriundos do processo de depuração deverá ser realizada
por empresa com licença na atividade fim encaminhada ao
tratamento e destino final adequado, disponibilizado pelo
Poder Público, de acordo com as normas técnicas
aplicáveis.

Art. 8° Os empreendimentos já instalados
deverão adequar-se a um sistema de tratamento de esgoto
de características doméstica, que atenda ao sistema de
tratamento pré-tratamento, tratamento primário, secundário

Art. 14. Os loteamentos que atenderem ao
disposto nesta Lei quanto ao sistema de tratamento de
esgoto e obtiverem aprovação e vistoria da concessionária,
poderão repassar sua manutenção à mesma, mediante o
pagamento de tarifa vigente.
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CAPITULO 3
DO INCENTIVO AS FONTES ALTERNATIVAS DE
ABASTECIMENTO
Art. 15. As disposições deste capítulo poderão
ser observadas na elaboração e aprovação dos projetos de
construção de novas edificações, conforme definido a
seguir.
SEÇÃO 1
DO INCENTIVO À CAPTAÇÃO E APROVEITAMENTO DE
ÁGUAS PLUVIAIS
Art. 16. A água das chuvas poderá ser captada
nas edificações e encaminhada a um reservatório para ser
utilizada, após tratamento adequado, em atividades que
não requeiram o uso de água potável, tais como:
I - rega de vegetação, inclusive hortas;
II - lavagem de roupa;
III - lavagem de veículos;
IV - lavagem de vidros, calçadas e pisos;
V - descarga em vasos sanitários;
VI - combate a incêndios;
VII - recarga de lençol freático.
Art. 17. Nos novos empreendimentos ou
ampliações, que tenham área impermeabilizada superior a
quinhentos metros quadrados, é obrigatória a implantação
de reservatórios que retardem o escoamento das águas
pluviais para rede de drenagem.
§ 1° Ficam dispensados de construir o
reservatório para captação de águas pluviais os
empreendimentos já instalados, desde que atendam à taxa
de permeabilidade conforme a legislação urbanística.
§2° Os empreendimentos já instalados que
implantarem, espontaneamente, o reservatório de águas
pluviais, poderão requerer os incentivos previstos no art. 81
da Lei n° 605, de 24 de
julho de 2001,
e sua
regulamentação.
Art. 18. Os reservatórios deverão atender às
normas sanitárias vigentes e à regulamentação técnica
especifica do órgão municipal responsável pelo sistema de
drenagem, podendo ser abertos ou fechados, com ou
sem revestimentos dependendo da altura do lençol freático
do local.
§ 1° A água contida pelo reservatório deverá,
salvo nos casos indicados pelo órgão municipal
responsável pelo sistema de drenagem infiltrar-se no solo,
podendo ser despejada, por gravidade ou por meio de
bombas, na rede de drenagem ou diretamente na calha
hidrográfica, ou ser conduzida para outro reservatório para
ser utilizada para finalidades não potáveis, conforme o art.
14 desta Lei.
§ 2° A localização do reservatório, apresentando
o cálculo do seu volume, deverá ser indicada nos projetos
das novas construções, a partir da vigência desta Lei e sua
regulamentação, e sua implantação será condição para
emissão da licença ambiental de operação.
§ 3° No caso de opção por conduzir as águas
pluviais
para
outro
reservatório,
objetivando
o
aproveitamento da água para finalidades não-potáveis,
deverá ser indicada a localização desse reservatório e
apresentado o cálculo de seu volume.
Art. 19. Sempre que houver aproveitamento das
águas pluviais para finalidades não-potáveis, conforme o
art. 16, deverão ser atendidas as normas sanitárias
vigentes e as condições técnicas específicas estabelecidas
pelo órgão municipal responsável pela vigilância sanitária
visando:
I - evitar o consumo indevido, definindo
sinalização de alerta padronizada a ser colocada em local

visível junto ao ponto de água não-potável e determinando
os tipos de utilização admitidos para água não-potável;
II - garantir padrões de qualidade da água
apropriados ao tipo de utilização previsto, definindo os
dispositivos, processos e tratamentos necessários para a
manutenção desta qualidade;
III - impedir a contaminação no sistema predial
destinado à água potável, sendo terminantemente vedada
qualquer
comunicação
entre
este
sistema
de
aproveitamento, o sistema predial destinado à água potável
e o sistema de abastecimento da concessionária.
SEÇÃO 3
DO REUSO DE ÁGUAS SERVIDAS
Art. 20. Após tratamento adequado, será permitida a reutilização de águas servidas nas seguintes
atividades:
I – rega de vegetação, exceto hortas;
II – descarga em vasos sanitários;
III – combate a incêndios; e
IV – recarga de lençol freático.
§ 1° Sempre que houver aproveitamento das
águas servidas para as finalidades acima, deverão ser
atendidas as normas sanitárias vigentes e as condições
técnicas especificas estabelecidas pelo órgão municipal
responsável pela vigilância sanitária visando:
I – evitar o consumo indevido, definindo
sinalização de alerta padronizada a ser colocada em local
visível junto ao ponto de água não-potável e determinando
os tipos de utilização admitidos para a água servida;
II – garantir padrões de qualidade da água
apropriados ao tipo de utilização previsto, definindo os
dispositivos, processos e tratamentos necessários para a
manutenção desta qualidade;
III – impedir a contaminação do sistema predial
destinado à água potável, sendo terminantemente vedada
qualquer
comunicação
entre
este
sistema
de
reaproveitamento, o sistema predial destinado à água
potável e o sistema de abastecimento da concessionária.
§ 2° Os empreendimentos que implantarem,
espontaneamente, o sistema de reuso de águas servidas,
poderão requerer os incentivos previstos no art. 81 da Lei
n° 605, de 24 de julho de 2001, e sua regulamentação.
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 21 – A presente Lei não se aplica a templos
religiosos de qualquer culto próprios ou alugados, ficando
as mesmas isentas também do cumprimento da Portaria 11
de 05 de março de 2007 e da Resolução 131/2006 do
Conselho Municipal de Meio Ambiente.
Art. 22. O não cumprimento das disposições
desta Lei implica a negativa de concessão das Licenças
Ambientais e Alvarás de Construção pertinentes e/ou suas
renovações e outras penalidades, conforme a Lei n° 605,
de 24 de julho de 2001.
Art. 23. O Poder Executivo regulamentará esta
Lei no prazo de 120 dias, estabelecendo os requisitos
necessários à elaboração e aprovação dos projetos de
construção, instalação e dimensionamento dos aparelhos e
dispositivos destinados ao tratamento e uso racional da
água a que a mesma se refere, inclusive quanto ao
cálculo da capacidade do reservatório para captação de
águas pluviais.
Art. 24. Esta Lei entra em vigor em 90 (noventa)
dias, contados da sua publicação.
Manaus, 31 de dezembro de 2007.
SERAFIM FERNANDES CORRÊA
Prefeito de Manaus
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(*) LEI N° 1.194, DE 31 DE DEZEMBRO DE 2007
CRIA o Conselho Municipal de
Direitos Humanos e dá outras
providências.
O PREFEITO DE MANAUS, usando das
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 80, inciso IV
da LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE MANAUS,
FAZ SABER que o Poder Legislativo decretou e
eu sanciono a seguinte
LEI:
Art. 1° Fica criado o Conselho Municipal de
Direitos Humanos do Município de Manaus, no âmbito da
Secretaria Municipal de Direitos Humanos, que tem por
finalidade a promoção de defesa dos direitos humanos,
mediante ações preventivas, corretivas, reparadoras e
sancionadoras das condutas e situações a eles contrários.
Art. 2° Constituem direitos humanos, sob a
proteção do Conselho Municipal de Direitos Humanos do
Município de Manaus:
I - os direitos e garantias fundamentais,
previstos na Constituição Federal e Lei Orgânica do
Município de Manaus, compreendendo:
a) os direitos individuais e coletivos;
b) os direitos sociais.
II - os direitos constitucionais e os previstos na
Lei Orgânica do Município relativos à cultura, ao desporto, a
comunicação e ao meio ambiente;
III - os direitos constitucionais e os previstos na
Lei Orgânica do Município e demais leis municipais
pertinentes à família, à criança e ao adolescente, ao idoso,
aos índios, aos mestiços, aos afrodescendentes e a outras
minorias;
IV - os direitos e garantias decorrentes do
regime e dos princípios adotados pela Constituição Federal,
Estadual e pela Lei Orgânica do Município;
V - os direitos e garantias previstos nos atos
internacionais que o Brasil se obrigou a observar ou deles
sejam decorrentes.
Parágrafo único. A defesa dos direitos humanos,
pelo CMDH do Município de Manaus, independe de
manifestação de seus titulares, sejam estes direitos
pertinentes a indivíduos, coletividade ou difusos.
Art. 3° O Conselho Municipal de Direitos
Humanos será constituído, paritariamente, por 14
(quatorze) membros, sendo 7 (sete) do Poder Público
Municipal e 7 (sete) da sociedade civil organizada.
Art. 4° Os membros do Conselho (titulares e
suplentes) terão um mandato de dois anos, podendo ser
reconduzidos.
mandato:

Art. 5° O membro do Conselho perderá o

I - se faltar, sem motivo justificado, a três
reuniões consecutivas ou cinco alternadas no período de
01 (um) ano; ou se tiver conduta incompatível com os
objetivos do Conselho, a juízo deste, conforme seu
regimento.
Parágrafo único. Na hipótese do inciso I, a
perda do mandato será automática, no inciso II, mediante
deliberação do plenário, efetuada por meio de voto secreto
de 2/3 (dois terços) dos seus membros.
Art. 6° Compete ao Conselho:
I - elaborar seu regimento;
II - propor as diretrizes para o Poder Público do
município de Manaus atuar nas questões dos direitos
humanos;
III - auxiliar o Poder Público do município de
Manaus a desenvolver suas atividades dentro do respeito
aos direitos fundamentais da pessoa humana;

IV - propor mecanismos legais que permitam a
institucionalização da promoção e defesa dos direitos
humanos, como missão primordial do poder público do
município de Manaus;
V - estimular e promover a realização de
estudos, pesquisas eventos que incentivem o debate sobre
os direitos humanos;
VI - estimular e promover programas educativos
para a conscientização sobre os direitos humanos;
VII - denunciar e investigar violações dos
direitos humanos ocorridos no município de Manaus;
VIII - receber e encaminhar às autoridades
competentes petições, representações, denúncias ou
queixas de qualquer pessoa ou entidade por desrespeito
aos direitos humanos;
IX - manter intercâmbio e cooperação com as
entidades e órgãos públicos ou privados, nacionais e/ou
internacionais de defesa dos direitos humanos;
X - criar e manter atualizado um centro de
documentação, onde sejam sistematizados dados e
informações sobre as denúncias recebidas;
XI - editar boletim ou revista com periodicidade
no mínimo semestral;
XII - instalar comissões e grupos de trabalhos
nas formas previstas no regimento;
XIII - solicitar as diligências que reputar
necessárias para a apuração de fatos considerados lesivos
aos direitos humanos;
XIV - elaborar e apresentar, anualmente, à
sociedade e aos Chefes dos Poderes Executivo, Legislativo
e Poder Judiciário do Município de Manaus, relatório
circunstanciado das atividades desenvolvidas no período;
XV - solicitar às autoridades competentes a
designação dos servidores públicos para o exercício de
atividades específicas;
XVI – acompanhar a elaboração e a execução
da proposta orçamentária do Município, indicando
modificações necessárias à consecução da política
formulada para a promoção dos direitos humanos;
XVII - gerir o Fundo Municipal de Direitos
Humanos, zelando pela correta aplicação de seus recursos;
XVIII – presidir os procedimentos de sindicância
de processo administrativo e disciplinar envolvendo os
membros do Conselho Municipal de Direitos Humanos.
Art. 7° Compete ao Conselho ou a qualquer
um de seus membros:
I - solicitar aos órgãos do município de Manaus
certidões, informações, cópias de documentos e de
expedientes ou processos administrativos;
II - solicitar aos órgãos públicos federais e das
Administrações Regionais os elementos referidos no inciso I;
III - propor a autoridade de qualquer nível a
instauração de sindicância, inquéritos e processos
administrativos ou judiciais para a apuração de
responsabilidades pela violação de direitos humanos;
IV - ter acesso a qualquer unidade ou instalação
pública do Município de Manaus para o acompanhamento
de diligência ou a realização de vistorias, exame ou
inspeções;
V – acompanhar a lavratura de autos de prisão
em flagrante.
§ 1°. Os pedidos individuais formulados pelos
conselheiros devem ser subscritos por 20% de seus
membros.
§ 2°. Os pedidos de informação ou providências
por membros do Conselho ou de sua diretoria deverão ser
respondidos pelas autoridades do Município no prazo de
quinze dias.
Art. 8° O CMDH do Município de Manaus será
dirigido por uma diretoria composta por um presidente e um
vice-presidente eleitos anualmente. Por voto secreto, pelos
conselheiros na primeira seção ordinária de cada ano.
Art. 9° O regimento do Conselho definirá, nos
termos desta Lei, a competência do plenário, do presidente,
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vice-presidente, de seus membros, dos grupos de trabalho
e comissões que vierem a ser formadas.
Art. 10. O CMDH do município de Manaus se
reunirá ordinariamente a cada mês e, extraordinariamente,
sempre que necessário, mediante convocação de seu
presidente ou de um terço de seus membros.
Art. 11. Os serviços prestados pelos membros
do Conselho não serão remunerados, sendo considerados
serviço de interesse público relevante ao município de
Manaus e tendo prioridade sobre as atividades dos
conselheiros no serviço público.
Art. 12. Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Manaus, 31 de dezembro de 2007.
SERAFIM FERNANDES CORRÊA
Prefeito de Manaus
(*) Republicada por haver saído com incorreções no Diário Oficial do
Município 1871, Caderno II, de 31 de dezembro de 2007.

(*) LEI N° 1.196, DE 31 D E DEZEMBRO DE 2007
AMPLIA o número de representantes
no Conselho Municipal de Desportos
– CMD e dá outras providências.
O PREFEITO DE MANAUS, usando das
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 80, inciso IV
da LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE MANAUS,
FAZ SABER que o Poder Legislativo decretou e
eu sanciono a seguinte
LEI:
Art. 1° O artigo 2° da Lei n° 419, de 29 de
dezembro de 1997, passará a ter a seguinte redação:
Art. 2º O Conselho Municipal de Desportos – CMD será
composto por dezoito membros, nomeados pelo Chefe
do Poder Executivo Municipal, na forma a seguir:
I – o Secretário Municipal de Esportes e Lazer, membro
nato, que o preside;
II – cinco representantes indicados pelo Secretário
Municipal de Esportes e Lazer;
III – dois representantes indicados pelo Prefeito de
Manaus;
IV – três representantes de reconhecido saber jurídicodesportivo, indicados pelo Secretário Municipal de
Esportes e Lazer;
V – um representante das Federações Estaduais,
representativas das entidades desportivas em
funcionamento no município de Manaus;
VI – um representante dos clubes ou entidades de
prática de desporto educacional;
VII – um representante do desporto educacional;
VIII – um representante da imprensa desportiva;
IX - um representante das academias de ginástica de
Manaus e similares, em regular funcionamento no
município de Manaus;
X – dois representantes do desporto comunitário.
§1°. A escolha dos membros do Conselho dar-se-á por
eleição ou indicação dos segmentos e setores
interessados, na forma da regulamentação desta Lei.
§2°. O Presidente será substituído em suas faltas e
impedimentos pelo Vice-Presidente, eleito dentre os
membros do respectivo organismo, por meio de voto
secreto.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor no dia 1° de
janeiro de 2008, revogadas as disposições em contrário,
especialmente o Artigo 17 da Lei nº 590, de 13 de março de
2001.
Manaus, 31 de dezembro de 2007.
SERAFIM FERNANDES CORRÊA
Prefeito de Manaus
(*) Republicada por haver saído com incorreções no Diário Oficial do
Município 1871, Caderno II, de 31 de dezembro de 2007.

(*) LEI N° 1.203, DE 31 DE DEZEMBRO DE 2007
INSTITUI o Programa de Acordo de
Resultados,
da
avaliação
de
desempenho
institucional,
de
autonomia gerencial, orçamentária e
financeira e da aplicação de recursos
orçamentários
provenientes
de
economias com despesas correntes
no âmbito do Poder Executivo
Municipal e dá outras providências.
O PREFEITO DE MANAUS, usando das
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 80, inciso IV
da LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE MANAUS,
FAZ SABER que o Poder Legislativo decretou e
eu sanciono a seguinte
LEI:
CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1° Fica instituído, no âmbito do Poder
Executivo Municipal, o Programa de Acordo de Resultados,
da avaliação de desempenho institucional, de autonomia
gerencial, orçamentária e financeira e da aplicação de
recursos orçamentários provenientes de economias com
despesas correntes no desenvolvimento de programas de
aperfeiçoamento institucional, coordenado pela Secretaria
Municipal de Planejamento e Administração – SEMPLAD.
Art. 2° Para os fins desta Lei, entende-se por:
I - Acordo de Resultados: aquele celebrado
entre dirigentes de órgãos e entidades do Poder Executivo
e as autoridades que sobre eles tenham poder hierárquico
ou de supervisão;
II – Dirigente: o responsável legal pela direção
de órgão e entidade;
III – Acordante: a Secretaria Municipal de
Planejamento e Administração – SEMPLAD, responsável
pelo acompanhamento, pela avaliação e pelo controle dos
resultados, bem como pelo provimento dos recursos e
meios necessários ao alcance das metas pactuadas no
Acordo de Resultados;
IV – Acordado: o órgão, unidade administrativa
ou entidade da Administração direta ou indireta
hierarquicamente subordinado ou vinculado, responsável
pela execução das ações necessárias para o atingimento
das metas pactuadas no Acordo de Resultados;
V – Interveniente: terceiro responsável pelo
suporte necessário ao acordante e ao acordado, sem que
isso implique ônus à Administração, para o cumprimento
das metas estabelecidas;
VI - Público interessado: os afetados direta ou
indiretamente pelas atividades específicas do acordado;
VII – Desempenho: o grau de atendimento de
exigências de otimização dos recursos disponíveis, o
atingimento das metas propostas e a qualidade dos
resultados obtidos na atuação pública;
VIII – Indicador: o valor absoluto, o valor relativo
ou a característica utilizada para mensurar a qualidade do
desempenho do acordado;
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IX - Meta de desempenho: o nível desejado de
desempenho em prazo determinado, indicado de forma
objetiva e quantificável.
§ 1°. O Acordo de Resultados de que trata o
inciso I do caput deste artigo será formalizado mediante
instrumento que especifique as metas de desempenho, os
prazos de cumprimento e os padrões de controle
preestabelecidos e terá por contrapartida o enquadramento
do órgão ou da entidade em normas especiais, mais
flexíveis, aplicáveis unicamente aos órgãos e às entidades
que mantenham fiel cumprimento ao Acordo.
CAPÍTULO II
DO ACORDO DE RESULTADOS
SEÇÃO I
DAS CARACTERÍSTICAS GERAIS
Art. 3° O Acordo de Resultados observará os
princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade, eficiência, razoabilidade e economicidade.
Art. 4° O Acordo de Resultados terá como
objetivos fundamentais:
I - aumentar a oferta e melhorar a qualidade dos
serviços prestados à sociedade;
II - estimular, valorizar e destacar servidores,
dirigentes e órgãos ou entidades que cumpram o seu papel
individual, institucional ou social;
III - aperfeiçoar o acompanhamento e o controle
de resultados da gestão pública, mediante instrumento
caracterizado
pela
consensualidade,
objetividade,
responsabilidade e transparência;
IV - fixar metas de desempenho específicas
para órgãos e entidades, compatibilizando a atividade
desenvolvida com as políticas públicas e os programas
governamentais;
V - dar transparência às ações dos órgãos
públicos e facilitar o controle social sobre a atividade
administrativa, mediante a divulgação, por meio eletrônico,
dos termos de cada acordo e de seus resultados;
VI - aperfeiçoar as relações de cooperação,
supervisão e fiscalização entre o acordante e o acordado;
VII - promover o desenvolvimento e a
implantação de modelos de gestão flexíveis, vinculados ao
desempenho institucional, propiciadores do envolvimento
dos seus agentes e dirigentes no aperfeiçoamento dos
serviços prestados.
SEÇÃO II
DA ELABORAÇÃO
Art. 5° Os Acordos de Resultados de que trata
esta Lei conterão, sem prejuízo de outras especificações,
cláusulas que estabeleçam:
I - metas, indicadores de desempenho qualitativos e quantitativos, prazos de consecução, otimização de
custos e eficácia na obtenção dos resultados;
II - estimativa dos recursos orçamentários e cronograma de desembolso dos recursos financeiros
necessários à execução das ações pactuadas, durante a
vigência do Acordo de Resultados;
III - direitos, obrigações e responsabilidades do
acordante e do acordado, em especial em relação às metas
estabelecidas;
IV - compromissos dos intervenientes, quando
for o caso;
V - sistemática de acompanhamento, controle e
avaliação, com critérios, parâmetros e indicadores a serem
considerados na avaliação do Acordo;
VI - vedação, ao acordado, da utilização dos
recursos pactuados no Acordo de Resultados como
garantia na contratação de operações de crédito;
VII - critérios para o cálculo de prêmios de
produtividade atribuídos ao pessoal do órgão ou entidade
participante, provenientes da economia com despesas
correntes, observado o disposto nos arts. 30 a 32 desta Lei;
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VIII - condições para revisão, renovação, prorrogação e rescisão do Acordo;
IX - prazo de vigência, que não poderá ser
superior a três anos.
SEÇÃO III
DA FORMALIZAÇÃO
Art. 6° É condição para a celebração do
Acordo de Resultados o prévio pronunciamento da
Secretaria Municipal de Planejamento e Administração –
SEMPLAD, acerca da viabilidade da pactuação, do pleno
atendimento das exigências desta Lei e da compatibilidade
das metas e dos indicadores de desempenho pactuados
com as finalidades da entidade ou do órgão acordado.
Art. 7° São signatários do Acordo de
Resultados os dirigentes máximos do acordante, do
acordado e das demais partes intervenientes, quando
houver.
Parágrafo único. O extrato do Acordo de
Resultados e seus aditamentos serão publicados no Diário
Oficial do Município.
Art. 8° Na formulação de indicadores de
desempenho, para efeito da avaliação das metas
propostas, será considerada a eficiência dos processos
finalísticos do acordado.
SEÇÃO IV
DO CONTROLE, DA AVALIAÇÃO, DA FISCALIZAÇÃO E
DA EXECUÇÃO
Art. 9° Os Acordos de Resultados serão
acompanhados
e
avaliados
pela
Comissão
de
Acompanhamento e Avaliação, instituída em ato do
Secretário Municipal de Planejamento e Administração e
integrada, obrigatoriamente, pelos seguintes membros:
I - representante do acordante;
II - representante de cada interveniente, quando
houver, por ele indicado;
III - representante da SEMPLAD, indicado por
seu titular;
IV - representante dos servidores do(s) órgão(s)
ou entidade(s) acordados.
§ 1°. A Comissão de Acompanhamento e
Avaliação periodicamente reunir-se-á ordinariamente, na
forma do regulamento.
§ 2°. Os acordos de resultados celebrados com
os responsáveis por Projetos Estruturadores ou programas
prioritários do Plano Plurianual PPA -, com monitoramento
intensivo, serão acompanhados e avaliados pela Secretaria
Municipal de Planejamento e Administração - SEMPLAD.
§ 3°. Aos acordos de resultados a que se refere
o § 2° deste artigo não se aplica o disposto nos arts. 5°,
VIII; 24, I, II e III e 27 a 32 desta Lei.
Art. 10. À Comissão de Acompanhamento e
Avaliação compete:
I - acompanhar e avaliar os resultados alcançados pelo acordado, considerando as metas e indicadores
de desempenho previstos no Acordo de Resultados;
II - recomendar, com a devida justificativa, alterações no Acordo de Resultados, principalmente quando se
tratar de necessidade de alinhamento de indicadores,
metas e resultados, recursos orçamentários e financeiros; e
III - recomendar, com a devida justificativa, a
revisão, a renovação ou a rescisão do Acordo de
Resultados.
Parágrafo único. As avaliações realizadas pela
Comissão de Acompanhamento e Avaliação incluirão, sem
prejuízo de outras informações, os fatores e circunstâncias
que tenham dado causa ao descumprimento pelo acordado
das metas estabelecidas, bem como as medidas que este
último tenha adotado para corrigir as falhas detectadas.
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Art. 11. Serão levados em consideração, na
avaliação do Acordo de Resultados, o volume de
reclamações referentes à oferta ou à qualidade dos
serviços prestados e as denúncias relativas à aplicação de
recursos públicos e à atuação de seus agentes.
Art. 12. A Comissão de Acompanhamento e
Avaliação encaminhará à autoridade acordante relatório
conclusivo sobre a avaliação realizada, no prazo de trinta
dias contados da data do recebimento dos relatórios
gerenciais.
Art. 13. Por ocasião do término do Acordo de
Resultados, o acordante realizará avaliação conclusiva
sobre os resultados alcançados.
Art. 14. Os créditos orçamentários necessários
ao cumprimento do Acordo de Resultados serão liberados
em conformidade com o cronograma de desembolso, não
ficando sujeitos a contingenciamento ou a outra forma de
limitação administrativa.
§ 1°. O disposto neste artigo não se aplica nos
casos de inobservância da Lei Complementar n° 101, de 4
de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).
§ 2°. No caso de contingenciamento decorrente
do disposto no §1° deste artigo, as metas, os indicadores e
os prazos do Acordo serão repactuados.
SEÇÃO V
DA VIGÊNCIA, DA RENOVAÇÃO E DA REVISÃO
Art. 15. O Acordo de Resultados terá vigência
mínima de três meses e máxima de três anos, podendo ser
renovado, por acordo das partes, após avaliação favorável
dos resultados por parte da Comissão de Acompanhamento
e Avaliação, ratificada pelo Acordante.
Art. 16. A Comissão de Acompanhamento e
Avaliação poderá recomendar a revisão parcial ou total do
Acordo de Resultados, devidamente fundamentada,
quando verificar a necessidade de:
I - alteração de objetivos, obrigações,
indicadores e metas;
II - adequação à Lei Orçamentária Anual.
§ 1°. A recomendação da revisão parcial ou total
do Acordo de Resultados deverá ser ratificada pelo
acordante.
§ 2°. A revisão parcial ou total do Acordo de
Resultados será formalizada mediante termo aditivo,
celebrado, na hipótese prevista no inciso I, entre acordante
e acordado, sendo imprescindível aprovação da Secretaria
Municipal de Planejamento e Administração - SEMPLAD.
SEÇÃO VI
DA SUSPENSÃO E DA RESCISÃO
Art. 17. O Acordo de Resultados poderá ser
suspenso pelo acordante, pelo prazo máximo de noventa
dias, para adequação de seu objeto, se ocorrerem fatos
que possam comprometer-lhe a execução.
Art. 18. O Acordo de Resultados poderá ser
rescindido em caso de descumprimento grave e
injustificado, por ato unilateral e escrito do acordante ou por
acordo entre as partes, independentemente das demais
medidas legais cabíveis.
Art. 19. Os conflitos do Acordo de Resultados
serão, sempre que possível, resolvidos por acordo entre as
partes.
CAPÍTULO III
DAS OBRIGAÇÕES E DAS RESPONSABILIDADES DOS
DIRIGENTES
Art. 20. Os dirigentes dos órgãos e entidades
acordantes e acordados promoverão as ações necessárias

ao cumprimento do Acordo de Resultados, sob pena de
responsabilidade solidária por eventual irregularidade,
ilegalidade ou desperdício na utilização de recursos ou
bens.
Parágrafo único. Será censurado, nos termos de
regulamento, o dirigente responsável por órgão ou entidade
que tiver desempenho insatisfatório em:
I - duas avaliações sucessivas do Acordo de
Resultados;
II - três avaliações intercaladas em uma série de
cinco avaliações consecutivas do Acordo de Resultados;
III - quatro avaliações intercaladas em uma série
de dez avaliações consecutivas do Acordo de Resultados.
Art. 21. Sem prejuízo da medida a que se refere
o artigo 20, se houver indícios fundados de malversação de
bens ou de recursos ou quando assim o exigir a gravidade
dos fatos ou o interesse público, os responsáveis pela
fiscalização representarão aos órgãos competentes para a
adoção das medidas administrativas e judiciais cabíveis,
visando à proteção do patrimônio público e à punição dos
infratores, sob pena de se tornarem solidariamente
responsáveis.
CAPÍTULO IV
DA AMPLIAÇÃO DA AUTONOMIA GERENCIAL,
ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Art. 22. A autonomia gerencial, orçamentária e
financeira dos órgãos e entidades da Administração direta,
autárquica e fundacional do Poder Executivo poderá ser
ampliada mediante a celebração de Acordo de Resultados,
observadas as exigências estabelecidas nesta Lei.
Art. 23. Os órgãos de controle interno
estabelecerão mecanismos de acompanhamento da
execução orçamentária, financeira e patrimonial que levem
em consideração os prazos e os indicadores de
desempenho previstos no Acordo de Resultados.
Art. 24. Com o objetivo de alcançar ou superar
as metas previstas no Acordo de Resultados, o dirigente
máximo de órgão ou entidade, durante a vigência do
Acordo e na forma do regulamento, poderá, em
observância às diretrizes da Secretaria Municipal de
Planejamento e Administração - SEMPLAD:
I - solicitar créditos suplementares até o limite de
10% (dez por cento) da despesa fixada em decreto e no
Acordo de Resultados, dentro de cada grupo de despesa,
mediante a anulação de créditos até o referido limite;
II - requerer a alteração dos quantitativos e da
distribuição dos cargos de provimento em comissão,
observados os valores de retribuição correspondentes,
desde que não sejam alteradas as unidades orgânicas
estabelecidas em lei e não haja aumento de despesa;
III – solicitar a edição de regulamentos próprios
de avaliação de desempenho dos seus servidores,
observadas as diretrizes da Secretaria Municipal de
Planejamento e Administração - SEMPLAD;
IV - aplicar as modalidades especiais de
licitação previstas nos arts. 54 a 58 da Lei Federal n° 9.472,
de 16 de julho de 1997, na forma do regulamento;
V - aplicar os limites estabelecidos no parágrafo
único do art. 24 da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de
1993, alterada pela Lei Federal n° 9.648, de 27 de maio de
1998.
§ 1°. O disposto no inciso I não compreende as
dotações referentes a pessoal e encargos sociais.
§ 2°. Os resultados da avaliação prevista no
inciso III poderão ser considerados para efeito de
progressão e promoção funcional dos servidores, bem
como para concessão de prêmios de produtividade e
adicionais de desempenho, observadas as disposições
legais aplicáveis a cada cargo ou carreira.
§ 3°. Para os efeitos legais previstos no
parágrafo único do art. 24 da Lei Federal n° 8.666, de 21 de
junho de 1993, e no art. 11 da Lei Federal n° 9.724, de 1°
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de dezembro de 1998, os órgãos e entidades com Acordo
de Resultados em vigor equiparam-se a agências
executivas ou organizações militares prestadoras de
serviço com contrato de gestão celebrado no âmbito da
Administração Pública Federal.
§ 4°. O Poder Executivo expedirá regulamento
único para disciplinar o disposto no inciso IV do caput deste
artigo, que poderá ser utilizado pelos órgãos e entidades
com Acordo de Resultados em vigor.
Art. 25. Os Acordos de Resultados em vigor
poderão ser revisados mediante solicitação das partes que
deverão submeter as propostas de alteração à Comissão
de Avaliação que se manifestará acerca da possibilidade de
adequação.
Art. 26. Os servidores públicos lotados nos
órgãos e entidades signatários de Acordo de Resultados
permanecem submetidos às respectivas normas, inclusive
às relativas à remuneração dos cargos de provimento
efetivo.
CAPÍTULO V
DA APLICAÇÃO DE RECURSOS EM
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E PRÊMIO DE
PRODUTIVIDADE
Art. 27. Os recursos orçamentários provenientes
da economia com despesas correntes em cada órgão,
autarquia ou fundação da Administração Pública Municipal
poderão ser aplicados, na forma prevista nesta Lei, no
pagamento de prêmio de produtividade e no desenvolvimento institucional, que compreende programas de:
I - qualidade e produtividade;
II - treinamento e desenvolvimento de pessoal;
III - modernização, reaparelhamento e racionalização do serviço público.
Parágrafo único. Os recursos a que se refere
este artigo serão aplicados em consonância com as
políticas, diretrizes e objetivos de modernização e reforma
administrativa e de pessoal estabelecidos pelo Poder
Executivo.
Art. 28. Os recursos economizados serão
apurados, na forma do regulamento, com base na
diferença, contabilizada em valores reais, entre o disponível
para empenho e o orçamento efetivamente executado pelo
órgão, entidade ou unidade administrativa, conforme
disposto no Acordo de Resultados.
§ 1°. Adicionalmente ao disposto no caput deste
artigo, o desempenho do órgão, entidade ou unidade
administrativa será aferido em função das metas, da
cobertura e da qualidade dos serviços prestados e das
atividades realizadas no exercício, com a utilização dos
indicadores definidos no Acordo de Resultados.
§ 2°. A economia com despesas correntes não
poderá ser gerada pela redução das metas, da cobertura
ou da qualidade dos serviços prestados e das atividades
realizadas, conforme disposto no Acordo de Resultados.
§ 3°. Não serão computadas como recursos
economizados na forma deste artigo as economias
decorrentes de ações de órgãos centrais de planejamento,
gestão e finanças ou controladoria geral do município.
§ 4°. As economias decorrentes da ação dos
órgãos, entidades e unidades administrativas previstas no §
3° deste artigo poderão ser neles aplicadas na forma e nos
limites estabelecidos em regulamento, bem como nos seus
respectivos Acordos de Resultados.
Art. 29. A estimativa de recursos de que trata o
art. 27 constará na Lei Orçamentária Anual e em seus
créditos adicionais, em dotação específica na Secretaria
Municipal de Planejamento e Administração - SEMPLAD.
§ 1°. Para o atendimento das disposições
constantes do caput deste artigo, fica aberto no orçamento
fiscal do município de Manaus do exercício de 2008, de
que trata a Lei n° 1.181/2007, crédito especial no valor de
R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), em favor da
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Secretaria Municipal de Planejamento e Administração SEMPLAD, para atender à programação constante do
Anexo I desta Lei.
§ 2°. Os recursos necessários à abertura de
crédito de que trata o caput decorrem da anulação parcial
de dotação orçamentária, conforme indicado no Anexo II
desta Lei.
§ 3°. Ato do Chefe do Poder Executivo Municipal
regulamentará a abertura do crédito de que trata o caput
deste artigo.
Art. 30. Durante a vigência do Acordo de
Resultados, os recursos de que trata o art. 29 desta Lei
poderão ser destinados ao pagamento de prêmio por
produtividade aos servidores em exercício no órgão,
entidade ou unidade administrativa com Acordo de
Resultados em vigor, até o limite equivalente a um terço do
montante apurado.
§ 1°. Os recursos destinados pelo órgão,
entidade ou unidade administrativa ao pagamento de
prêmio por produtividade a que se refere este artigo serão
distribuídos entre os servidores, na forma do regulamento.
§ 2°. A unidade administrativa poderá, na forma
do regulamento, ser de hierarquia inferior à do acordado,
no caso de existir rateio orçamentário e financeiro das
despesas e responsabilização por centro de custo.
§ 3°. O prêmio de produtividade não se
incorpora aos vencimentos/subsídios nem aos proventos de
aposentadoria ou pensão do servidor e não servirá de base
de cálculo para outro benefício ou vantagem nem para a
contribuição à seguridade social.
Art. 31. O pagamento de prêmio de produtividade aos servidores só poderá ocorrer em órgão ou
entidade com Acordo de Resultados.
§ 1°. O prêmio de produtividade só poderá ser
percebido por servidor público, mesmo quando no exercício
de cargo de provimento em comissão ou função gratificada,
que obtiver o nível mínimo de desempenho previsto em
regulamento, bem como por servidor ocupante,
exclusivamente, de cargo de provimento em comissão.
§ 2°. O montante disponível para o pagamento
de prêmio por produtividade corresponde à soma dos
recursos provenientes das economias com despesas
correntes, observado o disposto nesta Lei.
§ 3°. O prêmio de produtividade pago ao
servidor de que trata o § 4° não poderá ser superior ao de
maior valor pago a servidor lotado em órgão ou entidade
signatário de Acordo de Resultados onde presta serviços,
na forma estabelecida em regulamento.
Art. 32. Compete à Secretaria Municipal de
Planejamento e Administração - SEMPLAD, proceder à
apuração das economias com despesas correntes obtidas
na execução orçamentária e financeira, conforme previsto
no art. 30 desta lei, e verificar o cumprimento dos requisitos
e limites previstos nesta Lei para a sua aplicação.
CAPÍTULO VI
DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 33. No caso de existência de déficit fiscal,
os recursos orçamentários economizados na forma do art.
30 serão aplicados na proporção de 50% (cinqüenta por
cento) para amortização da dívida pública municipal e de
50% (cinqüenta por cento) para as atividades previstas no
arts. 27 e 30.
Art. 34. O disposto
regulamentado pelo Poder Executivo.

nesta

Lei

será

Art. 35. Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
Manaus, 31 de dezembro de 2007.
SERAFIM FERNANDES CORRÊA
Prefeito de Manaus
(*) Republicada por haver saído com incorreções no Diário Oficial do
Município nº 1871, Caderno II, de 31 de dezembro de 2007.
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ANEXO I

140101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO SEMPLAD
UG
F SF P
A
IPO
ND
FR
VALOR - R$
Concessão de
140101 4 122 4002 Premiações aos 998 3.3.90.31.00 0100000000 500.000,00
Servidores

ANEXO II

140101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO SEMPLAD
A
IPO
ND
FR
VALOR - R$
UG
F SF P
350101 4 122 4002
2301
998 3.3.90.39.00 0100000000 500.000,00
UG - Unidade Gestora
F - Função
SF - Subfunção
P - Programa
A - Ação
IPO - Item de Programação Orçamentária
ND - Natureza de Despesa
FR - Fonte de Recursos

(*) LEI N° 1.206, DE 31 DE DEZEMBRO DE 2007
ALTERA o Quadro de Cargos e
Carreiras da Secretaria Municipal de
Saúde – SEMSA e dá outras
providências.
O PREFEITO DE MANAUS, usando das
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 80, inciso IV
da LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE MANAUS,
FAZ SABER que o Poder Legislativo decretou e
eu sanciono a seguinte

DECRETA:
Art. 1º O Decreto n° 9.268, de 19 de setembro
de 2007, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 2° A Comissão de Licitação da SEMED
funcionará em caráter excepcional e será integrada por 9
(nove) membros, dentre os quais um Presidente e um VicePresidente, e será auxiliada por uma Secretária, três
Assessores Jurídicos e dois Assessores Técnicos, todos
designados por ato do Senhor Prefeito”.
§ 1° Aos integrantes da Comissão de Licitação/
SEMED e aos auxiliares, será atribuída uma gratificação
mensal de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).
§ 2° À Secretária, será atribuída uma
gratificação mensal de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).
§ 3° Sobre os valores mencionados nos
parágrafos anteriores, não incidirá desconto previdenciário,
e o exercício da função não configurará vínculo
empregatício com a administração, para qualquer efeito.
Art. 2º Revogadas as disposições em contrário,
este Decreto entra em vigor na data da sua publicação.
Manaus, 16 de janeiro de 2008.
SERAFIM FERNANDES CORRÊA
Prefeito de Manaus

LEI:
Art. 1° O Quadro de Cargos e Carreiras da
Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA, compreendendo
os cargos de provimento efetivo, constante da Lei n° 180,
de 29 de abril de 1993, alterado pelas Leis n° 232, de 29 de
dezembro de 1993, n° 318, de 14 de dezembro de 1995;
n° 333, de 10 de março de 1996, n° 774, de 25 de junho de
2004 e n° 861, de 19 de julho de 2005 passa a vigorar na
forma constante do Anexo I a esta Lei.
Art. 2° O Manual de Cargos, constante do
anexo III da Lei n° 180/93, alterado pelas Leis n° 333/96 e
n° 774/04 passa a vigorar acrescido dos requisitos de
qualificação mínima dos cargos apresentados no Anexo II
desta Lei.
Art. 3° O servidor efetivo ocupante de cargo
que integra o quadro de que trata esta Lei, quando
nomeado para cargo de provimento em comissão
perceberá o somatório entre a remuneração ou o subsídio
de seu cargo de carreira e o valor do correspondente
Salário de Gestão e Assessoramento em Saúde – SGAS.
Art. 4° Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação, produzindo efeitos financeiros a partir de 20 de
abril de 2006.
Art. 5° Revogam-se as disposições em contrário.
Manaus, 31 de dezembro de 2007.
SERAFIM FERNANDES CORRÊA
Prefeito de Manaus
(*) Republicada por haver saído com incorreções no Diário Oficial do
Município nº 1871, Caderno II, de 31 de dezembro de 2007. Os anexos da Lei,
aqui não republicados, continuam vigendo.

DECRETO N° 9.437, DE 16 DE JANEIRO DE 2008
ALTERA o Decreto n° 9.268, de
19/9/2007 e dá outras providências.
O PREFEITO DE MANAUS, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pelo art. 128, I, da LEI
ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE MANAUS,

DECRETO N° 9. 438, DE 16 DE JANEIRO DE 2008
ABRE Crédito Suplementar que
especifica no Orçamento Fiscal
vigente da Administração Direta.
O PREFEITO DE MANAUS, no uso de
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 80, inciso IV,
da LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE MANAUS,
CONSIDERANDO
as
disposições
legais
contidas nos artigos 45 e 46 da Lei n° 1.129/2007 e art. 5°
da Lei n° 1.181/2007,
CONSIDERANDO ainda as autorizações
contidas nas Leis nos 1.074/2006, 1.109, 1.110 e
1.132/2007,
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto, no Orçamento Fiscal vigente
da Administração Direta, crédito suplementar de
R$ 54.773.072,84 (cinqüenta e quatro milhões, setecentos
e setenta e três mil, setenta e dois reais e oitenta e quatro
centavos), à conta do Inciso V (Operações de Crédito),
como reforço aos Programas de Trabalho especificados no
anexo I deste Decreto.
Art. 2º 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,
da seguinte forma:
I - R$ 1.868.090,00 - Recursos oriundos da
Fonte - 0174 - Operações de Crédito em Moeda, para
aplicação exclusiva na aquisição de máquinas e
equipamentos no âmbito do Programa de Intervenções
Viárias - PROVIAS;
II - R$ 2.904.982,84 - Recursos oriundos da
Fonte - 0174 - Operações de Crédito em Moeda, para
aplicação na execução de empreendimentos integrantes do
Programa de Infra-Estrutura para a Mobilidade Urbana Pró-Mob.
III - R$ 50.000.000,00 - Recursos oriundos da
Fonte - 0174 - Operações de Crédito em Moeda,
destinados ao incremento do sistema de abastecimento de
água da cidade - Pró-Saneamento.
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Art. 3º Em razão do tratam os incisos do artigo
anterior, ficam criadas as rubricas de receitas especificadas
no anexo II deste Decreto.
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de
sua publicação, tendo seus efeitos retroagidos a 02 de
janeiro de 2008.
Manaus, 16 de janeiro de 2008.
SERAFIM FERNANDES CORRÊA
Prefeito de Manaus
ANEXO I - CRÉDITO SUPLEMENTAR
270101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE
HABITAÇÃO - SEMOSBH
EVENTO
FR
ND
UG
F
200036 0174270454 449051 270101 15
200036 0174270455 449052 270101 15
200036 0174270456 339039 270101 15
200036 0174270456 449051 270101 15

OBRAS, SERVIÇOS BÁSICOS E
SF
451
451
451
451

P
1008
1008
1031
1031

PI
2375127
2375127
1008127
1008127

VALOR
2.904.982,84
1.868.090,00
30.000.000,00
20.000.000,00
54.773.072,84

FR

Rubrica

Denominação
Programa de Infra-Estrutura
100002 0174270454 2114.99.02 para a Mobilidade Urbana Pro-Mob
Programa de Intervenções
100002 0174270455 2114.99.03
Viárias - PROVIAS
Sist. de Abastecim. de Água
100002 0174270456 2114.03.03
- PRO-SANEAMENTO

III - receber, examinar e julgar todos os procedimentos relativos às licitações relacionadas com as
atividades da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer –
SEMESP;
IV - elaborar e encaminhar os avisos de
licitação, de suspensão do certame, de restabelecimento,
dentre outros, para a publicação;
V - elaborar relatório circunstanciado de cada
procedimento, quando cabível;
VI - elaborar o relatório anual de suas
atividades; e
VII - realizar outras atividades dentro de sua
área de competência.
§ 1º É facultado à Comissão, em qualquer fase
de licitação, a promoção de diligência destinada a
esclarecer ou complementar a instrução do processo,
vedada a inclusão posterior de documento ou informação
que deveria constar originalmente da proposta.
§ 2º A Comissão poderá convocar, sempre que
necessário, técnicos especialistas para auxiliá-la na
execução de trabalhos de natureza específica.
DA COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO

ANEXO II - RUBRICAS DE RECEITAS CRIADAS
Evento
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Valor - R$
2.904.982,84
1.868.090,00
50.000.000,00

DECRETO N° 9.441, DE 18 DE JANEIRO DE 2008
CONSTITUI Comissão de Licitação,
no âmbito da Secretaria Municipal de
Esportes e Lazer – SEMESP, e dá
outras providências.
O PREFEITO DE MANAUS, no exercício das
prerrogativas que lhe outorga o inciso I do artigo 128 da LEI
ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE MANAUS e,
CONSIDERANDO que o interesse público,
justifica a necessidade de redefinição das atividades
inerentes à Secretaria Municipal de Esportes e Lazer SEMESP;
CONSIDERANDO
que
é
dever
da
Administração, zelar pela constante readequação de sua
sistemática, buscando a excelência na prestação dos
serviços públicos,
DECRETA:
Art. 1º Fica constituída Comissão de Licitação,
no âmbito da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer SEMESP, incumbida de receber, examinar e julgar os
procedimentos licitatórios, necessários aos seus interesses
e objetivos, relativos a obras, serviços e aquisições.
Art. 2º A Comissão de Licitação da SEMESP é
o órgão de deliberação coletiva vinculada ao Titular da
Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, destinado a
receber, examinar e julgar os procedimentos relativos às
licitações pertinentes a obras, serviços (inclusive de
engenharia e publicidade) e aquisições no âmbito da
SEMESP.
Art. 3º Compete à Comissão de Licitação da
SEMESP – CLS/SEMESP:
I - promover e realizar, no âmbito da SEMESP,
Concorrências, Tomadas de Preços, Convites para
aquisição de materiais e execução de obras e serviços,
conforme legislação vigente;
II - promover e realizar, no âmbito da SEMESP,
Pregões para aquisição de materiais e execução de
serviços, ambos comuns, conforme legislação vigente;

Art. 4º A Comissão de Licitação da SEMESP
funcionará em caráter permanente, integrada por três
membros designados por ato do Chefe do Executivo,
dentre os quais escolherá um Presidente.
§ 1º Pelo menos 2 (dois) dos membros da
Comissão deverão ser servidores qualificados pertencentes
ao quadro permanente da SEMESP.
§ 2º O mandato dos membros da Comissão
será de um ano, vedada a recondução da totalidade de
seus membros para a nova Comissão no período
subseqüente.
§ 3º A dispensa dos membros da Comissão,
que venham a ocorrer antes do término do mandato, darse-á mediante representação de seu Presidente ao Chefe
do Executivo e, quando a pedido, com as justificativas
necessárias.
§ 4º A ausência a 3 (três) reuniões consecutivas
ou a 5 (cinco) alternadas, no mês, sem justificativa aceita
pelo Presidente, importará a perda do mandato do membro
da Comissão.
Art. 5º Dentre os membros serão designados
os pregoeiros e os membros da equipe de apoio, para
atuação nos certames licitatórios na modalidade Pregão.
§ 1º Constitui-se requisito para o exercício da
função de pregoeiro a participação de curso de capacitação
específica.
§ 2º A equipe de apoio deverá ser integrada
em sua maioria por servidores ocupantes de cargo efetivo
ou
emprego da
administração, preferencialmente
pertencente ao quadro permanente da SEMESP, sendo
recomendável a sua capacitação.
§ 3º É vedado ao Presidente a atuação como
pregoeiro.
DAS ATRIBUIÇÕES
Art. 6º Nos termos do inciso IV e parágrafo
único do art. 128 da Lei Orgânica do Município de Manaus,
constituem atos da Comissão:
I - a resolução, quando decorrente da decisão
do colegiado; e
II - a portaria, nos casos decorrentes da prática
de atos administrativos, inerentes ao funcionamento do
órgão.
DO PRESIDENTE
Art. 7º Compete ao Presidente:
I - assinar os editais de Concorrência, Tomada
de Preços e Convite, bem como os avisos a serem
divulgados;
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do Pregão;

II - determinar a abertura do certame, inclusive

III - designar os pregoeiros e os membros da
equipe de apoio;
IV - receber, examinar e julgar o recurso
impetrado no Pregão;
V - adjudicar o objeto do Pregão à licitante
vencedora, após o julgamento do recurso, quando for o
caso;
VI - assinar as resoluções emitidas pelo órgão,
conforme o caso;
VII - assinar as portarias, conforme o caso;
VIII - assinar as convocações para as reuniões;
IX - presidir as reuniões do colegiado, nas
Concorrências, Tomadas de Preços e Convites;
X - orientar, coordenar e controlar as atividades
fins e administrativas da Comissão de Licitação; e
XI - realizar outras atividades dentro de sua área
de competência.
§ 1º Os editais dos certames licitatórios na
modalidade Pregão, assim como os seus avisos, serão
assinados pelo pregoeiro devidamente designado.
§ 2º A sessão do Pregão será conduzida pelo
pregoeiro designado e será auxiliado pela equipe de apoio.
DOS MEMBROS
Art. 8º Compete aos membros:
I - participar das reuniões para as quais forem
convocados;
II - analisar e rubricar todos os documentos e
propostas
apresentadas
pelas
licitantes,
nas
Concorrências, Tomadas de Preços e Convites;
III - assinar as atas das reuniões, relatórios e
mapas comparativos de cada procedimento, nas
Concorrências, Tomadas de Preços e Convites, conforme o
caso;
IV - Responder solidamente por todos os atos
praticados pela Comissão, salvo se posição individual
divergente estiver devidamente fundamentada e registrada
em ata lavrada na reunião em que tiver sido tomada a
decisão;
V - atuar como pregoeiro quando designado
pelo Presidente da Comissão;
VI - atuar como membro da equipe de apoio
quando designado pelo Presidente da Comissão; e
VII - realizar todas as atividades dentro de sua
área de competência.
DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 9º A retribuição mensal dos membros da
Comissão será de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).
Art. 10. As despesas decorrentes das atividades
da Comissão correrão à conta da SEMESP, responsável
pelo suporte administrativo e operacional da mesma.
Art. 11. Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 12 - Este Decreto entrará em vigor, na data
de sua publicação.
Manaus, 18 de janeiro de 2008.
SERAFIM FERNANDES CORRÊA
Prefeito de Manaus

CONSIDERANDO o que consta do Processo
protocolado sob o n° 20072427615800112, de 10.12.2007,
RESOLVE:
APOSENTAR, com base nos termos do artigo
40, § 1°, III, “b” da Constituição Federal, com redação dada
pela Emenda Constitucional n° 20/98, c/c artigo 31 da Lei
Municipal n° 870/05, o servidor CLARINDO FERREIRA
VAZ, Agente Administrativo B-IV-II, matrícula 013.665 4 A,
do Quadro de Pessoal da Secretaria Municipal de Obras,
Serviços Básicos e Habitação (SEMOSBH), com os
proventos mensais de R$ 1.080,61 (um mil e oitenta reais e
sessenta e um centavos), discriminados na forma abaixo:
VALOR DA REMUNERAÇÃO INTEGRAL –
R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais).
VALOR DO BENEFÍCIO MÉDIO - Artigo 40, § 3°
da Constituição Federal, com redação dada pela
EC n° 41/03, e artigo 55 da Lei Municipal
n° 870/05 - R$ 1.236,46 (um mil duzentos e trinta
e seis reais e quarenta e seis centavos).
VALOR DO PROVENTO PROPORCIONAL
(11504/12775) – Calculado sobre o valor do
beneficio médio, nos termos do Artigo 40, § 2° da
Constituição Federal e Artigo 57, da Orientação
Normativa MPS/SPS n° 01, de 23.01.2007.

Manaus, 16 de janeiro de 2008.
SERAFIM FERNANDES CORRÊA
Prefeito de Manaus

DECRETO DE 16 DE JANEIRO DE 2008
O PREFEITO DE MANAUS, no exercício das
prerrogativas que lhe outorga o inciso I do artigo 128 da LEI
ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE MANAUS, e
CONSIDERANDO o que consta do Processo
protocolado sob o n° 20072427615800011, de 23.10.2007,
RESOLVE:
APOSENTAR, a contar de 12.12.2007, com
base nos termos do artigo 40, § 1°, inciso I, da CR/88 com
redação dada pela Emenda Constitucional n° 41/2003, c/c
com o artigo 28, §§ 1° e 5° da Lei Municipal n° 870/05 e
inciso VI, do art. 1° do Decreto n° 8243/05, o servidor
MANOEL CARIOLANO SILVA NETO, Motorista de Carros
Leves A-III-II, matrícula 081255-2A, do quadro de pessoal
da Secretaria Municipal de Obras, Serviços Básicos e
Habitação (SEMOSBH), com os proventos mensais de
R$ 1.390,00 (um mil e trezentos e noventa reais),
discriminados na forma abaixo:
VALOR DA REMUNERAÇÃO INTEGRAL
R$ 1.390,00 (um mil e trezentos e noventa
reais).
VALOR DO BENEFÍCIO MÉDIO – Artigo 40,
§ 3ª da Constituição da República, com
redação dada pela EC n° 41/03, c/c artigo 1°
da Lei Federal n° 10.887/04 e artigo 55 da Lei
Municipal n° 870/05 – R$ 1.547,40 (um mil,
quinhentos e quarenta e sete reais e quarenta
centavos).
TOTAL DO PROVENTO INTEGRAL - § 2° do
art. 40, da Constituição Federal/88, c/c o § 8°
do art. 55 da Lei n° 870/05.

DECRETO DE 16 DE JANEIRO DE 2008
O PREFEITO DE MANAUS, no exercício das
prerrogativas que lhe outorga o inciso I do artigo 128 da LEI
ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE MANAUS, e

R$ 1.080,61

Manaus, 16 de janeiro de 2008.
SERAFIM FERNANDES CORRÊA
Prefeito de Manaus

R$ 1.390,00
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DECRETO DE 16 DE JANEIRO DE 2008
O PREFEITO DE MANAUS, no exercício das
prerrogativas que lhe outorga o artigo 128, inciso I, da LEI
ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE MANAUS, e
CONSIDERANDO o que consta do Ofício
n° 0026/2008-GAB-SEMDIH, de 9/1/2008,
RESOLVE:
EXONERAR, a pedido, a contar de 10/1/2008,
com base nos termos do artigo 103, inciso I, § 1°, inciso I,
alínea a, da Lei n° 1.118, de 1°/9/71 (Estatuto dos
Servidores Públicos do Município de Manaus), o servidor
ALAN FERNANDO RODRIGUES DE SOUZA, matrícula
111.868 4 A, do cargo de provimento em comissão, símbolo
DAS-2, de Gerente de Planejamento, integrante da
estrutura operacional da Secretaria Municipal de Direitos
Humanos (SEMDIH).
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passando os proventos mensais a vigorar no valor de
R$ 433,32 (quatrocentos e trinta e três reais e trinta e dois
centavos), discriminados na forma abaixo:
VALOR DA REMUNERAÇÃO INTEGRAL –
R$ 600,00 (seiscentos reais).
VALOR DO BENEFÍCIO MÉDIO - Artigo 40,
§ 3° da Constituição Federal, com redação
dada pela E.C n° 41/03, c/c artigo 1° da Lei
Federal n° 10.887/04, R$ 826,17 (oitocentos e
vinte e seis reais e dezessete centavos).
VALOR DO PROVENTO PROPORCIONAL
(7.908/10.950) - calculado sobre o valor da
Remuneração Integral, nos termos do artigo 40,
§ 2° da Constituição Federal e artigo 57, da
Orientação Normativa MPS/SPS n° 01, de
23/01/07.

R$ 433,32

Manaus, 16 de janeiro de 2008.

Manaus, 16 de janeiro de 2008.

SERAFIM FERNANDES CORRÊA
Prefeito de Manaus

SERAFIM FERNANDES CORRÊA
Prefeito de Manaus

DECRETO DE 16 DE JANEIRO DE 2008

DECRETO DE 16 DE JANEIRO DE 2008
O PREFEITO 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
Requerimento datado de 28/12/2007,
RESOLVE:
EXONERAR, a pedido, a contar de 1°/1/2008,
com base nos termos do artigo 103, inciso I, § 1°, inciso I,
alínea a, da Lei n° 1.118, de 1°/9/71 (Estatuto dos
Servidores Públicos do Município de Manaus), o servidor
WAGNER DA SILVA RODRIGUES, do cargo de provimento
em comissão, símbolo DAS-2, de Gerente do Sistema da
Qualidade, integrante da estrutura operacional da
Secretaria Municipal de Planejamento e Administração
(SEMPLAD).
Manaus, 16 de janeiro de 2008.
SERAFIM FERNANDES CORRÊA
Prefeito de Manaus

DECRETO DE 16 DE JANEIRO DE 2008
O PREFEITO DE MANAUS, no exercício das
prerrogativas que lhe outorga o inciso I do artigo 128 da LEI
ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE MANAUS, e
CONSIDERANDO o que consta do Processo
protocolado sob o n° 2007/1119/1134/00834, de
05.12.2007,
RESOLVE:
REVISAR, o Decreto de 09.11.2006, publicado
no DOM n° 1602, de 17.11.2006, referente a aposentadoria
da Sra. ELIZIA ARLETE MARINHO, Auxiliar de Serviços
Municipais, matrícula 067984-4 C, do Quadro de Pessoal
da Secretaria Municipal de Obras, Serviços Básicos e
Habitação (SEMOSBH), com a inclusão de 3.159 dias de
tempo de contribuição, conforme certidão do INSS,

O PREFEITO DE MANAUS, no exercício das
prerrogativas que lhe outorga o inciso I do artigo 128 da LEI
ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE MANAUS, e
CONSIDERANDO o que consta do Processo
protocolado sob o n° 20071119113400804, de 22.11.2007,
RESOLVE:
REVISAR, o Decreto de 22.01.2007, publicado
no DOM n° 1648, de 25.01.2007, referente à Aposentadoria
do servidor FRANKLIN ALVES DE CARVALHO, Motorista
de carro Pesado B-V, matrícula 012.200 9 A, do quadro de
Pessoal da Secretaria Municipal de Planejamento e
Administração, (SEMPLAD), que em razão da inclusão de
tempo de contribuição certificado pelo INSS, os proventos
mensais, passarão para R$ 1.388,10 (um mil, trezentos e
oitenta e oito reais e dez centavos), discriminados na forma
abaixo:
VALOR DA REMUNERAÇÃO INTEGRAL –
R$ 1.445,00 (um mil quatrocentos e quarenta e
cinco reais).
VALOR DO BENEFÍCIO MÉDIO – Artigo 40, § 3°
da Constituição Federal, com redação dada pela
E.C n° 41/03, c/c artigo 1° da Lei Federal
n° 10.887/04 - R$ 1.454,89 (um mil, quatrocentos
e cinqüenta e quatro reais e oitenta e nove
centavos).
VALOR DO VENCIMENTO PROPORCIONAL –
(12272/12775) – Calculado sobre o valor da
remuneração integral nos termos do artigo 40,
§ 2°, da constituição Federal e Artigo 53, da
Orientação Normativa SPS n° 03, de13/08/2004.

R$ 1.388,10

Manaus, 16 de janeiro de 2008.
SERAFIM FERNANDES CORRÊA
Prefeito de Manaus

DECRETO DE 17 DE JANEIRO DE 2008
O PREFEITO DE MANAUS, no exercício das
prerrogativas que lhe outorga o inciso I do artigo 128 da LEI
ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE MANAUS, e
CONSIDERANDO o que consta do Processo
protocolado sob o n° 2006163711405 – SEMSA, de
14.12.2006;
Processo
Administrativo
Disciplinar
n° 073/2007 - CPRD/SEMPLAD e do RELATÓRIO
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CONCLUSIVO da COMISSÃO
REGIME DISCIPLINAR,

PERMANENTE

DE

III - EMBASAR a autorização de que trata o
inciso precedente no art. 160, inciso IV, Parágrafo Único, da
Lei n° 1.118/71 (Estatuto dos Servidores Públicos do
Município de Manaus).

DEMITIR, com base nos termos do art. 216,
inciso VI, combinado com o artigo 226, inciso II, § 2°, da Lei
n° 1.118, de 1°/9/71 (Estatuto dos Servidores Públicos do
Município de Manaus), a servidora ANA PAULA
FIGUEIREDO DE MONTALVÃO LEITE, Enfermeiro A-46,
matrícula 098.758-1 B, do quadro de pessoal da Secretaria
Municipal de Saúde (SEMSA).

IV - CONDICIONAR a autorização de que trata
este ato à obrigatoriedade da contraprestação de serviços
ao Município, por período correspondente ao do
afastamento.

RESOLVE:

Manaus, 17 de janeiro de 2008.
SERAFIM FERNANDES CORRÊA
Prefeito de Manaus

DECRETO DE 17 DE JANEIRO DE 2008

V - Em caso de não cumprimento da obrigação
citada no inciso IV, a servidora deverá ressarcir ao
Município o valor correspondente ao período não cumprido.
Manaus, 18 de janeiro de 2008.
SERAFIM FERNANDES CORRÊA
Prefeito de Manaus

DECRETO DE 18 DE JANEIRO DE 2008

O PREFEITO DE MANAUS, no exercício das
prerrogativas que lhe outorga o artigo 128, inciso I, da LEI
ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE MANAUS, e
CONSIDERANDO o que consta do Ofício
n° 0036/2008 – GAB - SEMDIH, de 10.1.2008,

O PREFEITO DE MANAUS, no exercício das
prerrogativas que lhe outorgam o inciso I do artigo 128 da
LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE MANAUS, e
CONSIDERANDO o que consta do Ofício
n° 0020-GS/SEMESP, de 7/1/2008,

RESOLVE:

RESOLVE:

EXONERAR, a contar de 2.1.2008, com base
nos termos do artigo 103, inciso I, § 1°, inciso II, alínea a,
da Lei n° 1.118, de 1°/9/71 (Estatuto dos Servidores
Públicos do Município de Manaus), o servidor HAMILTON
MADEIRA MACEDO, matrícula 111.890-0 A, do cargo de
provimento em comissão, símbolo CAD-2, de Chefe do
Núcleo de Apoio Administrativo e Processual, integrante da
estrutura operacional da Secretaria Municipal de Direitos
Humanos (SEMDIH).

DESIGNAR, nos termo do artigo 4°, § 1°, do
Decreto n° 9.441, de 18/1/2008, as senhoras abaixo
indicadas, para exercerem, a contar de 18/1/2008, as
funções especificadas da Comissão de Licitação da
Secretaria Municipal de Esportes e Lazer - SEMESP.

Manaus, 17 de janeiro de 2008.
SERAFIM FERNANDES CORRÊA
Prefeito de Manaus

DECRETO DE 18 DE JANEIRO DE 2008
O PREFEITO DE MANAUS, no exercício das
prerrogativas que lhe outorga o inciso I do artigo 128 da LEI
ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE MANAUS, e
CONSIDERANDO o pedido de reconsideração
enviado pela servidora VIVIAN SILVA LIMA, datado de
11/01/2008,
CONSIDERANDO o poder discricionário do
Chefe do Poder Executivo,
RESOLVE:
I - CESSAR os efeitos em 31/12/2007, do
decreto datado de 29/11/2007, publicado no DOM n° 1853,
de 03/12/2007, que considerou autorizado o afastamento
da funcionária VIVIAN SILVA LIMA, Assistente em
Administração A-31, matrícula 111.176-0 A, de suas
atividades junto à Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA.
II - CONSIDERAR AUTORIZADO o afastamento da funcionária VIVIAN SILVA LIMA Assistente em
Administração A-31, matrícula 111.176-0 A, de suas
atividades junto a Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA),
por 2 (dois) anos, com ônus para o erário municipal a
contar de 1°.01.2008, afim de cursar mestrado em
psicologia, que já está sendo ministrado desde 23.07.2007.

NOME
ELIZABETH NASCIMENTO MONTEIRO
CLEUPE FREIRE DA SILVA
MARIÃNGELA LEONEL LIMA

CARGO
Presidente
Membro
Membro

Manaus, 18 de janeiro de 2008.
SERAFIM FERNANDES CORRÊA
Prefeito de Manaus

DECRETO 18 DE JANEIRO DE 2008
O PREFEITO DE MANAUS, no exercício das
prerrogativas que lhe outorga o inciso I do Artigo 128 da
LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE MANAUS,
CONSIDERANDO o teor do Ofício n° 034/2008/
PRES/IMPLURB,
RESOLVE:
DETERMINAR que a servidora MARCELA
VANNESSA THOMÉ CATUNDA, matricula 1700, Agente
Administrativa, responda pelas atribuições do cargo em
comissão, de Chefe de Gabinete, símbolo DAS-1,
integrante da estrutura do Instituto Municipal de
Planejamento Urbano – IMPLURB, com direito à percepção
das vantagens inerentes ao exercício do cargo, no período
de 14.01 a 12.02.2008, tendo em vista o afastamento da
titular LYGIANA GONÇALVES LEITE DE FREITAS, por
motivo de férias regulamentares.
Manaus, 18 de janeiro de 2008.
SERAFIM FERNANDES CORRÊA
Prefeito de Manaus
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DECRETO DE 18 DE JANEIRO DE 2008

FUNDAÇÃO MUNICIPAL
DE TURISMO - MANAUSTUR

O PREFEITO DE MANAUS, no exercício das
prerrogativas que lhe outorga o inciso I do Artigo 128 da
LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE MANAUS,
RESOLVE:
EXONERAR, a pedido em 18.01.2008, com
base nos termos do artigo 103, inciso I, § 1°, inciso I, alínea
“a”, da Lei n° 1.118 de 1°.09.71 (Estatuto dos Servidores
Públicos do Município de Manaus), o senhor JOÃO
WELLINGTON DE MEDEIROS CURSINO, do cargo de
confiança de Secretário Especial constante da Lei n° 936,
de 20/01/2006.
Manaus, 18 de janeiro de 2008.
SERAFIM FERNANDES CORRÊA
Prefeito de Manaus

EXTRATO
1. ESPÉCIE:
Termos
de
Autorização
de
Uso
n° 0050/2007, celebrado em 11/12/2007;
2. PARTÍCIPES: O Município de Manaus, através da
Fundação Municipal de Turismo - MANAUSTUR e
FÁTIMA ALMEIDA CRUZ, brasileira, comerciante,
residente e domiciliado nesta cidade no beco São
Raimundo, casa n° 05, bairro Sta. Etelvina, com cédula
de identidade n° 0596689-2 e CPF n° 314.529.652-34;
3. OBJETIVO:
Constitui
objeto
da
presente
AUTORIZAÇÃO DE USO o bem de propriedade da
AUTORIZANTE, assim caracterizado: Boxe n° 5A,
localizado no Parque Cultural, Esporte e Lazer Ponta
Negra.
4. VALOR: R$ 20,00 (vinte reais) correspondente a 0,37
(UFM) mensal.
5. PRAZO DE VIGÊNCIA: 24 (vinte e quatro) meses a
contar da data da assinatura do presente Termo.
Manaus, 11 de dezembro de 2007.

DECRETO DE 18 DE JANEIRO DE 2008

MARIA ARMINDA CASTRO MENDONÇA DE SOUZA
Diretora-Presidente da Fundação Municipal de Turismo

O PREFEITO DE MANAUS, no exercício das
prerrogativas que lhe outorga o inciso I do Artigo 128 da
LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE MANAUS,

Asma

RESOLVE:
NOMEAR, nos termos do inciso II, do art. 11, da
Lei n° 1.118, de 1°.9.1971 (Estatuto dos Servidores
Públicos do Município de Manaus), o senhor MIGUEL
CAPOBIANGO NETO, para exercer o cargo do cargo de
confiança de Secretário Especial constante da Lei n° 936,
de 20/01/2006, a contar 18.01.2008.
Manaus, 18 de janeiro de 2008.
SERAFIM FERNANDES CORRÊA
Prefeito de Manaus

DECRETO DE 18 DE JANEIRO DE 2008

O que é?
Doença que costuma atingir os alérgicos e tem forte influência
genética. Recentemente, descobriu-se que a asma é uma
doença inflamatória das veias aéreas. Algum microorganismo
- vírus ou bactéria, na maioria das vezes - ou produtos
alergênicos (poeira, fumaça, etc) desencadeiam um processo
de inflamação no organismo e provocam o estreitamento dos
brônquios e bronquíolos pulmonares, canais por onde
passa o ar.
Fatores que desencadeiam a crise asmática
Mudanças climáticas;
Inverno seco;
Fumaça de cigarro;
Poeira;
Mofo;
Pêlos de animais;
Emoção forte.
Sintomas

O PREFEITO DE MANAUS, no exercício das
prerrogativas que lhe outorga o inciso I do Artigo 128 da
LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE MANAUS,
RESOLVE:
TORNAR SEM EFEITO, o Decreto datado de
07.01.2008, publicado no DOM n° 1878, de 10.01.2008,
que determinou o Sr. MARDEM ALBUQUERQUE PINTO,
matrícula 094.360-6E, ora cedido ao Gabinete Civil,
responda pelas atribuições do cargo de Assessor Técnico I,
símbolo DAS-1, com direito à percepção das vantagens
inerentes ao cargo, no período de 02.01 a 31.01.2008,
tendo em vista o afastamento legal do titular, RAIMUNDO
OLÍVIO CANTO PEREIRA, por motivo de férias.
Manaus, 18 de janeiro de 2008.
SERAFIM FERNANDES CORRÊA
Prefeito de Manaus
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Com a constricção (estreitamento) dos canais de passagem
do ar, vêm os primeiros sintomas:
Falta de ar - Os canais de passagem de ar estão muito
estreitos. Com isso, o ar não consegue sair dos alvéolos, fica
preso. A sensação que o asmático tem é a de que está
impossibilitado de inspirar (colocar o ar para dentro), mas na
verdade ele não está conseguindo expirar (expulsar o ar).
Chiado - Acontece porque o ar tenta passar com força por um
canal muito estreito.
Tratamento
Para aliviar a asma durante a crise, o medicamento mais
usado é o broncodilatador, que vem em forma de bombinhas,
injeções (esses dois lados têm efeitos mais rápidos), xaropes,
cápsulas ou comprimidos. O remédio dilata os brônquios e
facilita a passagem do ar. Apesar de muito usados, os
broncodilatadores também são vasoconstrictores - ao mesmo
tempo em que dilatam os canais por onde passa o ar, eles
estreitam a passagem de sangue. Isso pode acelerar os
batimentos cardíacos e aumentar a pressão. Antiinflamatórios
e antibióticos também são usados no tratamento e na
prevenção.
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SECRETARIA MUNICIPAL DE
CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO - SEMCTI

Coleta seletiva
O que é?
É uma alternativa ecologicamente correta
que desviam do destino em aterros sanitários
ou lixões, resíduos sólidos que podem ser
reciclados, medida que proporciona, entre
tantos
importantes
benefícios,
o
prolongamento da vida útil destes depósitos
com
o
conseqüente
decréscimo
da
contaminação do meio ambiente. Além disso,
o emprego da matéria prima reciclável também
diminui a necessidade do uso dos recursos
naturais.

Educação ambiental
Trabalhando para a promoção do bem
estar da população através da higienização da
cidade, a Prefeitura Municipal de Manaus
através da Secretaria Municipal de Limpeza e
Serviços Públicos – SEMULSP aplica medidas
na forma de ações de educação ambiental,
buscando orientar e conscientizar a população
quanto aos efeitos nocivos do manejo errado
do lixo e quanto a forma de cada cidadão
poder e desejar colaborar para a manutenção
do saneamento e beleza da cidade.

PORTARIA N° 002/2008
O SECRETÁRIO EUDO DE LIMA ASSIS
JÚNIOR, no uso das atribuições legais que lhe são
conferidas pela legislação vigente,
CONSIDERANDO o
n° 8.575/2006, de 27/07/2006,

art.

2° do

Decreto

CONSIDERANDO ainda a necessidade de
estagiários para atender em várias atividades da
administração durante o 1° trimestre (janeiro a março) de
2008,
RESOLVE:
I - CONCEDER
Destaque
de
Crédito
Orçamentário em favor da Secretaria Municipal de
Planejamento e Administração no valor total de
R$ 62.356,00 (sessenta e dois mil, trezentos e cinquenta
e seis reais), conforme Programa de Trabalho abaixo,
tendo por finalidade, atender despesas com estagiários,
da Unidade Gestora 390101 – Secretaria Municipal de
Ciência e Tecnologia da Informação, conforme acima:
II - Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação, tendo seus efeitos retroagidos a 02 de janeiro
de 2008.
N°
002

F
19

SF
122

P
4002

A
2316

ND
339039

FR
107

CERTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Veja como você pode ajudar
Os carros coletores de lixo das
concessionárias que prestam serviços a
SEMULSP, realizam sua tarefa nos turnos
diurno e noturno, variando em algumas horas.
Neste sentido, torna-se de vital importância
para um resultado positivo, que todos os
moradores depositem o lixo fora de casa, em
lugar próximo da coleta, no horário
aproximado da passagem dos carros
coletores.
Este procedimento evita que
animais abandonados, tais como cães, gatos e
outros, danifiquem os sacos à cata de
alimentos, causando com isto o espalhamento
dos resíduos, o que dificulta sobremaneira a
função dos profissionais coletores. Isto posto,
a SEMULSP baliza a população no sentido da
tomada de providências para a instalação de
lixeiras adequadas nas calçadas.
A limpeza da cidade é um dos fatores
básicos para a saúde da população e o
desenvolvimento social. Nunca se deve jogar o
lixo em vias públicas ou terrenos baldios, e
muito menos queimá-lo. A queima de lixo pode
gerar fumaça tóxica e provocar grandes
incêndios.
Para participar e colaborar com a COLETA
SELETIVA, está à disposição de todos os
interessados o telefone: 3675-1193.

Manaus, 21 de janeiro de 2008.
EUDO DE LIMA ASSIS JÚNIOR
Secretário Municipal de Ciência e Tecnologia da
Informação

SECRETARIA MUNICIPAL DE
PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO SEMPLAD
EXTRATO
1. ESPÉCIE E DATA: Termo de Distrato Amigável ao
Termo de Contrato de Locação de Imóvel n° 009/2007,
de 13/06/2007, celebrado em 28/12/2007.
2. CONTRATANTES: O Município de Manaus através da
Secretaria Municipal de Planejamento e Administração
(SEMPLAD) e a empresa PAINÇO ADMINISTRADORA
LTDA.
3. OBJETO: O presente Termo de Distrato decorre da
aquiescência dos contratantes, em face da conveniência
administrativa, nos termos do art. 79, Inciso II da Lei
n° 8.666/93.
4. PRAZO: A vigência do presente Distrato é a contar de
1°/01/2008.
Manaus, 28 de dezembro de 2007.
SANDRO BREVAL SANTIAGO

Secretário Municipal de Planejamento e Administração
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SECRETARIA MUNICIPAL DE
AGRICULTURA E ABASTECIMENTO SEMAGA

VIOLÊNCIA SEXUAL INFANTIL
DADOS:

PORTARIA N° 001/2008 – GS/SEMAGA

A cada ano, 1 milhão de crianças e
adolescentes são exploradas sexualmente ao redor do mundo. Anualmente,
100 mil crianças são vítimas de
exploração sexual no Brasil.
100 crianças morrem por dia no Brasil,
vítimas de maus-tratos — negligência,
violência física, abuso sexual e
psicológico.
No Brasil, o tráfico para fins sexuais é,
predominantemente, de mulheres e
garotas negras e morenas, com idade
entre 15 e 27 anos.

INDICADORES FÍSICOS:
Lesões diversas na genitália ou ânus.
Anormalidades anais ou vaginais.
Gravidez.

O
SECRETÁRIO
MUNICIPAL
DE
AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, no uso das
atribuições legais que lhe são conferidas pela legislação
vigente,
CONSIDERANDO o que dispõe o art. 2° do
Decreto n° 8575 de 27/07/2006,
CONSIDERANDO ainda a necessidade de
estagiários para atender em varias atividades da
administração durante o 1° Trimestre de 2008,
RESOLVE:
I - CONCEDER
Destaque
de
Crédito
Orçamentário à Secretaria Municipal de Planejamento e
Administração no valor de R$ 314.636,00 (trezentos e
quatorze mil, seiscentos e trinta e seis reais), conforme
Programa de Trabalho abaixo, tendo por finalidade, atender
despesas com estagiários, conforme acima.
II - Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação, tendo seus efeitos retroagidos a 02 de janeiro
de 2008.
N°
01
02

Doenças sexualmente transmissíveis.

F
20
20

SF
122
122

P
4002
4002

A
2066
2066

IPO
129
129

ND
339039
339039

FR
0107000000
0180000562

VALOR
84.000,00
230.636,00

CERTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Infecções urinárias.

Manaus, 17 de janeiro de 2008.

Secreções vaginais.
FÁBIO HENRIQUE DOS SANTOS ALBUQUERQUE
Secretário Municipal de Agricultura e Abastecimento

Infecções de garganta, crônica e não
ligadas a resfriados.
Doenças somáticas, em especial dores
de barriga, cabeça, pernas, braços e
genitais.

COMO AGIR?
Amparar a vitima, dando apoio, amizade e
transmitindo segurança. Depois disso a
única forma de combater o problema é
denunciando, a omissão, além de permitir
a continuidade do abuso e da impunidade,
também é crime, punido por lei.

PORTARIA N° 002/2008 – GS/SEMAGA
O
SECRETÁRIO
MUNICIPAL
DE
AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, no uso das
atribuições legais que lhe são conferidas pela legislação
vigente,
CONSIDERANDO art. 3° do Decreto n° 8.575,
de 27/07/2006 e o art. 5° do Decreto n° 9.332, de
26/10/2007;
CONSIDERANDO ainda a necessidade de
aquisição de combustível para os veículos da SEMAGA,
referente ao 1° trimestre de 2008.

NÃO NEGUE A EXISTÊNCIA DESSE
ABUSO!!
DEIXAR DE DENUNCIAR SÓ FAVORECE
SUA PERPETUAÇÃO
PARA DENUNCIAR
Conselho Tutelar da sua cidade
Disque Denúncia Nacional:
0800 99.05.00 (ligação gratuita)
Casa Mamãe Margarida em Manaus
Tel: (92) 3248-2331

RESOLVE:
I - CONCEDER
Destaque
de
Crédito
Orçamentário à Secretaria Municipal de Planejamento e
Administração no valor de R$ 13.930,00 (treze mil,
novecentos e trinta reais), conforme Programa de Trabalho
abaixo, tendo por finalidade atender a demanda
mencionada acima.
II - Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação, tendo seus efeitos retroagidos a 02 de janeiro
de 2008.
N°
01

F
20

SF
122

P
4002

A
2066

IPO
121

ND
339039

FR
0106000000

VALOR
13.930,00
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CERTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Manaus, 18 de janeiro de 2008.
FÁBIO HENRIQUE DOS SANTOS ALBUQUERQUE
Secretário Municipal de Agricultura e Abastecimento

onerando o seguinte programa de Trabalho da UG 200101
Secretaria Municipal de Direitos Humanos – SEMDIH:
Nº
1
1

F
4
4

SF
P
A
122 4002 2265
122 4002 2265

ND
339039
339036

FR
IPO
107000000 106
107000000 106

R$
40.796,48
13.534,76

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Manaus, 21 de janeiro de 2008.

SECRETARIA MUNICIPAL DE
DIREITOS HUMANOS - SEMDIH

FRANCISCO JORGE RIBEIRO GUIMARÃES
Secretário Municipal De Direito Humanos

PORTARIA N° 006/2008-GAB/SEMDIH

SECRETARIA MUNICIPAL DE
ESPORTES E LAZER - SEMESP

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DIREITOS
HUMANOS, no uso de suas atribuições legais conferidas
pela legislação vigente, no art. 128, II, combinado com art.
86 da LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE MANAUS, art.
10 da Lei n° 936, de 20 de janeiro de 2006 e o Decreto de
20 de abril de 2006;
CONSIDERANDO que o pagamento das
despesas relativas ao consumo de combustível dos
veículos utilizados por esta SEMDIH, referente 1ª quinzena
de janeiro/2008, foi de R$ 7.875,71 - mais a taxa de
Administrativa de 0,5%, será efetuado pela UG 350101
Secretaria Municipal de Planejamento e administração –
SEMPLAD,
RESOLVE:
CONCEDER Destaque de Crédito Orçamentário
à Secretaria Municipal de Planejamento e Administração –
SEMPLAD, no valor de R$ 7.915,09 (sete mil, novecentos e
quinze reais e nove centavos), onerando o seguinte
programa de Trabalho da UG 200101 Secretaria Municipal
de Direitos Humanos – SEMDIH:
Nº
1

F
4

SF
P
A
122 4002 2265

ND
339039

FR
IPO
180000561 121

R$
7.915,09

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Manaus, 21 de janeiro de 2008.
FRANCISCO JORGE RIBEIRO GUIMARÃES
Secretário Municipal de Direito Humanos

PORTARIA N° 02/2008 – GS/SEMESP
A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E
LAZER, no uso das atribuições legais
que lhe são
conferidas pela legislação vigente,
CONSIDERANDO
n° 8575/2006,

o

art.

2° do

Decreto

CONSIDERANDO ainda a necessidade de
manter estagiários para atender as várias atividades da
administração.
RESOLVE:
Art. 1º CONCEDER Destaque de Crédito
Orçamentário à Secretaria Municipal de Planejamento e
Administração no valor de R$ 140.000,00 (cento e
quarenta mil reais), conforme Programa de Trabalho
abaixo, tendo por finalidade atender despesas com
estagiários no 1° trimestre de 2008.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação, tendo seus efeitos retroagidos a 02 de
janeiro de 2008.
N°
01

F
27

SF
122

P
4002

A
2156

IPO
129

ND
339039

FR
106

R$
140.000,00

CERTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Manaus, 18 de janeiro de 2008.

PORTARIA N° 007/2008-GAB/SEMDIH
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DIREITOS
HUMANOS, no uso de suas atribuições legais conferidas
pela legislação vigente, no art. 128, II, combinado com art.
86 da LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE MANAUS, art.
10 da Lei n° 936, de 20 de janeiro de 2006 e o Decreto de
20 de abril de 2006;
CONSIDERANDO que o pagamento dos
contratos de locação de imóveis, de responsabilidade desta
SEMDIH, referente aos meses de janeiro a março/2008,
será efetuados pela UG n° 350101 Secretaria Municipal de
Administração e Finanças – SEMPLAD,
RESOLVE:
CONCEDER Destaque de Crédito Orçamentário
à Secretaria Municipal de Planejamento e Administração –
SEMPLAD, no valor de R$ 54.331,24 (cinqüenta e quatro
mil, trezentos e trinta e um reais e vinte e quatro centavos),

FRANCISCO EVILÁZIO PEREIRA
Secretário Municipal de Esportes e Lazer

PORTARIA N° 03/2008 – GS/SEMESP
A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E
LAZER, no uso das atribuições legais
que lhe são
conferidas pela legislação vigente,
CONSIDERANDO
n° 8575/2006,

o

art.

2° do

Decreto

CONSIDERANDO ainda a necessidade de
viabilizar a manutenção dos veículos desta Secretaria.
RESOLVE:
Art. 1º CONCEDER Destaque de Crédito
Orçamentário à Secretaria Municipal de Planejamento e
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Administração no valor de R$ 11.666,00 (onze mil,
seiscentos e sessenta e seis reais), conforme Programa
de Trabalho abaixo, tendo por finalidade atender a
aquisiçao de combustível para os veículos desta
Secretaria no 1° quadrimestre de 2008.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação, tendo seus efeitos retroagidos a 02 de
janeiro de 2008.
N°
02

F
27

SF
122

P
4002

A
2156

IPO
121

ND
339039

FR
106

R$
11.666,00

CERTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Manaus, 18 de janeiro de 2008.
FRANCISCO EVILÁZIO PEREIRA
Secretário Municipal de Esportes e Lazer
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Tétano neonatal
O QUE É?
O tétano neonatal é uma doença causada
por uma bactéria que vive na terra e em fezes
de animais. A doença é conhecida também
como o mal-de-sete-dias porque se manifesta,
geralmente, uma semana após o parto. A
criança doente de tétano neonatal fica irritada,
chorando muito e deixa de mamar. Os recémnascidos pegam o tétano se a gestante não
tomar a vacina contra o tétano e o umbigo da
criança for tratado de forma errada.
TRANSMISSÃO

SECRETARIA MUNICIPAL
DE MEIO AMBIENTE - SEMMA
EXTRATO DO TACA
N° 116/2007- SEMMA
PROCESSO N° 2006/4933/6187/00909 – SEMMA
ESPÉCIE: Termo de Ajustamento de Conduta Ambiental
n° 116/2007, celebrado entre a Secretaria Municipal de
Meio Ambiente – SEMMA e Eudo Moreira de Oliveira DATA
DA ASSINATURA: 21 de dezembro de 2007. PARTES:
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE –
SEMMA, representada pela Secretária, Drª Luciana
Montenegro Valente e Eudo Moreira de Oliveira.
MITIGAÇÃO
DO
IMPACTO
AMBIENTAL
–
O
COMPROMISSÁRIO compromete-se a não mais lançar
entulhos em local não permitido. OBJETO: Por força deste
Termo, como medida social compensatória aos danos
causados ao Meio Ambiente, compensa-se 90% (noventa
por cento) o valor da multa aplicada, no valor de 50
(cinqüenta) UFMs, imposta pelo auto de infração
n° 000515, para obrigar o COMPROMISSÁRIO a prestar à
COMPROMITENTE, a participação em 10 (dez)
campanhas educativas desenvolvidas pela Gerência de
Educação Ambiental, ficando os 10% (dez por cento)
restantes a serem pagos em Documento de Arrecadação
Municipal - DAM. DA RESCISÃO: O descumprimento total
ou parcial, injustificado, do objeto deste Termo, implicará na
sua rescisão. A rescisão trará como efeitos legais a
imediata aplicação da multa, arbitrada em função do ilícito
ambiental cometido, que outrora fora suspensa haja vista a
celebração deste Termo. PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo
de vigência do presente termo é de 03 (três) anos,
contados da assinatura do mesmo.
Manaus, 21 de dezembro de 2007.

LUCIANA MONTENEGRO VALENTE
Secretária Municipal de Meio Ambiente

YAMAHA MOTOR DA AMAZÔNIA LTDA., torna público
que recebeu da SEMMA, a Licença Municipal de Operação
n° 010/2008, que autoriza a atividade de serviços, com
validade de 12 meses, para armazém em geral (depósito da
empresa), na cidade de Manaus-AM.

O tétano não é uma doença contagiosa,
portanto não se transmite de um indivíduo a
outro. No tétano neonatal, a infecção se dá por
contaminação do coto umbilical, geralmente
decorrente de cuidados inadequados, quando
se utilizam substâncias e instrumentos
impróprios e contaminados com esporos,
como os já descritos anteriormente.
SINTOMAS
Os sintomas do tétano neonatal podem ser
confundidos com as freqüentes cólicas
intestinais sofridas pelos recém nascidos. A
criança infectada pelo tétano chora bastante e
tem dificuldade para mamar. O tétano afeta o
sistema nervoso, provoca fortes dores, e faz
com que a criança tenha contrações. Alguns
bebês chegam a sofrer fraturas devido a essas
contrações.
PREVENÇÃO
Para garantir a saúde da criança, a mulher
gestante deve tomar a vacina contra o tétano e
acompanhar todos os passos da gravidez
através dos exames de pré-natal. Na hora do
parto, as boas condições de higiene são muito
importantes. O material usado no corte do
cordão umbilical deve estar limpo. Todas as
mulheres em idade fértil, grávidas ou não,
entre 10 à 49 anos, devem ser vacinadas.
A VACINAÇÃO
A vacina contra o tétano neonatal é
aplicada em três doses com intervalo mínimo
de 30 dias de uma dose para a outra. A última
dose deve ser tomada pelo menos 20 dias
antes do parto.
Ao Tomar conhecimento de um caso de
tétano neonatal, comunique imediatamente
ao serviço de saúde mais próximo.
Fonte: Sistema Único de Saúde - SUS
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INSTITUTO MUNICIPAL
DE TRÂNSITO - IMTRANS

28. THIAGO DE SOUZA DIAS
29. UTIL TERCEIRIZACOES
LTDA.

O INSTITUTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO IMTRANS, Entidade Executiva de Trânsito do Município de
Manaus, consoante Lei Municipal n° 939, de 20/01/06,
CONSIDERANDO o disposto no Código de
Trânsito Brasileiro;
CONSIDERANDO o fracasso na tentativa de
entrega de notificações de infrações de trânsito através de
correspondência postal registrada com “aviso de
recebimento”;
CONSIDERANDO o princípio constitucional do
contraditório;
NOTIFICA que foram lavradas autuações
cometidas com os veículos de propriedade dos abaixo
nominados, conforme discriminação respectiva, devendo as
partes mencionadas efetivarem a apresentação do
condutor infrator, bem como, a Defesa de Autuação, no
prazo legal.
A NÃO APRESENTAÇÃO DO CONDUTOR
importará em considerar-se o proprietário do veículo como
responsável pela infração.
Os formulários para oferecimento de defesa e
recurso, a via da notificação ou a guia para pagamento da
multa poderão ser encontrados no Núcleo de Atendimento
do IMTRANS, de segunda a sexta-feira, de 08:00 às 14:00
horas.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

ADEMAR BATISTA
MOREIRA
ALEXANDRE AUGUSTO
OLIVEIRA GUERRA
ANTONIO HEITOR
BORGES FILHO

Placa

JXH0109
JWV5785
JWK8557
JXHBANCO ITAUCARD S/A
8577
JWPBANCO ITAULEASING S/A
6402
CONSEP CONSERVACAO
JUJE SERVICOS
6175
PATRIMONIA
DULCILENE FERREIRA
JWYDA COSTA
3238
EDSON GOMES DE
JXRMENEZES
1120
GEORGE NASCIMENTO C JXJDOS SANTOS
9917
GILSON ANDRADE DA
JXSCONCEICAO
4758
JXXIONETE DA SILVA RETTO
3166
IRANILDO DA SILVA
JXSLEITE
7057
JAILTON ANDRADE
KAAMARTINS
1436
JOSE ESTEVAM
JXNPORTELA
2430
JXUJOSE GOUVEA
7159
JUAN NILCER ROLON
JXQFILHO
6884
MARCIO GONCALVES DO JWRNASCIMENTO
7831
MARCO ANTONIO DE B
JWUPEREIRA
6079
MARIA HELENA DA
JXNCOSTA FREITAS
0494
MAYRA CRISTINA
JWRALMEIDA DA SILVA
6008
NATANAEL GOMES DA S JWYJUNIOR
5755
RAIMUNDA SANTOS DA S JXHMATOS
3196
RENEE ROSANNE VAZ
JWHNINA
7989
RONALDO FREITAS DA
JXDSILVA
2676
RRS COM REP PROD
JXKALIM B F LTDA.
2243
RRS COM REP PROD
JXKALIM B F LTDA.
2243
SARA LARISSA DOS REIS JWOMORAES
6632

Auto
AC0052
6048
AC0057
9189
AC0062
8348
AC0057
5618
AC0059
8765

Código
Data
Multa Infração

09/01/08

09/01/08

12/01/08

EDUARDO DA MOTA CASTELO
Diretor-Presidente do IMTRANS

INSTITUTO MUNICIPAL DE
TRANSPORTES URBANOS - IMTU
DESPACHO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 2007/5192/6911/00314
INTERESSADOS: Instituto Municipal de Transportes
Urbanos – IMTU e AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT.
ASSUNTO: Contrato de permissão de uso de área no
Terminal Rodoviário.
DESPACHO: Considerando o conteúdo do Procedimento
Administrativo n° 2007/5192/6911/00314, RECONHEÇO A
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, ao abrigo dos artigos
25, caput, e 26 da Lei Federal n° 8.666/93 e suas
respectivas alterações.
Manaus, 14 de janeiro de 2008.
MARCELO RAMOS RODRIGUES
Diretor-Presidente do IMTU

Data
Emissão da
Notificação

605-0

08/01/08

11/01/08

555-0

03/01/08

08/01/08

605-0

07/01/08

11/01/08

605-0

02/01/08

04/01/08

545-2

03/01/08

09/01/08

AC0062
554-1
8893

03/01/08

04/01/08

AC0059
8973
AC0059
8483
AC0056
5567
AC0059
8131
AC0064
9533
AC0053
5615
AC0061
8145
AC0057
5512
AI00131
803
AC0059
8393
AC0064
9408
AC0059
8279
AC0059
8107
AC0059
8869
AC0053
4547
AC0051
7221
AC0063
1375
AC0063
1106
AC0059
8970
AC0059
8970
AC0064
9540

04/01/08

Manaus, 18 de janeiro de 2008.

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE
INFRAÇÃO DE TRÂNSITO

Nome

JXB- AC0061
573-8
6912
8937
JWW- AC0063
736-6
8726
1108

656-4

30/12/07

11/01/08

555-0

07/01/08

09/01/08

599-1

07/01/08

10/01/08

548-7

10/01/08

12/01/08

736-6

09/01/08

12/01/08

548-7

05/01/08

10/01/08

605-0

02/01/08

04/01/08

605-0

06/01/08

09/01/08

555-0

28/12/07

09/01/08

555-0

09/01/08

10/01/08

555-0

08/01/08

11/01/08

555-0

28/12/07

04/01/08

CONVOCAÇÃO
O DIRETOR-PRESIDENTE DO INSTITUTO
MUNICIPAL DE TRANSPORTES URBANOS – IMTU, no
uso das atribuições conferidas pelo artigo 76, III, do
Regimento Interno do Instituto Municipal de Transportes
Urbanos – IMTU, homologado pelo Decreto Municipal
n° 8.676, de 10 de outubro de 2006,
CONSIDERANDO a necessidade de melhor
organização dos atos normativos do Instituto Municipal de
Transportes Urbanos – IMTU,
CONSIDERANDO, o recadastramento do
Serviço de Táxi no Instituto Municipal de Transportes
Urbanos;
CONSIDERANDO, que os Permissionários
abaixo relacionados não compareceram ao Instituto
Municipal de Transportes Urbanos – IMTU para fazer o
recadastramento;
RESOLVE:
I - CONVOCAR os permissionários abaixo relacionados para comparecerem à Coordenadoria Jurídica do
Instituto Municipal de Transportes Urbanos – IMTU para
apresentarem defesa, no prazo máximo de 05 (cinco) dias,
a contar da publicação desta convocação, sob pena de
cassação da permissão:

554-1

02/01/08

04/01/08

736-6

27/12/07

04/01/08

736-6

04/01/08

08/01/08

605-0

07/01/08

11/01/08

736-6

26/12/07

31/12/07

N° da TA

605-0

09/01/08

12/01/08

0153

JOÃO TEODOZIO DA SILVA

521-5

30/12/07

11/01/08

0161

ANTONIO MARIO FERNANDES SILVA

605-0

30/12/07

11/01/08

1415

MIGUEL ARCANJO DE ARRUDA COSTA

605-0

10/01/08

12/01/08

1511

JONATHAS VIEIRA DA SILVA

Nome do Permissionário
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ANOTE-SE, REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE.
Gabinete da Presidência do Instituto Municipal
de Transportes Urbanos – IMTU.
Manaus, 15 de janeiro de 2008.
MARCELO RAMOS RODRIGUES
Diretor-Presidente do IMTU
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Unidades Básicas de Saúde, UBS/Pronto Atendimento),
desta SEMSA, as empresas a seguir relacionadas, com os
respectivos itens e valores unitários: NASSER IND. E COM.
LTDA., para o item: 01 R$ 21,69 (vinte e um reais e
sessenta e nove centavos); J.M.A TRANSPORTES
TURÍSTICOS LTDA., para o item: 02 R$ 21,77 (vinte e um
reais e setenta e sete centavos); SCORE IND. E COM. DE
CONFECÇÕES LTDA., para o item: 03 R$ 21,70 (vinte e
um reais e setenta centavos) e LATINO IND. E COM.
LTDA., para o item: 04 R$ 23,82 (vinte e três reais e oitenta
e dois centavos) os objetos licitados.
II - DETERMINAR ao setor competente a
convocação dos proponentes vencedores para assinatura
da Ata de Registro de Preços, nos termos da lei.

SECRETARIA MUNICIPAL
DE SAÚDE - SEMSA

Gabinete da Subsecretária de Administração e Finanças.

(*) PORTARIA N° 040/2008-GABIN/SEMSA
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, no
uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pelo
artigo 128, inciso II, da LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE
MANAUS, e
CONSIDERANDO
n° 8.575/2006,

o

art.

2° do

RAIMUNDA VANILCE MONTEIRO LIMA
Subsecretária de Administração e Finanças/SEMSA,
em exercício

Decreto

CONSIDERANDO ainda a necessidade de
pagamento dos estagiários lotados nesta Secretaria, no
período de janeiro a março/2008.
RESOLVE:

COMISSÃO MUNICIPAL DE
LICITAÇÃO - CML/PM
AVISO DE LICITAÇÃO

CERTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

A COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO da
PREFEITURA DE MANAUS torna público que realizará o
seguinte procedimento licitatório:
PREGÃO N° 009/2008 (SEMASC)
OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição de
barracas montáveis.
DATA E HORÁRIO: 08/02/2008, às 09:00 horas.
O Edital estará à disposição dos interessados a
partir do dia 22/01/2008 na COMISSÃO MUNICIPAL DE
LICITAÇÃO, na rua São Luís, 416 – Adrianópolis, no
horário das 8h às 18h, de segunda-feira a sexta-feira,
telefone (92) 3215-6327 e no site www.am.sebrae.com.br/ple/

Manaus, 10 de janeiro de 2008.

Manaus, 18 de janeiro de 2008.

MANOEL JESUS PINHEIRO COELHO
Secretário Municipal de Saúde

ELIÉGE MASULLO MARQUES
Pregoeira

CONCEDER Destaque de Crédito Orçamentário
à SEMPLAD – Recursos Supervisionados no valor de
R$ 459.500,00 (quatrocentos e cinqüenta e nove mil e
quinhentos reais), onerando o Programa de Trabalho
abaixo da Unidade Gestora 230901- Fundo Municipal de
Saúde, tendo por finalidade atender a demanda acima
mencionada.
N°
08

Manaus, 21 de janeiro de 2008.

F
10

SF
301

P
1154

A
2600

ND
339039

IPO
129

FR
0102

R$
459.500,00

(*) Publicado com incorreção no DOM n° 1883, de 17 de janeiro de 2008.

DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO
A SUBSECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E
FINANÇAS em exercício, no uso de suas atribuições
legais e,
CONSIDERANDO o teor da Ata apresentada
pela Comissão de Licitação da SEMSA, pertinente ao
PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2008 – CLS/PM PARA
REGISTRO DE PREÇOS.
CONSIDERANDO, por fim a inexistência de
qualquer vício, irregularidade ou recurso pendente,
RESOLVE:
I - HOMOLOGAR a adjudicação proferida pelo
Presidente da Comissão de Licitação, referente à licitação
na modalidade Pregão n° 001/2008, visando o Registro de
Preços para eventual Aquisição, pelo menor preço por item,
de Fardamentos, para atender as necessidades dos
Servidores da Sede Municipal de Saúde (Policlínicas,

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
DA SEMOSBH/SEMUSLP - CLSS/PM
AVISO DE LICITAÇÃO
A COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA SEMOSBH/
SEMULSP/CLSS/PM torna público que realizará o seguinte
procedimento licitatório, para Secretaria Municipal de
Obras, Serviços Básicos e Habitação - SEMOSBH.
PREGÃO N° 004/08 – CLSS/SEMOSBH/SEMULSP - PM
OBJETO: Registro de Preços para eventual contratação de
empresa (s) especializada (s) para prestação de serviços
de locação de veículos leves, pesados e equipamentos de
pequeno e grande porte.
DATA/HORÁRIO: 07.02.2008 às 08:30h.
O Edital e seus Anexos estarão à disposição
dos interessados na Comissão de Licitação da
SEMOSBH/SEMULSP/CLSS-PM na rua Gabriel Gonçalves,
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s/n Aleixo (Garajão), telefone 92-3642-3144, no horário de
08:00 às 12:00 a partir de 23.01.2008.
O DAM, para adquirir o Edital, encontra-se no
sítio: http://servicos.manaus.am.gov.br, podendo o pagamento
ser efetuado nas principais agências bancárias e casas
lotéricas, no valor de R$ 20,00 (vinte reais).

COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO INSTITUTO
MUNICIPAL DE TRÂNSITO - CL/IMTRANS
ERRATA

Manaus, 21 de janeiro de 2008.

O
PRESIDENTE
DA
COMISSÃO
DE
LICITAÇÃO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO –
CL/IMTRANS, no uso de suas atribuições legais, e,

ISAÍAS VIEIRALVES NETO
Presidente da Comissão de Licitação
SEMOSBH/SEMULSP/CLSS-PM

CONSIDERANDO o aviso de homologação de
Licitação, referente à CARTA-CONVITE N° 017/2007CL/IMTRANS, publicado no Diário do Município em
19/12/2007, que consta do PAD N° 2007/5191/6757/00237.

MUSEU DO ÍNDIO

CONSIDERANDO, ainda, a necessidade de
corrigir a redação do termo de homologação publicado no
Diário Oficial do Município em 17/01/2007, conforme consta
dos autos;
RESOLVE:
I – ONDE SE LÊ: vencedora do certame com o valor
global de R$ 15.650,00 (quinze mil seiscentos e cinqüenta
reais);
II – LEIA-SE: vencedora do certame com o valor global de
R$ 13.680,00 (treze mil seiscentos e oitenta reais).
Comissão de Licitação do Instituto Municipal de Trânsito –
CL/IMTRANS, em 18 de janeiro de 2008.
Manaus, 18 de janeiro de 2008.
ARITON LOPES NOGUEIRA
Presidente da CL/IMTRANS

Mantido
pela
Congregação
das
Irmãs
Salesianas, o acervo do Museu do Índio, em
Manaus, é constituído por utensílios domesticos,
armas e adornos das tribos indígenas do alto rio
Negro. Possui acervo de 3.000 peças artesanais.
O Museu do Índio foi fundado em 1952, por
madre Mazzone. A admiração da freira das missões
Salesianas pelos utensílios e artesanato indígena
quando viajava no Alto Rio Negro, próximo ao Pico
da Neblina, fez com que esta idealizasse a criação
do Museu.
O acervo do museu foi totalmente adquirido nas
missões Salesiana junto as tribos dos índios:
Tukano, Yanomani, Wanana, Kobevva, Tariano,
Desse e Macu.
Os materiais expostos são diversos: utensílios
domésticos, armas de caça e guerra, adornos
ornamentais e rituais, animais empalhados e
artesanatos já aculturado, distribuídos em seis
salas. Possui um acervo de 3.000 peças.
Nas salas também estão expostos os materiais
utilizados nas diferentes utilidades domésticas
(trabalhos feitos pelas mulheres ou pelos homens.
Também encontram-se modelos de malocas dos
Yanomami. O Museu contém uma loja de
Artesanato onde se pode comprar alguns produtos
indígenas, principalmente cerâmica e objetos de
cipó.
SERVIÇO
Funcionamento: de 2ª a 6ª das 8:30 h às 11:30 h e das
14:00 h às 16:30 h; aos sábados das 8:30 h às
11:30h.
Endereço: Rua Duque de Caxias, 356 - Praça 14 de
Janeiro/Centro - Fone: 3635-1922 / 3234-1422.

PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL
DE MANAUS - CMM
ATO DA PRESIDÊNCIA N° 174A/2007 – GP/DIAD
JOÃO LEONEL DE BRITTO FEITOZA,
Presidente da Câmara Municipal de Manaus, no uso das
atribuições que lhe confere o art. 21, Parágrafo Único,
inciso I, alínea “b”, do Regimento Interno;
CONSIDERANDO, a Resolução n° 046, de
25/04/07,
RESOLVE:
I - ATRIBUIR,
aos
servidores
relacionados, GAT-01, a contar de julho de 2007.

abaixo

JOSÉ JURANDIR VIEIRA
II - ATRIBUIR,
aos
servidores
relacionados, GAT-02, a contar de julho de 2007.

abaixo

ALESSANDRA BRAGA MONTENEGRO
FRANCISCO DE PAULA GRANA VILAÇA
HEDDI LAMAR DE MAGALHÃES RAMOS
III - REVOGAM-SE as disposições em contrário.
CIENTIFIQUE-SE, CUMPRA-SE E PUBLIQUE-SE.
Manaus, 29 de junho de 2007.
JOÃO LEONEL DE BRITTO FEITOZA
Presidente da Câmara Municipal de Manaus
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ATO DA PRESIDÊNCIA N° 175A/2007 – GP/DIAD
JOÃO LEONEL DE BRITTO FEITOZA,
Presidente da Câmara Municipal de Manaus, no uso das
atribuições que lhe confere o art. 21, Parágrafo Único,
inciso I, alínea “b”, do Regimento Interno;
CONSIDERANDO, a Resolução n° 046, de
25/04/07,
RESOLVE:
I - ATRIBUIR,
aos
servidores
relacionados, GAT-06, a contar de julho de 2007.

abaixo

JOÃO ROBERTO BESSA FREIRE
KILLIANY COSTA DE FREITAS
JULIANA TAVARES NEVES
II - ATRIBUIR, ao servidore abaixo relacionado,
GAT-08, a contar de julho de 2007.
ADRIANA QUEIROZ MONTEIRO
contrário.

III - REVOGAM-SE

as

disposições

em

CIENTIFIQUE-SE, CUMPRA-SE E PUBLIQUE-SE.

ONDE SE LÊ:
1. TOMADA DE PREÇO N° 03/08- CPL/CMM
OBJETIVO: Contratação de empresa para prestação de
SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC)
LOCAL
e
LONGA
DISTÂNCIA
NACIONAL
E
INTERNACIONAL para atender ás necessidades da
Câmara Municipal de Manaus - CMM, especificados no
Anexo I (Projeto Básico).
Dara e Horário: 14.02.08, ás 9h (nove horas)
LEIA-SE:
1. TOMADA DE PREÇO N° 03/08- CPL/CMM
OBJETIVO: Contratação de empresa para prestação de
SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC)
LOCAL
e
LONGA
DISTÂNCIA
NACIONAL
E
INTERNACIONAL e ESPECIALIZADA EM PROVIMENTO
DE ACESSO Á INTERNET, através de link para suprir o
serviço prestado, para atender ás necessidades da Câmara
Municipal de Manaus - CMM, especificados no Anexo I
(Projeto Básico).
Data e Horário: 25.02.08, ás 9h (nove horas)
Manaus, 21 de janeiro de 2008.
ANA LUCIA POMPEU DE NORONHA
Presidente da CPL/CMM

Manaus, 16 de julho de 2007.
JOÃO LEONEL DE BRITTO FEITOZA
Presidente da Câmara Municipal de Manaus

PUBLICAÇÕES DIVERSAS

ATO DA PRESIDÊNCIA N° 176A/2007 – GP/DIAD
JOÃO LEONEL DE BRITTO FEITOZA,
Presidente da Câmara Municipal de Manaus, no uso das
atribuições que lhe confere o art. 21, Parágrafo Único,
inciso I, alínea “b”, do Regimento Interno;
CONSIDERANDO, a Resolução n° 046, de
25/04/07,
RESOLVE:
I - ATRIBUIR,
aos
servidores
relacionados, GAT-09, a contar de julho de 2007.

abaixo

BRUNO BANDEIRA DE MELO PAIVA
JONATHAS TORRES DE MOURA
MARIA ROSICLEIDE SIMÕES PEREIRA

INSTITUTO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL
DO ESTADO DO AMAZONAS - IPAAM
MANAUS ENERGIA S.A. – LINHA DE TRANSMISSÃO
DO SISTEMA MANAUS/IRANDUBA/MANACAPURU/
NOVO AIRÃO, torna público que recebeu do IPAAM, a
Licença de Instalação n° 123/01-05, que autoriza a
instalação de um sistema de Transmissão de Energia
Elétrica de 69 KV, entre os Municípios de Manaus,
Iranduba, Manacapuru e 34,5 KV entre os municípios de
Manacapuru e Novo Airão, ressaltando que o trecho entre a
Ponta do Ismael e a ilha do Camarão será subaquático em
69 kv, com validade de 365 dias, para Transmissão e
Distribuição de Energia Elétrica, nos Municípios de Manaus,
Iranduba, Manacapuru e Novo Airão-AM.

II - ATRIBUIR, ao servidor abaixo relacionado,
GAT-10, a contar de julho de 2007.
CRISTÓVÃO MARQUES PINTO
contrário.

III - REVOGAM-SE

as
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disposições

em

CIENTIFIQUE-SE, CUMPRA-SE E PUBLIQUE-SE.
Manaus, 16 de julho de 2007.
JOÃO LEONEL DE BRITTO FEITOZA
Presidente da Câmara Municipal de Manaus

ERRATA
PROCESSO n° 825/07.
Tomada de Preço n° 003/08, Publicada no Diário Oficial do
Município de Manaus n° 1884, edição de 18/01/2008:

OSTEOPOROSE
A Osteoporose tende a se agravar com a idade. Ela é
responsável por grande parte das fraturas consideradas
graves, tanto nos homens como nas mulheres, principalmente
no fêmur, que pode até levar à morte.
A doença ocorre devido a uma fragilização da estrutura
óssea que leva a uma predisposição a fraturas.
A doença não atinge apenas mulheres. De acordo com um
estudo feito com 712 homens com mais de 50 anos avaliados
pelo, foi comprovado que 19,5% deles sofriam com a
osteoporose.
A Osteoporose tende a se agravar com a idade. Nos grupos
de pacientes entre 50 e 59 anos, ouve a prevalência de 11,6%
de portadores da doença, em homens com 80 anos ou mais, a
doença atinge 36,4%.
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PREFEITURA DE MANAUS
PREFEITO: SERAFIM FERNANDES CORRÊA
END: Av. Brasil, n° 2971 – Compensa 1 – CEP 69.035-110
FONE: (92) 3672 1505/1506 FAX: (092) 3671 8774
VICE-PREFEITO: JOSÉ MÁRIO FROTA MOREIRA
END: Av. Brasil, n° 2971 – Compensa 1 – CEP 69.035-110
FONE: (92) 3672 1752/1516

ADMINISTRAÇÃO DIRETA
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM
CONTROLADOR GERAL: JORGE ALBERTO SOUTO LOUREIRO
END: Av. Brasil, n° 2971 – Compensa – CEP 69.035-110
FONE: (092) 3672-1614/1613/FAX: 3625-4065
GABINETE CIVIL
SECRETÁRIO-CHEFE: ROBERTO AUGUSTO RODRIGUES CAMPAINHA
END: Av. Brasil, n° 2971 – Compensa – CEP 69.035-110
FONE: (92) 3672-1523 FAX: 3672-7337
OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO - OGM
OUVIDORA GERAL: PAULA ÂNGELA VALÉRIO DE OLIVEIRA
END: Av. Brasil, n° 2971 – Compensa – CEP 69.035-110
FONE: (92) 3672-1523 FAX: 3672-7337
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO – PGM
PROCURADOR GERAL: ANANIAS RIBEIRO DE OLIVEIRA JÚNIOR
END: Av. Brasil, n° 2971 – Compensa – CEP 69.035-110
FONE: (92) 3672-1614/1613/FAX: 3625-4065
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO - SEMCOM
SECRETÁRIO: JEFFERSON LUIZ RODRIGUES CORONEL
END: Av. Brasil, n° 2971 – Compensa – CEP 69.035-110
FONE: (92) 3672-1542/1546/1543 FAX: 3625-2799
SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SEMCTI
SECRETÁRIO: EUDO DE LIMA ASSIS JÚNIOR
END: Rua Emílio Moreira, N° 1479 – Praça 14 de Janeiro
FONE: (92) 3131-1300 FAX: 3131-1327
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS PÚBLICAS - SEMEF
SECRETÁRIO: ONILDO ELIAS DE CASTRO LIMA
END: Av. Brasil, n° 2971 – Compensa – CEP 69.035-110
FONE: (92) 3672-1529/1588/1601 FAX: 3672-1739
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO – SEMGOV
SECRETÁRIO: MARCUS LUIZ BARROSO BARROS
END: Rua São Luís, 416, 5° andar – Adrianópolis – CEP: 69057-250
FONE: (092) 3215-6339 FAX: 3215-6339
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO - SEMPLAD
SECRETÁRIO: SANDRO BREVAL SANTIAGO
END: Rua São Luís, n° 416 – Adrianópolis – CEP: 69057-250
FONE: (92) 3215-4028
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL - SEMSIN
SECRETÁRIO: NILSON SOARES CARDOSO JUNIOR
END: Av. Brasil, n° 2971 – Compensa – CEP 69.035-110
FONE: (92) 3672-1527 FAX: 3675-0811

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
FUNDAÇÃO DR. THOMAS
PRESIDENTE: LÚCIA MARIA DA SILVA RAMOS
END: Rua Recife, N° 1511 – Adrianópolis – CEP 69.057-000
FONE: (92) 3236-0071/0728 FAX: 3634-0045
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE TURISMO - MANAUSTUR
DIRETORA-PRESIDENTE: MARIA ARMINDA CASTRO MENDONÇA DE SOUZA
END: Rua Bernardo Ramos, 98 – Centro – CEP 69.005-310
FONE: (92) 3622-4948/4886 FAX: (092) 3232-7025
FUNDO ÚNICO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE MANAUS - MANAUSPREV
DIRETOR-PRESIDENTE: SANDRO BREVAL SANTIAGO
END: Rua Rio Jutaí n° 527 – Nossa Senhora das Graças – CEP 69.053-020
FONE: (92) 3186-8000 FAX: 3186-8086.
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO - IMPLURB
DIRETOR-PRESIDENTE: CLAUDEMIR JOSÉ ANDRADE
END: Rua São Luís, 416, 2° andar – Adrianópolis – CEP 69.057-250
FONE: (92) 3215-3348/3032 FAX: (092) 3215-3033
INSTITUTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - IMTRANS
DIRETOR-PRESIDENTE: EDUARDO DA MOTA CASTELO
END: Rua João Alfredo, 355 – São Geraldo – CEP 69.053-270
FONE: (92) 2129-3800 FAX: (092) 2129-3812
INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSPORTES URBANOS - IMTU
DIRETOR-PRESIDENTE: MARCELO RAMOS RODRIGUES
END: Rua Recife, 2838 – TERMINAL RODOVIÁRIO - Flores – CEP 69.050 – 030
FONE: (092) 3236-6310 FAX: (092) 3236-1280
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS
DO MUNICÍPIO DE MANAUS - MANAUSMED
DIRETORA EXECUTIVA: GINA CARLA SARKIS ROMEIRO
END: Rua: Stênio Neves n° 104 – V 8 Parque 10 – CEP 69.057-360
FONE: (92) 2125-4900 FAX: (092) 2125-4901/2125-4912
FUNDAÇÃO ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL - FESPM
DIRETORA-PRESIDENTE: RITA SUELY BACURI DE QUEIROZ
END: Rua Maceió, n° 307 – Adrianópolis – CEP 69057-010
FONE: (92) 3633-2642 – FAX: (92) 3233-4198

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAGA
SECRETÁRIO: FÁBIO HENRIQUE DOS SANTOS ALBUQUERQUE
END: Av. Carvalho Paes Andrade,140 – São Francisco – CEP 69.079-270
FONE: (92) 3663-8344/8492/8346 FAX: 3663-8350
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASC
SECRETÁRIO: JOAQUIM DE LUCENA GOMES
END: Av. Airão, s/n° – Centro – CEP 69.025-010
FONE: (92) 3635-4859/4040 FAX: 3635-4660
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - SEMC
SECRETÁRIO: SEBASTIÃO COLARES ASSANTE
END: Rua Rio Javari, 68 – N° S. das Graças
FONE: (92) 3233-9493 FAX: (092) 3234-0540
SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL – SEMDEC
SECRETÁRIO: ANTONIO CARLOS MARQUES SOUZA
END: Av. Brasil, n° 2971 – Compensa – CEP 69.035-110
FONE: (92) 3672-1510/1511 FAX: 3625-1640
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO LOCAL - SEMDEL
SECRETÁRIO: JEFFERSON PRAIA BEZERRA
END: C.S.U, Av. Perimetral, n° 22 – Conj. Castelo Branco – Parque Dez – CEP 69.055-400
FONE: (92) 3642-5691/3282/2876 FAX: 3642-2876
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SEMDURB
SECRETÁRIO: CARLOS ALBERTO VALENTE ARAÚJO
END: Av. Brasil, 2971 – Compensa I – CEP 69.035-110
(anexo ao prédio da Prefeitura Municipal de Manaus)
FONE: (92) 3672-1658/1648/1664 FAX: (092) 3673-7969
SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS - SEMDIH
SECRETÁRIO: FRANCISCO JORGE RIBEIRO GUIMARÃES
END: Rua 24 de maio, 399 – Centro - CEP 691°.0-050
FONE: (92) 3633-5148 FAX: 3221-4288

Diário Oficial do
Município de Manaus
CRIADO MEDIANTE O ARTIGO Nº 129 DA LEI ORGÂNICA
DO MUNICÍPIO DE MANAUS
PRIMEIRA EDIÇÃO EM 03.04.2000

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED
SECRETÁRIA: KÁTIA DE ARAÚJO LIMA VALLINA
END: Av. Recife, n° 2549 – Parque Dez de Novembro
FONE: (92) 3643-6910/6911/6900 FAX: 3643-6911
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER – SEMESP
SECRETÁRIO: FRANCISCO EVILÁZIO PEREIRA
END: Rua Alameda Cosme Ferreira, s/n° – Mini Vila Olímpica – Coroado
FONE/FAX: (092) 3248-8706/9394/dir. 3644-4212 FAX: 3638-8715
SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA – SEMULSP
SECRETÁRIO: PAULO RICARDO ROCHA FARIAS
END: Av. Brasil, 1335 - Compensa
FONE: (92) 3625-2787/1670/2424 FAX: 3625-2787

Prefeitura de Manaus
Secretaria Municipal de Planejamento e Administração

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMMA
SECRETÁRIA: LUCIANA MONTENEGRO VALENTE
END: Av. André Araújo, 1.500 – Aleixo
FONE: (92) 3642-1010/1030/1833 FAX: 3642-1030/1833
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS BÁSICOS E HABITAÇÃO – SEMOSBH
SECRETÁRIO: PAULO RICARDO ROCHA FARIAS
END: Rua Gabriel Gonçalves, s/n° – Aleixo – CEP 69060-010
FONE: (92) 3236-1845 Dir. 3642-3227/7143 FAX: 3236-3929
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMSA
SECRETÁRIO: MANOEL JESUS PINHEIRO COELHO
END: Rua Recife, s/n° – Parque 10 – CEP 69057-002
FONE: (92) 3642-6756/6723/6372 FAX: 3642-5875
SECRETÁRIA ESPECIAL DE LOGÍSTICA INTERNA
SORAYA MARIA RAFAEL OLIVEIRA
END: Av. Brasil, n° 2971 – Compensa – CEP 69.035-110
FONE: (92) 3672-1503 FAX: 3671-8774
SECRETÁRIO ESPECIAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA
FERNANDO HUBER PICANÇO DE OLIVEIRA JÚNIOR
END: Av. Brasil, n° 2971 – Compensa – CEP 69.035-110
FONE: (92) 3672 -1580
SECRETÁRIO ESPECIAL DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL
LUIS AUGUSTO MITOSO JÚNIOR
END: Av. Brasil, n° 2971 – Compensa – CEP 70.710-902
FONE: (92) 3672-1681 FONE/FAX: (092) 3672-1683
SECRETÁRIO ESPECIAL
TSUYOSHI MIYAMOTO
END: Rua São Luís, n° 416 – Adrianópolis – CEP: 69057-250
FONE: (92) 3215-6320
SECRETÁRIO ESPECIAL
MIGUEL CAPOBIANGO NETO
END: Av. Brasil, n° 2971 – Compensa – CEP 70.710-902
FONE: (92) 3672 1505/1506
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