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DECRETO Nº 3.385, DE 14 DE JULHO DE 2016 
 

DECLARA de utilidade pública, para fins de 
desapropriação, o imóvel que menciona, e dá 
outras providências. 

 
O PREFEITO DE MANAUS, no uso das atribuições que 

lhe conferem os arts. 80, inc. XII, e 128, inc. I, da Lei Orgânica do 
Município de Manaus, e tendo em vista as disposições do Decreto-Lei nº 
3.365, de 21 de junho de 1941, 

 

CONSIDERANDO a obrigação do Poder Público de 
oferecer à população condições dignas de moradia, lazer, educação, 
saúde e demais serviços públicos; 

 

CONSIDERANDO a necessidade de proporcionar espaços 
indispensáveis ao desenvolvimento das atividades previstas no Projeto 
de Recuperação Ambiental, Requalificação Social e Urbanística no 
Igarapé do Mindu, de interesse da UEP/SEMINF; 

 

CONSIDERANDO a imprescindibilidade da priorização dos 
processos de desapropriação ou indenização de áreas consideradas de 
utilidade pública necessárias a execução de obras nas áreas destinadas 
à implantação do referido Projeto; 

 

CONSIDERANDO que a afetação pública do bem de que 
trata este Decreto é fundamental para a adequada funcionalidade do 
citado Projeto; 

 

CONSIDERANDO a Informação nº 0346/2016 – 
DEGTA/SEMMAS em que verificou que o imóvel em questão não está 
inserto em Área de Preservação Permanente – APP; 

 

CONSIDERANDO finalmente a manifestação favorável da 
Procuradoria Geral do Município – PGM, por meio do PARECER Nº 
117/2016 – PPI/PGM, ratificado pelo Despacho subscrito pelo 
Subprocurador Geral do Município, e os demais elementos informativos 
constantes dos autos do Processo nº 2015/17428/17609/00068, 
 

DECRETA: 
 

Art. 1º Fica declarado de utilidade pública, para fins de 
desapropriação, o imóvel localizado nesta cidade, na Rua 40, nº 76 A, 
Amazonino Mendes, Bairro Novo Aleixo, com área total de 15,48 m² 
(quinze vírgula quarenta e oito metros quadrados) e perímetro de 15,80 
m (quinze metros e oitenta centímetros) lineares, de posse de ANTONIO 
PATROCINO SILVA DE SOUZA, com os seguintes limites e 
confrontações: ao Norte: com área remanescente do projeto, por uma 
linha de 4,30 m (quatro metros e trinta centímetros); ao Sul: com área 
remanescente do projeto, por uma linha de 4,30 m (quatro metros e trinta 
centímetros); a Leste:com o imóvel de nomenclatura AM 255, por uma 
linha de 3,60 m (três metros e sessenta centímetros); e aOeste: com o 
imóvel de nomenclatura AM 245, por uma linha de 3,60 m (três metros e 
sessenta centímetros). 

 
Art. 2º O imóvel desapropriado será utilizado, pelo 

Município de Manaus, na execução do Projeto de Recuperação 
Ambiental, Requalificação Social e Urbanística do Igarapé do Mindu. 

 
Art. 3º Para efeito de imissão provisória na posse, na 

forma autorizada pelo artigo 15 do Decreto-Lei nº 3.365, de 1941, esta 
desapropriação é considerada de urgência. 

Art. 4º O expropriado deverá apresentar na Procuradoria 
Geral do Município, no prazo de 10 (dez) dias, contados da publicação 
deste decreto, carteira de identidade, CPF, comprovante de residência, 
certidão de casamento ou declaração de união estável, certidão negativa 
de ação cível da justiça estadual e da justiça federal, certidão de 
quitação de tributos municipais e, em se tratando de pessoa jurídica, 
CNPJ, contrato social com suas alterações, certidão negativa de tributos 
federais, estaduais e municipais, certidão negativa do INSS e certidão de 
regularidade junto ao FGTS. 

Parágrafo único. No mesmo prazo estabelecido no caput 
deste artigo, o expropriado deverá providenciar a documentação 
comprobatória da propriedade ou posse do imóvel ora desapropriado e 
da desoneração de gravames incidentes sobre ele, tais como, cópia 
atualizada de inteiro teor da matrícula do imóvel, certidão negativa de 
ônus e certidão negativa de gravames por ações reais ou pessoais 
reipersecutórias. 

 
Art. 5º As despesas decorrentes deste Decreto correrão à 

conta das dotações orçamentárias da Secretaria Municipal de 
Infraestrutura – SEMINF. 

 
Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data de sua 

publicação. 
 

Manaus, 14 de julho de 2016. 

           
 
 
 

DECRETO Nº 3.386, DE 14 DE JULHO DE 2016 
 

DECLARA de utilidade pública, para fins de 
desapropriação, o imóvel que menciona, e dá 
outras providências. 

 
O PREFEITO DE MANAUS, no uso das atribuições que 

lhe conferem os arts. 80, inc. XII, e 128, inc. I, da Lei Orgânica do 
Município de Manaus, e tendo em vista as disposições do Decreto-Lei nº 
3.365, de 21 de junho de 1941, 

 
CONSIDERANDO a obrigação do Poder Público de 

oferecer à população condições dignas de moradia, lazer, educação, 
saúde e demais serviços públicos; 



 

Manaus, quinta-feira, 14 de julho de 2016 
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CONSIDERANDO a necessidade de proporcionar espaços 
indispensáveis ao desenvolvimento das atividades previstas no Projeto 
de Recuperação Ambiental, Requalificação Social e Urbanística no 
Igarapé do Mindu, de interesse da UEP/SEMINF; 

 
CONSIDERANDO a imprescindibilidade da priorização dos 

processos de desapropriação ou indenização de áreas consideradas de 
utilidade pública necessárias a execução de obras nas áreas destinadas 
à implantação do referido Projeto; 

 
CONSIDERANDO que a afetação pública do bem de que 

trata este Decreto é fundamental para a adequada funcionalidade do 
citado Projeto; 

 
CONSIDERANDO a Informação nº 0268/2016 – 

DEGTA/SEMMAS em que verificou que o imóvel em questão não está 
inserto em Área de Preservação Permanente – APP; 

 
CONSIDERANDO finalmente a manifestação favorável da 

Procuradoria Geral do Município – PGM, por meio do PARECER Nº 
122/2016 – PPI/PGM, ratificado pelo Despacho subscrito pelo 
Subprocurador Geral do Município, e os demais elementos informativos 
constantes dos autos do Processo nº 2009/11217/11263/00480, 

 
DECRETA: 

 
Art. 1º Fica declarado de utilidade pública, para fins de 

desapropriação, o imóvel localizado nesta cidade, na Rua Beija-Flor, nº 
67, Bairro Tancredo Neves, com área total de 191,12 m² (cento e 
noventa e um vírgula doze metros quadrados) e perímetro de 59,70 m 
(cinquenta e nove metros e setenta centímetros) lineares, de posse de 
FRANCISCA ELIANE DE SOUZA NEPONUCENO DE LIMA, com os 
seguintes limites e confrontações: ao Norte: com a Rua Beija-Flor, para 
onde faz frente, por uma linha de 9,30 m (nove metros e trinta 
centímetros); ao Sul: com imóveis fora da área do projeto, por uma linha 
de 9,30 m (nove metros e trinta centímetros); a Leste:com o imóvel de 
nomenclatura TN 426, por uma linha de 20,55 m (vinte metros e 
cinquenta e cinco centímetros); e aOeste: com o imóvel de nomenclatura 
TN 425A, por uma linha de 20,55 m (vinte metros e cinquenta e cinco 
centímetros). 

 
Art. 2º O imóvel desapropriado será utilizado, pelo 

Município de Manaus, na execução do Projeto de Recuperação 
Ambiental, Requalificação Social e Urbanística do Igarapé do Mindu. 

 
Art. 3º Para efeito de imissão provisória na posse, na 

forma autorizada pelo artigo 15 do Decreto-Lei nº 3.365, de 1941, esta 
desapropriação é considerada de urgência. 

 
Art. 4º A expropriada deverá apresentar na Procuradoria 

Geral do Município, no prazo de 10 (dez) dias, contados da publicação 
deste decreto, carteira de identidade, CPF, comprovante de residência, 
certidão de casamento ou declaração de união estável, certidão negativa 
de ação cível da justiça estadual e da justiça federal, certidão de 
quitação de tributos municipais e, em se tratando de pessoa jurídica, 
CNPJ, contrato social com suas alterações, certidão negativa de tributos 
federais, estaduais e municipais, certidão negativa do INSS e certidão de 
regularidade junto ao FGTS. 

 
Parágrafo único. No mesmo prazo estabelecido no caput 

deste artigo, a expropriada deverá providenciar a documentação 
comprobatória da propriedade ou posse do imóvel ora desapropriado e 
da desoneração de gravames incidentes sobre ele, tais como, cópia 
atualizada de inteiro teor da matrícula do imóvel, certidão negativa de 
ônus e certidão negativa de gravames por ações reais ou pessoais 
reipersecutórias. 

 
Art. 5º As despesas decorrentes deste Decreto correrão à 

conta das dotações orçamentárias da Secretaria Municipal de 
Infraestrutura – SEMINF. 

 
Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data de sua 

publicação. 

Manaus, 14 de julho de 2016. 

                 

 
 
 

DECRETO Nº 3.387, DE 14 DE JULHO DE 2016 
 

DECLARA de utilidade pública, para fins de 
desapropriação, o imóvel que menciona, e dá 
outras providências. 

 

O PREFEITO DE MANAUS, no uso das atribuições que 
lhe conferem os arts. 80, inc. XII, e 128, inc. I, da Lei Orgânica do 
Município de Manaus, e tendo em vista as disposições do Decreto-Lei nº 
3.365, de 21 de junho de 1941, 

 

CONSIDERANDO a obrigação do Poder Público de 
oferecer à população condições dignas de moradia, lazer, educação, 
saúde e demais serviços públicos; 

 

CONSIDERANDO a necessidade de proporcionar espaços 
indispensáveis ao desenvolvimento das atividades previstas no Projeto 
de Recuperação Ambiental, Requalificação Social e Urbanística no 
Igarapé do Mindu, de interesse da UEP/SEMINF; 

 

CONSIDERANDO a imprescindibilidade da priorização dos 
processos de desapropriação ou indenização de áreas consideradas de 
utilidade pública necessárias a execução de obras nas áreas destinadas 
à implantação do referido Projeto; 

 

CONSIDERANDO que a afetação pública do bem de que 
trata este Decreto é fundamental para a adequada funcionalidade do 
citado Projeto; 

 

CONSIDERANDO a Informação nº 0279/2016 – 
DEGTA/SEMMAS em que verificou que o imóvel em questão não está 
inserto em Área de Preservação Permanente – APP; 

 

CONSIDERANDO finalmente a manifestação favorável da 
Procuradoria Geral do Município – PGM, por meio do PARECER Nº 
110/2016 – PPI/PGM, ratificado pelo Despacho subscrito pelo 
Subprocurador Geral do Município, e os demais elementos informativos 
constantes dos autos do Processo nº 2011/11217/11263/01174, 
 

DECRETA: 
 

Art. 1º Fica declarado de utilidade pública, para fins de 
desapropriação, o imóvel localizado nesta cidade, na Rua José Romão, 
nº 220, com Amazonino Mendes, Bairro Novo Aleixo, com área total de 
123,93 m² (cento e vinte e três vírgula noventa e três metros quadrados) 
e perímetro de 48,86 m (quarenta e oito metros e oitenta e seis 
centímetros) lineares, de posse de LINDINALVA RAMIRES GOMES, 
com os seguintes limites e confrontações: ao Norte: com o imóvel de 
nomenclatura AM-177, por uma linha de 17,36 m (dezessete metros e 
trinta e seis centímetros); ao Sul: com o imóvel de nomenclatura        
AM-175, por uma linha de 15,30 m (quinze metros e trinta centímetros); 
a Leste:com o imóvel de nomenclatura AM-179A, por uma linha de   4,00 
m (quatro metros); e aOeste: com a Rua José Romão, para onde faz 
frente, por uma linha de 12,20 m (doze metros e vinte centímetros). 

 

Art. 2º O imóvel desapropriado será utilizado, pelo 
Município de Manaus, na execução do Projeto de Recuperação 
Ambiental, Requalificação Social e Urbanística do Igarapé do Mindu. 



 

Manaus, quinta-feira, 14 de julho de 2016 
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Art. 3º Para efeito de imissão provisória na posse, na 
forma autorizada pelo artigo 15 do Decreto-Lei nº 3.365, de 1941, esta 
desapropriação é considerada de urgência. 

 
Art. 4º A expropriada deverá apresentar na Procuradoria 

Geral do Município, no prazo de 10 (dez) dias, contados da publicação 
deste decreto, carteira de identidade, CPF, comprovante de residência, 
certidão de casamento ou declaração de união estável, certidão negativa 
de ação cível da justiça estadual e da justiça federal, certidão de 
quitação de tributos municipais e, em se tratando de pessoa jurídica, 
CNPJ, contrato social com suas alterações, certidão negativa de tributos 
federais, estaduais e municipais, certidão negativa do INSS e certidão de 
regularidade junto ao FGTS. 

Parágrafo único. No mesmo prazo estabelecido no caput 
deste artigo, a expropriada deverá providenciar a documentação 
comprobatória da propriedade ou posse do imóvel ora desapropriado e 
da desoneração de gravames incidentes sobre ele, tais como, cópia 
atualizada de inteiro teor da matrícula do imóvel, certidão negativa de 
ônus e certidão negativa de gravames por ações reais ou pessoais 
reipersecutórias. 

 
Art. 5º As despesas decorrentes deste Decreto correrão à 

conta das dotações orçamentárias da Secretaria Municipal de 
Infraestrutura – SEMINF. 

 
Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Manaus, 14 de julho de 2016. 

 
 
 
 

DECRETO Nº 3.388, DE 14 DE JULHO DE 2016 
 

DECLARA de utilidade pública, para fins de 
desapropriação, o imóvel que menciona, e dá 
outras providências. 

 
O PREFEITO DE MANAUS, no uso das atribuições que 

lhe conferem os arts. 80, inc. XII, e 128, inc. I, da Lei Orgânica do 
Município de Manaus, e tendo em vista as disposições do Decreto-Lei nº 
3.365, de 21 de junho de 1941, 

 

CONSIDERANDO a obrigação do Poder Público de 
oferecer à população condições dignas de moradia, lazer, educação, 
saúde e demais serviços públicos; 

 

CONSIDERANDO a necessidade de proporcionar espaços 
indispensáveis ao desenvolvimento das atividades previstas no Projeto 
de Recuperação Ambiental, Requalificação Social e Urbanística no 
Igarapé do Mindu, de interesse da UEP/SEMINF; 

 

CONSIDERANDO a imprescindibilidade da priorização dos 
processos de desapropriação ou indenização de áreas consideradas de 
utilidade pública necessárias a execução de obras nas áreas destinadas 
à implantação do referido Projeto; 

 

CONSIDERANDO que a afetação pública do bem de que 
trata este Decreto é fundamental para a adequada funcionalidade do 
citado Projeto; 

 

CONSIDERANDO a Informação nº 0541/2016 – 
DEGTA/SEMMAS em que verificou que o imóvel em questão não está 
inserto em Área de Preservação Permanente – APP; 

CONSIDERANDO finalmente a manifestação favorável da 
Procuradoria Geral do Município – PGM, por meio do PARECER Nº 
116/2016 – PPI/PGM, ratificado pelo Despacho subscrito pelo 
Subprocurador Geral do Município, e os demais elementos informativos 
constantes dos autos do Processo nº 2010/11217/11263/00509, 
 

DECRETA: 
 

Art. 1º Fica declarado de utilidade pública, para fins de 
desapropriação, o imóvel localizado nesta cidade, na Rua Fábio Lucena, 
nº 140, Bairro Tancredo Neves, com área total de 266,50 m² (duzentos e 
sessenta e seis vírgula cinquenta metros quadrados) e perímetro de 
81,40 m (oitenta e um metros e quarenta centímetros) lineares, de posse 
de MANOEL PEREIRA NETO e FRANCIMAR HASHIMOTO DE 
SOUZA, com os seguintes limites e confrontações: ao Norte: faz frente 
com o imóvel de nomenclatura TN 537, por uma linha de 32,50 m (trinta 
e dois metros e cinquenta centímetros); ao Sul: faz frente com o imóvel 
de nomenclatura TN 497, por uma linha de 32,50 m (trinta e dois metros 
e cinquenta centímetros); a Leste:com a Rua Fábio Lucena, para onde 
faz frente, por uma linha de 8,20 m (oito metros e vinte centímetros); e 
aOeste: com o imóvel de nomenclatura TN 527, por uma linha de 8,20 m 
(oito metros e vinte centímetros). 

 
Art. 2º O imóvel desapropriado será utilizado, pelo 

Município de Manaus, na execução do Projeto de Recuperação 
Ambiental, Requalificação Social e Urbanística do Igarapé do Mindu. 

 
Art. 3º Para efeito de imissão provisória na posse, na 

forma autorizada pelo artigo 15 do Decreto-Lei nº 3.365, de 1941, esta 
desapropriação é considerada de urgência. 

 
Art. 4º Os expropriados deverão apresentar na 

Procuradoria Geral do Município, no prazo de 10 (dez) dias, contados da 
publicação deste decreto, carteira de identidade, CPF, comprovante de 
residência, certidão de casamento ou declaração de união estável, 
certidão negativa de ação cível da justiça estadual e da justiça federal, 
certidão de quitação de tributos municipais e, em se tratando de pessoa 
jurídica, CNPJ, contrato social com suas alterações, certidão negativa de 
tributos federais, estaduais e municipais, certidão negativa do INSS e 
certidão de regularidade junto ao FGTS. 

 
Parágrafo único. No mesmo prazo estabelecido no caput 

deste artigo, os expropriados deverão providenciar a documentação 
comprobatória da propriedade ou posse do imóvel ora desapropriado e 
da desoneração de gravames incidentes sobre ele, tais como, cópia 
atualizada de inteiro teor da matrícula do imóvel, certidão negativa de 
ônus e certidão negativa de gravames por ações reais ou pessoais 
reipersecutórias. 

 
Art. 5º As despesas decorrentes deste Decreto correrão à 

conta das dotações orçamentárias da Secretaria Municipal de 
Infraestrutura – SEMINF. 

 
Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data de sua 

publicação. 
 

Manaus, 14 de julho de 2016. 

 



 

Manaus, quinta-feira, 14 de julho de 2016 
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DECRETO Nº 3.389, DE 14 DE JULHO DE 2016 
 

DECLARA de utilidade pública, para fins de 
desapropriação, o imóvel que menciona, e dá 
outras providências. 

 
O PREFEITO DE MANAUS, no uso das atribuições que 

lhe conferem os arts. 80, inc. XII, e 128, inc. I, da Lei Orgânica do 
Município de Manaus, e tendo em vista as disposições do Decreto-Lei nº 
3.365, de 21 de junho de 1941, 

CONSIDERANDO a obrigação do Poder Público de 
oferecer à população condições dignas de moradia, lazer, educação, 
saúde e demais serviços públicos; 

CONSIDERANDO a necessidade de proporcionar espaços 
indispensáveis ao desenvolvimento das atividades previstas no Projeto 
de Recuperação Ambiental, Requalificação Social e Urbanística no 
Igarapé do Mindu, de interesse da UEP/SEMINF; 

CONSIDERANDO a imprescindibilidade da priorização dos 
processos de desapropriação ou indenização de áreas consideradas de 
utilidade pública necessárias a execução de obras nas áreas destinadas 
à implantação do referido Projeto; 

CONSIDERANDO que a afetação pública do bem de que 
trata este Decreto é fundamental para a adequada funcionalidade do 
citado Projeto; 

CONSIDERANDO a Informação nº 0317/2016 – 
DEGTA/SEMMAS em que verificou que o imóvel em questão não está 
inserto em Área de Preservação Permanente – APP; 

CONSIDERANDO finalmente a manifestação favorável da 
Procuradoria Geral do Município – PGM, por meio do PARECER Nº 
107/2016 – PPI/PGM, ratificado pelo Despacho subscrito pelo 
Subprocurador Geral do Município, e os demais elementos informativos 
constantes dos autos do Processo nº 2009/11217/11263/00137, 

 
DECRETA: 

 
Art. 1º Fica declarado de utilidade pública, para fins de 

desapropriação, o imóvel localizado nesta cidade, na Rua Edson 
Vieiralves, nº 79, Bairro Novo Aleixo, com área total de 244,80 m² 
(duzentos e quarenta e quatro vírgula oitenta metros quadrados) e 
perímetro de 74,60 m (setenta e quatro metros e sessenta centímetros) 
lineares, de posse de SILVIO PANTOJA DA SILVA, com os seguintes 
limites e confrontações: ao Norte: com área remanescente do projeto, 
por uma linha de 28,80 m (vinte e oito metros e oitenta centímetros); ao 
Sul: com os imóveis de nomenclatura NA 357 A B C D, por uma linha de 
28,80 m (vinte e oito metros e oitenta centímetros); a Leste:com área 
remanescente do projeto, por uma linha de 8,50 m (oito metros e 
cinquenta centímetros); e aOeste: com a Rua Edson Vieiralves, para 
onde faz frente, por uma linha de 8,50 m (oito metros e cinquenta 
centímetros). 

 
Art. 2º O imóvel desapropriado será utilizado, pelo 

Município de Manaus, na execução do Projeto de Recuperação 
Ambiental, Requalificação Social e Urbanística do Igarapé do Mindu. 

 
Art. 3º Para efeito de imissão provisória na posse, na 

forma autorizada pelo artigo 15 do Decreto-Lei nº 3.365, de 1941, esta 
desapropriação é considerada de urgência. 

 
Art. 4º O expropriado deverá apresentar na Procuradoria 

Geral do Município, no prazo de 10 (dez) dias, contados da publicação 
deste decreto, carteira de identidade, CPF, comprovante de residência, 
certidão de casamento ou declaração de união estável, certidão negativa 
de ação cível da justiça estadual e da justiça federal, certidão de 
quitação de tributos municipais e, em se tratando de pessoa jurídica, 
CNPJ, contrato social com suas alterações, certidão negativa de tributos 
federais, estaduais e municipais, certidão negativa do INSS e certidão de 
regularidade junto ao FGTS. 

 
Parágrafo único. No mesmo prazo estabelecido no caput 

deste artigo, o expropriado deverá providenciar a documentação 
comprobatória da propriedade ou posse do imóvel ora desapropriado e 
da desoneração de gravames incidentes sobre ele, tais como, cópia 
atualizada de inteiro teor da matrícula do imóvel, certidão negativa de 
ônus e certidão negativa de gravames por ações reais ou pessoais 
reipersecutórias. 

Art. 5º As despesas decorrentes deste Decreto correrão à 
conta das dotações orçamentárias da Secretaria Municipal de 
Infraestrutura – SEMINF. 

 
Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data de sua 

publicação. 
 

Manaus, 14 de julho de 2016. 
 

     
 
 
 
 

DECRETO Nº 3.390, DE 14 DE JULHO DE 2016 
 

DECLARA de utilidade pública, para fins de 
desapropriação, o imóvel que menciona, e dá 
outras providências. 

 
O PREFEITO DE MANAUS, no uso das atribuições que 

lhe conferem os arts. 80, inc. XII, e 128, inc. I, da Lei Orgânica do 
Município de Manaus, e tendo em vista as disposições do Decreto-Lei nº 
3.365, de 21 de junho de 1941, 

CONSIDERANDO a obrigação do Poder Público de 
oferecer à população condições dignas de moradia, lazer, educação, 
saúde e demais serviços públicos; 

CONSIDERANDO a necessidade de proporcionar espaços 
indispensáveis ao desenvolvimento das atividades previstas no Projeto 
de Recuperação Ambiental, Requalificação Social e Urbanística no 
Igarapé do Mindu, de interesse da UEP/SEMINF; 

CONSIDERANDO a imprescindibilidade da priorização dos 
processos de desapropriação ou indenização de áreas consideradas de 
utilidade pública necessárias a execução de obras nas áreas destinadas 
à implantação do referido Projeto; 

CONSIDERANDO que a afetação pública do bem de que 
trata este Decreto é fundamental para a adequada funcionalidade do 
citado Projeto; 

CONSIDERANDO a Informação nº 0478/2016 – 
DEGTA/SEMMAS em que verificou que o imóvel em questão não está 
inserto em Área de Preservação Permanente – APP; 

CONSIDERANDO finalmente a manifestação favorável da 
Procuradoria Geral do Município – PGM, por meio do PARECER Nº 
116/2016 – PPI/PGM, ratificado pelo Despacho subscrito pelo 
Subprocurador Geral do Município, e os demais elementos informativos 
constantes dos autos do Processo nº 2015/17428/17609/00167, 
 

DECRETA: 
 

Art. 1º Fica declarado de utilidade pública, para fins de 
desapropriação, o imóvel localizado nesta cidade, na Travessa Wilson 
Vieiralves, atual Rua Rio Quinô, nº 211, Bairro Novo Aleixo, com área 
total de 150,00 m² (cento e cinquenta metros quadrados) e perímetro de 
50,00 m (cinquenta metros) lineares, de posse de VALDILENE 
BARBOSA DA SILVA, com os seguintes limites e confrontações: ao 
Norte: com o imóvel de nomenclatura NA 498A, por uma linha de 10,00 
m (dez metros); ao Sul: com a Travessa Wilson Vieiralves, atual Rua Rio 
Quinô, para onde faz frente, por uma linha de 10,00 m (dez metros); a 
Leste:com o imóvel de nomenclatura NA 497, por uma linha de 15,00 m 
(quinze metros); e aOeste: com o imóvel de nomenclatura NA 499, por 
uma linha de 15,00 m (quinze metros). 



 

Manaus, quinta-feira, 14 de julho de 2016 
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Art. 2º O imóvel desapropriado será utilizado, pelo 
Município de Manaus, na execução do Projeto de Recuperação 
Ambiental, Requalificação Social e Urbanística do Igarapé do Mindu. 

 
Art. 3º Para efeito de imissão provisória na posse, na 

forma autorizada pelo artigo 15 do Decreto-Lei nº 3.365, de 1941, esta 
desapropriação é considerada de urgência. 

 
Art. 4º A expropriada deverá apresentar na Procuradoria 

Geral do Município, no prazo de 10 (dez) dias, contados da publicação 
deste decreto, carteira de identidade, CPF, comprovante de residência, 
certidão de casamento ou declaração de união estável, certidão negativa 
de ação cível da justiça estadual e da justiça federal, certidão de 
quitação de tributos municipais e, em se tratando de pessoa jurídica, 
CNPJ, contrato social com suas alterações, certidão negativa de tributos 
federais, estaduais e municipais, certidão negativa do INSS e certidão de 
regularidade junto ao FGTS. 

 
Parágrafo único. No mesmo prazo estabelecido no caput 

deste artigo, a expropriada deverá providenciar a documentação 
comprobatória da propriedade ou posse do imóvel ora desapropriado e 
da desoneração de gravames incidentes sobre ele, tais como, cópia 
atualizada de inteiro teor da matrícula do imóvel, certidão negativa de 
ônus e certidão negativa de gravames por ações reais ou pessoais 
reipersecutórias. 

 
Art. 5º As despesas decorrentes deste Decreto correrão à 

conta das dotações orçamentárias da Secretaria Municipal de 
Infraestrutura – SEMINF. 

 
Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data de sua 

publicação. 
 

Manaus, 14 de julho de 2016. 

 
 
 
 

DECRETO Nº 3.391, DE 14 DE JULHO DE 2016 
 

DECLARA de utilidade pública, para fins de 
desapropriação, o imóvel que menciona, e dá 
outras providências. 

 
O PREFEITO DE MANAUS, no uso das atribuições que 

lhe conferem os arts. 80, inc. XII, e 128, inc. I, da Lei Orgânica do 
Município de Manaus, e tendo em vista as disposições do Decreto-Lei nº 
3.365, de 21 de junho de 1941, 

CONSIDERANDO a obrigação do Poder Público de 
oferecer à população condições dignas de moradia, lazer, educação, 
saúde e demais serviços públicos; 

CONSIDERANDO a necessidade de proporcionar espaços 
indispensáveis ao desenvolvimento das atividades previstas no Projeto 
de Recuperação Ambiental, Requalificação Social e Urbanística no 
Igarapé do Mindu, de interesse da UEP/SEMINF; 

CONSIDERANDO a imprescindibilidade da priorização dos 
processos de desapropriação ou indenização de áreas consideradas de 
utilidade pública necessárias a execução de obras nas áreas destinadas 
à implantação do referido Projeto; 

CONSIDERANDO que a afetação pública do bem de que 
trata este Decreto é fundamental para a adequada funcionalidade do 
citado Projeto; 

CONSIDERANDO a Informação nº 0270/2016 – 
DEGTA/SEMMAS em que verificou que o imóvel em questão não está 
inserto em Área de Preservação Permanente – APP; 

CONSIDERANDO finalmente a manifestação favorável da 
Procuradoria Geral do Município – PGM, por meio do PARECER Nº 
111/2016 – PPI/PGM, ratificado pelo Despacho subscrito pelo 
Subprocurador Geral do Município, e os demais elementos informativos 
constantes dos autos do Processo nº 2009/11217/11263/00202, 
 

DECRETA: 
 

Art. 1º Fica declarado de utilidade pública, para fins de 
desapropriação, o imóvel localizado nesta cidade, na Rua José Romão, 
nº 109, Bairro Tancredo Neves, com área total de 150,38 m² (cento e 
cinquenta vírgula trinta e oito metros quadrados) e perímetro de 55,80 m 
(cinquenta e cinco metros e oitenta centímetros) lineares, de posse de 
FRANCISCO DE ASSIS FEITOSA RODRIGUES, com os seguintes 
limites e confrontações: ao Norte: com o imóvel de nomenclatura TN 
463, por uma linha de 7,30 m (sete metros e trinta centímetros); ao Sul: 
com a Rua José Romão, para onde faz frente, por uma linha de 7,30 m 
(sete metros e trinta centímetros); a Leste:com o imóvel de nomenclatura 
TN 451, por uma linha de 20,60 m (vinte metros e sessenta centímetros); 
e aOeste: com o imóvel de nomenclatura TN 449, por uma linha de 
20,60 m (vinte metros e sessenta centímetros). 

 
Art. 2º O imóvel desapropriado será utilizado, pelo 

Município de Manaus, na execução do Projeto de Recuperação 
Ambiental, Requalificação Social e Urbanística do Igarapé do Mindu. 

 
Art. 3º Para efeito de imissão provisória na posse, na 

forma autorizada pelo artigo 15 do Decreto-Lei nº 3.365, de 1941, esta 
desapropriação é considerada de urgência. 

 
Art. 4º O expropriado deverá apresentar na Procuradoria 

Geral do Município, no prazo de 10 (dez) dias, contados da publicação 
deste decreto, carteira de identidade, CPF, comprovante de residência, 
certidão de casamento ou declaração de união estável, certidão negativa 
de ação cível da justiça estadual e da justiça federal, certidão de 
quitação de tributos municipais e, em se tratando de pessoa jurídica, 
CNPJ, contrato social com suas alterações, certidão negativa de tributos 
federais, estaduais e municipais, certidão negativa do INSS e certidão de 
regularidade junto ao FGTS. 

 

Parágrafo único. No mesmo prazo estabelecido no caput 
deste artigo, o expropriado deverá providenciar a documentação 
comprobatória da propriedade ou posse do imóvel ora desapropriado e 
da desoneração de gravames incidentes sobre ele, tais como, cópia 
atualizada de inteiro teor da matrícula do imóvel, certidão negativa de 
ônus e certidão negativa de gravames por ações reais ou pessoais 
reipersecutórias. 

 
Art. 5º As despesas decorrentes deste Decreto correrão à 

conta das dotações orçamentárias da Secretaria Municipal de 
Infraestrutura – SEMINF. 

 
Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data de sua 

publicação. 
 

Manaus, 14 de julho de 2016. 

             



 

Manaus, quinta-feira, 14 de julho de 2016 
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DECRETO Nº 3.392, DE 14 DE JULHO DE 2016 
 

DECLARA de utilidade pública, para fins de 
desapropriação, o imóvel que menciona, e dá 
outras providências. 

 

O PREFEITO DE MANAUS, no uso das atribuições que 
lhe conferem os arts. 80, inc. XII, e 128, inc. I, da Lei Orgânica do 
Município de Manaus, e tendo em vista as disposições do Decreto-Lei nº 
3.365, de 21 de junho de 1941, 

CONSIDERANDO a obrigação do Poder Público de 
oferecer à população condições dignas de moradia, lazer, educação, 
saúde e demais serviços públicos; 

CONSIDERANDO a necessidade de proporcionar espaços 
indispensáveis ao desenvolvimento das atividades previstas no Projeto 
de Recuperação Ambiental, Requalificação Social e Urbanística no 
Igarapé do Mindu, de interesse da UEP/SEMINF; 

CONSIDERANDO a imprescindibilidade da priorização dos 
processos de desapropriação ou indenização de áreas consideradas de 
utilidade pública necessárias a execução de obras nas áreas destinadas 
à implantação do referido Projeto; 

CONSIDERANDO que a afetação pública do bem de que 
trata este Decreto é fundamental para a adequada funcionalidade do 
citado Projeto; 

CONSIDERANDO a Informação nº 1043/2015 – 
DEGTA/SEMMAS em que verificou que o imóvel em questão não está 
inserto em Área de Preservação Permanente – APP; 

CONSIDERANDO finalmente a manifestação favorável da 
Procuradoria Geral do Município – PGM, por meio do PARECER Nº 
118/2016 – PPI/PGM, ratificado pelo Despacho subscrito pelo 
Subprocurador Geral do Município, e os demais elementos informativos 
constantes dos autos do Processo nº 2016/17428/17609/00071, 
 

DECRETA: 
 

Art. 1º Fica declarado de utilidade pública, para fins de 
desapropriação, o imóvel localizado nesta cidade, na Rua Beija-Flor, nº 
90 A, Quadra 139, Bairro Tancredo Neves, com área total de 126,32 m² 
(cento e vinte e seis vírgula trinta e dois metros quadrados) e perímetro 
de 49,98 m (quarenta e nove metros e noventa e oito centímetros) 
lineares, de posse de EDUARDO BRITO TELES, com os seguintes 
limites e confrontações: ao Norte: com a casa nº 661, por uma linha 
entre os marcos M-222/M-219, no azimute de 50°08’29” na distância de 
7,20 m (sete metros e vinte centímetros); ao Sul: com a Rua Beija-Flor, 
para onde faz frente, por uma linha entre os marcos M-220/M-221/M-
218, nos azimutes de 245°22’44’’, 230°08’46’’ nas respectivas distâncias 
de 0,80 m (oitenta centímetros) e 6,37 m (seis metros e trinta e sete 
centímetros); a Leste: com a casa nº 91,por uma linha entre os marcos 
M-219/M-220, no azimute de 147°12’51’’ na distância de 17,91 m 
(dezessete metros e noventa e um centímetros); e aOeste: com a casa 
nº 89,por uma linha entre os marcos M-218/M-222, no azimute de 
327°06’58’’ na distância de 17,69 m (dezessete metros e sessenta e 
nove centímetros). 

 

Art. 2º O imóvel desapropriado será utilizado, pelo 
Município de Manaus, na execução do Projeto de Recuperação 
Ambiental, Requalificação Social e Urbanística do Igarapé do Mindu. 

 

Art. 3º Para efeito de imissão provisória na posse, na 
forma autorizada pelo artigo 15 do Decreto-Lei nº 3.365, de 1941, esta 
desapropriação é considerada de urgência. 

 

Art. 4º O expropriado deverá apresentar na Procuradoria 
Geral do Município, no prazo de 10 (dez) dias, contados da publicação 
deste decreto, carteira de identidade, CPF, comprovante de residência, 
certidão de casamento ou declaração de união estável, certidão negativa 
de ação cível da justiça estadual e da justiça federal, certidão de 
quitação de tributos municipais e, em se tratando de pessoa jurídica, 
CNPJ, contrato social com suas alterações, certidão negativa de tributos 
federais, estaduais e municipais, certidão negativa do INSS e certidão de 
regularidade junto ao FGTS. 

Parágrafo único. No mesmo prazo estabelecido no caput 
deste artigo, o expropriado deverá providenciar a documentação 
comprobatória da propriedade ou posse do imóvel ora desapropriado e 
da desoneração de gravames incidentes sobre ele, tais como, cópia 
atualizada de inteiro teor da matrícula do imóvel, certidão negativa de 
ônus e certidão negativa de gravames por ações reais ou pessoais 
reipersecutórias. 

Art. 5º As despesas decorrentes deste Decreto correrão à 
conta das dotações orçamentárias da Secretaria Municipal de 
Infraestrutura – SEMINF. 

 
Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data de sua 

publicação. 
 

Manaus, 14 de julho de 2016. 
 

       
 
 
 

DECRETO Nº 3.393, DE 14 DE JULHO DE 2016 
 

DECLARA de utilidade pública, para fins de 
desapropriação, o imóvel que menciona, e dá 
outras providências. 

 
O PREFEITO DE MANAUS, no uso das atribuições que 

lhe conferem os arts. 80, inc. XII, e 128, inc. I, da Lei Orgânica do 
Município de Manaus, e tendo em vista as disposições do Decreto-Lei nº 
3.365, de 21 de junho de 1941, 

CONSIDERANDO a obrigação do Poder Público de 
oferecer à população condições dignas de moradia, lazer, educação, 
saúde e demais serviços públicos; 

CONSIDERANDO a necessidade de proporcionar espaços 
indispensáveis ao desenvolvimento das atividades previstas no Projeto 
de Recuperação Ambiental, Requalificação Social e Urbanística no 
Igarapé do Mindu, de interesse da UEP/SEMINF; 

CONSIDERANDO a imprescindibilidade da priorização dos 
processos de desapropriação ou indenização de áreas consideradas de 
utilidade pública necessárias a execução de obras nas áreas destinadas 
à implantação do referido Projeto; 

CONSIDERANDO que a afetação pública do bem de que 
trata este Decreto é fundamental para a adequada funcionalidade do 
citado Projeto; 

CONSIDERANDO a Informação nº 0607/2016 – 
DEGTA/SEMMAS em que verificou que o imóvel em questão não está 
inserto em Área de Preservação Permanente – APP; 

CONSIDERANDO finalmente a manifestação favorável da 
Procuradoria Geral do Município – PGM, por meio do PARECER Nº 
105/2016 – PPI/PGM, ratificado pelo Despacho subscrito pelo 
Subprocurador Geral do Município, e os demais elementos informativos 
constantes dos autos do Processo nº 2016/17428/17609/00016, 

 
DECRETA: 

 
Art. 1º Fica declarado de utilidade pública, para fins de 

desapropriação, o imóvel localizado nesta cidade, na Travessa Wilson 
Vieiralves, nº 211 B, Bairro Novo Aleixo, com área total de 110,00 m² 
(cento e dez metros quadrados) e perímetro de 44,00 m (quarenta e 
quatro metros) lineares, de posse de CLETO DO COUTO BAHIA, com 
os seguintes limites e confrontações: ao Norte: com áreas remanescente 
do projeto, por uma linha reta de 9,00 m (nove metros); ao Sul: com o 
imóvel de nomenclatura 498, por uma linha reta de 9,00 m (nove 
metros); a Leste:com o imóvel de nomenclatura 497 A, por uma linha 
reta de 13,00 m (treze metros); e aOeste: com áreas remanescente do 
projeto, por uma linha reta de 12,00 m (doze metros). 



 

Manaus, quinta-feira, 14 de julho de 2016 
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Art. 2º O imóvel desapropriado será utilizado, pelo 
Município de Manaus, na execução do Projeto de Recuperação 
Ambiental, Requalificação Social e Urbanística do Igarapé do Mindu. 

 
Art. 3º Para efeito de imissão provisória na posse, na 

forma autorizada pelo artigo 15 do Decreto-Lei nº 3.365, de 1941, esta 
desapropriação é considerada de urgência. 

 
Art. 4º O expropriado deverá apresentar na Procuradoria 

Geral do Município, no prazo de 10 (dez) dias, contados da publicação 
deste decreto, carteira de identidade, CPF, comprovante de residência, 
certidão de casamento ou declaração de união estável, certidão negativa 
de ação cível da justiça estadual e da justiça federal, certidão de 
quitação de tributos municipais e, em se tratando de pessoa jurídica, 
CNPJ, contrato social com suas alterações, certidão negativa de tributos 
federais, estaduais e municipais, certidão negativa do INSS e certidão de 
regularidade junto ao FGTS. 

 
Parágrafo único. No mesmo prazo estabelecido no caput 

deste artigo, o expropriado deverá providenciar a documentação 
comprobatória da propriedade ou posse do imóvel ora desapropriado e 
da desoneração de gravames incidentes sobre ele, tais como, cópia 
atualizada de inteiro teor da matrícula do imóvel, certidão negativa de 
ônus e certidão negativa de gravames por ações reais ou pessoais 
reipersecutórias. 

 
Art. 5º As despesas decorrentes deste Decreto correrão à 

conta das dotações orçamentárias da Secretaria Municipal de 
Infraestrutura – SEMINF. 

 
Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data de sua 

publicação. 
 

Manaus, 14 de julho de 2016. 

 
 
 
 

DECRETO Nº 3.394, DE 14 DE JULHO DE 2016 
 

DECLARA de utilidade pública, para fins de 
desapropriação, o imóvel que menciona, e dá 
outras providências. 

 
O PREFEITO DE MANAUS, no uso das atribuições que 

lhe conferem os arts. 80, inc. XII, e 128, inc. I, da Lei Orgânica do 
Município de Manaus, e tendo em vista as disposições do Decreto-Lei nº 
3.365, de 21 de junho de 1941, 

CONSIDERANDO a obrigação do Poder Público de 
oferecer à população condições dignas de moradia, lazer, educação, 
saúde e demais serviços públicos; 

CONSIDERANDO a necessidade de proporcionar espaços 
indispensáveis ao desenvolvimento das atividades previstas no Projeto 
de Recuperação Ambiental, Requalificação Social e Urbanística no 
Igarapé do Mindu, de interesse da UEP/SEMINF; 

CONSIDERANDO a imprescindibilidade da priorização dos 
processos de desapropriação ou indenização de áreas consideradas de 
utilidade pública necessárias a execução de obras nas áreas destinadas 
à implantação do referido Projeto; 

CONSIDERANDO que a afetação pública do bem de que 
trata este Decreto é fundamental para a adequada funcionalidade do 
citado Projeto; 

CONSIDERANDO a Informação nº 0291/2016 – 
DEGTA/SEMMAS em que verificou que o imóvel em questão não está 
inserto em Área de Preservação Permanente – APP; 

CONSIDERANDO finalmente a manifestação favorável da 
Procuradoria Geral do Município – PGM, por meio do PARECER Nº 
120/2016 – PPI/PGM, ratificado pelo Despacho subscrito pelo 
Subprocurador Geral do Município, e os demais elementos informativos 
constantes dos autos do Processo nº 2016/17428/17609/00027, 
 

DECRETA: 
 

Art. 1º Fica declarado de utilidade pública, para fins de 
desapropriação, o imóvel localizado nesta cidade, na Travessa Edson 
Vieiralves (Perimetral Sul), nº 221, Bairro Novo Aleixo, com área total de 
190,95 m² (cento e noventa vírgula noventa e cinco metros quadrados) e 
perímetro de 57,35 m (cinquenta e sete metros e trinta e cinco 
centímetros) lineares, de posse de ANA MARIA VIEIRA LIMA, com os 
seguintes limites e confrontações: ao Norte: com a Rua Wilson 
Vieiralves, para onde faz frente, por uma linha de 10,00 m (dez metros); 
ao Sul: com os imóveis de nomenclatura NA 339 e NA 339 A, por uma 
linha de 11,10 m (onze metros e dez centímetros); a Leste:com a 
Travessa Edson Vieiralves, para onde também faz frente, por uma linha 
de 18,10 m (dezoito metros e dez centímetros); e aOeste: com o imóvel 
de nomenclatura NA 341, por uma linha de 18,15 m (dezoito metros e 
quinze centímetros). 

 
Art. 2º O imóvel desapropriado será utilizado, pelo 

Município de Manaus, na execução do Projeto de Recuperação 
Ambiental, Requalificação Social e Urbanística do Igarapé do Mindu. 

 
Art. 3º Para efeito de imissão provisória na posse, na 

forma autorizada pelo artigo 15 do Decreto-Lei nº 3.365, de 1941, esta 
desapropriação é considerada de urgência. 

 
Art. 4º A expropriada deverá apresentar na Procuradoria 

Geral do Município, no prazo de 10 (dez) dias, contados da publicação 
deste decreto, carteira de identidade, CPF, comprovante de residência, 
certidão de casamento ou declaração de união estável, certidão negativa 
de ação cível da justiça estadual e da justiça federal, certidão de 
quitação de tributos municipais e, em se tratando de pessoa jurídica, 
CNPJ, contrato social com suas alterações, certidão negativa de tributos 
federais, estaduais e municipais, certidão negativa do INSS e certidão de 
regularidade junto ao FGTS. 

Parágrafo único. No mesmo prazo estabelecido no caput 
deste artigo, a expropriada deverá providenciar a documentação 
comprobatória da propriedade ou posse do imóvel ora desapropriado e 
da desoneração de gravames incidentes sobre ele, tais como, cópia 
atualizada de inteiro teor da matrícula do imóvel, certidão negativa de 
ônus e certidão negativa de gravames por ações reais ou pessoais 
reipersecutórias. 

 
Art. 5º As despesas decorrentes deste Decreto correrão à 

conta das dotações orçamentárias da Secretaria Municipal de 
Infraestrutura – SEMINF. 

 
Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data de sua 

publicação. 
 

Manaus, 14 de julho de 2016. 

 



 

Manaus, quinta-feira, 14 de julho de 2016 
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DECRETO Nº 3.395, DE 14 DE JULHO DE 2016 

 
DECLARA de utilidade pública, para fins de 
desapropriação, o imóvel que menciona, e dá 
outras providências. 

 
O PREFEITO DE MANAUS, no uso das atribuições que 

lhe conferem os arts. 80, inc. XII, e 128, inc. I, da Lei Orgânica do 
Município de Manaus, e tendo em vista as disposições do Decreto-Lei nº 
3.365, de 21 de junho de 1941, 

 
CONSIDERANDO a obrigação do Poder Público de 

oferecer à população condições dignas de moradia, lazer, educação, 
saúde e demais serviços públicos; 

 
CONSIDERANDO a necessidade de proporcionar espaços 

indispensáveis ao desenvolvimento das atividades previstas no Projeto 
de Recuperação Ambiental, Requalificação Social e Urbanística no 
Igarapé do Mindu, de interesse da UEP/SEMINF; 

 
CONSIDERANDO a imprescindibilidade da priorização dos 

processos de desapropriação ou indenização de áreas consideradas de 
utilidade pública necessárias a execução de obras nas áreas destinadas 
à implantação do referido Projeto; 

 
CONSIDERANDO que a afetação pública do bem de que 

trata este Decreto é fundamental para a adequada funcionalidade do 
citado Projeto; 

 
CONSIDERANDO a Informação nº 0412/2016 – 

DEGTA/SEMMAS em que verificou que o imóvel em questão não está 
inserto em Área de Preservação Permanente – APP; 

 
CONSIDERANDO finalmente a manifestação favorável da 

Procuradoria Geral do Município – PGM, por meio do PARECER Nº 
109/2016 – PPI/PGM, ratificado pelo Despacho subscrito pelo 
Subprocurador Geral do Município, e os demais elementos informativos 
constantes dos autos do Processo nº 2015/17428/17609/00153, 

 
DECRETA: 

 
Art. 1º Fica declarado de utilidade pública, para fins de 

desapropriação, o imóvel localizado nesta cidade, na Travessa Wilson 
Vieiralves, nº 205, Bairro Novo Aleixo, com área total de 237,00 m² 
(duzentos e trinta e sete metros quadrados) e perímetro de 67,40 m 
(sessenta e sete metros e quarenta centímetros) lineares, de posse de 
ELISANGELA RODRIGUES DA SILVA, com os seguintes limites e 
confrontações: ao Norte: faz frente com área remanescente do projeto, 
por uma linha de 10,00 m (dez metros); ao Sul: com a Travessa Wilson 
Vieiralves, por uma linha de 10,00 m (dez metros); a Leste:com o imóvel 
de nomenclatura NA 489, por uma linha de 23,70 m (vinte e três metros 
e setenta centímetros); e aOeste: com o imóvel de nomenclatura NA 
491, por uma linha de 23,70 m (vinte e três metros e setenta 
centímetros). 

 
Art. 2º O imóvel desapropriado será utilizado, pelo 

Município de Manaus, na execução do Projeto de Recuperação 
Ambiental, Requalificação Social e Urbanística do Igarapé do Mindu. 

 
Art. 3º Para efeito de imissão provisória na posse, na 

forma autorizada pelo artigo 15 do Decreto-Lei nº 3.365, de 1941, esta 
desapropriação é considerada de urgência. 

 
Art. 4º A expropriada deverá apresentar na Procuradoria 

Geral do Município, no prazo de 10 (dez) dias, contados da publicação 
deste decreto, carteira de identidade, CPF, comprovante de residência, 
certidão de casamento ou declaração de união estável, certidão negativa 
de ação cível da justiça estadual e da justiça federal, certidão de 
quitação de tributos municipais e, em se tratando de pessoa jurídica, 
CNPJ, contrato social com suas alterações, certidão negativa de tributos 
federais, estaduais e municipais, certidão negativa do INSS e certidão de 
regularidade junto ao FGTS. 

Parágrafo único. No mesmo prazo estabelecido no caput 
deste artigo, a expropriada deverá providenciar a documentação 
comprobatória da propriedade ou posse do imóvel ora desapropriado e 
da desoneração de gravames incidentes sobre ele, tais como, cópia 
atualizada de inteiro teor da matrícula do imóvel, certidão negativa de 
ônus e certidão negativa de gravames por ações reais ou pessoais 
reipersecutórias. 

 
Art. 5º As despesas decorrentes deste Decreto correrão à 

conta das dotações orçamentárias da Secretaria Municipal de 
Infraestrutura – SEMINF. 

 
Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data de sua 

publicação. 
 

Manaus, 14 de julho de 2016. 
 

 
 
 
 
 

DECRETO Nº 3.396, DE 14 DE JULHO DE 2016 

 
DECLARA de utilidade pública, para fins de 
desapropriação, o imóvel que menciona, e dá 
outras providências. 

 
O PREFEITO DE MANAUS, no uso das atribuições que 

lhe conferem os arts. 80, inc. XII, e 128, inc. I, da Lei Orgânica do 
Município de Manaus, e tendo em vista as disposições do Decreto-Lei nº 
3.365, de 21 de junho de 1941, 

 
CONSIDERANDO a obrigação do Poder Público de 

oferecer à população condições dignas de moradia, lazer, educação, 
saúde e demais serviços públicos; 

 
CONSIDERANDO a necessidade de proporcionar espaços 

indispensáveis ao desenvolvimento das atividades previstas no Projeto 
de Recuperação Ambiental, Requalificação Social e Urbanística no 
Igarapé do Mindu, de interesse da UEP/SEMINF; 

 
CONSIDERANDO a imprescindibilidade da priorização dos 

processos de desapropriação ou indenização de áreas consideradas de 
utilidade pública necessárias a execução de obras nas áreas destinadas 
à implantação do referido Projeto; 

 
CONSIDERANDO que a afetação pública do bem de que 

trata este Decreto é fundamental para a adequada funcionalidade do 
citado Projeto; 

 
CONSIDERANDO a Informação nº 0377/2016 – 

DEGTA/SEMMAS em que verificou que o imóvel em questão não está 
inserto em Área de Preservação Permanente – APP; 

 
CONSIDERANDO finalmente a manifestação favorável da 

Procuradoria Geral do Município – PGM, por meio do PARECER Nº 
108/2016 – PPI/PGM, ratificado pelo Despacho subscrito pelo 
Subprocurador Geral do Município, e os demais elementos informativos 
constantes dos autos do Processo nº 2015/17428/17609/00105, 



 

Manaus, quinta-feira, 14 de julho de 2016 
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DECRETA: 
 

Art. 1º Fica declarado de utilidade pública, para fins de 
desapropriação, o imóvel localizado nesta cidade, na Travessa Wilson 
Vieiralves, nº 208, Bairro Novo Aleixo, com área total de 235,20 m² 
(duzentos e trinta e cinco vírgula vinte metros quadrados) e perímetro de 
67,60 m (sessenta e sete metros e sessenta centímetros) lineares, de 
posse de MELQUISEDEK DE SOUZA PLACIDO, com os seguintes 
limites e confrontações: ao Norte: com áreas remanescentes do projeto, 
por uma linha de 9,80 m (nove metros e oitenta centímetros); ao Sul: 
com a Travessa Wilson Vieiralves, para onde faz frente, por uma linha de 
9,80 m (nove metros e oitenta centímetros); a Leste:com o imóvel de 
nomenclatura NA 492, por uma linha de 24,00 m (vinte e quatro metros); 
e aOeste: com o imóvel de nomenclatura NA 494, por uma linha de 
24,00 m (vinte e quatro metros). 

 
Art. 2º O imóvel desapropriado será utilizado, pelo 

Município de Manaus, na execução do Projeto de Recuperação 
Ambiental, Requalificação Social e Urbanística do Igarapé do Mindu. 

 
Art. 3º Para efeito de imissão provisória na posse, na 

forma autorizada pelo artigo 15 do Decreto-Lei nº 3.365, de 1941, esta 
desapropriação é considerada de urgência. 

 
Art. 4º O expropriado deverá apresentar na Procuradoria 

Geral do Município, no prazo de 10 (dez) dias, contados da publicação 
deste decreto, carteira de identidade, CPF, comprovante de residência, 
certidão de casamento ou declaração de união estável, certidão negativa 
de ação cível da justiça estadual e da justiça federal, certidão de 
quitação de tributos municipais e, em se tratando de pessoa jurídica, 
CNPJ, contrato social com suas alterações, certidão negativa de tributos 
federais, estaduais e municipais, certidão negativa do INSS e certidão de 
regularidade junto ao FGTS. 

 
Parágrafo único. No mesmo prazo estabelecido no caput 

deste artigo, o expropriado deverá providenciar a documentação 
comprobatória da propriedade ou posse do imóvel ora desapropriado e 
da desoneração de gravames incidentes sobre ele, tais como, cópia 
atualizada de inteiro teor da matrícula do imóvel, certidão negativa de 
ônus e certidão negativa de gravames por ações reais ou pessoais 
reipersecutórias. 

 
Art. 5º As despesas decorrentes deste Decreto correrão à 

conta das dotações orçamentárias da Secretaria Municipal de 
Infraestrutura – SEMINF. 

 
Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data de sua 

publicação. 
 

Manaus, 14 de julho de 2016. 

 
 
 
 

DECRETO DE 14 DE JULHO DE 2016 
 
 

O PREFEITO DE MANAUS, no uso da competência que 
lhe confere o art. 80, inc. XI, da Lei Orgânica do Município de Manaus, 
 

CONSIDERANDO o que consta no Processo                    
nº 2016/16568/16596/03653, 

RESOLVE: 
 

I – CONSIDERAR EXONERADA, a contar de 1º-07-2016, 
nos termos do art. 103, inc. I, § 1°, inc. II, alínea “a”, da Lei nº 1.118, de 
1º-09-1971 - Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Manaus, 
a servidora MÁRCIA MORAES MUSSA DIB do cargo de Assessor 
Técnico I, simbologia DAS-1, integrante da estrutura organizacional da 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO 
E GESTÃO – SEMAD; 
 

II – CONSIDERAR NOMEADA, a contar de 1º-07-2016, 
nos termos do art. 11, inc. II, da Lei nº 1.118, de 1º-09-1971 - Estatuto 
dos Servidores Públicos do Município de Manaus, a senhora KARLA 
SUELEN REBELO FERREIRA para exercer o cargo mencionado no inc. 
I, integrante da estrutura organizacional da SECRETARIA MUNICIPAL 
DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E GESTÃO – SEMAD, objeto 
da Lei nº 2.078, de 30-12-2015. 
 

Manaus, 14 de julho de 2016. 
 

 
 
 
 
 

DECRETO DE 14 DE JULHO DE 2016 
 
 

O PREFEITO DE MANAUS, no uso da competência que 
lhe confere o art. 80, inc. XI, da Lei Orgânica do Município de Manaus, 
resolve 
 
 

CONSIDERAR NOMEADO, a contar de 01-07-2016, nos 
termos do art. 11, inc. II, da Lei nº 1.118, de 01-09-1971 - Estatuto dos 
Servidores Públicos do Município de Manaus, o senhor ALEXANDRE 
SOUZA DOS SANTOS para exercer o cargo de Assessor Técnico II, 
simbologia DAS--2, integrante da estrutura organizacional da CASA 
CIVIL, objeto da Lei nº 2.140, de 20-06-2016, com exercício na 
SUBSECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E ASSUNTOS 
FUNDIÁRIOS. 

 
Manaus, 14 de julho de 2016. 

 

 



 

Manaus, quinta-feira, 14 de julho de 2016 
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DECRETO DE 14 DE JULHO DE 2016 
 
 

O PREFEITO DE MANAUS, no uso da competência que 
lhe confere o art. 80, inc. XI, da Lei Orgânica do Município de Manaus, 
 

CONSIDERANDO o que consta no Processo nº 
2016/16568/16596/03627, resolve 
 
 

CONSIDERAR NOMEADA, a contar de 1º-07-2016, nos 
termos do art. 11, inc. II, da Lei nº 1.118, de 1º-09-1971 ― Estatuto dos 
Servidores Públicos do Município de Manaus, a senhora MÁRCIA 
MORAES MUSSA DIB para exercer o cargo de Chefe de Divisão, 
simbologia DAS-2, integrante da estrutura organizacional da 
SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, ASSISTÊNCIA SOCIAL E 
DIREITOS HUMANOS – SEMMASDH, objeto da Lei Delegada n° 18, de              
31-07-2013, combinada com a Lei nº 1.975, de 29-04-2015. 
 

Manaus, 14 de julho de 2016. 
 
 

 
 
 
 
 
 

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 8.612/2016 

 
DESIGNA substituto de servidor afastado em 
virtude de férias regulamentares. 

 
O SUBSECRETÁRIO SUBCHEFE MUNICIPAL DE 

ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE GOVERNO, no exercício da 
competência que lhe confere o art. 128, inc. II, da Lei Orgânica do 
Município de Manaus, 

 
CONSIDERANDO a delegação de competência firmada 

pelo Prefeito de Manaus no Decreto nº 3.085, publicado no DOM Edição 
3642, de 07 de maio de 2015, republicado no Dom Edição 3644, de 11 
de maio de 2015; 

 
CONSIDERANDO o teor da C.I nº 0555/2016, de 1º-07-

2016-DIRH/DSGP/SEMAD, subscrita pela Diretora de Sistema de 
Gestão de Pessoas da Secretaria Municipal de Administração, 
Planejamento e Gestão - SEMAD; 

 
CONSIDERANDO o disposto no Memorando nº 133/2016-

ESPI/ SEMAD, subscrito pela Diretora Geral da Escola de Serviço 
Público Municipal e Inclusão Socioeducacional - ESPI, em exercício; 

 
CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo nº 

2016/16568/16596/03870, resolve 
 

CONSIDERAR DESIGNADA, a servidora SIBELLE 
MARREIRO FERNANDES, matrícula 124.087-0 C, para responder, 
cumulativamente, pelas atribuições do cargo de provimento em 

comissão de Assessor Técnico III, simbologia DAS-1, integrante da 
estrutura organizacional da SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEMAD, com 
exercício na ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL E 
INCLUSÃO SOCIOEDUCACIONAL - ESPI, no período de 20-06 a      
04-07-2016, com direito à percepção da remuneração inerente ao 
exercício do cargo, em substituição a titular LUCIANA REBELO 
ROCHA, afastada em virtude de férias regulamentares. 

 
 
GABINETE DO SUBSECRETÁRIO SUBCHEFE 

MUNICIPAL DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE GOVERNO, 
em Manaus, 14 de julho de 2016. 

 
 
 
 
 

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 8.613/2016 

 
DESIGNA substituto de servidor afastado em 
virtude de férias regulamentares. 

 
O SUBSECRETÁRIO SUBCHEFE MUNICIPAL DE 

ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE GOVERNO, no exercício da 
competência que lhe confere o art. 128, inc. II, da Lei Orgânica do 
Município de Manaus, 

 
CONSIDERANDO a delegação de competência firmada 

pelo Prefeito de Manaus no Decreto nº 3.085, publicado no DOM Edição 
3642, de 07 de maio de 2015, republicado no DOM Edição 3644, de 11 
de maio de 2015; 

 
CONSIDERANDO o disposto no Ofício nº 2977/2016-

DTRAB/SEMSA, subscrito pela Subsecretária Municipal de Gestão 
Administrativa e Planejamento da Secretaria Municipal de Saúde-
SEMSA; 

 
CONSIDERANDO a manifestação da Divisão de 

Acompanhamento de Pessoal e Gestão de Benefícios da Secretaria 
Municipal de Administração, Planejamento e Gestão – SEMAD; 

 
CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo nº 

2016/16568/16596/03872, resolve 
 
 
CONSIDERAR DESIGNADO o servidor PAULO VICTOR 

BRAULE PINTO FREIRE, matrícula 122.218-0 B, para responder, 
cumulativamente, pelas atribuições do cargo de provimento em 
comissão de Chefe de Setor do Conselho Municipal de Saúde, 
simbologia SGAS-2, integrante da estrutura organizacional da 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMSA, no período de 04-07 
a 02-08-2016, com direito à percepção da remuneração inerente ao 
exercício do cargo, em substituição a titular GERLENA DA ROCHA 
FURTADO, afastada em virtude de férias regulamentares. 

 
 
GABINETE DO SUBSECRETÁRIO SUBCHEFE 

MUNICIPAL DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE GOVERNO, 
em Manaus, 14 de julho de 2016. 

 



 

Manaus, quinta-feira, 14 de julho de 2016 
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PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 8.614/2016 
 

DESIGNA substituto de servidor afastado em 
virtude de férias regulamentares. 

 
O SUBSECRETÁRIO SUBCHEFE MUNICIPAL DE 

ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE GOVERNO, no exercício da 
competência que lhe confere o art. 128, inc. II, da Lei Orgânica do 
Município de Manaus, 

 
CONSIDERANDO a delegação de competência firmada 

pelo Prefeito de Manaus no Decreto nº 3.085, publicado no DOM Edição 
3642, de 07 de maio de 2015, republicado no DOM Edição 3644, de 11 
de maio de 2015; 

 
CONSIDERANDO o disposto no Ofício nº 2977/2016-

DTRAB/SEMSA, subscrito pela Subsecretária Municipal de Gestão 
Administrativa e Planejamento da Secretaria Municipal de Saúde-
SEMSA; 

 
CONSIDERANDO a manifestação da Divisão de 

Acompanhamento de Pessoal e Gestão de Benefícios da Secretaria 
Municipal de Administração, Planejamento e Gestão – SEMAD; 

 
CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo nº 

2016/16568/16596/03872, resolve 
 
CONSIDERAR DESIGNADO o servidor MARIO RUBSON 

FARIAS FREIRE, matrícula 060.208-6 B, para responder, 
cumulativamente, pelas atribuições do cargo de provimento em 
comissão de Chefe de Divisão de Fiscalização de Contratos e 
Convênios, simbologia SGAS-4, integrante da estrutura organizacional 
da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMSA, no período de      
11 a 30-07-2016, com direito à percepção da remuneração inerente ao 
exercício do cargo, em substituição a titular DEILLY MONTEIRO DOS 
SANTOS, afastada em virtude de férias regulamentares. 

 
GABINETE DO SUBSECRETÁRIO SUBCHEFE 

MUNICIPAL DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE GOVERNO, 
em Manaus, 14 de julho de 2016. 

 
 
 
 
 

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 8.615/2016 

 
DESIGNA substituto de servidor afastado em 
virtude de férias regulamentares. 

 
O SUBSECRETÁRIO SUBCHEFE MUNICIPAL DE 

ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE GOVERNO, no exercício da 
competência que lhe confere o art. 128, inc. II, da Lei Orgânica do 
Município de Manaus, 

 
CONSIDERANDO a delegação de competência firmada 

pelo Prefeito de Manaus no Decreto nº 3.085, publicado no DOM Edição 
3642, de 07 de maio de 2015, republicado no DOM Edição 3644, de 11 
de maio de 2015; 

 
CONSIDERANDO o disposto no Ofício nº 2977/2016-

DTRAB/SEMSA, subscrito pela Subsecretária Municipal de Gestão 
Administrativa e Planejamento da Secretaria Municipal de Saúde-
SEMSA; 

 
CONSIDERANDO a manifestação da Divisão de 

Acompanhamento de Pessoal e Gestão de Benefícios da Secretaria 
Municipal de Administração, Planejamento e Gestão – SEMAD; 

CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo nº 
2016/16568/16596/03872, resolve 

 
CONSIDERAR DESIGNADO o servidor MARCOS DE 

JESUS VILELA, matrícula 011.237-2 J, para responder, 
cumulativamente, pelas atribuições do cargo de provimento em 
comissão de Gerente Administrativo, simbologia SGAS-5, integrante da 
estrutura organizacional da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – 
SEMSA, no período de 06 a 20-07-2016, com direito à percepção da 
remuneração inerente ao exercício do cargo, em substituição ao titular 
ARNALDO TAVEIRA DE SOUZA JUNIOR, afastado em virtude de 
férias regulamentares. 

 
GABINETE DO SUBSECRETÁRIO SUBCHEFE 

MUNICIPAL DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE GOVERNO, 
em Manaus, 14 de julho de 2016. 

 

 
 
 

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 8.616/2016 
 

DESIGNA substituto de servidor afastado em 
virtude de férias regulamentares. 

 
O SUBSECRETÁRIO SUBCHEFE MUNICIPAL DE 

ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE GOVERNO, no exercício da 
competência que lhe confere o art. 128, inc. II, da Lei Orgânica do 
Município de Manaus, 

 
CONSIDERANDO a delegação de competência firmada 

pelo Prefeito de Manaus no Decreto nº 3.085, publicado no DOM Edição 
3642, de 07 de maio de 2015, republicado no DOM Edição 3644, de 11 
de maio de 2015; 

 
CONSIDERANDO o disposto no Ofício nº 2977/2016-

DTRAB/SEMSA, subscrito pela Subsecretária Municipal de Gestão 
Administrativa e Planejamento da Secretaria Municipal de Saúde-
SEMSA; 

 
CONSIDERANDO a manifestação da Divisão de 

Acompanhamento de Pessoal e Gestão de Benefícios da Secretaria 
Municipal de Administração, Planejamento e Gestão – SEMAD; 

 
CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo nº 

2016/16568/16596/03872, resolve 
 
CONSIDERAR DESIGNADA a servidora AMELINDA 

ROZANE TAVEIRA VENANCIO, matrícula 065.472-8 B, para responder, 
cumulativamente, pelas atribuições do cargo de provimento em 
comissão de Diretor da UBS Frei Valério Di Carlo, simbologia SGAS-4, 
integrante da estrutura organizacional da SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SAÚDE – SEMSA, no período de 27-06 a 11-07-2016, com direito à 
percepção da remuneração inerente ao exercício do cargo, em 
substituição a titular ADRIANA FERNANDES DE ASSIS, afastada em 
virtude de férias regulamentares. 

 
GABINETE DO SUBSECRETÁRIO SUBCHEFE 

MUNICIPAL DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE GOVERNO, 
em Manaus,  14  de julho de 2016. 

 



 

Manaus, quinta-feira, 14 de julho de 2016 
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PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 8.617/2016 
 

DESIGNA substituto de servidor afastado em 
virtude de férias regulamentares. 

 
O SUBSECRETÁRIO SUBCHEFE MUNICIPAL DE 

ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE GOVERNO, no exercício da 
competência que lhe confere o art. 128, inc. II, da Lei Orgânica do 
Município de Manaus, 

 

CONSIDERANDO a delegação de competência firmada 
pelo Prefeito de Manaus no Decreto nº 3.085, publicado no DOM Edição 
3642, de 07 de maio de 2015, republicado no DOM Edição 3644, de 11 
de maio de 2015; 

 

CONSIDERANDO o disposto no Ofício nº 2977/2016-
DTRAB/SEMSA, subscrito pela Subsecretária Municipal de Gestão 
Administrativa e Planejamento da Secretaria Municipal de Saúde-
SEMSA; 

 

CONSIDERANDO a manifestação da Divisão de 
Acompanhamento de Pessoal e Gestão de Benefícios da Secretaria 
Municipal de Administração, Planejamento e Gestão – SEMAD; 

 

CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo nº 
2016/16568/16596/03872, resolve 

 
CONSIDERAR DESIGNADO o servidor ERIVALDO 

ARAUJO MORAES JUNIOR, matrícula 108.476-3 A, para responder, 
cumulativamente, pelas atribuições do cargo de provimento em 
comissão de Apoio Técnico, simbologia SGAS-1, integrante da estrutura 
organizacional da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMSA, no 
período de 11 a 25-07-2016, com direito à percepção da remuneração 
inerente ao exercício do cargo, em substituição ao titular CELSO 
SERRÃO DE CARVALHO, afastado em virtude de férias 
regulamentares. 

 
GABINETE DO SUBSECRETÁRIO SUBCHEFE 

MUNICIPAL DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE GOVERNO, 
em Manaus, 14 de julho de 2016. 

 
 
 
 

EXTRATO 
 
1. ESPÉCIE: Contrato de Empréstimo Externo e de Garantia, Contrato 
nº 8554-BR. 
2. FINALIDADE: Destinado ao financiamento parcial do Programa de 
Consolidação do Equilíbrio Fiscal para Melhoria da Prestação de 
Serviços Públicos do Município de Manaus/AM – PROCONFIS 
MANAUS. 
3. PARTES: A República Federativa do Brasil, o Município de Manaus e 
o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD. 
4. PROCESSO N°: 17944.001849/2014-57. 
5. VALOR: US$ 150.000.000,00 (cento e cinquenta milhões de dólares 
dos Estados Unidos da América), de principal. 
6. DATA DE CELEBRAÇÃO: 22 DE JUNHO DE 2016. 
7. REPRESENTANTES: Pela República Federativa do Brasil, a 
Procuradora da Fazenda Nacional, FABIOLA INEZ GUEDES DE 
CASTRO SALDANHA, pelo Município, o Prefeito, ARTHUR VIRGÍLIO 
DO CARMO RIBEIRO NETO e pelo BIRD, seu Representante no Brasil, 
MARTIN RAISER. 
 

Manaus, 04 de julho de 2016. 

                 

CASA  MILITAR 

 
 

PORTARIA N.º 070/2016 – GEPES/DAF/CM 
 

O SECRETÁRIO MUNICIPAL CHEFE DA CASA 
MILITAR, no exercício da competência que lhe confere o artigo 128, 
inciso II da LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE MANAUS, e 
 

CONSIDERANDO a C.I. nº  457/2016 – DCG/CM, de 27 de 
junho de 2016; 
 

CONSIDERANDO o processo 2016 12468 12479 00060 
que trata de sindicância; 
 

RESOLVE 
 

I. DESIGNAR os servidores abaixo, para constituírem a 
Comissão de Sindicância, com objetivo de apurar fatos, envolvendo 
servidor Guarda Municipal. 
 

 Rodrigo dos Santos Gadelha – Presidente 
Matrícula – 118.235 - 8A 
 

 Raimundo Giomar Medeiros da Silva – Membro 
Matrícula – 064.414-5B 
 

 Francisco Almir de Menezes Nunes – Membro 
Matrícula – 064.373-4B 

 
II. ESTABELECER o prazo de 30 (trinta) dias para a 

conclusão dos trabalhos e a apresentação do relatório, no qual deve 
constar, o relato dos fatos e acontecimentos, assegurando às partes 
envolvidas o direito ao contraditório e à ampla defesa, com a utilização 
dos meios e recursos admitidos em direito, podendo o prazo ser 
prorrogado nas hipóteses legalmente previstas. 
 

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

Manaus, 01 de julho de 2016. 

              
 
 
 

PORTARIA N.º 073/2016 – GEPES/DAF/CM 

 
O SECRETÁRIO MUNICIPAL CHEFE DA CASA 

MILITAR, no exercício da competência que lhe confere o artigo 128, 
inciso II da LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE MANAUS, e 
 

CONSIDERANDO a C.I. nº  069/2016 – GEPES/DAF/CM, 
de 08 de julho de 2016; 
 

CONSIDERANDO o processo 2016 12468 12479 00071 
que trata de sindicância; 
 

RESOLVE 
 

I. DESIGNAR os servidores abaixo, para constituírem a 
Comissão de Sindicância, com objetivo de apurar fato ocorrido no dia 
05/07/2016 no Palácio Rio Branco, envolvendo servidores Guardas 
Municipais. 
 

 Rodrigo dos Santos Gadelha – Presidente 
Matrícula – 118.235 - 8A 

 

 Claudionei dos Santos Barboza – Membro 
Matrícula – 0621.772-0C 



 

Manaus, quinta-feira, 14 de julho de 2016 
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 Antônio Bartolomeu Dias do Monte  – Membro 
Matrícula – 062.817-4B 

 
II. ESTABELECER o prazo de 30 (trinta) dias para a 

conclusão dos trabalhos e a apresentação do relatório, no qual deve 
constar, o relato dos fatos e acontecimentos, assegurando às partes 
envolvidas o direito ao contraditório e à ampla defesa, com a utilização 
dos meios e recursos admitidos em direito, podendo o prazo ser 
prorrogado nas hipóteses legalmente previstas. 
 

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

Manaus, 12 de julho de 2016. 

                   
 
 
 

SECRETARIA  MUNICIPAL  DE  FINANÇAS, 
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONTROLE INTERNO 

 
 

PORTARIA Nº 162/2016 – GS/SEMEF 
 

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS, 
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONTROLE INTERNO - SEMEF, 
no exercício da competência que lhe confere o artigo 128, inciso II, da 
Lei Orgânica do Município de Manaus, combinado com o inciso V, do 
artigo 49 do Decreto n.º 1.589, de 25/6/93, e 
 

CONSIDERANDO o Art. 76 da Lei nº 1.955, de 29 de 
dezembro de 2014, que instituiu o Plano de Cargos, Carreiras e 
Remuneração – PCCR dos servidores da SEMEF; 
 

CONSIDERANDO, ainda, o Memorando nº 097/2016 – 
GSS/SUBTI/SEMEF, de 15/06/2016; 
 

R E S O L V E: 
 

I. CESSAR a Gratificação Técnica Fazendária – GTF do 
servidor abaixo: 
 

NOME DA SERVIDORA PONTOS GTF A CONTAR DE 

MORELLI DE OLIVEIRA LIMA 400 1º/07/52016 

 
Publique-se e Cumpra-se. 

 
Manaus, 27 de junho de 2016. 

 
 
 
 

PORTARIA Nº 177/2016 – GS/SEMEF 
 

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS, 
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONTROLE INTERNO/SEMEF, 
responsável pela Unidade Orçamentária RECURSOS 
SUPERVISIONADOS PELA SEMEF – UG.360101, no uso das 
atribuições legais conferidas pela legislação vigente, 
 

CONSIDERANDO as disposições do Decreto nº 
1.441/2012, de 30.01.2012, que estabelece novos procedimentos a 
serem observados por órgãos e entidades quando da concessão de 
descentralização de créditos orçamentários, 
 

CONSIDERANDO ainda o art. 6º, §3º do Decreto Municipal 
3.276, de 28.01.2016. 

RESOLVE: 
 

Art.1° CONCEDER Destaque de Crédito Orçamentário em 
favor da Unidade Gestora 160101– SECRETARIA MUNICIPAL DE 
FINANÇAS, TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONTROLE INTERNO 
- SEMEF, no valor total de R$ 1.073.510,41 (hum milhão, setenta e 
três mil, quinhentos e dez reais e quarenta e um centavos), conforme 
Anexo Único desta Portaria. 
 

Art.2° A Descentralização de que trata esta Portaria tem 
como objeto a prestação de serviços bancários de arrecadação de 
tributos municipais e demais receitas públicas, através de documento de 
arrecadação municipal – DAM, que será realizada pela Unidade Gestora 
Executora 160101– SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, 
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONTROLE INTERNO - SEMEF. 
 

Art.3° Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, operando seus efeitos a partir de 01/06/2016. 
 

Anexo Único da Portaria nº 177/2016 – GS/SEMEF 
 

Nº F SF P A ND FR R$ 

01 04 129 5001 5013 339039 0100 1.073.510,41 

Total 1.073.510,41 

 
N° Sequência Ordinal da Programação de Trabalho descentralizada 
 
Códigos: 
 
F: Função 
SF: Subfunção 
P: Programa 
A: Ação 
ND: Natureza de Despesa 
FR: Fonte de Recurso 
 

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

Manaus, 11 de Julho de 2016. 
 

 
 
 
 

PORTARIA Nº 178/2016 – GS/SEMEF 
 

 
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS, 

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONTROLE INTERNO - SEMEF, 
no exercício da competência que lhe confere o artigo 128, inciso II, da 
Lei Orgânica do Município de Manaus, combinado com o inciso V, do 
artigo 49 do Decreto n.º 1.589, de 25/6/93, e 
 

R E S O L V E: 
 

TORNAR SEM EFEITO A REPUBLICAÇÃO da Portaria 
nº 140/2016 – GS/SEMEF, publicada no DOM nº 3918, página 15, de 
28/06/2016, a qual CONCEDE Gratificação Técnica Fazendária (GTF) às 
servidoras Patrícia Rocha da Costa e Tássia Maria Tayane Marques 
Costa, convalidando, assim, a publicação da Portaria nº 140/2016 – 
GS/SEMEF, publicada no DOM Edição nº 3915, página 14. 
 

Publique-se e Cumpra-se. 
 

Manaus, 11 de julho de 2016. 

 



 

Manaus, quinta-feira, 14 de julho de 2016 
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EDITAL 

 
O Departamento de Administração e Fiscalização 

Tributária/DEAFT, da Secretaria Municipal de Finanças, Tecnologia da 
Informação e Controle Interno – SEMEF, INTIMA os contribuintes abaixo 
relacionados, a recolher os Créditos Tributários correspondentes ou a 
apresentar defesa no prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir da 
publicação deste: 
 
1 – C Y REPRESENTAÇÕES E COM. DE VESTUARIO  LTDA - ME 
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 108.515-01 
AUTO DE INFRAÇÃO: 20165000142 
INFRAÇÃO: Art. 1º, § 1º, III e § 4º da Lei nº. 1.090/06; 
 
2 – M F G CAMURCA 
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 82.631-01 
AUTO DE INFRAÇÃO: 20165000513 
INFRAÇÃO: Art. 1º, § 1º, III e § 4º da Lei nº. 1.090/06; 
 
3 – M F G CAMURCA 
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 82.631-01 
AUTO DE INFRAÇÃO: 20165000514 
INFRAÇÃO: Art. 1º, § 1º, III e § 4º da Lei nº. 1.090/06; 
 
4 – M F G CAMURCA 
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 82.631-01 
AUTO DE INFRAÇÃO: 20165000515 
INFRAÇÃO: Art. 1º, § 1º, III e § 4º da Lei nº. 1.090/06; 
 
5 – M F G CAMURCA 
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 82.631-01 
AUTO DE INFRAÇÃO: 20165000516 
INFRAÇÃO: Art. 1º, § 1º, III e § 4º da Lei nº. 1.090/06; 
 
6 – M F G CAMURCA 
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 82.631-01 
AUTO DE INFRAÇÃO: 20165000517 
INFRAÇÃO: Art. 1º, § 1º, III e § 4º da Lei nº. 1.090/06; 
 
7 – CLODOALDO MENEZES DE OLIVEIRA ME 
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 99.729-01 
AUTO DE INFRAÇÃO: 20165000532 
INFRAÇÃO: Art. 1º, § 1º, III e § 4º da Lei nº. 1.090/06. 
 

O presente Edital e as cópias dos documentos encontram-
se à disposição dos interessados no Departamento de Administração e 
Fiscalização Tributária/SEMEF, localizado na Av. Japurá, 488 – 2º 
andar, sala 205 – Centro. 
 

Manaus, 12 de julho de 2016. 

 
 
 
 

EDITAL 

 
O Departamento de Administração e Fiscalização 

Tributária/DEAFT, da Secretaria Municipal de Finanças, Tecnologia da 
Informação e Controle Interno – SEMEF, INTIMA os contribuintes abaixo 
relacionados, a recolher os Créditos Tributários correspondentes ou a 
apresentar defesa no prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir da 
publicação deste: 
 
1 – ENEIAS TAVARES LEAL- ME 
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 205.454-01 
AUTO DE INFRAÇÃO: 20165000555 
INFRAÇÃO: Art. 1º.,§ 1º, III e § 4º da Lei nº. 1.090/06; 
 
2 – ENEIAS TAVARES LEAL- ME 
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 205.454-01 
AUTO DE INFRAÇÃO: 20165000556 
INFRAÇÃO: Art. 1º.,§ 1º, III e § 4º da Lei nº. 1.090/06; 

3 – ENEIAS TAVARES LEAL- ME 
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 205.454-01 
AUTO DE INFRAÇÃO: 20165000557 
INFRAÇÃO: Art. 1º.,§ 1º, III e § 4º da Lei nº. 1.090/06; 
 

4 – AGUIAR E AGUIAR. REP. E COM. DE MAQ. E FERRAMENTAS 
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 120.915-01 
AUTO DE INFRAÇÃO: 20165000567 
INFRAÇÃO: Art. 1º.,§ 1º, III e § 4º da Lei nº. 1.090/06; 
 

5 – AGUIAR E AGUIAR. REP. E COM. DE MAQ. E FERRAMENTAS 
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 120.915-01 
AUTO DE INFRAÇÃO: 20165000568 
INFRAÇÃO: Art. 1º.,§ 1º, III e § 4º da Lei nº. 1.090/06; 
 
6 – AGUIAR E AGUIAR. REP. E COM. DE MAQ. E FERRAMENTAS 
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 120.915-01 
AUTO DE INFRAÇÃO: 20165000569 
INFRAÇÃO: Art. 1º.,§ 1º, III e § 4º da Lei nº. 1.090/06. 
 

O presente Edital e as cópias dos documentos encontram-
se à disposição dos interessados no Departamento de Administração e 
Fiscalização Tributária/SEMEF, localizado na Av. Japurá, 488 – 2º 
andar, sala 205 – Centro. 
 

Manaus, 12 de julho de 2016. 

 
 
 
 

EDITAL 
 

O Departamento de Administração e Fiscalização 
Tributária/DEAFT, da Secretaria Municipal de Finanças, Tecnologia da 
Informação e Controle Interno – SEMEF, INTIMA os contribuintes abaixo 
relacionados, a recolher os Créditos Tributários correspondentes ou a 
apresentar defesa no prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir da 
publicação deste: 
 

1 – R E AGENCIAMENTO DE CARGAS LTDA - ME 
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 206.431-01 
AUTO DE INFRAÇÃO: 20165000533 
INFRAÇÃO: Art. 1º.,§ 1º, III e § 4º da Lei nº. 1.090/06; 
 

2 – R E AGENCIAMENTO DE CARGAS LTDA - ME 
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 206.431-01 
AUTO DE INFRAÇÃO: 20165000534 
INFRAÇÃO: Art. 1º.,§ 1º, III e § 4º da Lei nº. 1.090/06; 
 

3 – L. NOGUEIRA LOPES 
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 131.677-01 
AUTO DE INFRAÇÃO: 20165000550 
INFRAÇÃO: Art. 1º.,§ 1º, III e § 4º da Lei nº. 1.090/06; 
 

4 – L. NOGUEIRA LOPES 
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 131.677-01 
AUTO DE INFRAÇÃO: 20165000551 
INFRAÇÃO: Art. 1º.,§ 1º, III e § 4º da Lei nº. 1.090/06; 
 
5 – L. NOGUEIRA LOPES 
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 131.677-01 
AUTO DE INFRAÇÃO: 20165000552 
INFRAÇÃO: Art. 1º.,§ 1º, III e § 4º da Lei nº. 1.090/06; 
 
6 – FACOMSA DA AMAZONIA LTDA 
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 109.744-01 
AUTO DE INFRAÇÃO: 20165000553 
INFRAÇÃO: Art. 3º, Inciso  II da Lei  nº. 1.089/06; 
 
7- FACOMSA DA AMAZONIA LTDA 
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 109.744-01 
AUTO DE INFRAÇÃO: 20165000554 
INFRAÇÃO: Art. 1º.,§ 1º, III e § 4º da Lei nº. 1.090/06. 



 

Manaus, quinta-feira, 14 de julho de 2016 
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O presente Edital e as cópias dos documentos encontram-
se à disposição dos interessados no Departamento de Administração e 
Fiscalização Tributária/SEMEF, localizado na Av. Japurá, 488 – 2º 
andar, sala 205 – Centro. 
 

Manaus, 12 de julho de 2016. 

 

 
 
 

ERRATA 
 

ATO: ERRATA DA PORTARIA Nº 152/2016, DE 08 DE 
JULHO DE 2016, publicado no DOM Edição nº 3926, de mesma data, 
que DETERMINA Substituição de Função Gratificada em razão de 
afastamento de servidora por licença médica, para fins de retificação da 
data da substituição. 
 
ONDE SE LÊ: 
 
I - no período de 28/05/2016 a 12/06/2016, por motivo de… 
 
LEIA-SE: 
 
II - no período de 28/05/2016 a 11/06/2016, por motivo de… 
 

Atenciosamente, 

 
 
 
 

SECRETARIA  MUNICIPAL  DE  ADMINISTRAÇÃO,  
PLANEJAMENTO  E  GESTÃO 

 
 

PORTARIA Nº 214/2016 - SEMAD 
 

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, 
PLANEJAMENTO E GESTÃO, designado pelo Decreto datado de 
5.4.2016, publicado no DOM Edição 3862, da mesma data, para 
responder, cumulativamente, pelo expediente da pasta, no uso da 
competência que lhe confere os arts. 86, IV e 128, inc. II, da Lei 
Orgânica do Município de Manaus, e 

CONSIDERANDO o teor da Comunicação Interna                      
nº 0558/2016-DIRH/DSGP/SEMAD, de 1º.07.2016; 
 

RESOLVE: 
 

DETERMINAR que o servidor MOYSES CASTRO DA 
SILVA, Técnico Municipal, matrícula 118.434-2 A, responda, 
cumulativamente, pela Função Gratificada de Chefe de Setor, simbologia 
FG-2, integrante da estrutura organizacional da SECRETARIA 
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E GESTÃO – 
SEMAD, no período de 22.06 a 06.07.2016, com direito à percepção das 
vantagens inerentes ao exercício da função, em substituição ao titular 
LUAN HERBERTH BEZERRA DE QUEIROZ, afastado por motivo de 
férias regulamentares. 
 

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

Manaus, 11 de julho de 2016. 

 

PORTARIA Nº 215/2016 - SEMAD 
 

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, 
PLANEJAMENTO E GESTÃO, designado pelo Decreto datado de 
5.4.2016, publicado no DOM Edição 3862, da mesma data, para 
responder, cumulativamente, pelo expediente da pasta, no uso da 
competência que lhe confere os arts. 86, IV e 128, inc. II, da Lei 
Orgânica do Município de Manaus, e 

CONSIDERANDO o teor da Comunicação Interna                      
nº 113/2016-GSEC/ATOS ADM-SEMAD, de 11.07.2016; 
 

RESOLVE: 
 

DETERMINAR que a servidora FRANCINERY 
GONÇALVES LIMA TORRES, Redator A-XI, matrícula 118.605-1 B, 
responda, cumulativamente, pela Função Gratificada de Chefe de Setor,  
simbologia FG-3, integrante da estrutura organizacional da 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO 
E GESTÃO – SEMAD, no período de 12.07 a 26.07.2016, com direito à 
percepção das vantagens inerentes ao exercício da função, em 
substituição à titular ANA MARIA OLIVEIRA DA SILVA, afastada por 
motivo de férias regulamentares. 
 

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

Manaus, 11 de julho de 2016. 

 
 
 
 

PORTARIA Nº 216/2016-SEMAD 
 

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, 
PLANEJAMENTO E GESTÃO, designado pelo Decreto datado de 
5.4.2016, publicado no DOM Edição 3862, da mesma data, para 
responder, cumulativamente, pelo expediente da pasta, no uso da 
competência que lhe confere os arts. 86, IV e 128, inc. II, da Lei 
Orgânica do Município de Manaus, 

CONSIDERANDO o artigo 1º, inciso I, § 1º, do Decreto nº 
0842/2011, alterado pelo art. 1º, I, § 1º, do Decreto nº 2.802/2014, c/c o 
artigo 72, II, da Lei nº 1.624/2011; 

CONSIDERANDO o teor do Ofício nº 1197/2016-
GS/SEMEF, de 11.05.2016, subscrito pelo Secretário Municipal de 
Finanças, Tecnologia da Informação e Controle Interno; 

CONSIDERANDO o Parecer Jurídico nº 210/MAIO/2016-
ASSJUR/SEMED, que opina pelo deferimento do pleito; 

CONSIDERANDO a anuência da Secretária Municipal de 
Educação, conforme Ofício nº 0810/2016-SEMED/GS, de 03.06.2016; 

CONSIDERANDO a manifestação da Divisão de 
Acompanhamento de Pessoal e Gestão de Benefícios da Secretaria 
Municipal de Administração, Planejamento e Gestão, às fls. 10 dos autos 
do Processo nº 2016/4114/4147/03133-SEMED; 
 

RESOLVE: 
 

DECLARAR CEDIDA à SECRETARIA MUNICIPAL DE 
FINANÇAS, TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONTROLE 
INTERNO – SEMEF, no período de 21.06.2016 à 31.12.2016, com ônus 
para o órgão de destino, o servidor LUIZ PAULO BRANCHES 
ANTUNES JUNIOR, Técnico Municipal/Assistente de 
Administração/SEMED, matrícula 113.935-5 B, do quadro de pessoal da 
SECRETARIA  MUNICIPAL  DE  EDUCAÇÃO – SEMED. 
 

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

Manaus, 13 de julho de 2016. 

 



 

Manaus, quinta-feira, 14 de julho de 2016 
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PORTARIA N.º 019/2016 - ESPI/SEMAD 
 

A DIRETORA GERAL DA ESCOLA DE SERVIÇO 
PÚBLICO MUNICIPAL E INCLUSÃO SOCIOEDUCACIONAL, no 
exercício das prerrogativas que lhe outorga o inciso II do artigo 128 da 
LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE MANAUS; 
 

CONSIDERANDO, também o disposto do artigo 86 e seus 
incisos da Lei Orgânica de Manaus; e. 
 

CONSIDERANDO, a Lei 8.666 de 21.06.93, que disciplina 
os procedimentos no Âmbito dos Órgãos do Município de Manaus na 
utilização de Suprimentos de Fundo. 
 

RESOLVE: 
 

I – AUTORIZAR, a liberação de adiantamento em nome da 
servidora JEÂNIA CRISTINA BEZERRA DA SILVA, Estatutária, 
matrícula 065.349-7A, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), sendo 
R$ 2.000,00 (dois mil reais) na Dotação Orçamentária 
04.122.4002.2358.0000 – CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA 
MANUTENÇÃO FUNCIONAL, no Elemento de Despesa 33903989 
(Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica) e R$ 2.000,00 (dois mil 
reais) na Dotação Orçamentária 04.122.4002.2362.0000 – 
SUPRIMENTO DE MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS PARA 
MANUTENÇÃO FUNCIONAL, no Elemento de Despesa 33903089 
(Material de Consumo), a fim de atender despesas miúdas de pronto 
pagamento. 

II – DESIGNAR de acordo com art. 6°, inciso X, Decreto 
n.º 3.206 de 04.11.2015, o servidor Fábio Pereira de Melo, Técnico 
Municipal/Assistente de Administração, matrícula 122.950-8B, para 
atestar o recebimento dos materiais e serviços relativos ao 
adiantamento. 
 

III – ESTABELECER de acordo com a Lei n.º 198, de 21 
de junho de 1993, arts. 6º e 11º c/c o Decreto n.º 1.595 de 05/07/1993 
art. 14, o responsável prestará contas de sua aplicação à autoridade que 
o concedeu, no período de 15 (quinze) dias, contados do término do 
prazo previsto no inciso V do art. 7º do Decreto acima citado, sujeitando-
se à tomada de contas, se não o fizer em tempo hábil. 
 

IV – ORIENTAR ao tomador do adiantamento que a 
prestação de contas deverá ser formalizada mediante a apresentação 
dos seguintes documentos: 
 
1. Cópia do Ato de Concessão de Adiantamento; 
2. Ordem Bancária; 
3. Comprovante das despesas realizadas numeradas seguidamente; 
4. Comprovante do recolhimento de saldo, quando houver. 
 

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

Manaus, 14 de julho de 2016. 

 
 
 
 

EXTRATO 

 
ESPÉCIE E DATA: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de 
Serviços nº 005/2015, celebrado em 07/05/2016. 
CONTRATANTES: O Município de Manaus, através da Secretaria 
Municipal de Administração, Planejamento e Gestão - SEMAD e a 
empresa VISAM – Vigilância e Segurança da Amazônia Ltda. 
OBJETO: O presente Termo Aditivo tem como objeto: 
O reajuste em 9,9071% do valor total do contrato, referente ao índice 
INPC acumulado no período; 
A prorrogação do prazo contratual por mais 12 (doze) meses, a contar 
de 08/05/2016, referente à Prestação de Serviços de Segurança e 
Vigilância Patrimonial armada, noturno, 02 (dois) postos, cumprindo 12 
horas diárias, escala de 12x36 horas, para atender à sede da Secretaria 

Municipal de Administração, Planejamento e Gestão – SEMAD e a Junta 
Médico Pericial do Município – JMPM/SEMAD. 
VALOR: R$ 250.871,28 (duzentos e cinquenta mil, oitocentos e setenta 
e um reais e vinte e oito centavos). 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente 
aditivo foram empenhadas sob o nº 2016NE00250, datado de 
05/05/2015, no valor de R$ 36.933,83 (trinta e seis mil, novecentos e 
trinta e três reais e oitenta e três centavos) à conta da seguinte rubrica 
orçamentária: 14100.04.122.4002.2358.0000.01000000.0000.33903977, 
ficando o restante a ser empenhado de acordo com a liberação das 
cotas financeiras deste mesmo exercício. Consentâneo com o princípio 
orçamentário da anualidade, o saldo do contrato será comprometido no 
exercício subsequente, à conta de idêntica dotação, no mesmo 
Programa de Trabalho, na Lei Orçamentária de 2017. 
PRAZO: O prazo de vigência do presente contrato fica prorrogado por 
mais 12 (doze) meses, a contar de 08/05/2016. 
FUNDAMENTO: O presente Termo Aditivo será firmado com anuência 
do Secretário Municipal de Administração, Planejamento e Gestão, 
mediante Despacho Autorizativo, às folhas 198, datado de 02/05/2016, 
bem como manifestação da Assessoria Jurídica, através do Parecer nº 
082/2016 – ASJUR/SEMAD, às folhas 219 a 227, todos constantes no 
Processo Administrativo nº 2015/16330/16341/00026. 
 

Manaus, 07 de maio de 2016. 

 

 
 
 

RESENHA DE AUTORIZAÇÃO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS 
REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME DECRETO 

N. 0998, DE 02 DE JUNHO DE 2011 E SUAS ALTERAÇÕES. 
 

A Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e 
Gestão/SEMAD autoriza a concessão de diárias aos seguintes 
servidores: 
 
Adonai Fernandes do Nascimento. Secretaria: SEMEF Cargo: Chefe 
de Divisão. Matrícula: 107.45-9E. Destino: São Paulo/SP - Rio de 
Janeiro/RJ, Período: 05 a 09/06/2016 nº de diárias: 05; Objetivo: 
Participar em São Paulo do evento Cloud Computing & Big Data e 
participar no Rio de Janeiro do Evento Connected Smart Cities. 
 
Antônio Fabiano Norberto de Oliveira. Secretaria: SEMAD Cargo: 
Assistente Técnico Matrícula: 099.095-7B. Destino: Rio Amazonas/AM, 
Período: 08 a 14/06/2016, nº de diárias: 07; Objetivo: Participar de 
inspeções de bens móveis permanentes das unidades de saúde das 
áreas ribeirinhas/AM. 
 
Antônio Fabiano Norberto de Oliveira. Secretaria: SEMAD Cargo: 
Assistente Técnico Matrícula: 099.095-7B. Destino: Rio Negro/AM, 
Período: 22 a 28/06/2016, nº de diárias: 07; Objetivo: Participar de 
inspeções de bens móveis permanentes das unidades de saúde das 
áreas ribeirinhas/AM. 
 
Antônio Fabiano Norberto de Oliveira. Secretaria: SEMAD Cargo: 
Assistente Técnico Matrícula: 099.095-7B. Destino: Rio Negro/AM, 
Período: 05 a 10/07/2016, nº de diárias: 06; Objetivo: Participar de 
inspeções de bens móveis permanentes das unidades de saúde das 
áreas ribeirinhas/AM. 
 
Antônio Fabiano Norberto de Oliveira. Secretaria: SEMAD Cargo: 
Assistente Técnico Matrícula: 099.095-7B. Destino: Rio Amazonas/AM, 
Período: 12 a 16/07/2016, nº de diárias: 05; Objetivo: Participar de 
inspeções de bens móveis permanentes das unidades de saúde das 
áreas ribeirinhas/AM. 
 
Alessandra Nathacha Miwa Neves. Secretaria: SEMEF Cargo: Diretora 
de Departamento. Matrícula: 098.995-9H. Destino: Brasília/DF, Período: 
23 a 24/05/2016 nº de diárias: 02; Objetivo: Participar de Reuniões junto 



 

Manaus, quinta-feira, 14 de julho de 2016 
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á Secretaria do Tesouro Nacional para dar continuidade ás tratativas 
para contratação do Proconfis/Manaus. 
 
Alessandra Nathacha Miwa Neves. Secretaria: SEMEF Cargo: Diretora 
de Departamento. Matrícula: 098.995-9H. Destino: Brasília/DF, Período: 
09/06/2016 nº de diárias: 01; Objetivo: Participar de reuniões na 
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional - PGFN e no Banco Mundial 
para acertar os tramites finais da assinatura para contratação do 
Proconfis. 
 
Alessandra Nathacha Miwa Neves. Secretaria: SEMEF Cargo: Diretora 
de Departamento. Matrícula: 098.995-9H. Destino: Brasília/DF, Período: 
07/06/2016 nº de diárias: 01; Objetivo: Participar de reuniões na 
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional - PGFN e no Banco Mundial 
para acertar os tramites finais da assinatura para a contratação do 
Proconfis. 
 
Elizeu da Paz de Souza. Secretaria: CASA MILITAR Cargo: Assessor 
Técnico II. Matrícula: 129.342-7A. Destino: Brasília/DF, Período: 
05/05/2016 nº de diárias: 01; Objetivo: Em missão de interesse do 
Município. 
 
Luciete Azevedo Palheta. Secretaria: SEMMASDH Cargo: Assistente 
Social, Matrícula: 112.656-8B. Destino: Brasília/DF, Período: 23 a 
25/05/2016 nº de diárias: 03; Objetivo: Participar no XVIII Encontro 
Nacional do Congemas, com o objetivo de discutir o plano Decenal: 
Direção do X CNAS e dos Encontros Regionais. 
 
Luiz Carlos Santos Junior. Secretaria: SEMMASDH Cargo: Diretora de 
Departamento, Matrícula: 118.517-9A. Destino: Brasília/DF, Período: 27 
a 29/04/2016 nº de diárias: 03; Objetivo: Participar na Etapa Nacional da 
12ª Conferência Nacional de Direitos Humanos. 
 
Rafael Guerreiro da Silva. Secretaria: SEMAD Cargo: Assistente 
Técnico Matrícula: 107.472-5A. Destino: Rio Amazonas/AM, Período: 08 
a 14/06/2016, nº de diárias: 07; Objetivo: Participar de inspeções de 
bens móveis permanentes das unidades de saúde das áreas 
ribeirinhas/AM. 
 
Rafael Guerreiro da Silva. Secretaria: SEMAD Cargo: Assistente 
Técnico Matrícula: 107.472-5A. Destino: Rio Negro/AM, Período: 22 a 
28/06/2016, nº de diárias: 07; Objetivo: Participar de inspeções de bens 
móveis permanentes das unidades de saúde das áreas ribeirinhas/AM. 
 
Rafael Guerreiro da Silva. Secretaria: SEMAD Cargo: Assistente 
Técnico Matrícula: 107.472-5A. Destino: Rio Negro/AM, Período: 05 a 
10/07/2016, nº de diárias: 06; Objetivo: Participar de inspeções de bens 
móveis permanentes das unidades de saúde das áreas ribeirinhas/AM. 
 
Rafael Guerreiro da Silva. Secretaria: SEMAD Cargo: Assistente 
Técnico  Matrícula: 107.472-5A. Destino: Rio Amazonas/AM, Período: 12 
a 16/07/2016, nº de diárias: 05; Objetivo: Participar de inspeções de 
bens móveis permanentes das unidades de saúde das áreas 
ribeirinhas/AM. 
 
Ricardo Norihiro Iwamoto. Secretaria: SEMEF Cargo: Assessor 
Técnico I, Matrícula: 099.022-1O Destino: Porto Velho/RO, Período: 
06/06/2016 nº de diárias: 01; Objetivo: Participar de reunião nas Centrais 
Elétricas do Norte do Brasil, visando ter acesso físico aos autos do 
processo que penalizou a empresa CTAGEO Engenharia, visando tomar 
de decisão Gerencial. 
 
Thiago Sarubi Rodrigues Guimarães. Secretaria: SEMMASDH Cargo: 
Diretor de Área, Matrícula: 118.527-6A. Destino: Brasília/DF, Período: 24 
a 25/05/2016 nº de diárias: 02; Objetivo: Participar no XVIII Encontro 
Nacional do Congemas, com o objetivo de discutir o plano Decenal: 
Direção do X CNAS e dos Encontros Regionais. 

 
Manaus, 06 de julho de 2016. 

 

SECRETARIA  MUNICIPAL  DE  SAÚDE 

 
 

PORTARIA Nº 384/2016-DTRAB/SEMSA 
 
 

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 128, inciso II da Lei 
Orgânica do Município de Manaus – LOMAN, e 

CONSIDERANDO a contratação de Parceria Público-
Privada no tipo de Concessão Administrativa para manutenções 
preventiva e corretiva de Unidades Básicas de Saúde da Família no 
Município de Manaus-AM, precedida da prestação dos serviços de 
construção e fornecimento de equipamentos e mobiliário, em lotes 
especificados; 

CONSIDERANDO o disposto nos Termos de Contratos nº 
029/2012 e 030/2012, pelo Município de Manaus, por intermédio desta 
Secretaria Municipal de Saúde; 

CONSIDERANDO a responsabilidade desta Secretaria 
Municipal de Saúde em assegurar o cumprimento das obrigações 
contratuais dispostas nos Contratos supracitados, preservando os 
direitos da SEMSA, da Concessionária e dos Usuários. 
 

RESOLVE: 
 

I – CONSTITUIR, no âmbito da Secretaria Municipal de 
Saúde – SEMSA, a Comissão de Fiscalização e Acompanhamento das 
Ações de Execução dos Contratos de Concessão Administrativa, para 
manutenções preventiva e corretiva das Unidades Básicas de Saúde da 
Família, precedidas da prestação dos serviços de construção e 
fornecimento de equipamentos e mobiliário, composta pelos servidores 
abaixo relacionados: 
 

SERVIDOR MATRÍCULA CARGO FUNÇÃO 

Renato Moreira Carvalho 127.896-7A 
ES –Engenheiro 

Eletricista 
Presidente 

Rodrigo Cruz Travassos 127.420-1A 
AS - Assistente em 

Administração 
Membro 

Moisés Nogueira de Carvalho 128.993-4A 
AS - Assistente em 

Administração 
Membro 

Vanessa Lopes Azedo 111.005-5A 
AS -Técnico em 
Administração 

Membro 

Patrícia da Silva Gomes 122.799-8A 
Assistente em 
Administração 

Membro 

Leonardo Pinheiro Soares Alencar e 
Silva 

122.853-6A 
AS - Assistente em 

Administração 
Membro 

 
II – DETERMINAR que a Comissão tenha vigência de 1º 

de agosto a 31 de dezembro de 2016. 
 

III – Esta Portaria opera efeitos a contar de 1º de agosto de 
2016. 

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

 
Manaus, 11 de julho de 2016. 

           
 
 

 



 

Manaus, quinta-feira, 14 de julho de 2016 
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SECRETARIA  MUNICIPAL  DE  EDUCAÇÃO 

 
 

PORTARIA N° 056/2016–SEMED/GS 
 

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso da 
competência que lhe confere o inciso II do Art. 128 da LEI ORGÂNICA 
DO MUNICÍPIO DE MANAUS, 

 

CONSIDERANDO as disposições do, Art. 2, inciso II, 
alinea de “a” da Lei nº 1879, de 04 de junho de 2014, que alterou a Lei nº 
1.126/2007, que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Subsídios 
dos Profissionais do Magistério do Municipio de Manaus, 

 

CONSIDERANDO o que dispõe o Decreto nº 0593, de 12 
de Julho de 2010, que organizou em níveis as Escolas Municipais 
conforme o Art. 33 da Lei n° 1.126, de 5 de junho de 2007, 

 

CONSIDERANDO o que consta no processo 
2015/4114/4238/01217, 
 

RESOLVE: 
 

I. DISPENSAR, da carga dobrada e da Função Gratificada 
do Magistério - FGDE / Diretoria de Escola, da Secretaria Municipal de 
Educação (SEMED), o servidor abaixo citado, do quadro de pessoal 
desta Prefeitura, 
 
JOCELIO COELHO BENTES 

 Professor Nível Médio 

 Matrícula 091.201-8D 

 Diretor da Esc. Mul. Dom Milton Correa Pereira 

 Nível III 

 Anexo III FGDE III 

 A contar de 03.11.2015 
 

II. DESIGNAR, com carga dobrada na Função Gratificada 
do Magistério - FGDE / Diretoria de Escola, da Secretaria Municipal de 
Educação (SEMED), a servidora abaixo citada, do quadro de pessoal 
desta Prefeitura, 
 
LUCICLEIA DUARTE AQUINO 

 Professor Nível Médio 

 Matrícula 062.501-9B 

 Diretor da Esc. Mul. Dom Milton Correa Pereira 

 Nível III 

 Anexo III FGDE III 

 A contar de 03.11.2015 
 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 
 

Manaus, 19 de fevereiro de 2016. 

 
 
 
 

PORTARIA N° 0094/2016–SEMED/GS 

 
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso da 

competência que lhe confere o inciso II do Art. 128 da LEI ORGÂNICA 
DO MUNICÍPIO DE MANAUS, 
 

CONSIDERANDO as disposições do, Art. 2, inciso II, 
alinea de “a” da Lei nº 1879, de 04 de junho de 2014, que alterou a Lei nº 
1.126/2007, que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Subsídios 
dos Profissionais do Magistério do Municipio de Manaus, 

CONSIDERANDO o que dispõe o Decreto nº 0593, de 12 
de Julho de 2010, que organizou em níveis as Escolas Municipais 
conforme o Art. 33 da Lei n° 1.126, de 5 de junho de 2007, 
 

CONSIDERANDO o que consta no processo 
2015/4114/9648/01196, 
 

RESOLVE: 
 

DISPENSAR, da Função Gratificada do Magistério - FGDE 
/ Diretoria de Escola, da Secretaria Municipal de Educação (SEMED), a 
servidora abaixo citada, do quadro de pessoal desta Prefeitura, 
 
MARIA BERNADETE LOPES BRASIL 

 Professor Nível Médio 

 Matrícula 012.020-0A 

 Diretora da Escola Municipal Percília Nascimento Souza 

 Nível II 

 Anexo III FGDE II 

 A contar de 21.12.2015 
 

DESIGNAR, com a carga dobrada na Função Gratificada 
do Magistério - FGDE / Diretoria de Escola, da Secretaria Municipal de 
Educação (SEMED), a servidora abaixo citada, do quadro de pessoal 
desta Prefeitura, 
 
SILVANA MAGALHAES COSTA 

 Professor Nível Médio 

 Matrícula 084.298-2D 

 Diretora da Escola Municipal Percília Nascimento Souza 

 Nível II 

 Anexo III FGDE II 

 A contar de 21.12.2015 
 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 
 

Manaus, 10 de março de 2016. 

 
 

 
 
 

PORTARIA N° 0095/2016–SEMED/GS 
 
 

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso da 
competência que lhe confere o inciso II do Art. 128 da LEI ORGÂNICA 
DO MUNICÍPIO DE MANAUS, 
 

CONSIDERANDO as disposições do, Art. 2, inciso II, 
alinea de “a” da Lei nº 1879, de 04 de junho de 2014, que alterou a Lei nº 
1.126/2007, que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Subsídios 
dos Profissionais do Magistério do Municipio de Manaus, 
 

CONSIDERANDO o que dispõe o Decreto nº 0593, de 12 
de Julho de 2010, que organizou em níveis as Escolas Municipais 
conforme o Art. 33 da Lei n° 1.126, de 5 de junho de 2007, 
 

CONSIDERANDO o que consta no processo 
2015/4114/9648/01197, 
 

RESOLVE: 
 

DISPENSAR, da localidade especial e da Função 
Gratificada do Magistério - FGDE / Diretoria de Escola, da Secretaria 
Municipal de Educação (SEMED), a servidora abaixo citada, do quadro 
de pessoal desta Prefeitura, 



 

Manaus, quinta-feira, 14 de julho de 2016 
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LUCINDA SENA NEVES 

 Professor Nível Médio 

 Matrícula 009.874-4A 

 Diretora da Esc. Mul. Marechal Cândido Rondon 

 Nível II 

 Anexo III FGDE II 

 A contar de 11.01.2016 
 

DESIGNAR, com a localidade especial e na Função 
Gratificada do Magistério - FGDE / Diretoria de Escola, da Secretaria 
Municipal de Educação (SEMED), a servidora abaixo citada, do quadro 
de pessoal desta Prefeitura, 
 
ISANA DULCIRA PANTOJA MACHADO 

 Professor Nível Médio 

 Matrícula 106.277-8A 

 Diretora da Esc. Mul. Marechal Cândido Rondon 

 Nível II 

 Anexo III FGDE II 

 A contar de 11.01.2016. 
 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 
 

Manaus, 10 de março de 2016. 

 
 
 
 
 
 

PORTARIA N° 0100/2016–SEMED/GS 
 
 

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso da 
competência que lhe confere o inciso II do Art. 128 da LEI ORGÂNICA 
DO MUNICÍPIO DE MANAUS, 
 

CONSIDERANDO as disposições do, Art. 2, inciso II, 
alinea de “a” da Lei nº 1879, de 04 de junho de 2014, que alterou a Lei nº 
1.126/2007, que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Subsídios 
dos Profissionais do Magistério do Municipio de Manaus, 
 

CONSIDERANDO o que dispõe o Decreto nº 0593, de 12 
de Julho de 2010, que organizou em níveis as Escolas Municipais 
conforme o Art. 33 da Lei n° 1.126, de 5 de junho de 2007, 
 

CONSIDERANDO o que consta no processo 
2016/4114/4238/00103, 

 
RESOLVE: 

 
DISPENSAR, da carga dobrada da Função Gratificada do 

Magistério - FGDE / Diretoria de Escola, da Secretaria Municipal de 
Educação (SEMED), a servidora abaixo citada, do quadro de pessoal 
desta Prefeitura, 
 
GEISE ROQUE DE SOUZA 

 Professor Nível Médio 

 Matrícula 096.437-9 C 

 Diretora do CMEI Professor Caio Carlos Frota de Medeiros 

 Nível III 

 Anexo III FGDE III 

 A contar de 18.01.2016 
 

DESIGNAR, na Função Gratificada do Magistério - FGDE / 
Diretoria de Escola, da Secretaria Municipal de Educação (SEMED), a 
servidora abaixo citada, do quadro de pessoal desta Prefeitura, 

PRISCYLA CAMPOS DE OLIVEIRA 

 PEDAGOGO 

 Matrícula 115.407-9 A 

 Diretora do CMEI Professor Caio Carlos Frota de Medeiros 

 Nível III 

 Anexo III FGDE III 

 A contar de 18.01.2016 
 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 
 

Manaus, 10 de março de 2016. 

 
 
 
 

PORTARIA N° 0101/2016–SEMED/GS 
 

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso da 
competência que lhe confere o inciso II do Art. 128 da LEI ORGÂNICA 
DO MUNICÍPIO DE MANAUS, 

CONSIDERANDO as disposições do, Art. 2, inciso II, 
alinea de “a” da Lei nº 1879, de 04 de junho de 2014, que alterou a Lei nº 
1.126/2007, que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Subsídios 
dos Profissionais do Magistério do Municipio de Manaus, 

CONSIDERANDO o que dispõe o Decreto nº 0594, de 12 
de Julho de 2010, que organizou em níveis as Escolas Municipais 
conforme o Art. 33 da Lei n° 1.126, de 5 de junho de 2007, 

CONSIDERANDO o que consta no processo 
2016/4114/4241/00025, 
 

RESOLVE: 
 

DISPENSAR, da carga dobrada e da Função Gratificada 
do Magistério - FGDE / Diretoria de Escola, da Secretaria Municipal de 
Educação (SEMED), o servidor abaixo citado, do quadro de pessoal 
desta Prefeitura, 
 

MANOEL ANILTON LIMA REIS 

 Professor Nível Superior 

 Matrícula 082.057-1B 

 Diretor da Escola Municipal Etelvina Pereira Braga 

 Nível III 

 Anexo III FGDE III 

 A contar de 29.01.2016 
 

DESIGNAR, com a carga dobrada na Função Gratificada 
do Magistério - FGDE / Diretoria de Escola, da Secretaria Municipal de 
Educação (SEMED), a servidora abaixo citada, do quadro de pessoal 
desta Prefeitura, 
 

MARIA GRACIETE MAGNO VIEIRA 

 Professor Nível Médio 

 Matrícula 103.080-9A 

 Diretora da Escola Municipal Etelvina Pereira Braga 

 Nível III 

 Anexo III FGDE III 

 A contar de 29.01.2016. 
 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 
 

Manaus, 10 de março de 2016. 

 



 

Manaus, quinta-feira, 14 de julho de 2016 
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PORTARIA N° 0105/2016–SEMED/GS 
 

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso da 
competência que lhe confere o inciso II do Art. 128 da LEI ORGÂNICA 
DO MUNICÍPIO DE MANAUS, 
 

CONSIDERANDO as disposições do, Art. 2, inciso II, 
alinea de “a” da Lei nº 1879, de 04 de junho de 2014, que alterou a Lei nº 
1.126/2007, que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Subsídios 
dos Profissionais do Magistério do Municipio de Manaus, 
 

CONSIDERANDO o que dispõe o Decreto nº 0594, de 12 
de Julho de 2010, que organizou em níveis as Escolas Municipais 
conforme o Art. 33 da Lei n° 1.126, de 5 de junho de 2007, 
 

CONSIDERANDO o que consta no processo 
2016/4114/4241/00070, 
 

RESOLVE: 
 

DISPENSAR, da carga dobrada da Função Gratificada do 
Magistério - FGDE / Diretoria de Escola, da Secretaria Municipal de 
Educação (SEMED), a servidora abaixo citada, do quadro de pessoal 
desta Prefeitura, 
 
KAREN DINELLY DE OLIVEIRA 

 Pedagogo 

 Matrícula 104.121-5 B 

 Diretora da Escola Mul. Arte Cultura 

 Nível II 

 Anexo III FGDE II 

 A contar de 11.01.2016 
 

DESIGNAR, com carga dobrada, na Função Gratificada do 
Magistério - FGDE / Diretoria de Escola, da Secretaria Municipal de 
Educação (SEMED), a servidora abaixo citada, do quadro de pessoal 
desta Prefeitura, 
 
MARIA LUCILENE DE OLIVEIRA 

 Professor Nível Médio 

 Matrícula 094.689-3 A 

 Diretora da Escola Mul. Arte Cultura 

 Nível II 

 Anexo III FGDE II 

 A contar de 11.01.2016 
 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 
 

Manaus, 10 de março de 2016. 

 
 
 
 

PORTARIA Nº 0138/2016 – SEMED/GS 

 
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no 

exercício da competência que lhe confere o inciso II, do Art. 128 da LEI 
ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE MANAUS, 

 
CONSIDERANDO as disposições do, Art. 2, inciso II, 

alínea “a” da Lei nº 1879, de 04 de junho de 2014, que alterou a Lei nº 
1.126/2007, que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Subsídios 
dos Profissionais do Magistério do Município de Manaus, 

 
CONSIDERANDO o que dispõe o Decreto nº 0593, de 12 

de julho de 2010, que organizou em níveis as Escolas Municipais 
conforme o Art. 33 da Lei n° 1.126, de 5 de junho de 2007, 

CONSIDERANDO o que consta no Processo 
2016/4114/4238/00238, 
 

RESOLVE: 
 

I. DISPENSAR, da carga dobrada e da Função Gratificada 
do Magistério - FGDE / Diretoria de Escola, da Secretaria Municipal de 
Educação (SEMED), a servidora abaixo citada, do quadro de pessoal 
desta Prefeitura, 
 
CONCILIA SONIA RODRIGUES DE MOURA 

 Professor Nível Médio 

 Matrícula 079.251-9A 

 Diretora da E.M. Prof.ª Maria das Graças Andrade Vasconcelos 

 Nível I 

 Anexo III FGDE I 

 A contar de 02.02.2016 
 

II. DESIGNAR, com a carga dobrada na Função 
Gratificada do Magistério - FGDE / Diretoria de Escola, da Secretaria 
Municipal de Educação (SEMED), a servidora abaixo citada, do quadro 
de pessoal desta Prefeitura, 
 
CONCILIA SONIA RODRIGUES DE MOURA 

 Professor Nível Médio 

 Matrícula 079.251-9A 

 Diretora do CMEI Prof.ª Anália Franco 

 Nível I 

 Anexo III FGDE I 

 A contar de 02.02.2016 
 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 
 

Manaus, 19 de abril de 2016. 

 
 
 
 

PORTARIA Nº 0145/2016 – SEMED/GS 
 

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no 
exercício da competência que lhe confere o inciso II, do Art. 128 da LEI 
ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE MANAUS, 

 
CONSIDERANDO as disposições do, Art. 2, inciso II, 

alínea “a” da Lei nº 1879, de 04 de junho de 2014, que alterou a Lei nº 
1.126/2007, que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Subsídios 
dos Profissionais do Magistério do Município de Manaus, 
 

CONSIDERANDO o que dispõe o Decreto nº 0593, de 12 
de julho de 2010, que organizou em níveis as Escolas Municipais 
conforme o Art. 33 da Lei n° 1.126, de 5 de junho de 2007, 
 

CONSIDERANDO o que consta no Processo 
2016/4114/4147/01667, 
 

RESOLVE: 
 

DISPENSAR, da carga dobrada e da Função Gratificada 
do Magistério - FGDE / Diretoria de Escola, da Secretaria Municipal de 
Educação (SEMED), o servidor abaixo citado, do quadro de pessoal 
desta Prefeitura, 
 
GILSON PEREIRA ANGELO 

 Professor Nível Médio 

 Matrícula 094.380-0D 

 Diretor da E. M. Prof.ª Maria Auxiliadora S. Azevedo. 



 

Manaus, quinta-feira, 14 de julho de 2016 
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 Nível III 

 Anexo III FGDE III 

 A contar de 01.03.2016 
 

DESIGNAR, na Função Gratificada do Magistério - FGDE / 
Diretoria de Escola, da Secretaria Municipal de Educação (SEMED), o 
servidor abaixo citado, do quadro de pessoal desta Prefeitura, 
 
GILSON PEREIRA ANGELO 

 Professor Nível Médio 

 Matrícula 094.380-0D 

 Diretor da E. M. Prof.ª Maria Auxiliadora S. Azevedo. 

 Nível III 

 Anexo III FGDE III 

 A contar de 01.03.2016 
 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 
 

Manaus, 19 de abril de 2016. 

 
 
 
 

PORTARIA Nº 0148/2016 – SEMED/GS 
 

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no 
exercício da competência que lhe confere o inciso II, do Art. 128 da LEI 
ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE MANAUS, 

 
CONSIDERANDO as disposições do, Art. 2, inciso II, 

alínea “a” da Lei nº 1879, de 04 de junho de 2014, que alterou a Lei nº 
1.126/2007, que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Subsídios 
dos Profissionais do Magistério do Município de Manaus, 

 
CONSIDERANDO o que dispõe o Decreto nº 0593, de 12 

de julho de 2010, que organizou em níveis as Escolas Municipais 
conforme o Art. 33 da Lei n° 1.126, de 5 de junho de 2007, 

 
CONSIDERANDO o que consta no Processo 

2016/4114/4147/01663, 
 

RESOLVE: 
 

I.DISPENSAR, da carga dobrada e da Função Gratificada 
do Magistério - FGDE / Diretoria de Escola, da Secretaria Municipal de 
Educação (SEMED), a servidora abaixo citada, do quadro de pessoal 
desta Prefeitura, 
 

JAQUELINE DE PAULA VELASCO 

 Professor Nível Médio 

 Matrícula 099.305-0B 

 Diretora da E. M. Raimundo Nonato de Oliveira Gomes 

 Nível II 

 Anexo III FGDE II 

 A contar de 01.03.2016 
 

II.DESIGNAR, na Função Gratificada do Magistério - 
FGDE / Diretoria de Escola, da Secretaria Municipal de Educação 
(SEMED), a servidora abaixo citada, do quadro de pessoal desta 
Prefeitura, 
 

JAQUELINE DE PAULA VELASCO 

 Professor Nível Médio 

 Matrícula 099.305-0B 

 Diretora da E. M. Raimundo Nonato de Oliveira Gomes 

 Nível II 

 Anexo III FGDE II 

 A contar de 01.03.2016 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 
 

Manaus, 20 de abril de 2016. 

 
 
 
 
 

PORTARIA Nº 0149/2016 – SEMED/GS 
 
 

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no 
exercício da competência que lhe confere o inciso II, do Art. 128 da LEI 
ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE MANAUS, 

 
CONSIDERANDO as disposições do, Art. 2, inciso II, 

alínea “a” da Lei nº 1879, de 04 de junho de 2014, que alterou a Lei nº 
1.126/2007, que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Subsídios 
dos Profissionais do Magistério do Município de Manaus, 

 
CONSIDERANDO o que dispõe o Decreto nº 0593, de 12 

de julho de 2010, que organizou em níveis as Escolas Municipais 
conforme o Art. 33 da Lei n° 1.126, de 5 de junho de 2007, 

 
CONSIDERANDO o que consta no Processo 

2016/4114/4147/01666, 

 
RESOLVE: 

 
I.DISPENSAR, da carga dobrada e da Função Gratificada 

do Magistério - FGDE / Diretoria de Escola, da Secretaria Municipal de 
Educação (SEMED), a servidora abaixo citada, do quadro de pessoal 
desta Prefeitura, 
 
IANE DE ARAÚJO PEREIRA 

 Professor Nível Médio 

 Matrícula 060.762-2F 

 Diretora do C.M.E.I. Prof.ª Santina Castro Pereira 

 Nível II 

 Anexo III FGDE II 

 A contar de 01.03.2016 
 

II.DESIGNAR, na Função Gratificada do Magistério - 
FGDE / Diretoria de Escola, da Secretaria Municipal de Educação 
(SEMED), a servidora abaixo citada, do quadro de pessoal desta 
Prefeitura, 
 
IANE DE ARAÚJO PEREIRA 

 Professor Nível Médio 

 Matrícula 060.762-2F 

 Diretora do C.M.E.I. Prof.ª Santina Castro Pereira 

 Nível II 

 Anexo III FGDE II 

 A contar de 01.03.2016 

 
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 

 
Manaus, 20 de abril de 2016. 

 



 

Manaus, quinta-feira, 14 de julho de 2016 
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PORTARIA Nº 0154/2016 – SEMED/GS 
 

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no 
exercício da competência que lhe confere o inciso II, do Art. 128 da LEI 
ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE MANAUS, 

 
CONSIDERANDO as disposições do, Art. 2, inciso II, 

alínea “a” da Lei nº 1879, de 04 de junho de 2014, que alterou a Lei nº 
1.126/2007, que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Subsídios 
dos Profissionais do Magistério do Município de Manaus, 

 
CONSIDERANDO o que dispõe o Decreto nº 0593, de 12 

de julho de 2010, que organizou em níveis as Escolas Municipais 
conforme o Art. 33 da Lei n° 1.126, de 5 de junho de 2007, 

 
CONSIDERANDO o teor do Processo 2016/4114/ 

4147/01668, 
 

RESOLVE: 
 

I .DISPENSAR da carga dobrada e da Função Gratificada 
do Magistério - FGDE/Diretoria de Escola, da Secretaria Municipal de 
Educação (SEMED), a servidora abaixo citada, do quadro de pessoal 
desta Prefeitura, 
 
ERIKA BASTOS DA SILVA 

 Professor Nível Superior 

 Matrícula 115.111-8A 

 Diretora da E.M. Aracylia Oliveira da Silva Costa 

 Nível II 

 Anexo III FGDE II 

 A contar de 01.03.2016 
 

II. DESIGNAR, na Função Gratificada do Magistério - 
FGDE/Diretoria de Escola, da Secretaria Municipal de Educação 
(SEMED), a servidora abaixo citada, do quadro de pessoal desta 
Prefeitura, 
 
ERIKA BASTOS DA SILVA 

 Professor Nível Superior 

 Matrícula 115.111-8A 

 Diretora da E.M. Aracylia Oliveira da Silva Costa 

 Nível II 

 Anexo III FGDE II 

 A contar de 01.03.2016 
 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 
 

Manaus, 20 de abril de 2016. 

 
 
 
 

PORTARIA Nº 0166/2016 – SEMED/GS 
 

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no 
exercício da competência que lhe confere o inciso II, do Art. 128 da LEI 
ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE MANAUS, 

 

CONSIDERANDO as disposições do, Art. 2, inciso II, 
alínea “a” da Lei nº 1879, de 04 de junho de 2014, que alterou a Lei nº 
1.126/2007, que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Subsídios 
dos Profissionais do Magistério do Município de Manaus, 

 

CONSIDERANDO o que dispõe o Decreto nº 0593, de 12 
de julho de 2010, que organizou em níveis as Escolas Municipais 
conforme o Art. 33 da Lei n° 1.126, de 5 de junho de 2007, 

CONSIDERANDO o teor do Processo 2016/4114/ 
4241/00491, 
 

RESOLVE: 
 

I. DISPENSAR, da Função Gratificada do Magistério - 
FGDE/Diretoria de Escola, da Secretaria Municipal de Educação 
(SEMED), a servidora abaixo citada, do quadro de pessoal desta 
Prefeitura, 
 
MARCIA SANTANA MENEZES CARIOCA 

 Professor Nível Médio 

 Matrícula 079.397-3A 

 Diretora da E. M. Presidente Tancredo Neves. 

 Nível II 

 Anexo III FGDE II 

 A contar de 15.03.2016 
 

II. DESIGNAR, com a carga dobrada na Função 
Gratificada do Magistério - FGDE/Diretoria de Escola, da Secretaria 
Municipal de Educação (SEMED), a servidora abaixo citada, do quadro 
de pessoal desta Prefeitura, 
 
ARIENE BEZERRA DE SOUZA 

 Professor Nível Médio 

 Matrícula 084.532-9D 

 Diretora da E. M. Presidente Tancredo Neves. 

 Nível II 

 Anexo III FGDE II 

 A contar de 15.03.2016 

 
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 

 
Manaus, 06 de maio de 2016. 

 
 
 
 
 

SECRETARIA  MUNICIPAL  DE 
MEIO  AMBIENTE  E  SUSTENTABILIDADE 

 
 
ASSOCIAÇÃO DE ESTUDOS BÍBLICOS torna público que recebeu da 
SEMMAS a LMO nº 319/2014-1 sob o processo nº 
2014/15848/15875/00263, que autoriza a Atividade SERVIÇO, com a 
finalidade FUNCIONAMENTO DO SISTEMA SONORO DO TEMPLO 
RELIGIOSO “ASSOCIAÇÃO DE ESTUDOS BÍBLICOS”, com validade 
de 12 MESES, sito na RUA CÁSPIO, Nº 611 – LÍRIO DO VALE, Manaus 
– Amazonas. 
 
 
 
 
 
CEFISSO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA torna público 
que recebeu da SEMMAS a LMI nº 173/2012-3, sob o processo n° 
2012/4933/6187/00618, que autoriza a Atividade RESIDENCIAL 
MULTIFAMILIAR, com finalidade IMPLANTAÇÃO DE UM CONDOMÍNIO 
MULTIFAMILIAR “RESERVA INGLESA CONDOMÍNIO LONDON” – 
LOTE 02, com área de 25.000,00m², SENDO 19.031,52m² PARA O 
EMPREENDIMENTO RESIDENCIAL e 5.968,48m² PARA A FAIXA DE 
SERVIDÃO, com validade de 12 meses, sito na AV. CORONEL 
TEIXEIRA, Nº 6225 - PONTA NEGRA, MANAUS/AM. 
 
 



 

Manaus, quinta-feira, 14 de julho de 2016 
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SECRETARIA  MUNICIPAL  DE  INFRAESTRUTURA 

 
 

ERRATA 
 

Errata da Portaria nº 049/2016 - SEMINF / GS, Publicada 
no DOM nº 3840, página 13 emitida em 02/03/2016. 
 
Onde se lê: 
 
Os efeitos da presente portaria retroagem a data de 15/01/2016, 
 
 
Leia-se: 
 
Os efeitos da presente portaria retroagem a data de 15/12/2015, 
 
 

Manaus, 15 de junho de 2016. 

 
 
 
 
 

INSTITUTO  MUNICIPAL  DE 
PLANEJAMENTO  URBANO 

 
 

EXTRATO 
 
 
ESPÉCIE E DATA: Termo de Contrato nº012/2016, celebrado em 
01/07/2016. 
CONTRATANTES:O Município de Manaus, através do Instituto 
Municipal de Planejamento Urbano-IMPLURB e a empresa PARIKÁ 
SERVIÇOS DE SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO DE OBRA 
LTDA-EPP 
OBJETO: Prestação de serviço de limpeza, conservação e higienização, 
com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos para 
atender a Sede e demais Unidades Administrativas do Instituto Municipal 
de Planejamento Urbano-IMPLURB, na forma identificada no Anexo I 
Termo de Referência do Edital Pregão Presencial nº003/2016-
CL/IMPLURB. 
VALOR: O valor global do presente Termo de Contrato importa a quantia 
de R$ 280.826,88 (duzentos e oitenta mil, oitocentos e vinte e seis reais 
e oitenta e oito centavos). 
PRAZO: O prazo de vigência do presente contrato será de 12 (doze) 
meses a contar da data da assinatura do Termo de Contrato. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes deste Contrato, 
correrão à conta das seguintes dotações Orçamentárias: 560201-
Instituto Municipal de Planejamento Urbano-IMPLURB – Programa de 
Trabalho nº15.122.1105.4065.000 – Manutenção e Conservação de 
Parques - Fonte de Recurso: 021000 - Arrecadação Própria de 
Entidades e Fundos – Natureza da Despesa: 33.90.3702 – Limpeza e 
Conservação, sob a Nota de Empenho nº2016/NE/00305 de 30/06/2016, 
no valor de R$ 2.795,87 (dois mil, setecentos e noventa e cinco reais e 
oitenta e sete centavos). Esta Nota de Empenho refere-se a parcela do 
mês de julho de 2016, as demais parcelas serão liberadas conforme 
disposição do Decreto nº3276/2016. 
560201-Instituto Municipal de Planejamento Urbano-IMPLURB – 
Programa de Trabalho nº15.122.4002.2358.000 – Contratação de 
Serviços Para Manutenção Funcional - Fonte de Recurso: 021000 - 
Arrecadação Própria de Entidades e Fundos – Natureza da Despesa: 

33.90.3702 – Limpeza e Conservação, sob a Nota de Empenho 
nº2016/NE/00306 de 30/06/2016, no valor de R$ 20.606,37 (vinte mil, 
seiscentos e seis reais e trinta e sete centavos). Esta Nota de Empenho 
refere-se a parcela do mês de julho de 2016, as demais parcelas serão 
liberadas conforme disposição do Decreto nº3276/2016. 
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº003/2016/CL/IMPLURB – 
Processo Administrativo nº2016/796/824/002996. 
 

Manaus, 1º de julho de 2016. 

          
 

 
 
 

TERMO DE ACORDO, COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE 
PELA EXECUÇÃO DAS MEDIDAS COMPENSATÓRIAS Nº 0043/2016 
 
JAKS PLÁSTICOS INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA, com sede 
na Rua Barralância n° 84 – Santa Etelvina, CEP n° 69.017 -263, Manaus 
–AM, e devidamente inscrita no CNPJ n° 10.890372/0001-94, neste ato 
representado por seu sócio administrador Luiz Rodrigues Coelho Filho, 
empresário ,casado, portador da cédula de identidade n° 0550407-4 
SSP/AM, e inscrito no CPF n° 161.272.502 – 34,  adiante denominado 
DEVEDOR com OBRIGAÇÃO DE FAZER e INSTITUTO MUNICIPAL 
DE ORDEM SOCIAL E PLANEJAMENTO URBANO – IMPLURB, 
autarquia municipal, órgão da administração indireta, sediado na Av. 
Brasil nº 2971, bairro Compensa, CEP 69035-110, Município de Manaus-
Am, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) do 
Ministério da Fazenda sob o nº. 05.610.385/0001-22, representado neste 
ato pelo Diretor Presidente ROBERTO MOITA, brasileiro, casado, 
portador do CPF nº. 283.823.153-72 e RG nº 18058 – CREA-CE, 
nomeado por força do Decreto de 1° de Janeiro 2013, com publicação 
no Dom nº 3078 de 1° de janeiro de 2013, adiante denominado 
CREDOR na qualidade de planejador, executor, coordenador e 
gerenciador do Plano Diretor Urbano e Ambiental de Manaus e de seus 
instrumentos de controle urbano, de comum acordo, nesta e na melhor 
forma de direito, FIRMAM O PRESENTE INSTRUMENTO, para 
cumprimento de medidas compensatórias, através das seguintes 
cláusulas e condições: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO: O Compromissário DEVEDOR, 
através do presente termo, reconhece expressamente a 
responsabilidade da medida compensatória que será convertida em 
espécie no valor de R$ 2.029,79 (DOIS MIL, VINTE E NOVE REAIS E 
SETENTA E NOVE CENTAVOS), devendo a quantia ser recolhida no 
Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano - FMDU. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DA OBRIGAÇÃO: Esta obrigação origina-se 
do procedimento administrativo nº 2015.00796.00824.0.001085., da 
Decisão CMDU n° 0448/16, registrada na Ata da 23° Reunião Ordinária 
de 15 de Junho de 2016, no qual é definido o objeto da cláusula primeira 
deste termo reconhecendo expressamente a obrigação. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DA DO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA 
OBRIGAÇÃO: A DEVEDORA confessa e assume integral 
responsabilidade pelo CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO definida na 
CLÁUSULA PRIMEIRA, no prazo máximo de 20 (VINTE) dias, 
prorrogáveis mediante prévia justificativa, a contar da publicação deste 
termo no Diário Oficial do Município de Manaus. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DAS PENALIDADES: O presente termo 
importa em confissão irretratável da obrigação de fazer e o atraso no 
cumprimento desta provoca o imediato cancelamento da regularização e 
habite-se de quaisquer projetos ou obras da empresa junto a este 
INSTITUTO, sujeitando-se ainda, às medidas judiciais cabíveis, na forma 
do artigo 247 e seguintes do Código Civil Brasileiro vigente. 
 
CLÁUSULA QUINTA – DISPOSIÇÕES GERAIS: O presente termo 
passa a vigorar a partir da data de sua assinatura, sendo eleito o foro da 
Comarca de Manaus para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do 
mesmo. 



 

Manaus, quinta-feira, 14 de julho de 2016 
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E assim, por estarem justos e acordados, firmam o presente instrumento, 
em três vias de igual teor. 
 

Manaus, 06 de Julho de 2016. 

 
 
 
 

SUPERINTENDÊNCIA  MUNICIPAL  DE 
TRANSPORTES  URBANOS 

 
 

PORTARIA Nº. PR 056/2016 - SMTU 
 

O SUPERINTENDENTE DA SUPERINTENDÊNCIA 
MUNICIPAL DE TRANSPORTES URBANOS – SMTU, no uso de 
atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto de 01 de janeiro de 
2013, 
 

CONSIDERANDO o disposto no artigo 67, da Lei Federal 
nº. 8.666/1993 e os termos do Procedimento Administrativo nº 
2016/14908/14951/00230-SMTU; 
 

R E S O L V E: 
 
I – Constituir Comissão de Sindicância para apuração de 
responsabilidades, em processo acima referenciado, composta pelos 
funcionários abaixo elencados: 
 
1. ALONSO CORREIA LOPES JUNIOR, matrícula 11433 – Presidente 
2. LAERSON ABESS FARAH JÚNIOR, matrícula 10805 – Membro 
3. KEYLI BRASIL FREITAS, matrícula 20207 – Membro 
 

II – O prazo para conclusão dos trabalhos desta comissão 
será de 30 (trinta) dias, contados a partir da data da publicação. 
 

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

Gabinete da Superintendência Municipal de Transportes 
Urbanos – SMTU, em Manaus, 06 de julho de 2016. 
 

 
 
 
 
 

PREFEITURA DE MANAUS 
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES URBANOS 

DEMONSTRATIVO DO VALOR GLOBAL DE PESSOAL ATIVO E 
QUANTITATIVO DE FUNCIONARIOS 

   
  

   
QUADRO DEMONSTRATIVO DO VALOR GLOBAL DE PESSOAL ATIVO DA ADMINISTRAÇÃO 

INDIRETA DO PODER EXECUTIVO – ABRIL/2016 

ORGÃO 

SERVIDORES VALOR (R$) 

EST. CLT. 
SEM 

VÍNCULO 
RDA TOTAL 

FOLHA 
MENSAL 

ENCARGOS 
TOTAL 
FOLHA 

SMTU 
 

189 35 
 

224 967.965,53 270.591,45 1.238.556,98 

TOTAL 
GERAL 

 189 35  224 967.965,53 270.591,45 1.238.556,98 

QUADRO DEMONSTRATIVO DO VALOR GLOBAL DE PESSOAL ATIVO DA ADMINISTRAÇÃO 
INDIRETA DO PODER EXECUTIVO - MAIO/2016 

ORGÃO 

SERVIDORES VALOR (R$) 

EST. CLT. 
SEM 

VÍNCULO 
RDA TOTAL 

FOLHA 
MENSAL 

ENCARGOS 
TOTAL 
FOLHA 

SMTU 
 

189 34  223 1.038.636,00 267.757,64 1.306.393,64 

TOTAL 
GERAL 

 189 34  223 1.038.636,00 267.757,64 1.306.393,64 

 
  

       
QUADRO DEMONSTRATIVO DO VALOR GLOBAL DE PESSOAL ATIVO DA ADMINISTRAÇÃO 

INDIRETA DO PODER EXECUTIVO - JUNHO/2016 

ORGÃO 

SERVIDORES VALOR (R$) 

EST. CLT. 
SEM 

VÍNCULO 
RDA TOTAL 

FOLHA 
MENSAL 

ENCARGOS 
TOTAL 
FOLHA 

SMTU  189 34  223 1.107.301,19 294.250,27 1.401.551,46 

TOTAL 
GERAL 

 189 34  223 1.107.301,19 294.250,27 1.401.551,46 

 

 
 
 
 

MANAUS PREVIDÊNCIA 

 
 

PORTARIA POR DELEGAÇÃO N.º 58/2016 
 

DECLARA convalidação de aposentadoria a 
servidor, na forma que especifica. 

 
O DIRETOR-PRESIDENTE DA MANAUS PREVIDÊNCIA, 

no uso da competência que lhe confere o art. 128, inc. II, da Lei 
Orgânica do Município de Manaus, 

 

CONSIDERANDO a delegação de competência firmada 
pelo Prefeito de Manaus no Decreto nº 3327, de 23 de maio de 2016, 
publicado no DOM nº 3894, e o teor da Portaria n° 074/2016 - MANAUS 
PREVIDÊNCIA de 31.05.2016 publicada no DOM n.º 3902, de 
06.6.2016; 

 

CONSIDERANDO o teor da Decisão nº 819/2015 – TCE – 
SEGUNDA CÂMARA, com Sessão Ordinária Judicante realizada em 11 
de agosto de 2015, que julgou legal a aposentadoria e determinou a 
CONVALIDAÇÃO do Ato aposentatório, no sentido de alterar a 
fundamentação legal utilizada como base para o a concessão do 
benefício ao interessado e a exclusão dos 25% de acréscimo pagos em 
consonância com o art. 28, §9° da Lei 870 de 21 de julho de 2005, e, 

 

CONSIDERANDO a Retificação da Guia Financeira 
elaborada nesta Manaus Previdência, e o que mais consta nos autos do 
Processo protocolado sob o n.º 2015/16568/16596/03856, de 
29.09.2015, resolve: 

 
CONVALIDAR a Portaria por Delegação Nº 6510/2015, de 

04 de novembro de 2015, publicada no DOM Nº 3765, da mesma data, 
que passa a vigorar com a seguinte redação: 

 
APOSENTAR, a contar de 10-7-2014, nos termos do artigo 

6º-A da Emenda Constitucional nº 41, de 2003, com redação dada pela 
Emenda Constitucional nº 70, de 2012, arts. 6º, inc. I, § 4º e 28, §§ 1º e 
5º, da Lei nº 870, de 21 de julho de 2005, combinado com o inc. III, do 
art. 1º, do Decreto nº 8.243, de 29 de dezembro de 2005, o servidor 
ANTÔNIO PAIXÃO DA SILVA, Auxiliar de Serviços Municipais/RDA, 



 

Manaus, quinta-feira, 14 de julho de 2016 
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matrícula 079.152-0 D, do quadro de pessoal da SECRETARIA 
MUNICIPAL DE LIMPEZA PÚBLICA - SEMULSP, com os proventos 
mensais de R$ 1.245,00 (mil duzentos e quarenta e cinco reais) 
discriminados na forma abaixo: 
 

Referência Fundamentação Valor 

Vencimento/RDA Lei n° 286/95 e Lei n° 1.772/13 R$ 415,00 

Salário Produtividade/RDA (200%) Lei n° 175/95 R$ 830,00 

Total dos Proventos R$ 1.245,00 

 
GABINETE DO DIRETOR-PRESIDENTE DA MANAUS 

PREVIDÊNCIA, em Manaus, 24 de junho de 2016. 
 

 
 
 
 
 
 

PORTARIA POR DELEGAÇÃO N.º 062/2016 

 
REVISA aposentadoria na forma que 
especifica. 

 
O DIRETOR-PRESIDENTE DA MANAUS PREVIDÊNCIA, 

no uso da competência que lhe confere o art. 128, inc. II, da Lei 
Orgânica do Município de Manaus, 

 
CONSIDERANDO a delegação de competência firmada 

pelo Prefeito de Manaus no Decreto nº 3327, de 23 de maio de 2016, 
publicado no DOM nº 3894, e o teor da Portaria n° 074/2016 - MANAUS 
PREVIDÊNCIA de 31.05.2016 publicada no DOM n.º 3902, de 
06.6.2016; 

 
CONSIDERANDO o teor do PARECER JURIDICO nº 

703/2016-MANAUSPREV, que opina pela revisão do beneficio de 
aposentadoria para inclusão da averbação de 2.398 dias de contribuição 
prestados a AMAZONPREV e constantes na CTC nº 
20160419.1.003/02, emitida em 19/04/2016 em favor da segurada, 
abaixo identificado, acolhido pelo Gerente Jurídico da Manaus 
Previdência; 

 
CONSIDERANDO o disposto na Planilha de Cálculos dos 

Proventos elaborada pela Manaus Previdência e o que mais consta do 
Processo protocolado sob o n.º 2016/17848/17894/00007 de 04.01.2016, 
resolve 

 
 
REVISAR a Portaria por Delegação nº 5.033/2015, 

publicada no Dom nº 3650, de 19.05.2015, que passa a vigorar com a 
seguinte redação: 

 
 
APOSENTAR, nos termos do artigo 6º, da Emenda 

Constitucional nº 47/2005, c/c artigo nos termos do artigo 6º da EC. nº 
41/2003, c/c artigo 51, da Lei Municipal nº 870, de 21.07.2005, a 
servidora NOEMIA CUNHA REIS, Profissional do Magistério (Professor 
Nível Médio 20H 2-G), matrícula 008.666-5B, do quadro de pessoal da 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED, com os 
proventos mensais de R$ 1.622,24 (um mil,seiscentos e vinte e dois 
reais e vinte e quatro centavos) discriminados na forma abaixo: 
 

Referência Fundamentação Valor 

Subsídio 
Art. 26 c/c Art. 27, II, “b” da Lei nº 

1.126/07. 
R$ 1.622,24 

Valor dos Proventos  R$ 1.622,24 

 
GABINETE DO DIRETOR-PRESIDENTE DA MANAUS 

PREVIDÊNCIA, em Manaus, 28 de junho de 2016. 
 

 

PORTARIA N.º 093/2016-GP/MANAUS PREVIDÊNCIA 
 

O DIRETOR-PRESIDENTE DA MANAUS PREVIDÊNCIA, 
usando das atribuições que lhe são conferidas pela Lei nº 870, de 21 de 
julho de 2005, c/c o art. 7º VI, do Decreto nº. 2.714, de 29 de janeiro de 
2014, c/c art. 22, inciso VI da Lei n.º 1.803, de 29 de novembro de 2013, 

 

CONSIDERANDO os artigos 8º, inciso I, § 1º, 27, inciso II, 
alínea “a”, 41, inciso II e 42 I, todos da Lei Municipal nº 870, de 
21.7.2005, e, 

 

CONSIDERANDO o Parecer Jurídico nº 834/2016- 
PROJUR/MANAUS PREVIDÊNCIA, e demais documentos que instruem 
os autos do processo nº 2016/17848/17894/00808, de 14.06.2016, 

 

CONSIDERANDO o Parecer Técnico n° 0203/2016 – 
AUDIN/MANAUS PREVIDÊNCIA que conclui que o processo está dentro 
das normas de legalidade dos atos de admissão e de concessão da 
pensão; 
 

RESOLVE 
 

I - CONCEDER pensão previdenciária, a contar da data do 
Obito em favor de JUAN DE CASTRO VALENTE CASADO, na 
condição de filho menor da Sra. NIVYA KELLEN DE CASTRO 
VALENTE, falecida em 23.04.2016, ocupante do cargo de PA – Ass. de 
Administrativo A-VI-II matrícula 081.201-3C, do quadro de Pessoal da 
Secretaria Municipal da Mulher, Assistencia Social e Direitos Humanos - 
SEMASDH. 

 

II – DETERMINAR que a pensão corresponda à 
importância de R$ 1.701,50 (um mil, setecentos e um reais e cinqüenta 
centavos) na forma abaixo discriminada: 
 

Referência Fundamentação Valor 

Vencimento Lei n° 286, c/c n° 1.772, de 30/09/2013. R$ 415,00 

Adicional por Tempo de Serviço 
10% 

Art. 203, parágrafo único da Lei n.º 
1.118/71. 

R$ 41,50 

Salario Produtividade – 300%, 
Lei nº. 175, de 10.03.95, e regulamentado 

pelo Art., 9º, do Decreto nº 3.077, de 
31.10.95 

R$ 1.245,00 

TOTAL DA PENSAO R$ 1.701,50 

 

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

Manaus, 30 de junho de 2016. 

 
 
 

 



 

Manaus, quinta-feira, 14 de julho de 2016 
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CONSELHO  MUNICIPAL  DE  CULTURA 

 
ERRATA 

 
ATO: Extrato, publicado no DOM n° 3921 de 01/06/2016, referente a 
aquisição de 1.000 (hum mil) exemplares da obra: Ribeiro Junior – 
Redentor do Amazonas, de exclusividade da contratada, sendo 
celebrado entre o FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA – FMC e a 
empresa E. N. GARCIA. 
JUSTIFICATIVA: Retificação de dados. 
 
ONDE SE LÊ: 
 

por intermédio da dotação orçamentária nº.  13.392.1111.3061339039. 
 
LEIA-SE: 
 

por intermédio da dotação orçamentária nº. 13.392.1111.3061339032. 
 

Manaus, 13 julho de 2016. 

 
 
 

COMISSÃO  MUNICIPAL  DE  LICITAÇÃO 

 
AVISO DE LICITAÇÃO 

 
A COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO da 

PREFEITURA DE MANAUS torna público: 
 

PREGÃO PRESENCIAL N. 107/2016 – (SEMEF) CML/PM. 
Objeto: Registro de Preços para eventual fornecimento de materiais de 
bens imóveis (tinta para pintura) para atender aos órgãos e entidades da 
Administração Pública Direta e Indireta da Prefeitura de Manaus. 
Data e Horário: 29/07/2016 às 09h00. 
 

O Edital estará disponível aos interessados a partir do dia 
18/07/2016 no site sistemas.manaus.am.gov.br ou na COMISSÃO 
MUNICIPAL DE LICITAÇÃO, na Avenida Constantino Nery nº 4080 – 
Chapada, no horário das 8h ás 14h, de segunda-feira a sexta-feira, 
telefone (92) 3215-6375 / 6376. 
 

Manaus, 14 de julho de 2016. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Publicações Diversas 

 
 
JTZ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA torna público que 
recebeu do IPAAM, a Licença de Operação nº 166/15-01, que autoriza a 
operação de uma indústria de montagem de motor de motocicletas e 
motocicletas, localizada na Rua Aninga, nº 610, Bloco 2, Distrito 
Industrial II, Manaus-AM, para Indústria Mecânica com validade de 02 
Anos. 
  

http://sistemas.manaus.am.gov.br/


 

Manaus, quinta-feira, 14 de julho de 2016 
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