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Poder Executivo 

 

 

 

LEI COMPLEMENTAR Nº 007, DE 25 DE JULHO DE 2016 
 

ALTERA a Lei Complementar n. 002, de 16 
de janeiro de 2014, que dispõe sobre o Plano 
Diretor Urbano e Ambiental do Município de 
Manaus e dá outras providências. 

 
O PREFEITO DE MANAUS, no uso das atribuições que 

lhe são conferidas pelo art. 80, inc. IV, da Lei Orgânica do Município de 
Manaus, 

 

 
FAÇO SABER que o Poder Legislativo decretou e eu 

sanciono a seguinte 
 

LEI: 
 

Art. 1.° A Lei Complementar n. 002, de 16 de janeiro de 
2014, passa a vigorar com as seguintes alterações: 

 
“Art. 7.º ..................................... 
 
Parágrafo único. Para efeito de conceituação dos bens 
integrantes do patrimônio natural, são consideradas as 
definições adotadas no Código Florestal, no Código 
Ambiental de Manaus e no Sistema Municipal de Áreas 
Protegidas. 
 
Art. 64 ..................................... 
................................................. 
 
IV – Zona Urbana Leste: abrange o Setor 08 e parte dos 
Setores 06, 07 e 09; Setores 08 e 09 e parte dos Setores 
05, 06 e 07”. 
 
Art. 2.º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de 

sua publicação. 
 
 

Manaus, 25 de julho de 2016. 
 
 

             

LEI COMPLEMENTAR Nº 008, DE 25 DE JULHO DE 2016 
 

ALTERA a Lei Complementar n. 003, de 16 
de janeiro de 2014, que dispõe sobre o 
Código de Obras e Edificações do Município 
de Manaus e dá outras providências. 

 
O PREFEITO DE MANAUS, no uso das atribuições que 

lhe são conferidas pelo art. 80, inc. IV, da Lei Orgânica do Município de 
Manaus, 
 

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

LEI: 
 

Art. 1.° Fica alterada a redação da Lei Complementar n. 003, 
de 16 de janeiro de 2014, passando a vigorar com as seguintes alterações: 

 
“(...) 
 
Art. 4.º (...) 
 
(...) 
 
XCII – (VETADO) 
 
(...) 
 

Art. 20 (...) 
 

(...) 
 

§ 2.º (...) 
 

(...) 
 
II – instalação de combate a incêndio; 
 
III – esgotamento sanitário; 
 
IV – instalação elétrica; 
 
V – instalação hidráulica. 
 
(...) 
 
Art. 26. O órgão municipal competente poderá emitir o 
Alvará de Construção simultaneamente à aprovação, pelo 
prazo máximo de cinco anos, a critério do interessado, de 
acordo com o cronograma de obras apresentado. 
 
§ 1.º A cobrança da taxa do Alvará de Construção far-se-á 
em parcelas semestrais em critério proporcional ao número 
de semestres apresentados no referido cronograma. 
 
§ 2.º (VETADO) 
 

(...) 
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§ 4.º Em caso de descumprimento do cronograma 
apresentado, o interessado deverá exibir novo cronograma 
para continuidade da execução da construção. 
 

(...) 
 

Art. 32 (...) 
§ 1.º Para a obtenção do "Habite-se" de residências 
unifamiliares, independentemente da área de construção, 
deverão ser apresentados os seguintes documentos: 
 
(...) 
 
§ 2.º (...) 
 
(...) 
 
II – certificado de vistoria apresentado pelo Corpo de 
Bombeiros, ou por empresas por este credenciadas ou 
homologadas, referente a instalações preventivas contra 
incêndio e pânico, na forma da legislação própria, para as 
edificações acima de 750m² (setecentos e cinquenta 
metros quadrados) de área construída, inclusive de uso 
residencial multifamiliar, à exceção das atividades que 
necessitam de EIV; 
 
(...) 
 
Art. 35 (...) 
 
(...) 
 
§ 2.º (VETADO) 
 
(...) 
 
Art. 38 (...) 
 
(...) 
 
V – (...) 
 
(...) 
 
d) obra irregular, executada sem projeto aprovado ou em 
desacordo com este. 
 
(...) 
 
Art. 41 (...) 
 
§ 1.º (...) 
 
(...) 
 
XI – ausência de tapume ou tapume irregular, executado 
sem o devido licenciamento: cinco UFMs; 
 
(...) 

 
XIII – utilização de qualquer parte do logradouro público 
para operações de carga, descarga e deposição, mesmo 
que temporárias, de materiais de construção, instalação de 
canteiro de obras ou construções transitórias: dez UFMs; 

 
Art. 58 (...) 

 
(...) 

 
§ 5.º As edificações localizadas no Subsetor Sítio Histórico 
e as edificações horizontais localizadas no Subsetor 
Centro Antigo serão dispensadas de apresentação de 
afastamentos frontais e laterais, devendo, no entanto, o 
afastamento de fundos ser de 5 (cinco) metros e o 
coeficiente máximo de aproveitamento de 2 (dois) metros. 

§ 6.º As edificações verticais localizadas no Subsetor 
Centro Antigo deverão obedecer aos mesmos parâmetros 
urbanísticos estabelecidos no Plano Diretor e Leis 
Complementares para o Setor Urbano 1. 
 
(...) 
 
Art. 76 (...) 
 
(...) 
 
VI – as vagas poderão ser previstas sem área de manobra, 
desde que haja expresso compromisso do responsável 
quanto à sua manutenção enquanto perdurar a atividade, 
sob pena de cancelamento do seu alvará, no caso das  
atividades econômicas. 
 
Parágrafo único. Será permitida a execução de rampas 
de acesso de veículos sobre passeio público, com 
desnível de até 20 (vinte) centímetros, devendo ser 
executada de forma a não criar um degrau na mesma, 
nos termos das normas técnicas brasileiras específicas 
sobre o assunto. 
 
Art. 77 (...) 
 
Parágrafo único. As edificações localizadas no Subsetor 
Sítio Histórico e as edificações horizontais localizadas no 
Subsetor Centro Antigo serão dispensadas de 
apresentação de vagas de garagem e de estacionamento, 
à exceção daquelas atividades cuja exigência de vagas 
está prevista no Anexo IX da Lei de Uso e Ocupação do 
Solo. 
 
(...) 
 
Art. 81. Será admitida a localização de vagas de garagem 
para guarda de veículos nos subsolos das edificações, que 
poderão ocupar toda a área do terreno, à exceção da área 
correspondente ao afastamento frontal mínimo e taxa de 
permeabilidade definidos na Lei de Uso e Ocupação do 
Solo para o imóvel. 
 
(...) 
 
§ 3.º (VETADO) 
 
(...) 
 
Art. 83 (...) 
 
 
I – nenhum elemento construtivo poderá avançar sobre a 
superfície, o espaço aéreo ou o espaço subterrâneo dos 
logradouros públicos ou dos imóveis vizinhos, tomando-se 
como referências os alinhamentos oficiais dos logradouros 
públicos e os limites dos lotes contíguos, sob pena de 
multa de doze UFMs; 
 
II – fica proibido o despejo de águas pluviais recolhidas no 
espaço aéreo dos lotes, inclusive de beirais, diretamente 
nos logradouros públicos e nos imóveis vizinhos, devendo 
estas serem conduzidas por meio de dutos próprios à rede 
pública de drenagem ou servidões oficiais internas dos 
quarteirões, quando existirem, sob pena de multa de 
quatro UFMs; 
 
III – fica proibido o despejo de águas servidas provenientes 
de banheiros, cozinhas, lavanderias dentre outros, 
diretamente nos logradouros públicos e nos imóveis 
vizinhos, devendo estas serem conduzidas por meio de 
dutos próprios à rede pública de esgotamento sanitário ou 
sistema de tratamento pertinentes ao local, sejam estes 
fossas e sumidouros, filtros anaeróbicos ou estação de 
tratamento, sob pena de multa de doze UFMs; 
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IV – deverão ser observadas as disposições contidas na Lei de 
Uso e Ocupação do Solo, referente à área mínima permeável 
do terreno para drenagem natural de águas pluviais 
precipitadas no imóvel, sob pena de multa de quatro UFMs; 
 
(...) 
 
X – nos estabelecimentos que abriguem atividades 
capazes de produzir ruído, com som amplificado, em áreas 
residenciais, é obrigatório o isolamento acústico dos 
respectivos recintos e o licenciamento ambiental; 
XI – é obrigatória a manutenção e limpeza dos lotes 
vazios, assim como seu fechamento com muros ou cercas, 
para garantir a segurança dos imóveis lindeiros, sob pena 
de multa de dez UFMs. 
 
(...) 
 
Art. 89 (...) 
 
(...) 
 
IV – escolas, creches, auditórios, cinemas, teatros, casas de 
espetáculos, estádios de esportes, templos religiosos, 
penitenciárias e outros locais sujeitos à aglomeração de pessoas. 
 
Parágrafo único. O projeto e a instalação de para-raios 
atenderá às normas técnicas brasileiras específicas  sobre 
o assunto – Sistema de Proteção contra Descargas. 
 
Art. 101 (...) 
 
I – revogado 
 
(...) 
 
Art. 102 (...) 
 
(...) 
 
§ 2.º (...) 
I – poderão ser agrupadas até o limite de 60 (sessenta) metros, 
atendidos os demais índices urbanísticos previstos para o lote, 
tais como afastamentos, CAMT e taxa de permeabilidade; 
 
(...) 
 
Art. 104 (...) 
 
(...) 
 
IV – disponham de vagas para estacionamento de veículos 
para moradores, na proporção estabelecida no Anexo IX da Lei 
de Uso e Ocupação do Solo, e para visitantes, devendo, ainda, 
ser obedecido o mínimo de uma vaga a cada 10m² (dez 
metros quadrados) de área útil do salão de festas; 
 
(...) 
 
Art. 105. Na implantação de condomínios de unidades 
autônomas verticais, deverão ser observados os seguintes 
parâmetros: 
 
(...) 
 
II – (...) 
 
(...) 
 
b) devem atender às seguintes dimensões mínimas: 

 
DIMENSIONAMENTO DO SISTEMA VIÁRIO DOS CONDOMÍNIOS 

VIAS FAIXA PASSEIO 

Principal 2,00 x 3,20 2,00 x 1,50* 

Secundária 2,00 x 3,00 2,00 x 1,50* 

Manobra 5,0 1,20** 

* em casos específicos poderão ser adotados apenas 1 
(um) único passeio, desde que seja garantida  
total acessibilidade aos pedestres, proporcionando  
acesso seguro a todas as áreas comuns e unidades 
autônomas. 
 
** é permitida a previsão de faixa de circulação de 
pedestres compartilhada com veículos sobre a faixa de 
tráfego, desde que devidamente sinalizada. 
 
(...) 
 
III – disponham de vagas para estacionamento de  
veículos na proporção de uma vaga para cada  
unidade residencial, para uso dos moradores, e de uma 
vaga para cada oito unidades residenciais, para uso de 
visitantes, além de atender ao artigo 81 desta Lei 
Complementar; 
 
(...) 
 
VI – Para os casos em que haja previsão de salão  
de festas, deverá, ainda, ser obedecido o mínimo  
de uma vaga a cada 10m² (dez metros quadrados) de área 
útil. 
 
(...) 
 
Art. 109. O licenciamento de grupamento de edificações 
em terrenos com mais de 40.000 m² (quarenta mil metros 
quadrados) dependerá de cessão gratuita ao Município de 
um lote destinado ao equipamento comunitário, atendidas 
ainda as seguintes condições: 
 
(...) 
 
V – ser entregue cercado de forma a impedir a ocupação 
irregular. 
 
(...) 
 
Art. 120 (...) 
 
(...) 
 
VI – revogado 
 
(...) 
 
Art. 125. A interligação de níveis diferentes ou pavimentos, 
limitados a dois por edificação, será feita por meio de 
rampas com declividade definida em norma técnica 
específica.” 
 
 
Art. 2.º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de 

sua publicação. 
 
 

Manaus, 25 de julho de 2016. 
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LEI COMPLEMENTAR Nº 009, DE 25 DE JULHO DE 2016 
 

ALTERA a Lei Complementar n. 005, de 16 
de janeiro de 2014, que dispõe sobre o 
Código de Posturas do Município de Manaus 
e dá outras providências. 

 
O PREFEITO DE MANAUS, no uso das atribuições que 

lhe são conferidas pelo art. 80, inc. IV, da Lei Orgânica do Município de 
Manaus, 

 

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

LEI: 
 

Art. 1.° Fica alterada a redação da Lei Complementar n. 005, 
de 16 de janeiro de 2014, passando a vigorar com as seguintes alterações: 

 
“(...) 
 
Art. 5.º (...) 
 
Parágrafo único. As atividades do Sistema de 
Fiscalização de Posturas Municipais serão desenvolvidas 
com base nos seguintes instrumentos: 
I – Normas integrantes do conjunto de posturas municipais; 
II – Cadastro Imobiliário (NR); 
III – Cadastro Mobiliário (NR); 
IV – Cadastro de Logradouros Públicos; 
V – Plano Diretor Urbano e Ambiental de Manaus (NR); 
VI – Lei de Uso e Ocupação do Solo; 
VII – Cadastro Municipal de Publicidade; 
VIII – Demais sistemas de informação e processos 
relacionados às posturas municipais. 
 
Art. 6.º (...) 
 
§ 1.º Caso seja observada qualquer irregularidade, o 
representante do órgão ou entidade fiscalizadores deverão 
determinar as providências cabíveis e, conforme o caso, 
proceder à notificação preliminar ou lavrar o competente 
Auto de Infração, na forma prevista neste Código, para que 
o interessado tome imediato conhecimento da ocorrência. 
 

§ 2.º As vistorias necessárias à emissão de licenças e de 
autorizações de funcionamento poderão ser realizadas 
após o início de operação do estabelecimento quando a 
atividade, por sua natureza, comportar baixo grau de risco, 
mediante assinatura de Termo de Ciência e 
Responsabilidade do Empresário ou Responsável Legal. 
 
Art. 7.º Qualquer atividade ou estabelecimento comercial, 
industrial, de prestação de serviços ou similar poderá 
instalar-se ou ser exercida no município de Manaus, de 
forma fixa ou provisória, desde que tenha recebido do 
Poder Executivo Municipal o devido Alvará de Localização 
e Funcionamento ou autorização. 
(...) 
 
§ 6.º O Alvará de Funcionamento Provisório poderá ocorrer 
mediante requerimento via internet e poderá ser emitido 
automática e eletronicamente, sempre que as atividades 
econômicas não representarem risco relativo à segurança 
sanitária, ambiental e apresentarem prevenção contra 
incêndios, atendendo as exigências da Lei Complementar n. 
123, de 14 de dezembro de 2006, que institui o Estatuto 
Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte. 
 
Art. 8.º O procedimento de concessão do Alvará de 
Funcionamento no âmbito do município de Manaus será 
realizado de forma presencial ou pela rede mundial de 
computadores, visando a atender o que estabelece as 
diretrizes e os procedimentos para a simplificação e integração 
do processo de registro e legalização de empresários e de 
pessoas jurídicas. Para a expedição do Alvará, será necessária 
a apresentação dos seguintes documentos: 

(...) 
 
§ 1.º O Alvará de Funcionamento Provisório ou Definitivo 
será concedido seguindo a natureza da atividade 
pretendida, o porte, o grau de risco e a localização, 
conforme regulamento. 
 
§ 2.º O Alvará de Funcionamento Provisório será 
concedido para atividades econômicas de baixo risco, 
assim entendidas as atividades definidas em ato próprio do 
Poder Executivo, que permitem o início de operação do 
estabelecimento sem a necessidade de realização de 
vistoria para a comprovação prévia do cumprimento de 
exigências, por parte dos órgãos e das entidades 
responsáveis pela emissão de licenças e autorizações de 
funcionamento. 
 
§ 3.º O Alvará de Funcionamento será concedido para 
atividades econômicas de alto risco, assim entendidas 
aquelas atividades definidas em ato próprio do Poder 
Executivo, que exigem vistoria prévia por parte dos órgãos 
e das entidades responsáveis pela emissão de licenças e 
autorizações, antes do início do funcionamento da 
empresa. 
 
§ 4.º Nos loteamentos aprovados, nas vilas, nos 
condomínios de unidades autônomas e nas edificações 
residenciais multifamiliares, as Atividades Tipo 1 e 2, além 
dos documentos constantes do inciso I deste artigo, 
necessitarão da anuência de mais de cinquenta por cento, 
dos vizinhos localizados num raio de 150 (cento e 
cinquenta) metros ou, para os casos dos condomínios de 
unidades autônomas, aprovação em Assembleia para o 
uso em questão. 
 
§ 5.º As Atividades Tipo 3, para emissão da Certidão de 
Uso do Solo, em imóveis localizados em loteamentos 
aprovados, vilas, condomínios de unidades autônomas e 
edificações residenciais multifamiliares, necessitarão: 
I – da anuência de mais de cinquenta por cento dos 
vizinhos localizados num raio de 150 (cento e cinquenta) 
metros ou, para os casos dos condomínios de unidades 
autônomas, aprovação em Assembleia para o uso em 
questão; 
II – de prévia e expressa aprovação de alteração de uso do 
solo, por parte do Conselho Municipal de Desenvolvimento 
Urbano (CMDU), baseada em parecer da Comissão 
Técnica de Planejamento e Controle Urbano (CTPCU). 
 
§ 6.º Em qualquer hipótese, o imóvel deverá estar 
devidamente registrado na Prefeitura de Manaus, no 
Cadastro Imobiliário. 
 
§ 7.º A isenção ou imunidade tributária, de qualquer 
natureza, não implica dispensa da Licença. 
 
§ 8.º A concessão da licença poderá ser condicionada à 
execução de reformas ou instalações, que serão 
determinadas pela Prefeitura, de forma a garantir as 
exigências legais. 

 
§ 9.º Na hipótese de alteração de atividades já licenciadas 
tipo 1 e 2 para atividades igual ou superior a do tipo 3, 
deverá ser apresentada a respectiva certidão de uso do 
solo. 
 
§ 10. Visando a promover a desburocratização do 
licenciamento de atividades econômicas, o Município, por 
meio de legislação específica, poderá instituir, por prazo 
determinado, Alvará de Funcionamento para atividades 
comerciais, industriais e de prestação de serviço a serem 
exercidas em áreas não residenciais cuja edificação se 
encontre em situação irregular já consolidada, desde que 
o uso seja permitido pela Lei de Uso e Ocupação do 
Solo. 
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Art. 9.º (...) 
 
Parágrafo único. O Corpo de Bombeiros terá acesso a 
todas as informações relativas às concessões de Alvará de 
Funcionamento das atividades. 
 
Art. 10. (...) 
(...) 
 
§ 2.º (...) 
(...) 
 
IV – o prazo para a regularização da situação constatada 
será fixado pelo fiscal por período não excedente a trinta 
dias corridos, podendo ser prorrogado a critério da 
administração quando devidamente fundamentado. 
(...) 
 
Art. 20. No caso de não ser reclamado e retirado dentro de 
quinze dias úteis, o objeto da apreensão será doado a 
instituições públicas que dele necessitem ou vendido em 
leilão público pela Prefeitura, com a observância das 
seguintes regras: 
(...) 
 
Art. 30. (...) 
(...) 
 
§ 1.º Sem prejuízo das multas aplicáveis, o órgão 
fiscalizador poderá requisitar o concurso de força policial, a 
fim de dar cumprimento às ações previstas neste artigo. 
 
§ 2.º (VETADO) 
 
Art. 31. (VETADO) 
(...) 
 
Art. 32. (VETADO) 
(...) 
 
Art. 48. (...) 
(...) 
 
§ 2.º O pedido de autorização precária para colocação de 
mesas nas calçadas deverá ser acompanhado do Alvará 
de Funcionamento, condizente com a atividade em 
funcionamento, e de uma planta de localização do 
estabelecimento, indicando a testada, a largura do passeio, 
o número e a disposição das mesas e cadeiras. 
(...) 
 
Art. 55. (...) 
(...) 
 
§ 2.º Também são considerados como mobiliários urbanos, 
para efeitos desta norma, os engenhos publicitários. 
(...) 
 
Art. 58. (...) 
(...) 
 
Parágrafo único. Nos casos dos incisos II e V, poderá 
haver instalação dos engenhos desde que devidamente 
autorizado pelo órgão público responsável pela área objeto 
da intervenção. 
(...) 
 
Art. 61 (...) 
(...) 
 
XXIII – Empena: equipamento publicitário confeccionado 
em material flexível, apoiado em estrutura metálica, com 
iluminação própria, fixado na empena cega de edifícios e 
destinado à veiculação de anúncios. 
(...) 

§ 4.º Antes do pedido definitivo de licença, poderá ser 
solicitado estudo de viabilidade de instalação, com 
pagamento de taxas de análise e de vistoria, em pedido 
próprio, informando tipo do engenho, tamanho, croquis 
com local e posicionamento. 
(...) 
 
Art. 62. Em função de sua complexidade e para garantia 
da segurança, a instalação de engenhos publicitários, 
como outdoor, painel luminoso, backligth, frontlight, 
painel multifacetado e eletrônicos publicitários, em área 
pública ou privada, será realizada por empresas inscritas 
no Cadastro Municipal de Publicidade, pelo órgão 
municipal competente. 
 
Art. 63. O licenciamento do engenho publicitário será 
promovido a pedido do interessado, obtendo a respectiva 
autorização com prazo de vigência de até doze meses, a 
contar da data de expedição da licença. 
 
§ 1.º Qualquer alteração na dimensão ou estrutura de 
sustentação do engenho publicitário implica a exigência de 
imediata solicitação de nova licença. 
(...) 
 
Art. 64 (...) 
I – a placa de identificação da atividade do 
estabelecimento, quando fixada na fachada do imóvel, 
desde que não contenha marcas, desenhos e ilustrações 
referentes a produtos de terceiros; 
(...) 
 
VI – as placas originadas por imposição legal Federal, 
Estadual e Municipal; 
(...) 
 
Art. 65 (...) 
(...) 
 
XI – pintura publicitária: anúncio aplicado diretamente 
sobre muros, paredes, fachadas, toldos de edificações e 
nas superfícies externas das bancas de revista; 
 

XII – inflável: equipamento publicitário confeccionado em 
material sintético, inflável, para divulgação de eventos, 
propaganda ou anúncio; 
 

XIII – faixa: equipamento publicitário confeccionado em tira 
horizontal e tecido ou material flexível fixado nas laterais e 
destinado à veiculação de eventos; 
 

XIV – banner: equipamento publicitário confeccionado em 
tira horizontal e tecido ou material flexível fixado na 
extremidade superior e destinado à veiculação de eventos; 
 

XV – outdoor: equipamento publicitário composto por 
painel rígido para fixação de cartazes substituíveis, dotado 
ou não de iluminação própria, destinado à veiculação de 
anúncios e serviços. 
(...) 
 
§ 2.º Revogado 
(...) 
 
Art. 67 (...) 
(...) 
 
II – cópia de documentação comprobatória da propriedade 
ou posse do imóvel onde será implantado o referido 
engenho, na frente ou dentro. 
(...) 
 
Art. 69 (...) 
I – leitos dos rios, igarapés, nascentes e praias, devendo 
obedecer à legislação ambiental quanto à Área e Proteção 
Permanente (APP); 
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(...) 
 
VI – obras públicas de arte, tais como pontes, viadutos, 
ainda que de domínio estadual e federal, bem como em 
uma distância mínima de 200 (duzentos) metros a partir do 
limite do eixo central dos mesmos; 
(...) 
 
XV – rotatórias no raio de 250 (duzentos e cinquenta) metros, a 
partir do eixo central da circunferência das mesmas; 
(...) 
 
XVII – nos casos de painéis tipo frontlight, painel 
eletrônico e similar com distância inferior a 200  
(duzentos) metros contados a partir do eixo central de cada 
painel. 
(...) 
 
Art. 76 (...) 
 
I – cada painel deverá ser executado em estrutura 
metálica, com ou sem iluminação, e com moldura de 20 
(vinte) a 25 (vinte e cinco) centímetros; 
 
II – terá no máximo 3 (três) metros de altura por 9 (nove) 
metros de largura, incluída a moldura na cor característica de 
cada empresa, e distanciamento em relação ao chão não 
superior a 4 (quatro) metros, devendo ainda ser respeitado o 
distanciamento mínimo de 2 (dois) metros da rede elétrica, 
podendo ser autorizada a união de dois engenhos, 
provisoriamente, em prazo não superior a trinta dias; 
 
III – será admitido grupo de, no máximo, quatro painéis 
consecutivos e alinhados, sendo aceito, no máximo, um grupo 
de painéis por face de quadra a cada 300 (trezentos) metros; 
 
IV – a instalação do engenho de que trata este artigo, 
seja em área pública ou particular, deverá guardar, em 
relação ao meio-fio, área de segurança mínima de 3 
(três) metros; 
(...) 
 
Art. 78 (...) 
(...) 
 
Parágrafo único. Os responsáveis pelos engenhos citados 
no caput deste artigo poderão colocá-los mediante 
autorização do órgão competente pelo período máximo de 
quinze dias antes e retirá-los até vinte e quatro horas 
depois do evento ao qual se destina. 
(...) 
 
Art. 80. Em obra de construção civil particular ou pública, 
os anúncios indicativos e publicitários instalados em área 
livre ou tapumes sujeitam-se ao licenciamento previsto 
nesta Lei, devendo atender às seguintes condições: 
 
Art. 96 (...) 
(...) 
 
§ 3.º A autorização para instalação de circos e parques de 
diversões deverá ser precedida de análise de viabilidade 
urbanística. 
 
§ 4.º Para a instalação de quaisquer das atividades 
listadas no § 3.º, em corredor urbano, deverá ser obtida 
prévia anuência do órgão de trânsito. 
(...) 
 
Art. 118. A emissão do Alvará de Funcionamento fica 
condicionado à apresentação dos seguintes documentos: 
(...) 
 
III – revogado 
(...) 

Art. 121. Qualquer atividade econômica nos logradouros 
de Manaus só poderá ser exercida mediante autorização 
da Prefeitura, por meio do órgão ou entidade 
competente, nos termos da Lei Complementar, sob pena 
de demolição administrativa em quarenta e oito horas, 
caso não atendida a notificação para retirada voluntária 
do mobiliário.” 
 
Art. 2.º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de 

sua publicação. 
 
 

Manaus, 25 de julho de 2016. 
 

              
 
 
 
 

 
 

LEI Nº 2.152, DE 25 DE JULHO DE 2016 
 
 

DISPÕE sobre a criação da Comissão de 
Fiscalização e Acompanhamento das Ações 
de Execução dos Contratos de Concessão 
Administrativa no âmbito da Secretaria 
Municipal de Saúde e dá outras providências. 

 
 

O PREFEITO DE MANAUS, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas pelo art. 80, inc. IV, da Lei Orgânica do Município de 
Manaus, 

 
FAÇO SABER que o Poder Legislativo decretou e eu 

sanciono a seguinte 

 
LEI: 

 
Art. 1.º Fica o Poder Executivo autorizado a instituir a 

Comissão de Fiscalização e Acompanhamento das Ações de Execução 
dos Contratos de Concessão Administrativa celebrados pela Prefeitura 
Municipal de Manaus por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde, 
regidos pela Lei Federal n. 11.079, de 30 de dezembro de 2004, e pela 
Lei Municipal n. 1.333, de 19 de maio de 2009. 

 
Parágrafo único. Caberá à Secretaria Municipal de Saúde 

adotar as providências para instalação, designação dos membros e para 
o apoio técnico-administrativo necessário ao desempenho das 
competências da Comissão de Fiscalização referida no caput deste 
artigo. 

 
Art. 2.º A Comissão de Fiscalização e Acompanhamento 

das Ações de Execução dos Contratos de Concessão Administrativa 
deverá acompanhar a execução dos Contratos n. 029/2012 e n. 
030/2012, firmados com a Prefeitura Municipal de Manaus por 
intermédio da Secretaria Municipal de Saúde, no que diz respeito à 
manutenção preventiva e corretiva das Unidades Básicas de Saúde da 
Família, precedida da prestação dos serviços de construção e 
fornecimento de equipamentos e mobiliário. 
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Parágrafo único. Para os efeitos do que dispõe o caput 
deste artigo, considera-se acompanhamento contratual a coordenação e 
execução das etapas de implantação, monitoramento, avaliação, 
fiscalização e atesto das notas fiscais dos serviços prestados pelas 
concessionárias, estabelecendo que serão necessárias, no mínimo, quatro 
assinaturas dos servidores designados para fins de atesto das notas 
fiscais. 

 
Art. 3.º A Comissão de Fiscalização e Acompanhamento 

das Ações de Execução dos Contratos de Concessão Administrativa, 
instituída pelo artigo 1.º, será composta por um presidente e cinco 
membros, sendo todos integrantes da estrutura organizacional da 
Secretaria Municipal de Saúde. 

 
Art. 4.º Aos integrantes da Comissão de Fiscalização e 

Acompanhamento será atribuído o pagamento de gratificação nos 
seguintes valores: presidente, R$ 2.000,00 (dois mil reais); e membro, 
R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais). 

Parágrafo único. As despesas decorrentes desta Lei 
correrão à conta das dotações orçamentárias da Secretaria Municipal de 
Saúde (SEMSA). 

 
Art. 5.º A Comissão de Fiscalização e Acompanhamento 

das Ações de Execução dos Contratos de Concessão Administrativa 
apresentará ao Secretário Municipal de Saúde relatório mensal das 
atividades desenvolvidas. 

 
Art. 6.º A Comissão será extinta automaticamente com o 

término dos contratos de que trata o art. 2.º. 
Parágrafo único. O mandato dos membros da Comissão 

de que trata esta Lei será de doze meses, sendo sua composição e 
eventual alteração formalizada por ato do Prefeito Municipal. 

 
Art. 7.º Esta Lei entra em vigor na data de sua  

publicação. 
 

 
Manaus, 25 de julho de 2016. 

 

 
 

 
 
 
 

LEI Nº 2.153, DE 25 DE JULHO DE 2016 
 

ALTERA a Lei n. 1.837, de 16 de janeiro de 
2014, que dispõe sobre as Áreas de Especial 
Interesse Social previstas no Plano Diretor 
Urbano e Ambiental do Município de Manaus 
e dá outras providências. 

 
O PREFEITO DE MANAUS, no uso das atribuições que 

lhe são conferidas pelo art. 80, inc. IV, da Lei Orgânica do Município de 
Manaus, 

 
FAÇO SABER que o Poder Legislativo decretou e eu 

sanciono a seguinte 

LEI: 
 

Art. 1.° A Lei n. 1.837, de 16 de janeiro de 2014, passa a 
vigorar com as seguintes alterações: 

 
“Art. 11........................................ 
................................................... 
III – devem ser resguardados os espaços necessários à 
implantação dos afastamentos e a taxa de permeabilidade; 
IV – quanto às vagas de estacionamento: deverá atender 
ao determinado no Código de Obras e Edificações do 
Município de Manaus, excetuados os casos a seguir: 
 
a) as residências unifamiliares deverão ter, no mínimo, 
uma vaga de garagem; 
b) os empreendimentos em forma de vila e casas 
geminadas limitados até dez unidades deverão obedecer a 
uma vaga de veículo a cada duas unidades, não sendo 
necessárias vagas para visitantes; 
c) os empreendimentos multifamiliares deverão dispor de uma 
vaga de visitante para cada dezesseis unidades habitacionais. 
 
V – para edificações de até dois pavimentos, em lotes de 
esquina, deverá ser previsto para uma das testadas o 
afastamento frontal mínimo e, para outra testada, o 
afastamento equivalente ao lateral; 
 

VI – no caso de previsão de aberturas laterais para 
edificações de até dois pavimentos, deverá ser atendido o 
afastamento equivalente ao de fundos, conforme a 
quantidade de pavimentos. 
 

Art. 14....................................... 
.................................................. 
§ 3.º As regras previstas neste artigo poderão ser 
aplicadas às construções que estejam inseridas em 
programas governamentais do Plano Nacional de 
Habitação Urbana (PNHU), prevalecendo estes parâmetros 
aos do zoneamento em razão do interesse público. 
 

Art. 51...................................... 
.................................................. 
I – as AEIS serão definidas com base, prioritariamente, em 
um dos princípios a seguir:” 
 

Art. 2.º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

 

Manaus, 25 de julho de 2016. 

                     
 

 
 

LEI Nº 2.154, DE 25 DE JULHO DE 2016 
 

ALTERA a Lei nº 1.838, de 16 de janeiro de 
2014, que dispõe sobre as Normas de Uso e 
Ocupação do Solo no município de Manaus e 
dá outras providências. 

 

O PREFEITO DE MANAUS, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas pelo art. 80, inc. IV, da Lei Orgânica do Município de 
Manaus, 



 

Manaus, segunda-feira, 25 de julho de 2016 
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FAÇO SABER que o Poder Legislativo decretou e eu 
sanciono a seguinte 
 

LEI: 
 

Art. 1.° Fica alterada a redação da Lei n. 1.838, de 16 de 
janeiro de 2014, passando a vigorar com a seguinte redação: 

 
(...) 
 
Art. 5.º (...) 
 
I – (...) 
 
(...) 
 
c) Subsetor Centro Antigo: compreendido entre a Rua 
Leonardo Malcher e a orla fluvial, limitado esse espaço, à 
direita, pelo igarapé de São Raimundo e, à esquerda, pelo 
igarapé de Educandos, tendo como referência a Ponte 
Benjamin Constant. 
 
(...) 
 
XI – (...) 
 
a) (...) 
 
(...) 
 
25. revogado 
 
(...) 
 
XII – (...) 
 
a) (...) 
 
(...) 
 
14. Av. Guilherme Paraense, antigas Ruas Principal e C-1 
do Loteamento Parque Residencial Adrianópolis. 
(...) 
 
XV – Setor Urbano 15: unidade de uso diversificado, com 
verticalização baixa e densidade média, manutenção das 
atividades existentes, integração de atividades comerciais, 
de serviços e industriais, compatíveis com o uso 
residencial, condicionados à preservação dos recursos 
naturais, compreendendo o bairro Ponta Negra e, ainda, 
serviços especialmente voltados à atividade de marinas ou 
outras atividades de turismo, recreação e lazer, de mesma 
natureza e apoio ao transporte fluvial, nos termos do 
Anexo IV: 
(...) 
 
Art. 36. (...) 
 
(...) 
 
§ 2.º (VETADO) 
 
§ 3.º (VETADO) 
 
§ 4.º (VETADO) 
 
§ 5.º Passam a ser considerados Eixos de Atividades as 
ruas, avenidas e similares que tenham regularizado 
cinquenta por cento de estabelecimentos comerciais, de 
serviços ou industriais, ainda que de maneira compatível 
com o uso residencial. 
 
(...) 
 
Art. 40 (...) 

(...) 
 
§ 2.º A classificação das atividades do uso comercial, de 
serviços e industrial será definida em Decreto do Poder 
Executivo. 
 
(...) 
 
Art. 42. (...) 
 
I – empreendimentos sujeitos à elaboração do EIA e 
respectivo RIMA, conforme estabelecido no § 2.º do artigo 
98 desta Lei; 
 
(...) 
 
Art. 44. (...) 
 
(...) 
 
§ 5.º Quando o raio de que trata o caput atingir 
empreendimentos multifamiliares, será levada em 
consideração a quantidade de vagas relativas às torres ou 
aos lotes compreendidos neste raio. 
 
§ 6.º O raio de que trata o caput deste artigo será 
estabelecido tomando como referência central a localização 
dos tanques de armazenamento de combustíveis. 
 
Art. 45. Revogado 
 
I – revogado 
II – revogado 
 
(...) 
 
Art. 57 (...) 
 
(...) 
 
§ 3.º Considera-se atividade regularmente implantada 
aquela cuja instalação foi licenciada no local pelo Município 
mediante Alvará de Funcionamento Definitivo. 
 
(...) 
 
Art. 60. Consideram-se instalações desconformes aquelas 
preexistentes à vigência desta Lei, que tenham sido 
instaladas em logradouros públicos sem a prévia autorização 
do órgão municipal competente, e que não atendam às 
exigências urbanísticas estabelecidas nesta Lei. 
 
Parágrafo único. As instalações desconformes ficam sujeitas 
à apresentação ao órgão municipal competente de uma 
proposta de abrandamento do grau de desconformidade e de 
uma avaliação, pelo Sistema Municipal de Planejamento, de 
condições e prazos para sua adaptação. 
 
Art. 74 (...) 
 
(...) 
 
§ 2.º Nos corredores urbanos, será exigido afastamento 
frontal mínimo de 8 (oito) metros, inclusive no subsolo, 
visando às áreas de manobra de veículos e ao aumento da 
caixa viária até que seja implantado o Plano de 
Alinhamento e Passeio. 
 
§ 3.º Nos eixos de atividades com características de vias 
coletoras, a serem definidas por resolução do Conselho 
Municipal de Desenvolvimento Urbanos (CMDU), será exigido 
afastamento frontal mínimo de 6,50 m (seis metros e 
cinquenta centímetros), inclusive no subsolo, visando às 
áreas de manobra de veículos e ao aumento da caixa viária 
até que seja implantado o Plano de Alinhamento e Passeio. 
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(...) 
 
Art. 77. (...) 
 
(...) 
 
§ 1.º Os imóveis situados no Subsetor Centro Antigo e 
Sub-setor Sítio Histórico  estão isentos da Taxa de 
Permeabilização Mínima. 
 
§ 2.º A Taxa de Permeabilização Mínima para todos os 
demais imóveis será de quinze por cento, inclusive para 
lotes em loteamentos e condomínios de unidades 
autônomas, por ocasião do seu licenciamento. 
 
(...) 
 
§ 5.º Os loteamentos e condomínios de unidades 
autônomas deverão atender à taxa de permeabilidade nas 
áreas comuns na aprovação do projeto. 
 
(...) 
 
Art. 91. Os imóveis localizados no Subsetor Sítio  
Histórico e Centro Antigo são dispensados das vagas de 
garagem e estacionamento indicadas no Anexo IX desta 
Lei. 
 
(...) 
 
Art. 93. (...) 
 
§1.º (...) 
 
(...) 
 
IV – revogado 
V – revogado 
(...) 
XIII – revogado 
(...) 
XV – revogado 
XVI – estacionamento comercial, coberto ou descoberto 
para mais de cem carros; 
XVII – revogado 
XVIII – revogado 
XIX – revogado 
XX – motel com área de terreno igual ou superior a 1.000 
m² (mil metros quadrados); 
XXI – indústrias, tipo 4 e tipo 5; 
 
(...) 
 
Art. 100. (...) 
 
Parágrafo único. (VETADO) 
 
Art. 101. (...) 
 
(...) 
 
II – (...) 
 
§ 1.º O valor do cálculo da medida compensatória será 
obtido por meio da seguinte equação: 
 
Valor = Área construída x Tabela (Sinduscon ou PGM) x 
0,5% 
 
(...) 
 
Art. 106. (VETADO) 
 
Art. 2.º Ficam alteradas as redações dos Anexos I, II, IV, 

V, IX, XI e XII, que passam a vigorar da seguinte forma: 

LEI DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO 

ANEXO I – QUADRO DE INTENSIDADE DE OCUPAÇÃO POR SETORES URBANOS 

  

SETORES 

SETOR BAIRRO DENSIDADE 
OCUPAÇÃO/ 

VERTICALIZAÇÃO 
CAMT 

GABARITO 
MÁXIMO 

1 CENTRO 
 

Vertical Média 4,0* 16 pavtos 

2 

N. SRA. APARECIDA 

Baixa Vertical Baixa 2,0 8 pavtos 

GLÓRIA 

SANTO ANTÔNIO 

SÃO RAIMUNDO 

PRESIDENTE VARGAS 

COMPENSA 

VILA DA PRATA 

SANTO AGOSTINHO 

3 
CACHOEIRINHA 

Alta Vertical Média 4,0* 16 pavtos. 
PRAÇA 14 DE JANEIRO 

4 

COLÔNIA OLIVEIRA 
MACHADO 

Baixa Vertical Baixa 2,0 8 pavtos 

CRESPO 

EDUCANDOS 

MORRO DA LIBERDADE 

SANTA LUZIA 

SÃO LÁZARO 

BETANIA 

5 

RAIZ 

Média Vertical Baixa 3,0* 8 pavtos 

JAPIIM 

PETRÓPOLIS 

SÃO FRANCISCO 

COROADO 

6 
DISTRITO INDUSTRIAL I 

Baixa Horizontal 1,0 4 pavtos. 
DISTRITO INDUSTRIAL II 

7 

VILA BURITI 

Baixa Horizontal 1,0 4 pavtos. 
COLÔNIA ANTÔNIO 
ALEIXO 

MAUAZINHO 

8 PURAQUEQUARA Baixa Horizontal 1,0 4 pavtos. 

9 

ARMANDO MENDES 

Média Vertical Baixa 3,0* 8 pavtos. 

GILBERTO MESTRINHO 

JORGE TEIXEIRA 

SÃO JOSÉ OPERÁRIO 

TANCREDO NEVES 

ZUMBI DOS PALMARES 

10 

CIDADE DE DEUS 

Média Vertical Baixa 3,0* 8 pavtos. 
NOVA CIDADE 

CIDADE NOVA** 

NOVO ALEIXO 

11 

FLORES** 

Alta Vertical Média 4,0* 16 pavtos. 
PARQUE 10 DE 
NOVEMBRO 

ALEIXO 

12 
ADRIANÓPOLIS 

Alta Vertical Alta 4,8* 25 pavtos. 
N. SRA. DAS GRAÇAS 

13 

CHAPADA 

Alta Vertical Média 4,0* 16 pavtos. 
SÃO GERALDO 

SÃO JORGE 

DOM PEDRO I 

14 

ALVORADA 

Média Vertical Baixa 3,0* 8 pavtos. 

BAIRRO DA PAZ** 

PLANALTO 

REDENÇÃO** 

NOVA ESPERANÇA 

LÍRIO DO VALE 

15 PONTA NEGRA** Média Vertical Baixa 3,0* 8 pavtos. 

16 
TARUMÃ** 

Baixa Horizontal 1,0 4 pavtos. 
TARUMÃ-AÇU 

17 

COLÔNIA SANTO 
ANTÔNIO** 

Baixa Horizontal 1,0 4 pavtos. 
COLÔNIA TERRA NOVA 

MONTE DAS OLIVEIRAS 

NOVO ISRAEL** 

SANTA ETELVINA 

18 LAGO AZUL Baixa Horizontal 1,0 4 pavtos. 

 
SUBSETORES 

BAIRRO DENSIDADE 
OCUPAÇÃO/ 

VERTICALIZAÇÃO 
CAMT 

GABARITO 
MÁXIMO 

Subsetor Orla Aparecida Baixa Horizontal 2,0 4 pavtos 

Subsetor Sítio Histórico Baixa Horizontal 2,0 3 pavtos. 

Subsetor Col. Oliveira Machado Baixa Horizontal 0,8 4 pavtos. 

Subsetor Ponta Branca/Amarelinho Baixa Horizontal 0,8 4 pavtos. 

Subsetor Portuário Vila Buriti Baixa Horizontal 1,0 4 pavtos. 

Subsetor Orla Oeste Alta Vertical Alta 4,8* 25 pavtos. 

Subsetor CMA Baixa Horizontal 1,0 4 pavtos. 

Subsetor Orla Ponta Negra Baixa Horizontal 0,8 4 pavtos. 

Subsetor Orla Centro-Oeste Alta Vertical Alta 4,8* 25 pavtos. 

Subsetor Distrito II/Agroindustrial Baixa Horizontal 1,0 4 pavtos. 

Subsetor Orla Colônia Antônio Aleixo Baixa Horizontal 1,0 4 pavtos. 

Subsetor Orla Mauazinho Baixa Horizontal 1,0 4 pavtos. 

Subsetor BR 319 Baixa Horizontal 0,8 4 pavtos. 

Subsetor Puraquequara/Agroindustrial Baixa Horizontal 0,8 4 pavtos. 

Subsetor Orla Puraquequara I Baixa Horizontal 0,8 4 pavtos. 

Subsetor Orla Puraquequara II Baixa Horizontal 0,8 4 pavtos. 

Subsetor Urbano Puraquequara Baixa Horizontal 0,8 4 pavtos. 

  
(*) Admitida aplicação de Outorga Onerosa do Direito de Construir, com Coeficiente de Aproveitamento Básico 
do Terreno - CABT = 2,0.   

(**) Imóveis inseridos no Cone de Aproximação do Aeroporto de Manaus deverão ter aprovação do CINDACTA 
IV, conforme o previsto no Plano de Proteção Aeroportuária. 
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LEI DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO 

ANEXO II – QUADRO DE INTENSIDADE DE OCUPAÇÃO POR CORREDORES URBANOS 

CORREDORES SEGMENTOS DENSIDADE 
VERTICALIZAÇÃO 

/OCUPAÇÃO 

PARÂMETROS PARA 
INTENSIDADE DE OCUPAÇÃO 

CAMT 
GABARITO MÁX. DA 

EDIFICAÇÃO 

SUL/ NORTE 

SUL Alta Alta 5,0* 25 pavto. 

CENTRO** Alta Alta 5,0* 25 pavto. 

NORTE** Média Baixa 3,0* 8 pavto. 

AM 010 Baixa Horizontal 1,5 4 pavto. 

AV. DO 
TURISMO 

TARUMÃ Média Baixa 3,0* 8 pavto. 

AEROPORTO** Média Horizontal 1,5 4 pavto. 

PONTA NEGRA** Alta Alta 5,4 * 25 pavto. 

AV. BRASIL/ 
PONTA NEGRA 

PRAIA PONTA 
NEGRA 

Alta Alta 5,4 * 25 pavto. 

PONTA NEGRA Alta Alta 5,4 * 25 pavto. 

CORONEL TEIXEIRA Alta Alta 5,4 * 25 pavto. 

AVENIDA BRASIL Alta Alta 5,0* 25 pavto. 

BLVD. 
AMAZONAS 

BOULEVARD Alta Alta 5,0* 25 pavto. 

CACHOEIRINHA Alta Alta 5,0* 25 pavto. 

LEOPOLDO PERES Alta Média 4,8* 16 pavto. 

DARCY 
VARGAS 

AYAPUÁ Alta Alta 5,0* 25 pavto. 

JACIRA REIS Alta Alta 5,0* 25 pavto. 

DARCY VARGAS Alta Alta 5,0* 25 pavto. 

EPHIGÊNIO SALLES Alta Alta 5,0* 25 pavto. 

RODRIGO 
OTÁVIO 

RODRIGO OTÁVIO Alta Média 4,8* 16 pavto. 

BOLA DA SUFRAMA Alta Média 4,8* 16 pavto. 

PRES. KENNEDY Média Baixa 3,0* 8 pavto. 

ALEIXO 

PARAÍBA Alta Alta 5,0* 25 pavto. 

ANDRÉ ARAÚJO Alta Alta 5,0* 25 pavto. 

COROADO Alta Alta 5,0* 25 pavto. 

SÃO JOSÉ Alta Média 4,8* 16 pavto. 

COLÔNIA Média Baixa 3,0* 8 pavto. 

AUTAZ MIRIM 

N.S. DA CONCEIÇÃO Alta Média 4,8* 16 pavto. 

AUTAZ-MIRIM Alta Média 4,8* 16 pavto. 

DISTRITO 
INDUSTRIAL I 

Baixa Horizontal 2,0 4 pavto. 

LESTE-OESTE 

ITAÚBA Média Baixa 3,0* 8 pavto. 

CAMAPUÃ Média Baixa 3,0* 8 pavto. 

NOEL NUTELS** Alta Média 4,8* 16 pavto. 

SUL DO 
AEROPORTO** 

Baixa Horizontal 2,0 4 pavto. 

CORREDOR DISTRITO II Baixa Horizontal 2,0 4 pavto. 

CORREDOR 
SANTA ETELVINA 

JOSÉ 
HENRIQUES 

Alta Média 4.8* 16 pavto. 

MARGARITA Média Baixa 3,0* 8 pavto. 

CORREDOR AV. 
DAS TORRES 

CENTRO-SUL Alta Alta 5,4 * 25 pavto. 

NORTE Média Baixa 3,0* 8 pavto. 

CORREDOR BR 174 Baixa Horizontal 1,5 4 pavto. 

  

(*)Admitida aplicação de Outorga Onerosa do Direito de Construir e Transferência do Direito de Construir,  com 
Coeficiente de Aproveitamento Básico do Terreno - CABT = 2,0. 

(**) Imóveis inseridos no Cone de Aproximação do Aeroporto de Manaus deverão ter aprovação do CINDACTA 
IV, conforme o previsto no Plano de Proteção Aeroportuária. 

 

LEI DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO 

ANEXO IV – QUADRO DE USOS E ATIVIDADES POR SETORES URBANOS 

ZONAS/ 
SETOR/SUBSETOR E 
EIXO DE ATIVIDADES 

USO E ATIVIDADES 

DIRETRIZES USOS PERMITIDOS 
ATIVIDADES 
PERMITIDAS 

SETOR 
01 

Centro 
Predominância dos usos comerciais e de 
serviços e incentivo ao uso residencial. residencial unifamiliar 

e multifamiliar; 
comercial;  serviço; 
industrial de baixo 

impacto 

tipo 1, tipo 2, 
tipo 3** e tipo 

4*** 

Subsetor Sítio 
Histórico 

Abrange parte da orla do bairro Centro, 
integração de atividades comerciais, de 
serviços e industriais compatíveis com o 
uso residencial e integração com bens 
tombados. 

tipo 1, tipo 2, 
tipo 3** e tipo 

4** 

SETOR 
02 

N.Sra. 
Aparecida 

Manutenção das atividades existentes; 
integração de atividades comerciais, de 
serviços e industriais, compatíveis com o 
uso residencial. 

residencial unifamiliar 
e multifamiliar; 

comercial;  serviço; 
industrial de baixo 

impacto 

tipo 1, tipo 2, 
tipo 3** 

Glória 

Santo Antônio 

São Raimundo 

Presidente 
Vargas 

Compensa 

Vila da Prata 

Santo 
Agostinho 

Subsetor Orla 
Aparecida 

Ao longo da Orla do Rio Negro, de incentivo à 
requalificação urbana, estruturação dos usos 
residenciais, com estímulo de atividades de 
lazer e turismo e restrição das atividades 
portuárias de carga. 

residencial unifamiliar 
e multifamiliar; 

comercial;  serviço; 
industrial de baixo 

impacto 

tipo 1, tipo 2, 
tipo 3** 

Subsetor Orla 
Centro-Oeste 

tipo 1, tipo 2, 
tipo 3*** 

EIXO DE 
ATIVIDADES* 

 

Reforço das atividades existentes, 
principalmente de atividades comerciais, de 
serviços e industriais, compatíveis com o 
uso residencial. 

residencial unifamiliar 
e multifamiliar; 

comercial;  serviço; 
industrial de baixo 

impacto 

tipo 1 e tipo 2, 
tipo 3**, tipo 4*** 

SETOR 
03 

Cachoeirinha 
Manutenção das atividades existentes; 
integração de atividades comerciais, de 
serviços e industriais, compatíveis com o 
uso residencial. 

residencial unifamiliar 
e multifamiliar; 

comercial;  serviço; 
industrial de baixo 

impacto 

tipo 1, tipo 2, 
tipo 3** e tipo 

4*** 
Praça 14 de 

Janeiro 

EIXO DE 
ATIVIDADES* 

Reforço das atividades existentes, 
principalmente de atividades comerciais, de 
serviços e industriais, compatíveis com o 
uso residencial. 

residencial unifamiliar 
e multifamiliar; 

comercial;  serviço; 
industrial de baixo 

impacto 

tipo 1 e tipo 2, 
tipo 3, tipo 4** 
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ANEXO IV – QUADRO DE USOS E ATIVIDADES POR SETORES URBANOS 

ZONAS/ 
SETOR/SUBSETOR E 
EIXO DE ATIVIDADES 

USO E ATIVIDADES 

DIRETRIZES USOS PERMITIDOS 
ATIVIDADES 
PERMITIDAS 

SETOR 
04 

Col. Oliveira 
Machado 

Integração de atividades comerciais, de 
serviços e industriais, compatíveis com o 
uso residencial. 

residencial unifamiliar 
e multifamiliar; 

comercial;  serviço; 
industrial de médio 

impacto 

tipo 1 e tipo 2 e 
tipo 3 

Crespo 

Educandos 

Morro da 
Liberdade 

Santa Luzia 

São Lázaro 

Betânia 

Subsetor Ponta 
Branca/ 

Amarelinho 

Integração das atividades de comércio, de 
serviços e industriais ao uso residencial, 
com apoio ao turismo e lazer. 

residencial unifamiliar 
e multifamiliar; 

comercial;  serviço; 
industrial de baixo 

impacto 

tipo 1, tipo 2 e 
tipo 3 

Subsetor Col. 
Oliveira 

Machado 

Ao longo da Orla do Rio Negro, com a 
presença de atividade portuárias 
integrantes do sistema fluvial. 

residencial unifamiliar e 
multifamiliar; comercial; 

serviço; industrial de 
maior impacto 

tipo 1, tipo 2, 
tipo 3 , tipo 4 e 

tipo 5*** 

EIXO DE 
ATIVIDADES* 

Reforço das atividades existentes, 
principalmente de atividades comerciais, de 
serviços e industriais, compatíveis com o 
uso residencial. 

residencial unifamiliar e 
multifamiliar; comercial;  

serviço; industrial de 
baixo impacto 

tipo 1 e tipo 2, 
tipo 3**, tipo 4** 

SETOR 
05 

Raiz 
Manutenção das atividades existentes; 
integração de atividades comerciais, de 
serviços e industriais, compatíveis com o 
uso residencial. 

residencial unifamiliar e 
multifamiliar; comercial;  

serviço; industrial de 
baixo impacto 

tipo 1 e tipo 2 , 
tipo 3** 

Japiim 

Petrópolis 

São Francisco 

Coroado 

EIXO DE 
ATIVIDADES* 

Reforço das atividades existentes, 
principalmente de atividades comerciais, de 
serviços e industriais, compatíveis com o 
uso residencial. 

residencial unifamiliar e 
multifamiliar; comercial;  

serviço; industrial de 
baixo impacto 

tipo 1 e tipo 2, 
tipo 3**, tipo 4*** 

SETOR 
06 

Distrito 
Industrial I 

Atividades compatíveis com uso Industrial, 
agroindustrial, agrícola, agricultura familiar, 
de serviços, apoio ao turismo ecológico, 
lazer  e a significativa presença de áreas 
de fragilidade ambiental. 

residencial unifamiliar e 
multifamiliar;comércio; 

serviço; industrial 
considerados de maior 

impacto 

tipo 1, tipo 2, 
tipo 3, tipo 4 e 

tipo 5 
Distrito 

Industrial II 

Subsetor 
Distrito II 

/agroindustrial 

Atividades compatíveis com uso Industrial, 
agroindustrial, agrícolas, agricultura 
familiar, de serviços, de apoio ao turismo 
ecológico e a significativa presença de 
áreas de fragilidade ambiental. 

residencial unifamiliar e 
multifamiliar;comércio; 

serviço; industrial; 
agrícolas considerados 

de maior impacto 

tipo 1, tipo 2, 
tipo 3, tipo 4, 

tipo 5 e 
agrícolas 

EIXO DE 
ATIVIDADES* 

Reforço das atividades existentes, 
principalmente de atividades comerciais, de 
serviços e industriais, compatíveis com o 
uso residencial. 

residencial unifamiliar e 
multifamiliar;comércio; 

serviço; industrial 
considerados de maior 

impacto 

tipo 1, tipo 2, 
tipo 3, tipo 4 e 

tipo 5 

SETOR 
07 

Vila Buriti Usos e atividades compatíveis com a 
presença de estabelecimentos portuários 
e/ou vinculados ao Distrito Industrial e às 
áreas institucionais; tolerância para o uso 
residencial em condições que garantam 
adequada habitabilidade. 

residencial unifamiliar 
e multifamiliar; 

comercial;  serviço; 
industrial de médio 

impacto 

tipo 1, tipo 2, 
tipo 3 e tipo 4 ** 

Colônia 
Antônio Aleixo 

Mauazinho 

Subsetor 
Portuário Vila 

Buriti 

Manutenção das atividades 
existentes;inclusive as portuárias e 
institucionais; predominância de atividades 
comerciais, de serviço e industriais. 

residencial unifamiliar e 
multifamiliar;comércio; 

serviço; industrial 
considerados de maior 
impacto, inclusive as 
atividades especiais 

tipo 1, tipo 2, 
tipo 3, tipo 4 , 

tipo 5 e 
industrias 
especiais 

Subsetor BR 
319 

Subsetor Orla 
Colônia 

Antônio Aleixo 

Subsetor Orla 
Mauazinho 

EIXO DE 
ATIVIDADES* 

Reforço das atividades existentes, 
principalmente de atividades comerciais, de 

serviços e industriais, compatíveis com o 
uso residencial. 

residencial unifamiliar e 
multifamiliar;comércio; 

serviço; industrial 
considerados de maior 

impacto 

tipo 1 e tipo 2, 
tipo 3 e tipo 4 

SETOR 
08 

Puraquequara 

Compatível com o relevo acidentado e a 
significativa presença de áreas de proteção 
ambiental e de habitação de interesse 
social. 

residencial unifamiliar 
e 

multifamiliar;comércio; 
serviço; industrial de 

médio impacto 

tipo 1,tipo 2, tipo 
3 e tipo 4** 

Subsetor Orla 
Puraquequara 

I 

Manutenção das atividades existentes; 
inclusive as portuárias e institucionais; 
predominância de atividades comerciais e 
de serviços condicionadas à preservação 
dos recursos naturais. 

residencial unifamiliar 
e 

multifamiliar;comércio; 
serviço; industrial de 

médio impacto 

tipo 1, tipo 2, 
tipo 3 e tipo 4*** 

Subsetor 
Urbano 

Puraquequara 

Manutenção das atividades existentes; 
integração de atividades comerciais, de 
serviços e industriais, compatíveis com o 
uso residencial, condicionados à 
preservação dos recursos naturais. 

residencial unifamiliar 
e multifamiliar; 

comercial de serviço; 
industrial 

tipo 1, tipo 2, 
tipo 3** 

Subsetor Orla 
Puraquequara 

II 

Manutenção das atividades existentes; 
inclusive as portuárias e institucionais; 
predominância de atividades comerciais e 
de serviços condicionados à preservação 
dos recursos naturais. 

residencial unifamiliar 
e 

multifamiliar;comércio; 
serviço; industrial de 

médio impacto 

tipo 1, tipo 2, 
tipo 3 e tipo 4*** 

subsetor 
puraquequara/ 
agroindustrial 

Atividades compatíveis com uso 
Industrial,agroindustrial, agrícolas, de 
serviços, apoio ao turismo e lazer  
condicionadas à preservação dos recursos 
naturais. 

residencial unifamiliar 
e multifamiliar; serviço; 

industrial, agrícolas 

tipo 1, tipo 2, 
tipo 3, tipo 4 , 

tipo 5 e 
agrícolas 

SETOR 
09 

Armando 
Mendes 

Manutenção das atividades existentes; 
integração de atividades comerciais, de 
serviços e industriais, compatíveis com o 
uso residencial. 

residencial unifamiliar 
e multifamiliar; 

comercial;  serviço; 
industrial de baixo 

impacto 

tipo 1, tipo 2,tipo 
3** 

Gilberto 
Mestrinho 

Jorge Teixeira 

São José 
Operário 

Tancredo 
Neves 

Zumbi dos 
Palmares 

EIXO DE 
ATIVIDADES* 

Reforço das atividades existentes, 
principalmente de atividades comerciais, de 
serviços e industriais, compatíveis com o 
uso residencial. 

residencial unifamiliar 
e multifamiliar; 

comercial;  serviço; 
industrial de baixo 

impacto 

tipo 1 e tipo 2, 
tipo 3**, tipo 4** 
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ANEXO IV – QUADRO DE USOS E ATIVIDADES POR SETORES URBANOS 

ZONAS/ 
SETOR/SUBSETOR E 
EIXO DE ATIVIDADES 

USO E ATIVIDADES 

DIRETRIZES USOS PERMITIDOS 
ATIVIDADES 
PERMITIDAS 

SETOR 
10 

Cidade de 
Deus 

Integração de atividades comerciais e de 
serviços, industrial compatíveis com o  uso 
residencial. 

residencial unifamiliar 
e multifamiliar; 

comercial;  serviço; 
industrial de baixo 

impacto 

tipo 1, tipo 2, 
tipo 3** 

Nova Cidade 

Cidade Nova 
(AEA) 

Novo Aleixo 

EIXO DE 
ATIVIDADES* 

Reforço das atividades existentes, 
principalmente de atividades comerciais, de 
serviços e industriais, compatíveis com o 
uso residencial. 

residencial unifamiliar e 
multifamiliar;comércio; 
serviço; industrial de 

médio impacto 

tipo 1,tipo 2, tipo 
3, tipo 4 *** 

SETOR 
11 

Flores (AEA) 
Integração de atividades comerciais e de 
serviços, industrial, compatíveis com o  uso 
residencial. 

residencial unifamiliar 
e multifamiliar; 

comercial;  serviço; 
industrial de baixo 

impacto 

tipo 1 e tipo 2** , 
tipo 3*** 

Parque Dez de 
Novembro 

Aleixo 

EIXO DE 
ATIVIDADES* 

Reforço das atividades existentes, 
principalmente de atividades comerciais, de 
serviços e industriais, compatíveis com o 
uso residencial. 

residencial unifamiliar 
e multifamiliar; 

comercial;  serviço; 
industrial de baixo 

impacto 

tipo 1 e tipo 2, 
tipo 3** e 
tipo 4 *** 

SETOR 
12 

Adrianópolis 
Integração de atividades comerciais e de 
serviços, industrial, compatíveis com o  uso 
residencial. 

residencial unifamiliar e 
multifamiliar; comercial;  

serviço; industrial de 
baixo impacto 

tipo 1, tipo 2**, 
tipo 3** 

Nossa 
Senhora das 

Graças 

EIXO DE 
ATIVIDADES* 

Reforço das atividades existentes, 
principalmente de atividades comerciais, de 
serviços e industriais, compatíveis com o 
uso residencial. 

residencial unifamiliar e 
multifamiliar;comércio; 
serviço; industrial de 

médio impacto 

tipo 1 e tipo 2 , 
tipo 3, tipo 4*** 

SETOR 
13 

Chapada 
Integração de atividades comerciais e de 
serviços, industrial, compatíveis com o  uso 
residencial. 

residencial unifamiliar e 
multifamiliar; comercial;  

serviço; industrial de 
baixo impacto 

tipo 1, tipo 2,  
tipo 3** 

São Geraldo 

São Jorge 

Dom Pedro I 

EIXO DE 
ATIVIDADES* 

Reforço das atividades existentes, 
principalmente de atividades comerciais, de 
serviços e industriais, compatíveis com o 
uso residencial. 

residencial unifamiliar 
e multifamiliar; 

comercial;  serviço; 
industrial de baixo 

impacto 

tipo 1 e tipo 2, 
tipo 3**, 
tipo 4*** 

SETOR 
14 

Alvorada 

Integração de atividades comerciais e de 
serviços, industrial, compatíveis com o uso 
residencial. 

residencial unifamiliar 
e multifamiliar; 

comercial;  serviço; 
industrial de baixo 

impacto 

tipo 1, tipo 2 e 
tipo 3** 

Bairro da Paz 

Planalto 

Redenção 
(AEA) 

Nova 
Esperança 

Lírio do Vale 

EIXO DE 
ATIVIDADES* 

Reforço das atividades existentes, 
principalmente de atividades comerciais, de 
serviços e industriais, compatíveis com o 
uso residencial. 

residencial unifamiliar 
e multifamiliar; 

comercial;  serviço; 
industrial de baixo 

impacto 

tipo 1 e tipo 2, 
tipo 3**, 
tipo 4*** 

SETOR 
15 

Ponta Negra 
(AEA) 

Manutenção das atividades existentes; 
integração de atividades comerciais, de 
serviços e industriais, compatíveis com o 
uso residencial, condicionados à 
preservação dos recursos naturais. 

residencial unifamiliar 
e multifamiliar; 

comercial;  serviço; 
industrial de baixo 

impacto 

tipo 1, tipo 2 e 
tipo 3 *** 

Subsetor CMA 

Predominância do uso institucional, 
tolerância para usos residenciais, 
comerciais e serviços compatibilizados com 
o uso institucional. 

residencial unifamiliar 
e multifamiliar; 

comercial;  serviço; 
industrial de baixo 

impacto 

tipo 1, tipo 2** 

Subsetor Orla 
Ponta Negra 

Estímulo às atividades de apoio ao turismo 
e ao lazer, localizadas na Orla do Rio 
Negro. 

residencial unifamiliar 
e multifamiliar; 

comercial;  serviço; 
industrial de baixo 
impacto e demais 

atividades 
consideradas de apoio 

ao turismo e lazer 

tipo 1, tipo 2** e 
todas as 

atividades de 
turismo e lazer 

Subsetor Orla 
Oeste 

Estimulo às atividades residenciais, 
comerciais e aos serviços de apoio ao 
transporte fluvial, ao turismo e ao lazer; 

residencial unifamiliar e 
multifamiliar; comercial;  

serviço; industrial de 
baixo impacto 

tipo 1, tipo 2, 
tipo 3** e 
tipo 4*** 

Subsetor Orla 
Centro-Oeste 

Ao longo da Orla do Rio Negro, de incentivo à 
requalificação urbana, estruturação dos usos 
residenciais, com estímulo às atividades de 
lazer e turismo, e restrição das atividades 
portuárias de cargas.  e, ainda, serviços 
especialmente voltados à atividade de Marinas 
ou outras atividades de turismo, recreação e 
lazer, de mesma natureza e apoio ao transporte 
fluvial. 

residencial unifamiliar 
e multifamiliar; 

comercial;  serviço; 
industrial de baixo 

impacto 

tipo 1, tipo 2 e 
tipo 3** 

EIXO DE 
ATIVIDADES* 

Reforço das atividades existentes, 
principalmente de atividades comerciais, de 
serviços e industriais, compatíveis com o 
uso residencial. 

residencial unifamiliar 
e multifamiliar; 

comercial;  serviço; 
industrial de baixo 

impacto 

tipo 1 e tipo 2, 
tipo 3**e tipo 

4*** 

SETOR 
16 

Tarumã (AEA) Manutenção das atividades existentes de 
turismo e lazer; integração de atividades 
comerciais, de serviços e industriais, 
compatíveis com o uso residencial, 
condicionados à preservação dos recursos 
naturais. 

residencial unifamiliar 
e multifamiliar; 

comercial;  serviço; 
industrial de baixo 

impacto 

tipo 1, tipo 2 e 
tipo 3*** Tarumã-açu 

EIXO DE 
ATIVIDADES* 

Reforço das atividades existentes, 
principalmente de atividades comerciais, de 
serviços e industriais, compatíveis com o 
uso residencial. 

residencial unifamiliar e 
multifamiliar;comércio; 
serviço; industrial de 

médio impacto 

tipo 1,tipo 2, tipo 
3 e 

tipo 4 *** 

SETOR 
17 

Colônia Santo 
Antônio (AEA) 

Atividades compatíveis com o uso 
residencial e com a proteção dos recursos 
naturais. 

residencial unifamiliar e 
multifamiliar; comercial;  

serviço; industrial de 
baixo impacto 

tipo 1,tipo 2 e 
tipo 3*** 

Colônia Terra 
Nova 

Monte das 
Oliveiras 

Novo Israel 

Santa Etelvina 

EIXO DE 
ATIVIDADES* 

Reforço das atividades existentes, 
principalmente de atividades comerciais, de 
serviços e industriais, compatíveis com o 
uso residencial. 

residencial unifamiliar e 
multifamiliar; comercial;  

serviço; industrial de 
baixo impacto 

tipo 1,tipo 2, tipo 
3** e 

tipo 4 ** 
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ANEXO IV – QUADRO DE USOS E ATIVIDADES POR SETORES URBANOS 

ZONAS/ 
SETOR/SUBSETOR E 
EIXO DE ATIVIDADES 

USO E ATIVIDADES 

DIRETRIZES USOS PERMITIDOS 
ATIVIDADES 
PERMITIDAS 

SETOR 
18 

Lago Azul 
Atividades compatíveis com o uso 
residencial e com a proteção dos recursos 
naturais. 

residencial unifamiliar e 
multifamiliar; comercial;  

serviço; industrial de 
baixo impacto 

tipo 1,tipo 2 e 
tipo 3** 

EIXO DE 
ATIVIDADES* 

Reforço das atividades existentes, 
principalmente de atividades comerciais, de 
serviços e industriais, compatíveis com o 
uso residencial. 

residencial unifamiliar e 
multifamiliar; comercial;  

serviço; industrial de 
baixo impacto 

tipo 1,tipo 2, tipo 
3** e tipo 4 ** 

(*) relação no Anexo II desta Lei 

(**) exceto para o uso industrial 

(***) exceto para o uso industrial e comércio atacadista 

AEA: Área Especial Aeroportuária 

(AEA) Imóveis inseridos em área de abrangência da Curva de Ruídos dependerão de Projeto de Tratamento 
Acústico executado por profissional habilitado, com adequações de redução de decibéis, em conformidade com 
o previsto no Plano Específico de Zoneamento de Ruídos. 

 
LEI DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO 

ANEXO V – QUADRO DE USOS E ATIVIDADES POR CORREDORES URBANOS 

CORREDORES 
URBANOS/ 

SEGMENTOS 

USOS E ATIVIDADES 

DIRETRIZES 
USOS 

PERMITIDOS 
ATIVIDADES 
PERMITIDAS 

OBSERVAÇÕES 

S
U

L
/ 

N
O

R
T

E
 

SEGMENTO SUL 

predominância de usos 
comercial e de serviços, 
de expansão da área 
central, com estímulo às 
atividades não geradoras 
de tráfego: tolerância para 
o uso residencial em 
condições adequadas. 

Residencial 
unifamiliar e 
multifamiliar; 
comercial; de 

serviços; 
industrial 

atividades tipo 1, 
tipo 2*, tipo 3* e 

tipo 4* 

Para serviços de 
reparação e 

indústria, área útil 
principal inferior a 

500m² 

SEGMENTO 
CENTRO 

predominância de usos 
comercial e de serviços, 
de expansão da área 
central, com estímulo às 
atividades não geradoras 
de tráfego: tolerância para 
o uso residencial em 
condições adequadas; 
reforço ou criação de 
novos centros. 

Residencial 
unifamiliar e 
multifamiliar; 
comercial; de 

serviços; 
industrial 

atividades tipo 1, 
tipo 2, tipo 3, tipo 

4* e tipo 5* 
 

SEGMENTO 
NORTE 

atividades de apoio e 
compatíveis com a 
predominância do uso 
industrial e com a 
presença de grandes 
glebas e lotes: tolerância 
para o uso residencial em 
condições adequadas. 

Residencial 
unifamiliar e 
multifamiliar; 
comercial; de 

serviços; 
industrial atividades tipo 1, 

tipo 2, tipo 3, tipo 
4 e tipo 5 

 

SEGMENTO AM 
010 

unidade 
predominantemente 
residencial, compatível 
com a presença de 
grandes glebas e lotes, de 
incentivo às atividades 
agroindustriais 

Residencial 
unifamiliar; 

comercial; de 
serviços e 

agroindustrial 

 

A
V

. 
D

O
 T

U
R

IS
M

O
 

TARUMÃ 

reforço à criação de centro 
de comércio e serviços, 
compatíveis com a 
presença de grandes 
glebas, com cuidados 
ambientais; integração de 
atividades comerciais e de 
serviços ao uso 
residencial. 

Residencial 
unifamiliar e 
multifamiliar; 
comercial; de 

serviços; 
industrial 

atividades tipo 1, 
tipo 2, tipo 3 e 

tipo 4 

 

AEROPORTO 

reforço do centro de 
comércio e serviços 
existente; integração de 
atividades comerciais e de 
serviços ao uso 
residencial, com cuidados 
ambientais. 

Todas as 
atividades 

aeroportuárias 

PONTA NEGRA 

reforço do centro de 
comércio e serviços 
existente; sobretudo de 
turismo e lazer, com 
cuidados ambientais; 
integração de atividades 
comerciais e de serviços 
ao uso residencial. 

Residencial 
unifamiliar e 
multifamiliar; 
comercial; de 

serviços; 
industrial 

atividades tipo 1, 
tipo 2 e 3**  

A
V

. 
B

R
A

S
IL

/ 
P

O
N

T
A

 N
E

G
R

A
 

PRAIA PONTA 
NEGRA 

integração de atividades 
comerciais e de serviços 
ao uso residencial, com 
cuidados ambientais. 

Residencial 
unifamiliar e 
multifamiliar; 
comercial; de 

serviços; 
industrial 

atividades tipo 1, 
tipo 2, tipo 3** e 

tipo 4** 

 

PONTA NEGRA 

reforço das atividades de 
comércio e serviços 
existentes; sobretudo de 
turismo e lazer, com 
cuidados ambientais; 
integração de atividades 
comerciais e de serviços 
ao uso residencial. 

 

CORONEL 
TEIXEIRA 

reforço das atividades de 
comércio e serviços 
existente; integração de 
atividades comerciais, de 
serviços ao uso residencial. 

 

AVENIDA 
BRASIL 

reforço do centro de 
comércio e serviços 
existente; integração de 
atividades comerciais, de 
serviços e residenciais. 

 

B
O

U
L

E
V

A
R

D
 

A
M

A
Z

O
N

A
S

 

BOULEVARD predominância dos usos 
comercial e de serviços, 
de expansão da área 
central, com estímulo às 
atividades não geradoras 
de tráfego; tolerância  
para o uso residencial em 
condições adequadas. 

Residencial 
unifamiliar e 
multifamiliar; 
comercial; de 

serviços; 
industrial 

atividades tipo 1, 
tipo 2, tipo 3** e 

tipo 4** 

 
CACHOEIRINHA 

 

LEOPOLDO 
PERES  



 

Manaus, segunda-feira, 25 de julho de 2016 
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LEI DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO 

ANEXO V – QUADRO DE USOS E ATIVIDADES POR CORREDORES URBANOS 

CORREDORES 
URBANOS/ 

SEGMENTOS 

USOS E ATIVIDADES 

DIRETRIZES 
USOS 

PERMITIDOS 
ATIVIDADES 
PERMITIDAS 

OBSERVAÇÕES 

D
A

R
C

Y
 V

A
R

G
A

S
 

AYAPUÁ estímulo aos usos 
comercial e de serviços; 
integração de atividades 
comerciais e de serviços 
ao uso residencial. 

Residencial 
unifamiliar e 
multifamiliar; 
comercial; de 

serviços; 
industrial 

atividades tipo 1, 
tipo 2, tipo 3* e 

tipo 4* 

 

JACIRA REIS 
 

DARCY VARGAS 

predominância dos usos 
comercial e de serviços, 
de expansão da área 
central, com estímulo às 
atividades não geradoras 
de tráfego; tolerância  
para o uso residencial em 
condições adequadas. 

 

A
L

E
IX

O
 

PARAÍBA 

predominância de usos 
comercial e de serviços, 
de expansão da área 
central, com estímulo às 
atividades não geradoras 
de tráfego; tolerância para 
o uso residencial em 
condições adequadas. 

Residencial 
unifamiliar e 
multifamiliar; 
comercial; de 

serviços; 
industrial 

atividades tipo 1, 
tipo 2, tipo 3* e 

tipo 4* 

Para comércio 
atacadista, 
serviços de 
reparação e 

indústria, área útil 
principal inferior a 

500m² 

ANDRÉ ARAÚJO reforço do centro de 
comércio e serviços 
existente; integração de 
atividades comerciais e de 
serviços ao uso 
residencial. 

 

COROADO 
 

SÃO JOSÉ 

atividades de apoio e 
compatíveis com a 
predominância do uso 
industrial e com a 
presença de grandes 
glebas e lotes; tolerância 
para o uso residencial em 
condições adequadas. 

 

COLÔNIA 

atividades de apoio e 
compatíveis com a 
predominância do uso 
industrial e com a 
presença de grandes 
glebas e lotes; tolerância 
para o uso 
residencial em condições 
adequadas. 

Residencial 
unifamiliar e 
multifamiliar; 
comercial; de 

serviços; 
industrial 

atividades tipo 1, 
tipo 2, tipo 3 e 

tipo 4 
 

A
U

T
A

Z
 M

IR
IM

 

NOSSA 
SENHORA DA 
CONCEIÇÃO 

reforço do centro de 
comércio e serviços 
existente; integração de 
atividades comerciais e de 
serviços ao uso 
residencial. 

Residencial 
unifamiliar e 
multifamiliar; 
comercial; de 

serviços; 
industrial 

atividades tipo 1, 
tipo 2, tipo 3* e 

tipo 4* 

 

AUTAZ-MIRIM 

reforço do centro de 
comércio e serviços 
existente; integração de 
atividades comerciais e de 
serviços ao uso 
residencial. 

 

DISTRITO 
INDUSTRIAL I 

unidade de uso 
diversificado, com 
predominância de 
atividades industriais, 
comércio e de serviços de 
grande porte, com 
tolerância para o uso 
residencial. 

Residencial 
unifamiliar e 
multifamiliar; 
comercial; de 

serviços; 
industrial 

atividades tipo 1, 
tipo 2,tipo 3,tipo 4 

e tipo 5 
 

L
E

S
T

E
-O

E
S

T
E

 

ITAÚBA reforço do centro de 
comércio e serviços 
existente; integração de 
atividades comerciais e de 
serviços ao uso 
residencial. 

Residencial 
unifamiliar e 
multifamiliar; 
comercial; de 

serviços; 
industrial 

atividades tipo 1, 
tipo 2, tipo 3* e 

tipo 4* 

 

CAMAPUÃ 
 

NOEL NUTELS 
atividades tipo 1, 
tipo 2, tipo 3*, tipo 

4*  e tipo 5* 
 

SUL DO 
AEROPORTO 

integração de atividades 
comerciais e de serviços 
ao uso residencial; 
compatibilização com 
áreas de proteção 
ambiental e proximidade 
do Aeroporto 
Internacional. 

Residencial 
unifamiliar e 
multifamiliar; 
comercial; de 

serviços; 
industrial 

atividades tipo 1, 
tipo 2 e tipo 3**  

DISTRITO II 

unidade de uso 
diversificado,  com 
predominância de 
atividades industriais, de 
comércio e de serviços 
de grande porte,  
com tolerância para o  
uso residencial 
multifamiliar. 

Residencial 
unifamiliar e 
multifamiliar, 
comercial, 
serviços; 
industrial. 

atividades tipo 1, 
tipo 2, tipo 3, tipo 

4 e tipo 5 
 

S
A

N
T

A
 

E
T

E
L

V
IN

A
 JOSÉ 

HENRIQUES 
unidade de uso 
diversificado com estímulo 
ao uso residencial e a 
atividades de comércio e 
serviço. 

Residencial 
unifamiliar e 
multifamiliar; 

comercial e de 
serviços; 

atividades tipo 1, 
tipo 2, tipo 3 e 

tipo 4 ** 

 

MARGARITA 
 

C
O

R
R

E
D

O
R

 A
V

. 

D
A

S
 T

O
R

R
E

S
 CENTRO-SUL 

unidade de uso 
diversificado, com estímulo 
ao uso residencial e a 
atividades de comércio e 
serviço. 

Residencial 
unifamiliar, 

multifamiliar, 
comercial, 
serviços e 
industrial 

atividades tipo 1, 
tipo 2,tipo 3 e 

tipo 4** 

 

NORTE 
 

CORREDOR BR 174 

atividades industriais, 
serviços, comerciais, com 
tolerância para o uso 
residencial adequadas às 
condições de 
habitabilidade e à 
significativa presença de 
áreas de fragilidade 
ambiental 

Residencial 
unifamiliar, 

multifamiliar, 
comercial, 
serviços e 
industrial 

atividades tipo 1, 
tipo 2,tipo 3,tipo 4 

e tipo 5 
 

* - exceto para o uso 
industrial 

** - exceto para o uso industrial, o comércio atacadista, as oficinas e os serviços de 
reparação 

 

LEI DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO 

ANEXO IX – QUADRO DAS VAGAS DE GARAGEM E ESTACIONAMENTOS 

USOS/ATIVIDADES 
NÚMERO MÍNIMO DE 

VAGAS 
OBSERVAÇÕES 

Residencial unifamiliar e 
multifamiliar* 

1 (uma) vaga por 
unidade residencial 
com área edificada de 
até 100m² de área útil 

Nos residenciais multifamiliares verticais: previsão de 1 
(uma) vaga a cada 

8 (oito)unidades residenciais para visitantes**. 

2 (duas) vagas por 
unidade residencial 
superior a 100m² e 
igual ou inferior a 
180m² de área útil 

3 (três) vagas por 
unidade residencial 
superior a 180m² e 
inferior a 300m² de área 
útil 

4 (quatro) vagas por 
unidade residencial 
acima de 300m² de área 
útil 

Serviços* 
1 (uma) vaga/75m² de 
área útil e, no mínimo, 
1 (uma) vaga 

Os bancos terão, no mínimo 1 (uma) vaga/10 m² de área 
construída** 

É obrigatória a previsão de local de estacionamento para 
veículos destinados a funcionários, acrescendo a 

proporção de, no mínimo, 5% (cinco por cento) ao total das 
vagas obrigatórias ou no mínimo 1 (uma) vaga, a exceção 

dos bancos. 

Oficinas mecânicas 
1 (uma) vaga/20 m² de 
área útil e, no mínimo, 
2 (duas) vagas 

 

Comércio atacadista, 
indústria e depósito* 

1 (uma) vaga/200m² 
de área útil e, no 
mínimo, 2 (duas) 
vagas 

Os prédios de depósito e industria acima de 300m² terão 
previsão de vagas para caminhões em, no mínimo, 20% 

das vagas obrigatórias. 

O comércio atacadista terá previsão de local para carga e 
descarga de materiais, observando a proporção de, no 

mínimo, áreas correspondente a 3% (três por cento) das 
vagas obrigatórias. 

Comércio varejista* 
1 (uma) vaga/75m² de 
área construída e, no 
mínimo, 2 (duas) vagas 

 

Restaurantes* 
1 (uma) vaga/20m² de 
área construída  

Galeria comercial* 
1 (uma) vaga/75m² de 
área construída e, no 
mínimo, 2 (duas) vagas 

Previsão de 3% (três por cento) das vagas para carga e 
descarga ou, no mínimo, 1 (uma) vaga 

Centro comercial ou 
shopping center* 

1 (uma) vaga/25m² de 
área bruta locável + 
circulação de público*** 

É obrigatória a previsão de local para carga e descarga de 
materiais, observando a proporção de, no mínimo, área 

correspondente a 3%  (três por cento) das vagas 
obrigatórias. 

É obrigatória a previsão de local de embarque e 
desembarque de público e estacionamento de apoio a táxi. 

Hipermercado* 
1 (uma) vaga/100m² de 
área útil e, no mínimo, 2 
(duas) vagas** 

Previsão de área para carga e descarga na proporção 
de 10% (dez por cento) das vagas exigidas por lei e 

5% (cinco por cento) para funcionários. 

Supermercados* 
1 (uma) vaga/20m² de 

área de área útil*** 

Previsão de área para carga e descarga de materiais, 
observando a proporção de, no mínimo, área 

correspondente a 3% (três por cento) das vagas 
obrigatórias. 

É obrigatória a previsão de estacionamento de apoio a 
táxis. 

Hotel* 
1 (uma) vaga/5 de 
unidades de 
alojamento 

 

Apart Hotel/ Residence/ 
Motel* 

1 (uma) vaga/unidade 
de alojamento  

Creches, pré-escola e 
maternais* 

1 (uma) vaga/50m² de 
área útil 

É obrigatória a previsão de local de 
estacionamento para veículos destinados a 

funcionários, acrescendo a proporção de, no 
mínimo, 10% (dez por cento) ao total das vagas 

obrigatórias. É obrigatória a previsão de baia para 
embarque e desembarque de passageiros dentro 

dos limites do lote. 

Escola   particular de 
ensino fundamental, médio, 
técnico, profissionalizante 

ou supletivo * 

1 (uma) vaga/40m² de 
área útil 

É obrigatória a previsão de local de estacionamento para 
veículos destinados a funcionários, acrescendo a 

proporção de, no mínimo, 10% (dez por cento) ao total das 
vagas obrigatórias. É obrigatória a previsão de baia para 

embarque e desembarque de passageiros dentro dos 
limites do lote. 

Escola pública de ensino 
fundamental, médio, 

técnico, profissionalizante 
ou supletivo * 

1 (uma) vaga/75m² de 
área útil 

Escola superior e cursos 
preparatórios para escola 

superior* 

1 (uma) vaga/10m² de 
área total construída  

Hospitais e pronto socorro* 
1 (uma) vaga/50m² de 
área útil 

É obrigatória a previsão de local para 
estacionamento de veículos destinados aos 

funcionários, observando a proporção de, no 
mínimo, área correspondente a 10% (dez por 

cento) das vagas obrigatórias. 

Auditório, cinemas e 
teatros* 

1 (uma) vaga/4 
lugares  

Centro de eventos, Buffet e 
Casa de recepções (*) 

1 (uma) vaga/10m² de 
área total construída  

Casas noturnas e de 
shows: sem lugares 

demarcados* 

1 (uma) vaga/15m² de 
área útil destinada ao 
público ** 

 

Casas noturnas e de 
shows: com lugares 

demarcados* 

1 (uma) vaga/5 
unidades**  

Clubes sociais, academias, 
quadras esportivas com 
exploração comercial e 
serviços de recreação* 

1 (uma) vaga/50m² de 
área útil*** 

Serão computadas, também, as áreas ocupadas pelos 
equipamentos de recreação e lazer 

Estádios e ginásio de 
esportes* 

1 (uma) vaga/5 lugares, 
acima de 10.000 lugares 
,1 (uma) vaga/10 lugares 
*** 

 

Igrejas e Templos 
religiosos* 

1 (uma) vaga/8M² de 
área útil  

Obs 1: Cemitérios e parques - número de vagas a ser definido pelo órgão competente, considerando as 
características especiais da localização e a via. 
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Obs 2: Deverão ser previstos para as edificações de acesso público: 3% (três por cento) das vagas exigidas por 
lei para cadeirantes nos estacionamentos de 10 (dez) a 100 (cem) vagas ou, no mínimo, 1 (uma) vaga; 1% (um 
por cento) nos estacionamentos com mais de 100 (cem) vagas e, no mínimo, 2 (duas) vagas; e ainda, 5% 
(cinco por cento) das vagas exigidas por lei para idosos. 
* - exceto no subsetor Sítio Histórico e Centro Antigo, conforme definido nesta Lei. 
  

  
** - 10% (dez por cento) das vagas exigidas por lei para motos. 
3% (três por cento) das vagas exigidas por lei para cadeirantes nos estacionamentos de 10 (dez) a 100 (cem) 
vagas ou, no mínimo, 1 (uma) vaga; 1% (um por cento) nos estacionamentos com mais de 100 (cem) vagas e 
no mínimo 2 (duas) vagas. 
5% das vagas exigidas por lei para idosos. 

 
  

  
*** - 10% (dez por cento) das vagas exigidas por lei para motos. 
3% (três por cento) das vagas exigidas por lei para cadeirantes nos estacionamentos de 10 (dez) a 100 (cem) 
vagas ou, no mínimo, 1 (uma) vaga; 1% (um por cento) nos estacionamentos com mais de 100 (cem) vagas e, 
no mínimo, 2 (duas) vagas. 
5% (cinco por cento) das vagas exigidas por lei para idosos. 

 
3% (três por cento) das vagas exigidas por lei para bicicletas 

 
 

LEI DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO 

ANEXO XI – QUADRO DE VERTICALIZAÇÃO DE EDIFICAÇÕES 

TIPO DE 
VERTICALIZAÇÃO 

No. DE PAVTOS. 
AFASTAMENTOS 

FRONTAIS(m) 

AFASTAMENTOS 
LATERAIS E 
FUNDOS (m) 

CX VIÁRIA 
MÍNIMA (m) 

HORIZONTAL*** 

1 5 1,5* ---- 

2 5 2,0* ---- 

3 5 2,5 ---- 

4 5 3 ---- 

BAIXA 

5 5 3,5 10 

6 5 4 10,5 

7 5 4,5 11 

8 5 5 11,5 

TIPO DE 
VERTICALIZAÇÃO 

No. DE PAVTOS. 
AFASTAMENTOS 

FRONTAIS E FUNDOS 
(m) 

AFASTAMENTOS 
LATERAIS (m) 

CX VIÁRIA 
MÍNIMA (m) 

MÉDIA 

9 5,5 5,5 12 

10 5,5 5,5 12,5 

11 6 6 13 

12 

H**/5,5 

13,5 

13 14 

14 14,5 

15 15 

16 15,5 

ALTA 

17 

H**/5,5 

16 

18 16,5 

19 17 

20 17,5 

21 18 

22 18,5 

25 19 
 

(*) Admitindo-se um dos afastamentos com 0,00 m 
 

(**) Altura total da edificação, excluindo-se a caixa d´água e caixa de escada. 
 

(***) Observados os parâmetros estabelecidos para as Áreas de Especial Interesse Social 

 
LEI DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO 

ANEXO XII – QUADRO DE VERTICALIZAÇÃO PARA GALPÕES 

TIPO DE 
VERTICALIZAÇÃO 

ALTURA (m) 
AFASTAMENTOS 

FRONTAIS (m) 
AFASTAMENTOS 

LATERAIS (m) 
AFASTAMENTOS DE 

FUNDOS (m) 

HORIZONTAL 

De 4,00 m a 6,00 m** 5,00 2,0 / 2,0 ou 0,0 2,00 

De 6,01 m a 9,00 m** 5,00 2,50 2,50 

De 9,01 m a 12,00 m** 5,00 3.00 3,00 

À partir de 12,01 m** 5,00 5,00 5,00 

(**) Altura total da edificação, excluindo-se a caixa d´água e caixa de escada. 
 

 
Art. 3.º Fica revogado o Anexo VIII – Enquadramento das 

Atividades, da Lei n. 1.838, de 16 de janeiro de 2014. 
 

Art. 4.º Esta Lei entra em vigor na data de sua  
publicação. 
 

Manaus, 25 de julho de 2016. 
 

           

LEI Nº 2.155, DE 25 DE JULHO DE 2016 
 

DISPÕE sobre o processo simplificado para 
expedição de Habite-se de construções 
residenciais, comerciais e serviços Tipo-1, 
consolidadas antes de novembro de 2012. 

 
O PREFEITO DE MANAUS, no uso das atribuições que 

lhe são conferidas pelo art. 80, inc. IV, da Lei Orgânica do Município de 
Manaus, 
 

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

LEI: 
 
 

TÍTULO I 
DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
Art. 1.º As construções irregulares, inclusive as de uso 

misto, poderão ser regularizadas na forma disciplinada nesta Lei, 
garantindo-lhes o benefício da formalidade, desde que atendam aos 
seguintes critérios: 

 
I – prova de terem sido concluídas antes de novembro de 

2012; 
II – apresentação de projeto de arquitetura simplificado, 

nos termos desta Lei; 
III – apresentação de laudo técnico por profissional 

habilitado, assegurando as condições de segurança, solidez, higiene e 
habitabilidade, conforme exigências aqui previstas. 

 
§ 1.º Será considerada irregular a edificação executada em 

desacordo com a legislação urbanística vigente ou executada sem a 
aprovação do Implurb. 

 
§ 2.º Será considerada concluída e consolidada a 

edificação que apresentar estrutura completa de vedação, cobertura, 
instalação hidráulica, sanitária e elétrica. 

 
§ 3.º Será considerada edificação com uso misto aquela 

que conjugar, simultaneamente, o uso residencial com o uso comercial e 
serviço do Tipo - 1, desde que sejam compatíveis entre si e com os usos 
permitidos pelo zoneamento. 

 
§ 4.º A comprovação de condições mínimas de 

habitabilidade será feita mediante laudo de habitabilidade com 
responsabilidade técnica que afirme essa garantia, atestando que a 
edificação atende aos requisitos de segurança, solidez, higiene, devendo 
abordar, no mínimo, os itens descritos no Anexo I – Termo de Referência 
para Laudo Técnico de Habitabilidade. 

 
§ 5.º A demonstração da existência das edificações antes 

de novembro de 2012 dar-se-á por meio da apresentação de 
documentos, tais como: 

 
I – registros lavrados em cartório; 
II – escritura ou contrato de compra e venda, desde que a 

edificação existente esteja descrita; 
III – lançamento no Boletim de Cadastro Imobiliário de 

Manaus, indicando a data e área construída; 
IV – Certidão Narrativa de Cadastro Imobiliário – Semef. 

 
 

TÍTULO II 
DA DOCUMENTAÇÃO 

 
Art. 2.º Para a regularização de edificações residenciais 

unifamiliares com até 200 m² (duzentos metros quadrados) de área 
construída e gabarito até dois pavimentos, será necessária a 
apresentação da seguinte documentação: 

 
I – registros imobiliários ou título definitivo; 
II – certidão negativa do IPTU; 
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III – ART ou RRT de “as built “ da área total do imóvel; 
IV – laudo técnico assinado pelo proprietário e pelo 

responsável técnico, assegurando as condições de segurança, solidez, 
higiene e habitabilidade; 

V – projeto simplificado, contendo planta baixa, cortes, 
fachadas, cobertura e implantação, nos termos do art. 4.º desta Lei; 

VI – documento comprovando a existência do imóvel antes 
de novembro de 2012, nos termos do § 5.º do Art. 1.º desta Lei; 

VII – comprovante de abastecimento de água interligado à 
rede da concessionária; 

VIII – comprovante de abastecimento de energia elétrica 
pela concessionária. 

 
Art. 3.º Para a regularização de edificações comerciais e 

serviços Tipo – 1 ou uso misto com até 500 m² (quinhentos metros 
quadrados) de área construída e gabarito até dois pavimentos, será 
necessária a seguinte documentação: 

 
I – registro imobiliário ou título definitivo; 
II – certidão negativa do IPTU; 
III – ART ou RRT de “as built” da área total do imóvel; 
IV – laudo técnico assinado pelo proprietário e pelo 

responsável técnico, assegurando as condições de segurança, solidez, 
higiene e habitabilidade; 

V – projeto simplificado, contendo planta baixa, cortes, 
fachadas, cobertura e implantação, nos termos do art. 4.º desta Lei; 

VI – documento comprovando a existência do imóvel antes 
de novembro de 2012, nos termos do § 5.º do art. 1.º desta Lei; 

VII – comprovante de abastecimento de água interligado à 
rede da concessionária; 

VIII – comprovante de abastecimento de energia elétrica 
pela concessionária. 

 
Art. 4.º O projeto de arquitetura simplificado deverá 

apresentar os elementos gráficos mínimos necessários a regular análise 
quanto aos parâmetros urbanísticos, devendo conter obrigatoriamente: 

 
I – planta de implantação em escala mínima adequada à 

leitura do projeto, com projeção da edificação e indicação dos 
respectivos afastamentos frontais, laterais e de fundos, dimensão do 
terreno, áreas permeáveis e pavimentadas, vias limítrofes ao lote com 
dimensões, passeios com dimensões e vagas de estacionamento; 

II – cobertura em escala mínima adequada à leitura do 
projeto, com indicação da inclinação da mesma e cota do beiral; 

III – planta baixa de cada pavimento, devidamente cotada 
em escala mínima, adequada à leitura do projeto, contendo informações 
como área, nomenclatura dos ambientes, vãos de iluminação e 
ventilação e níveis; 

IV – cortes longitudinais e transversais da edificação em 
escala mínima adequada à leitura do projeto, devendo indicar a altura do 
pé direito dos ambientes; 

V – uma elevação da fachada principal em escala mínima 
adequada à leitura do projeto; 

VI – esquema geral do esgotamento sanitário adotado; 
VII – memorial descritivo de esgotamento sanitário. 
 
§ 1.º Com o projeto simplificado, deverá ser apresentada 

planta de localização em escala 1:500 ou outra compatível. 
 

§ 2.º Poderá a Divisão de Aprovação de Projetos do 
Implurb recusar os projetos arquitetônicos que julgar de difícil 
entendimento ou que não contenham as informações necessárias, caso 
em que o interessado deverá providenciar as devidas correções. 
 

Art. 5.º Nas construções edificadas em locais onde não 
exista rede de coleta de esgoto, deverá haver sistema de fossa 
séptica ou estação de tratamento de efluentes. 
 

TÍTULO III 
DOS VETOS 

 
Art. 6.º Não será concedido o Habite-se Simplificado de 

imóveis consolidados antes de novembro de 2012 nos seguintes 
casos: 

 
I – invasão de área pública ou de terceiros; 

II – situadas em áreas ambientalmente protegidas, sem 
parecer favorável do órgão competente; 

III – que esteja edificada em área de risco, assim 
definida pelos órgãos competentes; 

IV – construídas nas faixas de domínio e servidões 
administrativas das redes de infraestrutura; 

V – existência de multas pendentes de pagamento, 
decorrente de ações fiscais do Município; 

VI – edificações sem previsão de vagas de 
estacionamento ou que não atendam ao mínimo previsto na Lei de 
Ocupação do Solo. 

 
Parágrafo único. A regularização das construções 

sobre as quais haja ação judicial envolvendo direitos de condôminos 
ou de vizinhança ficará condicionada à decisão final da respectiva 
ação. 
 

TÍTULO IV 
DOS PARÂMETROS FLEXIBILIZADOS 

 
Art. 7.º Para que seja possível a regularização de que 

trata esta Lei, a Divisão de Aprovação de Projetos do Implurb levará 
em conta as seguintes situações consolidadas, por ocasião da 
apresentação dos projetos referentes às edificações, executadas 
antes de novembro de 2012: 

 
I – a inobservância quanto ao afastamento frontal 

acarretará a obrigatoriedade ao interessado de assinar nas plantas o 
carimbo de área Non Aedificandi, registrando ciência de que, em 
caso de alargamento viário, a Prefeitura de Manaus estará isenta de 
indenização referente à construção; 

II – quando os afastamentos laterais e fundos forem 
inferiores ao mínimo exigido por lei ou houver vãos de aberturas 
nesses afastamentos, deverá ser comprovada a anuência do 
confinante, na confrontação que infringir o afastamento, de forma 
expressa, com firma reconhecida, e comprovação de posse ou 
propriedade do respectivo imóvel, conforme o Anexo II – Termo de 
Anuência – Afastamento; 

III – a taxa de permeabilidade será isenta em lotes cuja 
área seja igual ou inferior a 800 m² (oitocentos metros quadrados), 
desde que adotado um sistema regular de drenagem devidamente 
atestado por profissional habilitado; 

IV – será permitida a regularização de edificações que 
possuam dimensões dos compartimentos, vão de ventilação e vão 
de iluminação, com medidas inferiores ao exigido, desde que o 
laudo técnico ateste a higiene e possibilidade de habitação sem 
prejuízo aos moradores; 

V – pé-direito, com tolerância de até quinze por cento a 
menos do exigido. 
 

TÍTULO V 
DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
Art. 8.º Quando se tratar de regularização de edificação 

executada em bem tombado ou de interesse patrimonial, assim 
como as localizadas no centro antigo ou no entorno de bem 
tombado, será obrigatória a manifestação do IPHAN. 
 

Art. 9.º Será cobrada taxa de regularização em valores 
equivalentes à taxa de licenciamento, regularização e Habite-se. 
 

Art. 10. Quando for o caso de regularização de 
residências situadas em condomínios, será necessária prévia 
anuência da sociedade condominial. 

 
Art. 11. Para todos os casos de regularização previstos 

nesta Lei, deverá constar identificação nos carimbos, com os 
seguintes dizeres: “Regularização de obra, conforme a Lei do 
Habite-se Simplificado”. 

 
Art. 12. Os processos de regularização de edificações 

protocolizados no Implurb, na data da publicação desta Lei,  
poderão ser analisados segundo os seus parâmetros, desde  
que o interessado manifeste expressamente a sua vontade neste 
sentido. 



 

Manaus, segunda-feira, 25 de julho de 2016 
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Art. 13. A regularização de edificações com base  
nesta Lei não implica reconhecimento de direitos quanto ao uso irregular 
ou à permanência de atividades irregulares porventura instaladas no 
imóvel. 

 
Art. 14. Os casos omissos serão analisados e deliberados 

pelo Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano (CMDU). 
 
Art. 15. Esta Lei entra em vigor na data de sua  

publicação. 
 
 

Manaus, 25 de julho de 2016. 
 

 
 
 

ANEXO I 
 

TERMO DE REFERÊNCIA PARA ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO DE 
HABITABILIDADE 

1 – Finalidade 

 
O presente Laudo Técnico tem por finalidade a emissão da Certidão de Habite-se do imóvel 
descrito abaixo, conforme estabelece o artigo 35 da Lei Complementar n. 003/2014. 

 

2 – Identificação do imóvel a ser regularizado 

a. Lote(s) ou descrição conforme registro 

b. Quadra(s) 

c. Bairro 

d. Uso 

e. Atividade econômica desenvolvida no imóvel atualmente (se houver) 

f. Endereço completo 

g. Número de pavimentos 

h. Ano de conclusão da obra (aproximadamente) 

i. Área do terreno 

j. Área construída total 

3 – Descrição do imóvel 
 

Texto contendo condição física atual do imóvel quanto às fundações, estruturas, alvenarias, 
acabamento, cobertura, fechamento do terreno etc. 

 

4 – Dados do proprietário 

Nome 

CPF / CNPJ 

Endereço completo 

Telefone(s) 

E-mail 

5 – Dados do Responsável Técnico pela elaboração do Laudo Técnico de 
Habitabilidade: 

a. Nome do profissional 

b. Número registro CREA / CAU 

c. Telefone(s) 

d. Endereço completo 

e. E-mail 

6 – Conclusão 

Declaro que o imóvel descrito foi por mim vistoriado e que o mesmo não possui quaisquer 
anomalias estruturais ou de instalações, estando em condições adequadas de segurança, 
solidez, higiene e habitabilidade. 
Declaro também que a edificação encontra-se concluída e atende aos requisitos previstos no 
Artigo 35 da Lei Complementar n. 003/2014. 
Declaro ainda estar ciente das penalidades administrativas, civis e criminais que me podem 
ser impostas em caso de falsas declarações ou omissões, e assumo total responsabilidade 
pelas informações apresentadas neste Laudo Técnico. 

Data da vistoria 

Assinatura do Responsável Técnico, com o número do registro CREA/ CAU 

Assinatura do Proprietário com RG 

7 – Anexos 

Relatório fotográfico (no mínimo 10 fotos) 
 

ANEXO II 
 

TERMO DE ANUÊNCIA – AFASTAMENTO 
 
1 – Instruções 

1 – Preencher em letra de forma ou digitar as informações no requerimento. 
2 – Anexar os seguintes documentos do vizinho: 
2.1 – Cópia(s) da(s) Carteira(s) de Identidade(s); 
2.2 – Cópia do CPF(s); 

2 – Identificação da edificação a ser regularizada 

USO 
 
          RESIDENCIAL 
          NÃO RESIDENCIAL 
          MISTO 
 

N. PAVTOS ÁREA TOTAL 
CONSTRUIDA M² 

ANO DE CONCLUSÃO DA 
OBRA (APROX.) 
 
 

ENDEREÇO (RUA/AVENIDA, N., BAIRRO) 
 
 

LOTE(S) QUADRA 

3 – Identificação do proprietário / Representante legal 

NOME 
 

CPF/CNPJ E-MAIL TELEFONE(S) 
 
 

ENDEREÇO (RUA/AVENIDA, N., BAIRRO) 
 
 

COMPLEMENTO CIDADE UF CEP 
 

DATA ASSINATURA DO PROPRIETÁRIO / REPRESENTANTE LEGAL 
X_________________________________________________________________ 
 

4 – Identificação do vizinho 

NOME 
 

CPF/CNPJ E-MAIL TELEFONE(S) 
 
 

ENDEREÇO (RUA/AVENIDA, N., BAIRRO) 
 

COMPLEMENTO CIDADE UF CEP 
 

4.1 – Declaração do vizinho 

CONCORDO que meu vizinho mantenha a sua construção na divisa do meu lote com afastamento inferior ao 
permitido pela Lei de Uso e Ocupação do Solo. Declaro também que este Termo de Anuência não gera direitos 
para que façam construções futuras nas suas divisas com dimensões inferiores as permitidas pela Lei de Uso e 
Ocupação do Solo. 

 
MANAUS, ________ DE _________________________ DE _________________ 

 
X____________________________________________________________________________ 

ASSINATURA DO PROPRIETÁRIO / REPRESENTANTE LEGAL 
 

 

 
 
 

 

DECRETO Nº 3.412, DE 25 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 
proporcionar à população condições dignas de moradia, lazer, educação, 
saúde e demais serviços públicos; 

CONSIDERANDO que a faixa de terra a ser utilizada está 
encravada em área tecnicamente estratégica para a utilidade do qual se 
destina; 

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 para a execução de obras nas áreas 
destinadas à implantação do 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 1174/2014 – 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 16/2015 
– PPI/PGM, ratificado pelo Despacho subscrito pela Subprocuradora 
Geral Adjunta do Município, e os demais elementos informativos 
constantes dos autos do Processo nº 2011/11217/11263/00196, 



 

Manaus, segunda-feira, 25 de julho de 2016 
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DECRETA: 
 

Art. 1º É declarado de utilidade pública, para fins de 
desapropriação, o imóvel localizado nesta cidade, no Beco Curió, n° 115-A, 
Bairro Tancredo Neves, com área total de 24,00 m² (vinte e quatro metros 
quadrados) e perímetro de 20,00 m (vinte metros), de posse de 
ALESSANDRA RODRIGUES DE LIRA, com os seguintes limites e 
confrontações: ao Norte: com imóvel TN-356 e Beco Curió (anteriormente 
Rua Águia Cinzenta) para onde faz frente, por uma linha de 4,00 m (quatro 
metros); ao Sul: com imóveis SO-305 e SO-306 da mesma quadra, por uma 
linha de 4,00 m (quatro metros); a Leste: com o imóvel TN-365 da mesma 
quadra, por uma linha de 6,00 m (seis metros); e a Oeste: com terras de 
terceiros da mesma quadra, por uma linha de 6,00 m (seis metros). 

 

Art. 2º O imóvel desapropriado se destina à utilização da 
área, pelo Município de Manaus, para a execução de obra de 
intervenção viária do Projeto de Recuperação Ambiental, Requalificação 
Social e Urbanística no Igarapé do Mindú. 

 

Art. 3º Para efeito de imissão provisória na posse, na 
forma autorizada pelo artigo 15 do Decreto-Lei nº 3.365, de 21-6-1941, 
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, os seguintes documentos: 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 do caput, o 
expropriado deverá providenciar a documentação comprobatória da 
propriedade/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 
por conta da Secretaria Municipal de Infraestrutura – SEMINF. 

 

Art. 6º Este Decreto entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 

 
Manaus, 25 de julho de 2016. 

 
 
 

DECRETO Nº 3.413, DE 25 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 
proporcionar à população condições dignas de moradia, lazer, educação, 
saúde e demais serviços públicos; 

CONSIDERANDO que a faixa de terra a ser utilizada está 
encravada em área tecnicamente estratégica para a utilidade do qual se 
destina; 

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 para a execução de obras nas áreas 
destinadas à implantação do 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 1189/2014 – 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 
248/2014 – PPI/PGM, ratificado pelo Despacho subscrito pelo 
Subprocurador Geral do Município, e os demais elementos informativos 
constantes dos autos do Processo nº 2011/11217/11263/00197, 
 

DECRETA: 
 

Art. 1º É declarado de utilidade pública, para fins de 
desapropriação, o imóvel localizado nesta cidade, no Beco Curió, n° 115-B, 
Bairro Tancredo Neves, com área total de 53,50 m² (cinquenta e três metros 
quadrados e cinquenta decímetros quadrados) e perímetro de 31,40 m 
(trinta e um metros e quarenta centímetros), de posse de ALESSANDRO 
MOTA OLIVEIRA e EDINEIA VIEIRA DOS SANTOS, com os seguintes 
limites e confrontações: ao Norte: com Beco Curió para onde faz frente, por 
uma linha de 5,00 m (cinco metros); ao Sul: com desconhecidos da mesma 
quadra, por uma linha de 5,00 m (cinco metros); a Leste: com 
desconhecidos da mesma quadra, por uma linha de 10,70 m (dez metros e 
setenta centímetros); e a Oeste: com desconhecidos da mesma quadra, por 
uma linha de 10,70 m (dez metros e setenta centímetros). 

 

Art. 2º O imóvel desapropriado se destina à utilização da 
área, pelo Município de Manaus, para a execução de obra de 
intervenção viária do Projeto de Recuperação Ambiental, Requalificação 
Social e Urbanística no Igarapé do Mindú. 

 

Art. 3º Para efeito de imissão provisória na posse, na 
forma autorizada pelo artigo 15 do Decreto-Lei nº 3.365, de 21-6-1941, 
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, os seguintes documentos: 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 do caput, o 
expropriado deverá providenciar a documentação comprobatória da 
propriedade/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 
por conta da Secretaria Municipal de Infraestrutura – SEMINF. 

 

Art. 6º Este Decreto entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 

 

Manaus, 25 de julho de 2016. 

 



 

Manaus, segunda-feira, 25 de julho de 2016 
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PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 8.749/2016 
 

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 Ofício nº 0550/2016-GRH/GS/ SEMULSP, 
subscrito pelo Secretário Municipal de limpeza Urbana - SEMULSP; 

CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo         
nº 2016/16568/16596/04121, resolve 

 
CONSIDERAR DESIGNADA a servidora SIMONE 

MIRANDA MOREIRA, matrícula 128.318-9 A, para responder, 
cumulativamente, pelas atribuições do cargo de Chefia de Divisão de 
Administração e Finanças, integrante da estrutura organizacional da 
SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - SEMULSP, no 
período de 25-07 a 08-08-2016, com direito à percepção das vantagens 
inerentes ao exercício do cargo, em substituição ao titular FELIPE 
OLIVEIRA CURY DIAS, afastado por motivo de férias regulamentares. 

 
GABINETE DO SUBSECRETÁRIO SUBCHEFE 

MUNICIPAL DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE GOVERNO, 
em Manaus, 25 de julho de 2016. 

 
 
 

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 8.750/2016 
 

AUTORIZA disposição de servidor na forma 
que especifica. 

 
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 art. 30, inc. XIII, da Lei Federal nº 
4.737, de 15 de julho de 1965 (Código Eleitoral), combinado com os 
artigos 1º, 2º e 9º da Lei Federal nº 6.999, de 07 de junho de 1982, 
assim como os artigos 1º, 5º e 6º da Resolução n.º 23.255/2010, do 
Tribunal Superior Eleitoral e Decreto nº 842, de 14 de abril de 2011, 
alterado pelo Decreto nº 2.802, de 30 de maio de 2014; 

CONSIDERANDO o art. 365 do Código Eleitoral; 
CONSIDERANDO o Ofício nº 396/2016-REQ/GAPRE/TRE-

AM, subscrito pelo Presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, 
em exercício, que requisita a disposição do servidora adiante identificada; 

CONSIDERANDO a manifestação favorável do Subsecretário 
Municipal de Abastecimento, Feiras e Mercados – SUBSEMPAB; 

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//16596/03179, resolve 

 
CONSIDERAR AUTORIZADA, pelos períodos de 03 (três) 

meses antes e 03 (três) meses depois das Eleições de 2016, a contar de 02-
07-2016, à disposição da servidora EUZILENE RIBEIRO DE QUEIROZ, Tec. 
em Contabilidade B-VII-II, matrícula nº 011.572-0 D, do quadro de pessoal da 

CASA CIVIL, em exercício na SUBSECRETARIA MUNICIPAL DE 
ABASTECIMENTO, FEIRAS E MERCADOS – SUBSEMPAB, para o 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS – TRE/AM 
(CARTÓRIO DA 32ª ZONA ELEITORAL - MANAUS/AM), com ônus para o 
órgão de origem. 
 

GABINETE DO SUBSECRETÁRIO SUBCHEFE 
MUNICIPAL DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE GOVERNO, 
em Manaus, 25 de julho de 2016. 

 
 
 

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 8.751/2016 
 

PRORROGA disposição de servidor na 
forma que especifica. 

 
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 art. 111, inc. I, § 1º, da LOMAN; 
 

CONSIDERANDO o teor do Ofício nº 42/DIREF/SJAM 
subscrito pela Juíza Federal Diretora do Foro, e do Oficio PRESI 882, 
subscrito pelo Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, que 
solicita a prorrogação da disposição da servidora adiante identificada; 

 

CONSIDERANDO o teor Ofício nº 2482/2016 – 
DTRAB/SEMSA, subscrito pelo Secretário 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 
2016/16568/16596/01788 (Apenso Processo nº 2016/16568/16596/02795), 

 
RESOLVE: 

 
I – CONSIDERAR PRORROGADOS pelo período de 1º-01-

2016 a 26-04-2016, os efeitos da Portaria por Delegação nº 4621/2015, 
publicada no DOM Edição 3608, 13 de março de 2015, que prorrogou a 
disposição da servidora YASMIN LIMA SERRÃO, AS-Assistente em 
Administração D-01, matrícula 120.968-0 B, do quadro de pessoal da 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA para o TRIBUNAL 
REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO, com ônus para o órgão de origem; 

 
II – VINCULAR a validade desta disposição ao 

ressarcimento, pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região, dos 
vencimentos pagos pelo Município de Manaus à servidora identificada no 
item precedente, na forma do disposto no inc. II do § 2º do art. 1º do 
Decreto nº 0842, de 14 de abril de 2011, alterado por meio do Decreto nº 
2.802, de 30 de maio de 2014. 

 
GABINETE DO SUBSECRETÁRIO SUBCHEFE 

MUNICIPAL DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE GOVERNO, 
em Manaus, 25 de julho de 2016. 

 



 

Manaus, segunda-feira, 25 de julho de 2016 
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PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 8.752/2016 
 
CONCEDE Licença para Desempenho de 
Mandato Eletivo na forma que especifica. 

 
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 art. 1º, inc. I, “I” da Lei 
Complementar nº 64, de 1990, e art. 86 da Lei Federal nº 8.112, de 11 
de dezembro de 1990; 

CONSIDERANDO o requerimento do servidor adiante 
identificado; 

CONSIDERANDO o teor do Despacho, subscrito pela 
Subsecretária de Gestão Administrativa e Planejamento da Secretaria 
Municipal de Saúde - SEMSA, em exercício; 

CONSIDERANDO a manifestação favorável 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 2016/1637/3601, resolve 
 
CONSIDERAR CONCEDIDA, pelo período de 03 (três) 

meses, a contar de 02-07-2016, nos termos do art. 38, inc. III, da 
Constituição Federal, combinado com art. 157 da Lei nº 1.118, de 1º de 
setembro de 1971 - Estatuto dos Servidores Públicos do Município de 
Manaus, LICENÇA PARA DESEMPENHO DE MANDATO ELETIVO ao 
servidor DANIEL AMARAL DE VASCONCELOS, ES – Cirurgião 
Dentista F-05, matrícula 108.480-1 A, do quadro de pessoal da 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMSA. 
 

GABINETE DO SUBSECRETÁRIO SUBCHEFE 
MUNICIPAL DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE GOVERNO, 
em Manaus, 25 de julho de 2016. 

 
 
 
 

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 8.753 /2016 

 
CONCEDE Licença para Desempenho  
de Mandato Eletivo na forma que  
especifica. 

 
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 art. 1º, inc. I, “I” da Lei 
Complementar nº 64, de 18 de maio 1990, e art. 86 da Lei Federal         
nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990; 

 

CONSIDERANDO o requerimento do servidor adiante 
identificado; 

 

CONSIDERANDO o teor do Despacho, subscrito pela 
Subsecretária de Gestão Administrativa e Planejamento da Secretaria 
Municipal de Saúde - SEMSA, em exercício; 

CONSIDERANDO a manifestação favorável 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 2016/1637/3601, resolve 

 
CONSIDERAR CONCEDIDA, pelo período de 03 (três) 

meses, a contar de 02-07-2016, nos termos do art. 38, inc. III, da 
Constituição Federal, combinado com o art. 157 da Lei nº 1.118, de 1º de 
setembro de 1971 - Estatuto dos Servidores Públicos do Município de 
Manaus, LICENÇA PARA DESEMPENHO DE MANDATO ELETIVO ao 
servidor CELSO  ISAO  KUBATAMAIA, ES – Fiscal de Saúde E-01, 
matrícula 122.456-5 A, do quadro de pessoal da SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMSA. 

 
GABINETE DO SUBSECRETÁRIO SUBCHEFE 

MUNICIPAL DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE GOVERNO, 
em Manaus, 25 de julho de 2016. 

 
 
 

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 8.754/2016 
 

CONCEDE Licença para Tratar de Interesse 
Particular na forma que especifica. 

 
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 art. 146 da Lei n.º 1.118, de 1º de 
setembro de 1971 - Estatuto dos Servidores Públicos do Município de 
Manaus, com as alterações introduzidas pela Lei nº 292, de 3 de julho de 
1995; 

 

CONSIDERANDO o requerimento da servidora adiante 
identificada; 

 

CONSIDERANDO as manifestações favoráveis da 
Gerência de Direitos e Deveres e da Divisão de Pessoal da Secretaria 
Municipal de Educação - SEMED; 

 

CONSIDERANDO o teor do Ofício nº 1656/2016-
SEMED/GSAF, subscrito pelo Subsecretário de Administração e 
Finanças da Secretaria Municipal de Educação - SEMED; 

 

CONSIDERANDO a análise 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 
2015/4114/4240/00414, resolve 

 
CONSIDERAR CONCEDIDA, pelo prazo de 02 (dois) 

anos, a contar de 18-11-2015, LICENÇA PARA TRATAR DE 
INTERESSE PARTICULAR à servidora CORA DE AGUIAR 
GUIMARAES, Professor Nível Médio, matrícula 094.229-4 C, do quadro 
de pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED. 

 
GABINETE DO SUBSECRETÁRIO SUBCHEFE 

MUNICIPAL DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE GOVERNO, 
em Manaus, 25 de julho de 2016. 

 



 

Manaus, segunda-feira, 25 de julho de 2016 
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PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 8.755/2016 
 

CONCEDE Licença para Tratar de Interesse 
Particular na forma que especifica. 

 
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 art. 146 da Lei n.º 1.118, de 1º de 
setembro de 1971 - Estatuto dos Servidores Públicos do Município de 
Manaus, com as alterações introduzidas pela Lei nº 292, de 3 de julho de 
1995; 

 

CONSIDERANDO o requerimento da servidora adiante 
identificada; 

 

CONSIDERANDO as manifestações favoráveis da 
Gerência de Direitos e Deveres e da Divisão de Pessoal da Secretaria 
Municipal de Educação - SEMED; 

 
CONSIDERANDO o teor do Ofício nº 2080/2016-

SEMED/GSAF, subscrito pelo Subsecretário de Administração e 
Finanças da Secretaria Municipal de Educação - SEMED; 

 
CONSIDERANDO a análise 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 

2016/4114/4147/02618, resolve 
 
CONSIDERAR CONCEDIDA, pelo prazo de 01 (um) ano, 

a contar de 18-04-2016, LICENÇA PARA TRATAR DE INTERESSE 
PARTICULAR à servidora NAZARE DO SOCORRO DO ESPIRITO 
SANTO RUIZ, Professor Nível Médio, matrícula 105.123-7 B, do quadro 
de pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED. 

 
GABINETE DO SUBSECRETÁRIO SUBCHEFE 

MUNICIPAL DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE GOVERNO, 
em Manaus, 25 de julho de 2016. 

 
 
 

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 8.756/2016 
 

CONCEDE Licença para Tratar de Interesse 
Particular na forma que especifica. 

 
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 art. 146 da Lei n.º 1.118, de 1º de 
setembro de 1971 - Estatuto dos Servidores Públicos do Município de 
Manaus, com as alterações introduzidas pela Lei nº 292, de 3 de julho de 
1995; 

CONSIDERANDO o requerimento do servidor adiante 
identificado; 

 
CONSIDERANDO as manifestações favoráveis da 

Gerência de Direitos e Deveres e da Divisão de Pessoal da Secretaria 
Municipal de Educação - SEMED; 

 
CONSIDERANDO o teor do Ofício nº 2777/2016-

SEMED/GSAF, subscrito pelo Subsecretário de Administração e 
Finanças da Secretaria Municipal de Educação - SEMED; 

 
CONSIDERANDO a análise 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 

2016/4114/4147/03689, resolve 
 
CONSIDERAR CONCEDIDA, pelo prazo de 02 (dois) 

anos, a contar de 08-06-2016, LICENÇA PARA TRATAR DE 
INTERESSE PARTICULAR ao servidor DIEGO DE ASSIS 
CAVALCANTE, Tec.Mun/Assist.Administração, matrícula 121.154-4 A, 
do quadro de pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 
SEMED. 

 
GABINETE DO SUBSECRETÁRIO SUBCHEFE 

MUNICIPAL DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE GOVERNO, 
em Manaus, 25 de julho de 2016. 

 

 
 
 
 
 

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 8.757/2016 
 

CONCEDE Licença para Tratar de Interesse 
Particular na forma que especifica. 

 
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 art. 146 da Lei n.º 1.118, de 1º de 

setembro de 1971 - Estatuto dos Servidores Públicos do Município de 
Manaus, com as alterações introduzidas pela Lei nº 292, de 3 de julho de 
1995; 

 
CONSIDERANDO o requerimento da servidora adiante 

identificada; 
 
CONSIDERANDO as manifestações favoráveis da 

Gerência de Direitos e Deveres e da Divisão de Pessoal da Secretaria 
Municipal de Educação - SEMED; 

 
CONSIDERANDO o teor do Ofício nº 2584/2016-

SEMED/GSAF, subscrito pelo Subsecretário de Administração e 
Finanças da Secretaria Municipal de Educação - SEMED; 

 
CONSIDERANDO a análise da Divisão de 

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



 

Manaus, segunda-feira, 25 de julho de 2016 
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CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo nº 
2016/4114/4147/01911, resolve 
 

CONSIDERAR CONCEDIDA, pelo prazo de 02 (dois) 
anos, a contar de 23-03-2016, LICENÇA PARA TRATAR DE 
INTERESSE PARTICULAR à servidora MARRIETE MOURA DOS 
SANTOS Professor Nível Superior, matrícula 117.676-5 B, do quadro de 
pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED. 

 
GABINETE DO SUBSECRETÁRIO SUBCHEFE 

MUNICIPAL DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE GOVERNO, 
em Manaus, 25 de julho de 2016. 

 
 

 
 

 
PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 8.758/2016 

 
CONCEDE Licença-Prêmio na forma que 
especifica. 

 
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 art. 150 da Lei nº 1.118, de               

1º de setembro de 1971 - Estatuto dos Servidores Públicos do Município 
de Manaus; 

 
CONSIDERANDO a requerimento do servidor, adiante 

identificado; 
 
CONSIDERANDO as manifestações favoráveis da Chefia 

Imediata e a anuência do Subsecretário Municipal de Administração 
Planejamento e Gestão – SEMAD; 

 
CONSIDERANDO a análise da Divisão de 

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

 
CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo  

nº 2016/16330/17148/00239, resolve 
 
CONSIDERAR CONCEDIDA, pelo prazo de 03 (três) 

meses, a contar de 08-08-2016, referente ao decênio de 1º-03-1996 a   
28-02-2006, LICENÇA-PRÊMIO ao servidor WALFRIDO 
BERNARDES MARTINS NETO, Agente Administrativo A-III-II, 
matrícula 080.132-1 B, integrante do quadro de pessoal da 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO 
E GESTÃO – SEMAD. 

 
GABINETE DO SUBSECRETÁRIO SUBCHEFE 

MUNICIPAL DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE GOVERNO, 
em Manaus, 25 de julho de 2016. 

 

 

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 8.759/2016 
 

CONCEDE licença-prêmio na forma que 
especifica. 

 
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 art. 150 da Lei nº 1.118, de               

1º de setembro de 1971 - Estatuto dos Servidores Públicos do Município          
de Manaus; 

 
CONSIDERANDO o requerimento do servidor adiante 

identificado; 
 
CONSIDERANDO o despacho nº 225/2016-DIGP/DAF, 

subscrito pelo Chefe de Divisão de Gestão de Pessoas e a anuência do 
Secretário Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade - SEMMAS; 

 
CONSIDERANDO a análise 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 

2016/15848/15875/00009, resolve 
 
CONSIDERAR CONCEDIDA, pelo prazo de 03 (três) 

meses, a contar de 1º-04-2016, referente ao decênio 16-02-2006 a      
15-02-2016, LICENÇA-PRÊMIO ao servidor FRANCISCO FROTA 
RIBEIRO CAVALCANTE, Agente de Defesa Ambiental, matrícula 
080.182-8 E, do quadro de pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE 
MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE – SEMMAS. 

 
GABINETE DO SUBSECRETÁRIO SUBCHEFE 

MUNICIPAL DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE GOVERNO, 
em Manaus, 25 de julho de 2016. 

 
 
 

 
 

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 8.760/2016 
 

CONCEDE Licença-Prêmio na forma que 
especifica. 

 
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 art. 150 da Lei nº 1.118, de               

1º de setembro de 1971 - Estatuto dos Servidores Públicos do Município          
de Manaus; 

 
CONSIDERANDO o requerimento da servidora adiante 

identificada; 



 

Manaus, segunda-feira, 25 de julho de 2016 
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CONSIDERANDO as manifestações favoráveis da Chefia 
Imediata e a anuência do Subsecretário Municipal de Administração 
Planejamento e Gestão – SEMAD; 
 

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

 
CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo nº 

2016/16330/17148/00224, resolve 
 
CONSIDERAR CONCEDIDA, pelo prazo de 06 (seis) 

meses, a contar de 1º-08-2016, referente ao decênio de 20-04-2006       
a 19-04-2016, LICENÇA-PRÊMIO à servidora SEBASTIANA 
ALEXANDRE VINHORTH, PA – Aux.Serv.Gerais A-I-II, matrícula 
081.792-9 C, do quadro de pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E GESTÃO – SEMAD. 

 
GABINETE DO SUBSECRETÁRIO SUBCHEFE 

MUNICIPAL DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE GOVERNO, 
em Manaus, 25 de julho de 2016. 

 
 
 

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 8.761/2016 
 

EXONERA, a pedido, servidor de cargo 
efetivo na forma que especifica. 

 
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 requerimento do servidor adiante 

identificado; 
 
CONSIDERANDO o teor Ofício nº 2727/2016-

NTRAB/GTRAB/SEMSA, subscrito pelo Secretário 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 2016/1637/2889, resolve 
 
CONSIDERAR EXONERADO, a pedido, a contar de              

04-05-2016, nos termos do art. 103, inc. I, § 1º, inc. I, da Lei nº 1.118, de 
1º de setembro de 1971 - Estatuto dos Servidores Públicos do Município 
de Manaus, o servidor RENATO FERREIRA LIMA, AS – Maqueiro, 
matrícula 128.069-4 A, do quadro de pessoal da SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMSA. 

 
GABINETE DO SUBSECRETÁRIO SUBCHEFE 

MUNICIPAL DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE GOVERNO, 
em Manaus, 25 de julho de 2016. 

 

 
 
 
 

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 8.762/2016 
 

EXONERA, a pedido, servidor de cargo 
efetivo na forma que especifica. 

 
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 requerimento da servidora adiante 
identificada; 

 

CONSIDERANDO o disposto no Parecer Jurídico nº 
135/junho de 2016 - ASSJUR/SEMED, que opina pelo deferimento do 
pleito; 

 

CONSIDERANDO o teor do Ofício nº 0962/2016-
SEMED/GS, subscrito pela Secretária Municipal de Educação - SEMED; 

 

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 2016/4114/4147/03470, resolve 

 
CONSIDERAR EXONERADA, a pedido, a contar de      

30-05-2016, nos termos do art. 103, inc. I, § 1º, inc. I, da Lei nº 1.118, de 
1º de setembro de 1971 - Estatuto dos Servidores Públicos do Município 
de Manaus, a servidora MARIA DA CONCEICAO SANTOS, Professor 
Nível Médio, matrícula 079.324-8 A, integrante do quadro de pessoal da 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED. 

 
GABINETE DO SUBSECRETÁRIO SUBCHEFE 

MUNICIPAL DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE GOVERNO, 
em Manaus, 25 de julho de 2016. 

 
 
 

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 8.763/2016 
 

EXONERA, a pedido, servidor de cargo 
efetivo na forma que especifica. 

 
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 requerimento da servidora adiante 
identificada; 

 

CONSIDERANDO o teor do Parecer Jurídico nº 075/maio 
de 2016 - ASSJUR/SEMED, que opina pelo deferimento do pleito; 

 

CONSIDERANDO o teor do Ofício nº 0688/2016-
SEMED/GS, subscrito pela Secretária Municipal de Educação - SEMED; 
 

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



 

Manaus, segunda-feira, 25 de julho de 2016 
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CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo           
nº 2016/4114/4147/02640, 
 

RESOLVE: 
 

I – CONSIDERAR EXONERADA, a pedido, a contar de      
25-04-2016, nos termos do art. 103, inc. I, § 1º, inc. I, da Lei nº 1.118, de 
1º de setembro de 1971 - Estatuto dos Servidores Públicos do Município 
de Manaus, a servidora ANA CLAUDIA FERREIRA OLIMPIO, 
Pedagogo, matrícula 103.011-6 A, integrante do quadro de pessoal da 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED; 

 

II – DETERMINAR o envio dos autos à SEMED para 
notificar a servidora acerca da obrigatoriedade de devolução ou 
ressarcimento ao erário municipal de bem móvel cedido para o trabalho, 
conforme cláusula quarta, parágrafo único do Termo de Cessão 
assinado pela servidora ou encaminhar os autos à PGM para adoção 
das medidas cabíveis. 

 

GABINETE DO SUBSECRETÁRIO SUBCHEFE 
MUNICIPAL DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE GOVERNO, 
em Manaus, 25 de julho de 2016. 

 
 
 

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº   8.764/2016 
 

EXONERA, a pedido, servidor de cargo 
efetivo na forma que especifica. 

 
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 requerimento do servidor adiante 
identificado; 

 

CONSIDERANDO o Parecer Jurídico nº 193 de maio de 
2016 - ASSJUR/SEMED, que opina pelo deferimento do pleito; 

 

CONSIDERANDO o teor do Ofício nº 0725/2016-
SEMED/GS, subscrito pela Secretária Municipal de Educação - SEMED; 

 

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 2016/4114/4147/02731, resolve 

 
CONSIDERAR EXONERADA, a pedido, a contar de      

26-04-2016, nos termos do art. 103, inc. I, § 1º, inc. I, da Lei nº 1.118, de 
1º de setembro de 1971 - Estatuto dos Servidores Públicos do Município 
de Manaus, o servidor FRANCISCO RICARDO LIMA CAETANO, 
Professor Nível Superior, matrícula 127.856-8 A, integrante do quadro de 
pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED. 

 
GABINETE DO SUBSECRETÁRIO SUBCHEFE 

MUNICIPAL DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE GOVERNO, 
em Manaus, 25 de julho de 2016. 

 

 
 
 
 

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 8.765/2016 
 

EXONERA, a pedido, servidor de cargo 
efetivo na forma que especifica. 

 
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 requerimento da servidora adiante 
identificada; 

 

CONSIDERANDO o Teor do Ofício nº 0399/2016-GRH/GS, 
subscrito pelo Secretário Municipal de Limpeza Urbana – SEMULSP, em 
exercício; 

 

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 2016/1190/6022/00099, resolve 

 
CONSIDERAR EXONERADA, a pedido, a contar de      

12-05-2016, nos termos do art. 103, inc. I, § 1º, inc. I, da Lei nº 1.118, de 
1º de setembro de 1971 - Estatuto dos Servidores Públicos do Município 
de Manaus, a servidora KARINE NUNES LIMA, Técnico Municipal, 
matrícula 118.445-8 A, integrante do quadro de pessoal da 
SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - SEMULSP. 

 
GABINETE DO SUBSECRETÁRIO SUBCHEFE 

MUNICIPAL DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE GOVERNO, 
em Manaus, 25 de julho de 2016. 

 
 
 

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 8.766/2016 
 

EXONERA, a pedido, servidor de cargo 
efetivo na forma que especifica. 

 
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 requerimento da servidora adiante 

identificada; 
 

CONSIDERANDO o Parecer Jurídico nº 03/abril de 2016 - 
ASSJUR/SEMED, que opina pelo deferimento do pleito; 
 

CONSIDERANDO o teor do Ofício nº 3184/2016-
SEMED/GSAF, subscrito pelo Subsecretário de Administração e 
Finanças da Secretaria Municipal de Educação - SEMED; 
 

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



 

Manaus, segunda-feira, 25 de julho de 2016 
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CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo           
nº 2016/4114/4147/01073 (Apenso Processo nº 2016/4114/4147/04497), 

 
RESOLVE: 

 
I – CONSIDERAR EXONERADA, a pedido, a contar de 

29-02-2016, nos termos do art. 103, inc. I, § 1º, inc. I, da Lei nº 1.118, de 
1º de setembro de 1971 - Estatuto dos Servidores Públicos do Município 
de Manaus, a servidora LETICIA FERRAZ VALERIANO, Professor Nível 
Superior, matrícula 117.598-0 A, integrante do quadro de pessoal da 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED; 

 
II – DETERMINAR o envio dos autos à SEMED para 

notificar a servidora acerca da obrigatoriedade de devolução ou 
ressarcimento ao Erário Municipal de bem móvel cedido para o trabalho, 
conforme cláusula quarta, parágrafo único do Termo de Cessão 
assinado pela servidora ou encaminhar os autos à PGM para adoção 
das medidas cabíveis. 

 
GABINETE DO SUBSECRETÁRIO SUBCHEFE 

MUNICIPAL DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE GOVERNO, 
em Manaus, 25 de julho de 2016. 

 
 
 

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 8.767/2016 
 

EXONERA, a pedido, servidor de cargo 
efetivo na forma que especifica. 

 
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 requerimento do servidor adiante 
identificado; 

 

CONSIDERANDO o teor do Ofício nº 0605/2016-
PRE/MANAUSTRANS, subscrito pelo Diretor-Presidente do Instituto 
Municipal de Engenharia e Fiscalização do Transito - MANAUSTRANS; 

 

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 2016/17269/17286/00049, resolve 

 
CONSIDERAR EXONERADO, a pedido, a contar de              

02-05-2016, nos termos do art. 103, inc. I, § 1º, inc. I, da Lei nº 1.118, de 
1º de setembro de 1971 - Estatuto dos Servidores Públicos do Município 
de Manaus, o servidor ORLANDO GOMES VILAÇA FILHO,                            
Agente de Transito, matrícula 12314 A, do quadro de pessoal do 
INSTITUTO MUNICIPAL DE ENGENHARIA E FISCALIZAÇÃO DO 
TRÂNSITO - MANAUSTRANS. 
 

GABINETE DO SUBSECRETÁRIO SUBCHEFE 
MUNICIPAL DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE GOVERNO, 
em Manaus, 25 de julho de 2016. 

 

 
 
 
 
 

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 8.768/2016 
 

EXONERA, a pedido, servidor de cargo 
efetivo na forma que especifica. 

 
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 requerimento da servidora adiante 
identificada; 

 

CONSIDERANDO o Parecer Jurídico nº 076/maio de 2016-
ASSJUR/SEMED, que opina pelo deferimento do pleito; 

 

CONSIDERANDO o teor do Ofício nº 0689/2016-
SEMED/GS, subscrito pelo Subsecretário de Administração e Finanças 
da Secretaria Municipal de Educação - SEMED; 

 

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 2016/4114/4147/02607, 
 

RESOLVE: 
 

I – CONSIDERAR EXONERADA, a pedido, a contar de 
18-04-2016, nos termos do art. 103, inc. I, § 1º, inc. I, da Lei nº 1.118, de 
1º de setembro de 1971 - Estatuto dos Servidores Públicos do Município 
de Manaus, a servidora ELIENILDES ROCHA DE SOUZA, Professor 
Nível Médio, matrícula 081.737-6 A, integrante do quadro de pessoal da 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED; 

 

II – DETERMINAR o envio dos autos à SEMED para 
notificar a servidora acerca da obrigatoriedade de devolução ou 
ressarcimento ao erário municipal de bem móvel cedido para o trabalho, 
conforme cláusula quarta, parágrafo único do Termo de Cessão 
assinado pela servidora ou encaminhar os autos à PGM para adoção 
das medidas cabíveis. 

 
GABINETE DO SUBSECRETÁRIO SUBCHEFE 

MUNICIPAL DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE GOVERNO, 
em Manaus, 25 de julho de 2016. 

 
 
 

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 8.769/2016 
 

EXONERA, a pedido, servidor de cargo 
efetivo na forma que especifica. 

 
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 requerimento do servidor adiante 
identificado; 



 

Manaus, segunda-feira, 25 de julho de 2016 
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CONSIDERANDO o teor do Despacho nº 324/2016-DIGP/ 
DAF, subscrito pelo Chefe de Divisão de Gestão de Pessoas e a anuência 
do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade - SEMMAS; 

 

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 
2016/15848/15911/00021, resolve 

 
CONSIDERAR EXONERADO, a pedido, a contar de               

04-05-2016, nos termos do art. 103, inc. I, § 1º, inc. I, da Lei nº 1.118, de 
1º de setembro de 1971 ― Estatuto dos Servidores Públicos do 
Município de Manaus, o servidor ADAMIR DA ROCHA NINA JUNIOR, 
Analista Municipal - Engenheiro Florestal, matrícula 122.021-7 A, do 
quadro de pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 
E SUSTENTABILIDADE-SEMMAS. 

 
GABINETE DO SUBSECRETÁRIO SUBCHEFE 

MUNICIPAL DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE GOVERNO, 
em Manaus, 25 de julho de 2016. 

 
 

 
PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 8.770/2016 

 
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 3120/2016-
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 
2016/16568/16596/04109, resolve 

 
CONSIDERAR DESIGNADO o servidor EYMERSON 

QUEIROZ DA ENCARNAÇAO, matrícula 109.408-4 C, para responder, 
cumulativamente, pelas atribuições do cargo de provimento em 
comissão de Diretor de Departamento de Gestão do Trabalho e 
Educação, simbologia SGAS-6, integrante da estrutura organizacional da 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMSA, no período de          
25-07 a 08-08-2016, com direito à percepção da remuneração inerente 
ao exercício do cargo, em substituição a titular MIRCLEIDE DIAS 
SANTANA DA SILVA, afastada em virtude de férias regulamentares. 
 

GABINETE DO SUBSECRETÁRIO SUBCHEFE 
MUNICIPAL DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE GOVERNO, 
em Manaus, 25 de julho de 2016. 

 

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 8.771/2016 
 

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 3120/2016-

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 2016/16568/16596/04109, resolve 
 
CONSIDERAR DESIGNADO o servidor JANDER RAMOS 

LIBORIO, matrícula 109.826-8 A, para responder, cumulativamente, 
pelas atribuições do cargo de provimento em comissão de Assessor III, 
simbologia SGAS-4, 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 a titular FRANCINELY PIMENTEL 
DINELLY, afastada em virtude de férias regulamentares. 

 
GABINETE DO SUBSECRETÁRIO SUBCHEFE 

MUNICIPAL DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE GOVERNO, 
em Manaus, 25 de julho de 2016. 

 
 
 
 

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 8.772/2016 
 

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 3120/2016-

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 

2016/16568/16596/04109, resolve 



 

Manaus, segunda-feira, 25 de julho de 2016 
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DESIGNAR o servidor DENNER AUGUSTO CORREA 
COSTA, matrícula 122.544-8 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          
1º a 30-08-2016, com direito à percepção da remuneração inerente ao 
exercício do cargo, em substituição ao titular MARCONDES GOMES 
COELHO, afastado em virtude de férias regulamentares. 

 
GABINETE DO SUBSECRETÁRIO SUBCHEFE 

MUNICIPAL DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE GOVERNO, 
em Manaus, 25 de julho de 2016. 

 

 
 
 
 
 

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 8.773/2016 
 

CESSA EFEITOS de Portaria por Delegação 
na forma que especifica. 

 
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 requerimento da servidora adiante 

identificada; 
 
CONSIDERANDO o Parecer Jurídico nº 135/junho de 2016 

- ASSJUR/SEMED, que opina pelo deferimento do pleito; 
 
CONSIDERANDO o Ofício nº 0962/2016-SEMED/GS, 

subscrito pela Secretária Municipal de Educação - SEMED; 
 
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 2016/4114/4147/03470, resolve 
 
CONSIDERAR CESSADOS, a contar de 30-05-2016, os 

efeitos da Portaria por Delegação nº 6.740/2015, publicada no DOM 
Edição 3791, de 15 de dezembro de 2015, que concedeu LICENÇA 
PARA TRATAR DE INTERESSE PARTICULAR à servidora MARIA DA 
CONCEICAO SANTOS, Professor Nível Médio, matrícula    079.324-8 A, 
integrante do quadro de pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO – SEMED. 

 
GABINETE DO SUBSECRETÁRIO SUBCHEFE 

MUNICIPAL DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE GOVERNO, 
em Manaus, 25 de julho de 2016. 
 

  



 

Manaus, segunda-feira, 25 de julho de 2016 
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SECRETARIA  MUNICIPAL  DE  FINANÇAS, 
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONTROLE INTERNO 

 
 

PORTARIA N.º 161/2016 – GS/SEMEF 
 

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS, 
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONTROLE INTERNO - SEMEF 
no exercício da competência que lhe confere o artigo 86, Inciso IV e 128, 
inciso II, da Lei Orgânica do Município de Manaus; e 
 

CONSIDERANDO o disposto no Art. 67 e seus respectivos 
parágrafos da Lei Federal n. 8.666/93; 
 

R E S O L V E 
 

I - INSTITUIR a Comissão para Acompanhamento e 
Fiscalização do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato n. 015/2015 sem ônus 
para a Prefeitura de Manaus, referente à prestação de serviço de 
metrificação (indicativa, estimativa e detalhada), na modalidade de Fábrica 
de Métrica (FM) dimensionado peja métrica de ponto de função na forma 
identificada no Item 02 da Ata de Registro de Preços n° 005/2015, oriunda 
do Pregão Eletrônico n° 00 1/2015 - MPT, celebrado  entre a Secretaria 
Municipal de Finanças, Tecnologia da Informação e Controle Interno – 
SEMEF e a Empresa FATTO CONSULTORIA E SISTEMAS S/S LTDA 
constantes no processo n. 2016/11209/15259/0/013879, composta pelos 
servidores abaixo indicados: 
 

Servidor(a) 
 

GESTÃO DO CONTRATO: 
Márcia Silva dos Santos – Matricula n. 113.857-0D 
 

FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO: 
1. Tânia de Fátima Acris Jesini - Matrícula n. 081.644-2D 
2. Alan Roberto da Silva e Costa – Matricula n. 066.622-0D 
3. Laura Jane Takahashi Monteiro - Matrícula n. 089.700-0A 
 

SUPLENTE DE FISCAIS DO CONTRATO 
Darley Soares de Lima – Matricula n. 085.042-0A 
 

 
II - CONVALIDAR todos os atos relativos ao objeto desta 

Portaria praticados a partir da data estabelecida na Ordem de Serviços, 
data que autoriza o início da prestação dos serviços. 
 

Cumpra-se. Registre-se e Publique-se 
 

Manaus, 24 de junho de 2016. 

 
 
 

EXTRATO 
 
1. ESPÉCIE E DATA: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato n.015/2015, 
firmado em 24/06/2016. 
2. CONTRATANTES: O Município de Manaus, através da SECRETARIA 
MUNICIPAL DE FINANÇAS, TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E 
CONTROLE INTERNO – SEMEF, e a Empresa FATTO CONSULTORIA 
E SISTEMAS S/S LTDA. 
3. OBJETO: Dilação do prazo do Contrato original sem ônus para a Prefeitura 
de Manaus, referente a Contratação de empresa especializada na prestação 
de serviço de metrificação (indicativa, estimativa e detalhada), na modalidade 
de Fábrica de Métrica (FM), dimensionado pela métrica de ponto de função 
na forma identificada no Item 02 da Ata de Registro de Preços n° 005/2015, 
oriunda do Pregão Eletrônico n° 001/2015 - MPT, constantes no processo  
n. 2016/11209/15259/0/013879. 
4. PRAZO: O prazo do contrato fica dilatado por mais 12 (doze) meses, 
a contar de 20/08/2016. 

 



 

Manaus, segunda-feira, 25 de julho de 2016 
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SECRETARIA  MUNICIPAL  DE  SAÚDE 

 
 

(*) PORTARIA Nº 365/2016-NTRAB/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, o Relatório Conclusivo da Comissão de 

Sindicância constante às folhas 29 a 32 do Processo protocolado sob o 
no 2016/1637/0347-SEMSA; 

 
CONSIDERANDO, ainda o despacho constante às folhas 

37 e 38 do referido processo. 
 

RESOLVE: 
 

DISPENSAR, a contar de 14 de junho de 2016, nos 
termos do artigo 13, § 3º, da Lei nº 1.425, de 26 de março de 2010, a 
servidora Delcy Maurício de Carvalho, Agente Comunitário de Saúde, 
matrícula 088.104-0 C, do quadro de pessoal da Secretaria Municipal 
de Saúde, admitida sob a égide do Regime Jurídico de Direito 
Administrativo de Natureza Temporária. 
 

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

Manaus, 24 de junho de 2016. 
 

 
 
 

 
 
 
(*) Republicação da Portaria nº 365/2016-NTRAB/SEMSA, publicada no DOM 
nº 3923, de 5/7/2016, página 21, inserindo-se alterações. 

 
 

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 
 

DESPACHO 
 

CONSIDERANDO o que consta do Processo 
nº 2016/1637/3566-SEMSA de interesse da Secretaria Municipal de 
Saúde - SEMSA. 

Declaro INEXIGÍVEL de licitação com fundamento no 
artigo 25, inciso I da Lei nº 8.666/93 para a contratação direta da 
empresa VERMEHREM SERVIÇOS LTDA-ME, visando à prestação de 
serviço exclusivo de manutenção corretiva em equipamento 
oftalmológico da Policlica Antônio Reis, no valor de R$ 5.958,00 (Cinco 
mil, novecentos e cinquenta e oito reais), conforme justificativas 
constantes no Processo Administrativo nº 2016/1637/3566-SEMSA. 

Seja submetido o presente Despacho à consideração do 
Senhor Secretário Municipal de Saúde, para fins de ratificação. 
 

Manaus, 19 de julho de 2016. 

 
 

Pelo exposto RATIFICO a dispensa de licitação de que 
trata o Processo nº 2016/1637/3566-SEMSA, de acordo com o artigo 26 
da Lei nº 8.666/93. 
 

Manaus, 19 de julho de 2016. 
 

 
 
 
 

SECRETARIA  MUNICIPAL  DE  EDUCAÇÃO 

 
 

(*) PORTARIA N° 0010/2016 – SEMED/GS 
 

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no 
exercício das prerrogativas que lhe outorga o inciso II do artigo 128 da 
LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE MANAUS, 

 
CONSIDERANDO os princípios da legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, que norteiam as 
atividades da Administração Pública; 

 
CONSIDERANDO a necessidade de designar servidores 

para, no âmbito da Administração Pública Municipal, acompanhar e 
fiscalizar a execução dos contratos administrativos celebrados, conforme 
o disposto no artigo 67 da Lei 8.666/93; 

 
CONSIDERANDO que os órgãos públicos devem manter 

fiscais formalmente designados durante toda a vigência dos contratos 
celebrados pela Entidade, 
 

RESOLVE: 
 

I – CONSTITUIR a Comissão de Acompanhamento e 
Fiscalização da execução do Contrato nº 20/2015 e seus aditivos, 
celebrado entre a Secretaria Municipal de Educação – SEMED e a 
Empresa RCA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, CONSTRUÇÕES E 
COMÉRCIO DE FARDAMENTOS LTDA-EPP, CNPJ 
nº 11.546.821/0001-44, tendo como objeto a prestação de serviços que 
compreende o preparo e distribuição de refeições para atender ao 
Programa de Alimentação nas Unidades Educacionais Urbanas e Rurais 
do município de Manaus, conforme o Extrato publicado em 17/08/2015, 
no Diário Oficial do Município - Edição nº 3712; 
 

II – DESIGNAR os servidores abaixo relacionados, como 
fiscais da execução do contrato e seus aditivos, sob a presidência do 
primeiro, para que acompanhem e fiscalizem fielmente as diretrizes 
estabelecidas na contratação: 
 

Servidor Matrícula 

Paulo José Almeida de Souza 103.631-9A 

Kelce Cristina do Espírito Santo 100.087-0B 

Andreza Costa de Souza 086.321-1D 

                                   Suplente 

Eliete Maria da Silva Rabelo 079.454-6A/B 

 
III – Os trabalhos prestados pelos integrantes da referida 

comissão não serão remunerados; 
 

IV – Esta Portaria entra em vigor na data de  
sua republicação, revogadas as disposições em contrário, podendo  
ser alterada a qualquer tempo e a critério da autoridade  
competente. 
 
 

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

Manaus, 18 de julho de 2016. 
 

 
 
(*) Republicação da Portaria nº 0010/2016-SEMED/GS, publicada no DOM 
nº 3815, de 22/01/2016, inserindo-se alterações. 



 

Manaus, segunda-feira, 25 de julho de 2016 
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(*) PORTARIA N° 0023/2016 – SEMED/GS 
 

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no 
exercício das prerrogativas que lhe outorga o inciso II do artigo 128 da 
LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE MANAUS, 
 

CONSIDERANDO os princípios da legalidade, 
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, que norteiam as 
atividades da Administração Pública; 
 

CONSIDERANDO a necessidade de designar servidores 
para, no âmbito da Administração Pública Municipal, acompanhar e 
fiscalizar a execução dos contratos administrativos celebrados, conforme 
o disposto no artigo 67 da Lei 8.666/93; 
 

CONSIDERANDO que os órgãos públicos devem manter 
fiscais formalmente designados durante toda a vigência dos contratos 
celebrados pela Entidade, 
 

RESOLVE: 
 

I – CONSTITUIR a Comissão de Acompanhamento e 
Fiscalização da execução do Contrato nº 45/2015 e seus aditivos, 
celebrado entre a Secretaria Municipal de Educação – SEMED e a 
Empresa RCA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, CONSTRUÇÕES E 
COMÉRCIO DE FARDAMENTOS LTDA - EPP, CNPJ 
nº 11.546.821/0001-44, tendo como objeto a prestação de serviços 
gerais (artífice), cumprindo 44 horas semanais diurnas, de segunda a 
sexta-feira, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de 
Educação - SEMED, conforme o extrato publicado em 05/10/2015, no 
Diário Oficial do Município - Edição nº 3746; 
 

II – DESIGNAR os servidores abaixo relacionados, como 
fiscais da execução do contrato e seus aditivos, sob a presidência da 
primeira, para que acompanhem e fiscalizem fielmente as diretrizes 
estabelecidas na contratação: 
 

Servidor Matrícula 
Kelce Cristina do Espírito Santo 100.087-0B 

Paulo José Almeida de Souza 103.631-9A 
Eliete Maria da Silva Rabelo 079.454-6A/B 
                                 Suplente 

Andreza Costa de Souza 086.321-1D 
 

III – Os trabalhos prestados pelos integrantes da referida 
comissão não serão remunerados; 
 

IV – Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
republicação, revogadas as disposições em contrário, podendo ser 
alterada a qualquer tempo e a critério da autoridade competente. 
 
 

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

 
Manaus, 18 de julho de 2016. 

 

 
(*) Republicação da Portaria nº 0023/2016-SEMED/GS, publicada no DOM 
nº 3820, de 29/01/2016, inserindo-se alterações. 
 

 
 

 

(*) PORTARIA N° 0024/2016 – SEMED/GS 
 

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no 
exercício das prerrogativas que lhe outorga o inciso II do artigo 128 da 
LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE MANAUS, 

 
CONSIDERANDO os princípios da legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, que norteiam as 
atividades da Administração Pública; 

CONSIDERANDO a necessidade de designar servidores 
para, no âmbito da Administração Pública Municipal, acompanhar e 
fiscalizar a execução dos contratos administrativos celebrados, conforme 
o disposto no artigo 67 da Lei 8.666/93; 

 
CONSIDERANDO que os órgãos públicos devem manter 

fiscais formalmente designados durante toda a vigência dos contratos 
celebrados pela Entidade, 
 

RESOLVE: 
 

I – CONSTITUIR a Comissão de Acompanhamento e 
Fiscalização da execução do Contrato nº 48/2015 e seus aditivos, 
celebrado entre a Secretaria Municipal de Educação – SEMED e a 
Empresa RCA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, CONSTRUÇÕES E 
COMÉRCIO DE FARDAMENTOS LTDA – EPP, CNPJ 
nº 11.546.821/0001-44, tendo como objeto a prestação de serviços de 
Conservação e Limpeza, para atender as necessidades das unidades 
escolares e administrativas da Secretaria Municipal de Educação - 
SEMED, conforme o extrato publicado em 05/10/2015, no Diário Oficial 
do Município – Edição nº 3746; 
 

II – DESIGNAR os servidores abaixo relacionados, como 
fiscais da execução do contrato e seus aditivos, sob a presidência da 
primeira, para que acompanhem e fiscalizem fielmente as diretrizes 
estabelecidas na contratação: 
 

Servidor Matrícula 
Eliete Maria da Silva Rabelo 079.454-6A/B 

Andreza Costa de Souza 086.321-1D 
Paulo José Almeida de Souza 103.631-9A 

Suplente  

Kelce Cristina do Espírito Santo 100.087-0B 
 

III – Os trabalhos prestados pelos integrantes da referida 
comissão não serão remunerados; 
 

IV – Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
republicação, revogando-se as disposições em contrário, podendo ser 
alterada a qualquer tempo e a critério da autoridade competente. 
 

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

Manaus, 18 de julho de 2016. 

 
 
(*) Republicação da Portaria nº 0024/2016-SEMED/GS, publicada no DOM 
nº 3820, de 29/01/2016, inserindo-se alterações. 
 

 
 
 

(*) PORTARIA N° 0025/2016 – SEMED/GS 
 

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no 
exercício das prerrogativas que lhe outorga o inciso II do artigo 128 da 
LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE MANAUS, 

 
CONSIDERANDO os princípios da legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, que norteiam as 
atividades da Administração Pública; 

 
CONSIDERANDO a necessidade de designar servidores 

para, no âmbito da Administração Pública Municipal, acompanhar e 
fiscalizar a execução dos contratos administrativos celebrados, conforme 
o disposto no artigo 67 da Lei 8.666/93; 

 
CONSIDERANDO que os órgãos públicos devem manter 

fiscais formalmente designados durante toda a vigência dos contratos 
celebrados pela Entidade, 



 

Manaus, segunda-feira, 25 de julho de 2016 
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RESOLVE: 
 

I – CONSTITUIR a Comissão de Acompanhamento e 
Fiscalização da execução do Contrato nº 58/2014 e seus aditivos, 
celebrado entre a Secretaria Municipal de Educação – SEMED e a 
Empresa LBC CONSERVADORA E SERVIÇOS LTDA, CNPJ 
nº 07.832.566/0001-29, tendo como objeto a prestação de serviços de 
conservação e limpeza, com fornecimento de materiais, para atender as 
necessidades das unidades escolares e administrativas da Secretaria 
Municipal de Educação - SEMED, conforme o Extrato publicado em 
18/11/2015, no Diário Oficial do Município - Edição nº 3775; 
 

II – DESIGNAR os servidores abaixo relacionados, como 
fiscais da execução do contrato e seus aditivos, sob a presidência da 
primeira, para que acompanhem e fiscalizem fielmente as diretrizes 
estabelecidas na contratação: 
 

Servidor Matrícula 

Andreza Costa de Souza 086.321-1D 
Paulo José Almeida de Souza 103.631-9A 
Eliete Maria da Silva Rabelo 079.454-6A/B 

Suplente  
Kelce Cristina do Espírito Santo 100.087-0B 
 

III – Os trabalhos prestados pelos integrantes da referida 
comissão não serão remunerados; 
 

IV – Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
republicação, revogadas as disposições em contrário, podendo ser 
alterada a qualquer tempo e a critério da autoridade competente. 
 

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

Manaus, 18 de julho de 2016. 

 
 
(*) Republicação da Portaria nº 0025/2016-SEMED/GS, publicada no DOM 
nº 3820, de 29/01/2016, inserindo-se alterações. 
 

 
 (*) PORTARIA Nº 0027/2016-SEMED/GS 

 
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no 

exercício das prerrogativas que lhe outorga o inciso II do artigo 128 da 
LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE MANAUS, 
 

CONSIDERANDO os princípios da legalidade, 
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, que norteiam as 
atividades da Administração Pública; 
 

CONSIDERANDO a necessidade de designar servidores 
para, no âmbito da Administração Pública Municipal, acompanhar e 
fiscalizar a execução dos contratos administrativos celebrados, conforme 
o disposto no artigo 67 da Lei 8.666/93; 
 

CONSIDERANDO que os órgãos  públicos devem manter 
fiscais formalmente  designados durante toda  a  vigência  dos  contratos  
celebrados  pela Entidade, 
 

RESOLVE 
 

I – CONSTITUIR a Comissão de Acompanhamento e 
Fiscalização da execução do Contrato nº 59/2014 e seus aditivos, 
celebrado entre a Secretaria Municipal de Educação – SEMED e a 
Empresa C.S. CONSTRUÇÃO, CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, 
CNPJ nº 63.675.268/0001-43, tendo como objeto a prestação de serviços 
de Conservação e Limpeza com fornecimento de materiais, para atender 
as necessidades das unidades escolares e administrativas da Secretaria 
Municipal de Educação - SEMED, conforme o Extrato publicado em 
30/09/2014, no Diário Oficial do Município – Edição nº 3504; 

II – DESIGNAR os servidores abaixo relacionados, como 
fiscais da execução do contrato e seus aditivos, sob a presidência da 
primeira, para que acompanhem e fiscalizem fielmente as diretrizes 
estabelecidas na contratação: 
 

Servidor Matrícula 
Andreza Costa de Souza 086.321-1D 

Kelce Cristina do Espírito Santo 100.087-0B 
Eliete Maria da Silva Rabelo 079.454-6A/B 

Suplente  

Paulo José Almeida de Souza 103.631-9A 
III – Os trabalhos prestados pelos integrantes da referida 

comissão não serão remunerados; 
 

IV – Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
republicação, revogadas as disposições em contrário, podendo ser 
alterada a qualquer tempo e a critério da autoridade competente. 
 

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

Manaus, 18 de julho de 2016. 

 
 
(*) Republicação da Portaria nº 0027/2016-SEMED/GS, publicada no DOM 
nº 3822, de 02/02/2016, inserindo-se alterações. 

 
 
 
 

PORTARIA N° 0265/2016–SEMED/GS 
 

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no 
exercício da competência que lhe outorga o inciso II, do Artigo 128, da 
Lei Orgânica do Município de Manaus, 
 

CONSIDERANDO que a Comissão Permanente de 
Regime Disciplinar sugeriu em Relatório Conclusivo do Processo 
Administrativo Disciplinar n°. 081/2015-CPRD/SEMAD pela aplicação da 
pena de suspensão por 05 (cinco) dias da servidora Christiane Corrêa 
Moreira, nos termos do inciso IV, do artigo 216, da Lei Municipal 
nº 1.118, de 01 de setembro de 1971 (Estatuto dos Servidores Públicos 
do Município de Manaus); 
 

CONSIDERANDO que a Secretária Municipal de 
Educação acolheu o Relatório Final emitido pela Comissão Permanente 
de Regime Disciplinar, constante dos processos nº 2015/ 
4114/4147/03963 e 2015/4114/4147/04400; 
 

RESOLVE: 
 

SUSPENDER a servidora CHRISTIANE CORRÊA 
MOREIRA, Professora Nível Médio, matrícula nº 103.992-0A, do Quadro 
de Pessoal da Secretaria Municipal de Educação - SEMED, pelo prazo 
de 05 (cinco) dias, a contar de 11/07/2016, nos termos do inciso IV, do 
artigo 216, da Lei Municipal nº 1.118, de 01 de setembro de 
1971(Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Manaus). 
 

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

 

 
Manaus, 15 de julho de 2016. 

 



 

Manaus, segunda-feira, 25 de julho de 2016 
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DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO 
 

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO no uso de 
suas atribuições legais, e; 

 
CONSIDERANDO, o resultado do processo nº 2016/4114/ 

4147/01258, de recebimento de envelopes, análise de documentos e 
seleção de projetos e credenciamento de instituição sem fins lucrativos, 
com comprovada experiência no desenvolvimento de projetos 
educacionais voltados à juventude, para execução de aulas práticas 
referentes ao Arco Ocupacional (alimentação), do Programa Nacional de 
Inclusão de Jovens – PROJOVEM URBANO – Edição 2014; 

 
CONSIDERANDO, o Parecer nº 0167/2016 – PA/PGM e 

Despacho, às fls. 128/130, com manifestação favorável à regularidade 
do Chamamento Público; 

 
CONSIDERANDO, o disposto na Lei n.º 11.692 de  

10 de junho de 2008, regulamentada pelo Decreto Presidencial n.º 6.629 
de 04 de novembro de 2008, no art. 18 da Resolução/CD/FNDE n.º 08 
de 16 de abril de 2014 e ainda na Resolução n.º 06 de 09 de junho de 
2015. 
 

RESOLVE: 
 

I – HOMOLOGAR, o Chamamento Público n.º 002/2016- 
SEMED, para seleção e credenciamento de instituição sem fins 
lucrativos para execução de aulas práticas, referente ao Arco 
Ocupacional (Alimentação) do PROGRAMA Nacional de Inclusão de 
Jovens – PROJOVEM URBANO – EDIÇÃO 2014; 
 

II – ADJUDICAR o objeto do Chamamento Público para 
Credenciamento n.º 002/2016 - SEMED, ao Instituto De 
Desenvolvimento, Pesquisa e Cultura do Estado do Amazonas-
IDEPECAM, CNPJ n.º 05.478.303/0001-38, Localizado na Rua Lóris 
Cordovil, n.º 30, Alvorada I, Manaus/AM, para a execução das aulas 
conforme acima especificado, com valor global de R$ 1.343.011,22 (um 
milhão trezentos e quarenta e três mil, onze reais e vinte e dois 
centavos); 
 

III – DETERMINAR aos setores competentes  
para as devidas providências administrativas, nos termos da Legislação 
aplicável e do Edital de Chamamento Público para Credenciamento 
nº 002/2016; 
 

VI – ENCAMINHAR ao Diário Oficial do Município para 
publicação.P 
 
 

Manaus, 22 de julho de 2016. 
 

 
 

 

SECRETARIA  MUNICIPAL  DE 
MEIO  AMBIENTE  E  SUSTENTABILIDADE 

 
 

PORTARIA Nº 84 /2016 – SEMMAS 
 

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E 
SUSTENTABILIDADE, no exercício da competência que lhe confere o 
inciso II do artigo 128 da Lei Orgânica do Município, 

 

CONSIDERANDO que a Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente e Sustentabilidade é o órgão municipal integrante do Sistema 
Nacional de Meio Ambiente – SISNAMA, conforme previsto no artigo 6º, 
caput, da Lei nº 6.938, de 12 de fevereiro de 1998; 

 

CONSIDERANDO a Lei Federal nº 11.598 de 03 de 
dezembro de 2007, que dispõe sobre a criação da Rede Nacional para a 
Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios 
(REDESIM) e legislações afins; 

 

CONSIDERANDO a necessidade de simplificar e 
modernizar os processos de licenciamento das atividades econômicas; 

 

CONSIDERANDO o licenciamento ambiental repassado à 
SEMMAS por força da Lei Complementar nº 140/2011, c/c a Resolução 
CEMAAM nº 15/2013, Nota Técnica IPAAM nº 001/2013, e Termo de 
Cooperação Técnica nº 001/2013; 
 

RESOLVE: 
 

Art. 1º Nas análises dos pedidos de licenciamento 
ambiental, os servidores desta Secretaria deverão observar os 
documentos e procedimentos assim listados: 

I - para as atividades de Bares e Restaurantes - Casas de 
Show e similares; Complexo Habitacional e similares; Dedetização, Uso 
e Manuseio de Defensivos e Fertilizantes; Hotel Convencional e 
similares; Industria; Instituições de Ensino e similares; Reciclagem de 
Resíduos Sólidos - Central de Triagem, Classificação e Beneficiamento; 
Serviços de Lavanderia e Tinturaria; Serviços de Manutenção, Reparo, 
Lavagem e Troca de Óleo de Máquinas e Veículos; Shopping Center; 
Galerias Comerciais; Supermercados, Hipermercados e similares; 
Templos Religiosos e similares; e Unidade de Compostagem, os 
documentos constantes no Anexo I; 

II - para Posto de Combustível, os documentos constantes 
no Anexo II; 
 

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor a contar de 01 de julho 
de 2016. 
 

Art. 3º Revoga-se as Portarias nºs 080 e 081/2015. 
 

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

Manaus, 21 de julho de 2016. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO I 
 
BARES E RESTAURANTES - CASAS DE SHOW E SIMILARES; 
COMPLEXO HABITACIONAL E SIMILARES; DEDETIZAÇÃO, USO E 
MANUSEIO DE DEFENSIVOS E FERTILIZANTES; HOTEL 
CONVENCIONAL E SIMILARES; INDUSTRIA; INSTITUIÇÕES DE ENSINO 
E SIMILARES; RECICLAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS - CENTRAL DE 
TRIAGEM, CLASSIFICAÇÃO E BENEFICIAMENTO; SERVIÇOS DE 
LAVANDERIA E TINTURARIA; SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARO, 
LAVAGEM E TROCA DE ÓLEO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS; 
SHOPPING CENTER; GALERIAS COMERCIAIS; SUPERMERCADOS, 
HIPERMERCADOS E SIMILARES; TEMPLOS RELIGIOSOS E 
SIMILARES; E UNIDADE DE COMPOSTAGEM. 



 

Manaus, segunda-feira, 25 de julho de 2016 
 
 

 

 
 

DOM | Edição 3937 | Página 31 
 

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS BÁSICOS PARA REGULARIZAÇÃO 
DA ATIVIDADE 

 
1. Requerimento padronizado, modelo da SEMMAS (duas vias); 
2. Taxa de expediente correspondente a 10% da UFM; 
3. RG e CPF do responsável legal e do procurador, se houver; 
4. Procuração ou instrumento particular com reconhecimento de firma, 

devidamente atualizado, se houver procurador; 
5. Documento de propriedade do imóvel atualizado ou contrato de 

locação reconhecido em cartório, se houver; 
6. Contrato Social ou documento similar da Pessoa Jurídica, que 

contemple a atividade solicitada; 
7. Certidão Técnica de Uso e Ocupação do Solo emitida pelo órgão 

competente, declarando que o local e o tipo de empreendimento ou 
atividade estão em conformidade com a legislação aplicável ao uso e 
ocupação do solo. 

 
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA SOLICITAÇÃO DA LICENÇA 

MUNICIPAL DE CONFORMIDADE - LMC 
 

1. Cadastro da Atividade (Modelo SEMMAS); 
2. Planta de situação/localização do imóvel, contendo a implantação do 

empreendimento e todos os pares de coordenadas geográficas, 
legendada e ilustrada, indicando a distância do empreendimento em 
relação ao curso d’água, tipo de vegetação existente no imóvel, 
assinado pelo responsável técnico, acompanhado pela ART (em 
mídia impressa e digital no formato Shapefile); 

3. Levantamento Planialtimétrico, assinado pelo responsável técnico, 
acompanhado pela ART (impresso e digital no formato Shapefile); 

4. Memorial Descritivo da atividade, assinado pelo responsável legal da 
empresa e/ou responsável técnico; 

5. Outros documentos poderão ser solicitados visando complementação 
do processo de licenciamento ambiental. 

 
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA SOLICITAÇÃO DA LICENÇA 

MUNICIPAL DE INSTALAÇÃO - LMI 
 

1. Cadastro da Atividade (Modelo SEMMAS); 
2. Memorial Descritivo detalhado do empreendimento, assinado pelo 

responsável legal da empresa e/ou responsável técnico; 
3. Projetos hidro-sanitários e de tratamento de esgoto, acompanhados 

de memorial descritivo e de cálculo, assinados pelo responsável 
técnico, acompanhado de ART (Para empreendimentos com mais de 
40 (quarenta) contribuintes, deverão ser atendidos os Arts. 7º e 8º da 
Lei 1.192/2007 – Pró Águas); 

4. Projeto de Drenagem de Águas Pluviais, assinado pelo responsável 
técnico, acompanhado de ART (exceto para empreendimentos com 
construção anterior a 2007); 

5. Projeto de implantação georreferenciado, em escala compatível, 
legendado e ilustrado, contendo área total do imóvel, área do projeto, 
área de preservação permanente, cursos d´água e as distâncias em 
metros entre todos os vértices da poligonal, acompanhado de 
cronograma físico, assinado pelo responsável técnico, 
acompanhado pela ART (impresso e digital no formato Shapefile); 

6. Inventário da Fauna e da Flora, assinado pelo responsável técnico e 
acompanhado de ART, nos casos em que for necessário 
desmatamento/supressão vegetal (com área superior a 01 hectare); 

7. Plano de Gerenciamento dos Resíduos da Construção Civil - PGRCC, e 
apresentação trimestral do Certificado de Destinação Final dos Resíduos, 
assinado pelo responsável técnico, acompanhado pela ART; 

8. Projeto de Reservatório para Captação e Aproveitamento de Águas 
Pluviais, assinado pelo responsável técnico, acompanhado pela 
ART, obedecendo às normas sanitárias vigentes e à regulamentação 
técnica específica do órgão municipal responsável pelo sistema de 
drenagem para novos empreendimentos ou ampliações que tenham 
área impermeabilizada superior a 500 m2, conforme arts. 17 e 18 da 
Lei 1.192/2007 – Pró-águas (exceto para empreendimentos com 
construção anterior a 2007); 

9. Projeto de Tratamento Acústico, acompanhado de Memorial 
Descritivo, assinados pelo responsável técnico, acompanhado de 
ART (somente para o licenciamento de bares, restaurantes, casas de 
show, templos religiosos e similares); 

10. Atendimento de todos os requisitos para obtenção da LMC e/ou das 
exigências/restrições da Licença anterior; 

11. Outros documentos poderão ser solicitados visando complementação 
do processo de licenciamento ambiental. 

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA SOLICITAÇÃO DA LICENÇA 
MUNICIPAL DE OPERAÇÃO - LMO 

 

12. Cadastro da Atividade (Modelo SEMMAS); 
13. Aprovação do projeto de Sistema de Tratamento de Esgoto 

doméstico/sanitário, expedido pela Manaus Ambiental (exceto para 
empreendimentos com sistema compostos de fossa e sumidouro ou 
ligados a rede coletora da concessionaria); 

14. Laudo de aprovação do Projeto de Drenagem de Águas Pluviais 
expedido pela SEMINF (exceto para empreendimentos construídos 
em data anterior a 2007 e com área impermeável inferior a 500m2); 

15. Atendimento de todos os requisitos para obtenção da LMC e LMI 
e/ou das exigências/restrições da Licença anterior; 

16. Outros documentos poderão ser solicitados visando complementação 
do processo de licenciamento ambiental. 

 
ANEXO II 

 
POSTO DE COMBUSTÍVEL 

 
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS BÁSICOS PARA REGULARIZAÇÃO 

DA ATIVIDADE 
 

1. Requerimento padronizado, modelo da SEMMAS (duas vias); 
2. Taxa de expediente correspondente a 10% da UFM; 
3. RG e CPF do responsável legal e do procurador, se houver; 
4. Procuração ou instrumento particular com reconhecimento de firma, 

devidamente atualizado, se houver procurador; 
5. Documento de propriedade do imóvel atualizado ou contrato de 

locação reconhecido em cartório, se houver; 
6. Contrato Social ou documento similar da Pessoa Jurídica, que 

contemple a atividade solicitada; 
7. Certidão Técnica de Uso e Ocupação do Solo emitida pelo órgão 

competente, declarando que o local e o tipo de empreendimento ou 
atividade estão em conformidade com a legislação aplicável ao uso e 
ocupação do solo. 

 
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA SOLICITAÇÃO DA LICENÇA DE 

MUNICIPAL DE CONFORMIDADE – LMC 
 

1. Cadastro da Atividade (Modelo SEMMAS); 
2. Planta de situação/localização do imóvel, contendo a implantação do 

empreendimento e todos os pares de coordenadas geográficas, 
legendada e ilustrada, indicando a distância do empreendimento em 
relação ao curso d’água e tipo de vegetação existente no imóvel, 
assinado pelo responsável técnico e devidamente acompanhado 
pela ART (em mídia impressa e digital no formato Shapefile); 

3. Levantamento Planialtimétrico, assinado pelo responsável técnico, 
acompanhado pela ART (impresso e digital no formato Shapefile) 

4. Memorial Descritivo da atividade assinado pelo responsável legal da 
empresa e/ou responsável técnico; 

5. Outros documentos poderão ser solicitados visando complementação 
do processo de licenciamento ambiental. 

 
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA SOLICITAÇÃO DA LICENÇA DE 

MUNICIPAL DE INSTALAÇÃO - LMI 
 

1. Cadastro da Atividade (Modelo SEMMAS); 
2. Projeto de Implantação georreferenciado em escala compatível, 

legendado e ilustrado, contendo área total do imóvel, área do projeto, 
área de preservação permanente, cursos d´água e as distâncias em 
metros entre todos os vértices da poligonal, bem como cronograma 
físico, assinado pelo responsável técnico, acompanhado pela ART 
(impresso e digital no formato Shapefile); 

3. Inventário da Fauna e da Flora, assinado pelo responsável técnico e 
acompanhado de ART, nos casos em que for necessário 
desmatamento/supressão vegetal (com área superior a 01 hectare); 

4. Plano de Gerenciamento dos Resíduos da Construção Civil - PGRCC 
e a apresentação trimestral do certificado de destinação final dos 
resíduos, assinado pelo responsável técnico, acompanhado pela 
ART (exceto para empreendimentos construídos); 

5. Memorial descritivo detalhado contemplando as atividades 
desenvolvidas, com especificação dos equipamentos e sistemas de 
monitoramento, proteção, sistema de detecção de vazamento, 
sistemas de drenagem, tanques de armazenamento de derivados de 
petróleo e de outros combustíveis para fins automotivos e sistemas 
acessórios de acordo com as normas; 



 

Manaus, segunda-feira, 25 de julho de 2016 
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6. Caracterização hidrogeológica, assinada pelo responsável técnico, 
acompanhada de ART, com definição do sentido de fluxo das águas 
subterrâneas, identificação das áreas de recarga e localização de poços 
de captação destinados ao abastecimento público ou privado registrados 
nos órgãos competentes até a data da emissão do documento, no raio de 
100 m, considerando as possíveis interferências das atividades com 
corpos d'água superficiais e subterrâneos (exceto para empreendimentos 
construídos); 

7. Caracterização geológica do terreno da região onde se insere o 
empreendimento com análise de solo, contemplando a 
permeabilidade do mesmo e o seu potencial de corrosão, a qual 
deverá ser devidamente assinada pelo responsável técnico, 
acompanhado de ART (exceto para empreendimentos construídos); 

8. Classificação da área do entorno dos estabelecimentos que utilizam 
o Sistema de Armazenamento Subterrâneo de Combustível-SASC e 
enquadramento deste sistema, conforme NBR 13.786; 

9. Teste de estanqueidade conforme NBR 13.784/97 (para 
empreendimentos já construídos); 

10. Projeto com detalhamento (implantação, planta baixa e corte) da Caixa 
Separadora de Água e Óleo assinado pelo responsável técnico, 
acompanhado pela ART (exceto para empreendimentos construídos); 

11. Projetos hidrossanitários e de tratamento de esgoto, bem como 
memoriais descritivos e de cálculo, assinados pelo responsável 
técnico, acompanhado de ART (Para empreendimentos com mais de 
40 (quarenta) contribuintes, deverão ser atendidos os arts. 7º e 8º da 
Lei 1.192/2007 – Pró Águas); 

12. Perfil geológico do solo contemplando a permeabilidade, com 
profundidade mínima de 6 metros, para fins de avaliação do sistema 
de tratamento de esgoto, que deverá ser assinada pelo responsável 
técnico e acompanhada pelo documento de responsabilidade técnica 
(para empreendimentos construídos, com fossa e sumidouro); 

13. Projeto de drenagem de águas pluviais, assinado pelo responsável 
técnico, acompanhado de ART (exceto para empreendimentos com 
construção anterior a 2007); 

14. Previsão, no projeto, de dispositivos para o atendimento à Resolução 
CONAMA nº 362 de 23/06/05, alterada pela nº 450 de 06/03/2012, 
que regulamenta a obrigatoriedade de recolhimento e disposição 
adequada de óleo lubrificante usado (só para revendedores de óleo 
lubrificante); 

15. Projeto de reservatório para captação e aproveitamento de águas 
pluviais, assinado pelo responsável técnico, acompanhado pela ART, 
o qual deve obedecer às normas sanitárias vigentes e à 
regulamentação técnica específica do órgão municipal responsável 
pelo sistema de drenagem para novos empreendimentos ou 
ampliações, que tenham área impermeabilizada superior a 500 m2, 
prevista nos arts. 17 e 18 da Lei 1.192/2007, excetuados os 
empreendimentos construídos em data anterior a 2007; 

16. Atendimento de todos os requisitos para obtenção da LMC e/ou das 
exigências/restrições da Licença anterior. 

17. Outros documentos poderão ser solicitados visando complementação 
do processo de licenciamento ambiental 

 
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA SOLICITAÇÃO DA LICENÇA DE 

MUNICIPAL DE OPERAÇÃO – LMO 
 
1. Cadastro da Atividade (Modelo SEMMAS); 
2. Aprovação do projeto de sistema de tratamento de esgoto 

doméstico/sanitário, expedido pela Manaus Ambiental (exceto para 
empreendimentos com sistema compostos de fossa e sumidouro ou 
ligados a rede coletora da concessionária); 

3. Laudo de aprovação do projeto de drenagem de águas pluviais, 
expedido pela SEMINF (exceto para empreendimentos construídos 
em data anterior a 2007); 

4. Certificado do Instituto Nacional de Meteorologia Normatização e 
Qualidade Industrial – INMETRO, ou entidade por ele credenciada, 
atestando a conformidade para fabricação, montagem e 
comissionamento dos equipamentos de armazenamento de 
combustível (somente para tanques novos); 

5. Plano de Atendimento a Emergência – PAE, elaborado por profissional 
habilitado e acompanhado de ART, contemplando manutenção de 
equipamento, sistemas e procedimentos operacionais, comunicação de 
ocorrência, ações imediatas previstas, articulação institucional com os 
órgãos competentes, programa de treinamento de pessoal em operação, 
manutenção e resposta a incidentes, dentre outros; 

6. Atestado de Vistoria do Corpo de Bombeiros; 

7. Atendimento de todos os requisitos para obtenção da LMC e LMI 
e/ou das exigências/restrições da Licença anterior; 

8. Outros documentos poderão ser solicitados visando complementação 
do processo de licenciamento ambiental. 

 
 
 
ANDRÉ LUIS DOS SANTOS – ME, torna público que recebeu da 
SEMMAS a LMO nº 028/2016 sob o processo nº 2015.15848.15875.0. 
000872, que autoriza a Atividade SERVIÇO com a finalidade 
IMPRESSÃO DO MATERIAL GRÁFICO EM GERAL, com validade de 12 
MESES, sito na AV CAMAPUÃ, N. 47, QD 314, CONJ CN ET 2 NC 9 – 
CIDADE NOVA, Manaus-AM. 
 
 
 
 
 

SECRETARIA  MUNICIPAL  DE  INFRAESTRUTURA 

 
 

PORTARIA N° 128/2016 - SEMINF / GSS. 
 

O SUBSECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS, no 
exercício das prerrogativas que lhe outorga o inciso II do artigo 128 da 
Lei Orgânica do Município de Manaus, 

CONSIDERANDO a CI nº 210/2016 e o Termo de 
Empreitada nº 021 – SEMINF, firmado em 10/06/2015; 

CONSIDERANDO o empenho nº 01109 – SEMINF, emitido 
em 09/06/2015; 

CONSIDERANDO o que mais consta nos autos do 
Processo nº 2014 / 14908 / 14938 / 00107, resolve: 
 

SUSPENDER, até ulterior deliberação, o contrato 
celebrado entre o Município de Manaus e a Empresa MCA 
CONSTRUTORA EIRELI., correspondente a CONCORRÊNCIA 
PÚBLICA N° 010/2015 CML/PM, referente ao Objeto: REFORMA E 
AMPLIAÇÃO DO TERMINAL DE INTEGRAÇÃO - T2. Os efeitos da 
presente suspensão retroagem a data de 01/07/2016. 
 

CUMPRA-SE, REGISTRE E PUBLIQUE-SE. 
 

GABINETE DO SUBSECRETÁRIO, em Manaus, 19 de 
julho de 2016. 

 
 

 
 
 

PORTARIA N° 129/2016 - SEMINF / GSS. 
 

O SUBSECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS, no 
exercício das prerrogativas que lhe outorga o inciso II do artigo 128 da 
Lei Orgânica do Município de Manaus, 

CONSIDERANDO a CI nº 213/2016 e o Termo de 
Empreitada nº 035 – SEMINF, firmado em 27/07/2015; 

CONSIDERANDO o empenho nº 01214 – SEMINF, emitido 
em 24/06/2015; 

CONSIDERANDO o que mais consta nos autos do 
Processo nº 2014 / 17428 / 17628 / 06279, resolve: 
 

SUSPENDER, até ulterior deliberação, o contrato 
celebrado entre o Município de Manaus e a Empresa DMP 
CONSTRUTORA LTDA, correspondente a CONCORRÊNCIA PÚBLICA 
N° 009/2015 CML/PM, referente ao Objeto: REFORMA DE 500 
(QUINHENTOS) ABRIGOS DE ÔNIBUS PADRÃO SMTU - LOTE III. Os 
efeitos da presente suspensão retroagem a data de 24/06/2016. 
 

CUMPRA-SE, REGISTRE E PUBLIQUE-SE. 



 

Manaus, segunda-feira, 25 de julho de 2016 
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GABINETE DO SUBSECRETÁRIO, em Manaus, 20 de 
julho de 2016. 

 
 
 
 

PORTARIA N° 130/2016 - SEMINF / GSS. 
 

O SUBSECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS, no 
exercício das prerrogativas que lhe outorga o inciso II do artigo 128 da 
Lei Orgânica do Município de Manaus, 

CONSIDERANDO a CI nº 214/2016 e o Termo de 
Empreitada nº 036 – SEMINF, firmado em 27/07/2015; 

CONSIDERANDO o empenho nº 01215 – SEMINF, emitido 
em 24/06/2015; 

CONSIDERANDO o que mais consta nos autos do 
Processo nº 2014 / 17428 / 17628 / 06279, resolve: 
 

SUSPENDER, até ulterior deliberação, o contrato 
celebrado entre o Município de Manaus e a Empresa DMP 
CONSTRUTORA LTDA, correspondente a CONCORRÊNCIA PÚBLICA 
N° 009/2015 CML/PM, referente ao Objeto: REFORMA DE 500 
(QUINHENTOS) ABRIGOS DE ÔNIBUS PADRÃO SMTU - LOTE IV. Os 
efeitos da presente suspensão retroagem a data de 24/06/2016. 
 

CUMPRA-SE, REGISTRE E PUBLIQUE-SE. 
 

GABINETE DO SUBSECRETÁRIO, em Manaus, 20 de 
julho de 2016. 

 
 
 
 

PORTARIA N° 131/2016 - SEMINF / GSS. 
 

O SUBSECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS, no 
exercício das prerrogativas que lhe outorga o inciso II do artigo 128 da 
Lei Orgânica do Município de Manaus, 

CONSIDERANDO a CI nº 215/2016 e o Termo de 
Empreitada nº 012 – SEMINF, firmado em 01/03/2016; 

CONSIDERANDO o empenho nº 00165 – SEMINF, emitido 
em 12/02/2016; 

CONSIDERANDO o que mais consta nos autos do 
Processo nº 2015 / 17428 / 17608 / 00058, resolve: 
 

SUSPENDER, até ulterior deliberação, o contrato celebrado 
entre o Município de Manaus e a Empresa ENGECORP ARQUITETURA E 
ENGENHARIA LTDA-ME., correspondente a TOMADA DE PREÇOS N° 
066/2015 CML/PM, referente ao Objeto: CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE 
FUTEBOL DE AREIA DO ALVORADA III, BANHEIRO, MURETA, 
PLAYGROUND, CONTENÇÃO EM RIP - RAP, ARQUIBANCADA COM 
COBERTURA E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, LOCALIZADA A RUA 13, 
S/Nº - BAIRRO ALVORADA III, EM MANAUS / AM. Os efeitos da presente 
suspensão retroagem a data de 01/07/2016. 
 

CUMPRA-SE, REGISTRE E PUBLIQUE-SE. 
 

GABINETE DO SUBSECRETÁRIO, em Manaus, 20 de 
julho de 2016. 

 
 
 
 
 

PORTARIA N° 132/2016 - SEMINF / GSS. 
 

O SUBSECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS, no 
exercício das prerrogativas que lhe outorga o inciso II do artigo 128 da 
Lei Orgânica do Município de Manaus, 

CONSIDERANDO a CI nº 216/2016 e o Termo de 
Empreitada nº 023 – SEMSA, firmado em 13/08/2014; 

CONSIDERANDO os empenhos nº 02390, 02391 e 02392 
– SEMSA, emitido em 13/08/2014; 

CONSIDERANDO o que mais consta nos autos do 
Processo nº 2013 / 1637 / 5160, resolve: 
 

SUSPENDER, até ulterior deliberação, o contrato 
celebrado entre o Município de Manaus e a Empresa ESAC 
ENGENHARIA LTDA., correspondente a TOMADA DE PREÇOS N° 
011/2014 CML/PM, referente ao Objeto: REFORMA E ADEQUAÇÃO DA 
UNIDADE DE SAÚDE MUNICIPAL – UBS JOSÉ AMAZONAS 
PALHANO, LOCALIZADA A RUA ANTONIO MATIAS, S/Nº - BAIRRO 
SÃO JOSÉ II, EM MANAUS / AM. Os efeitos da presente suspensão 
retroagem a data de 15/06/2016. 
 

CUMPRA-SE, REGISTRE E PUBLIQUE-SE. 
 

GABINETE DO SUBSECRETÁRIO, em Manaus, 20 de 
julho de 2016. 

 
 
 
 

Processo n° 2016/17428/17528/00032 
Interessado: Secretaria Municipal de Infraestrutura 
Assunto: Inexigibilidade de Licitação 
 

DESPACHO 
 

CONSIDERANDO o que consta do Processo 
Administrativo nº 2016/17428/17528/00032 da Secretaria Municipal de 
Infraestrutura - SEMINF e ainda, o que consta nos Pareceres 
nº 236/2016-ASJUR/SEMINF, nº 362/2016/PA/PGM e Despacho do 
Subprocurador Geral do Município, fls. 27; 
 

RESOLVE: 
 

Fica declarado INEXIGÍVEL o procedimento Licitatório, 
com fundamento no art. 25, Caput da Lei nº 8.666/93, de 21/06/1993, 
para aquisição de Atualização e Suporte do Software STRATO, a 
empresa ESQUEMÁTIKA INFORMÁTICA LTDA – EPP. 
 

À consideração do Senhor Subsecretario Municipal de 
Obras Públicas - SEMINF, solicitando ratificação. 
 

Manaus, 20 de julho de 2016. 

 
 

Pelo exposto acima, ratifico nos termos do art. 26, Caput 
da Lei nº 8.666/93, a Inexigibilidade de Licitação pertinente ao Processo 
nº 2016/17428/17528/00032, no valor de R$ 7.577,97 (sete mil 
quinhentos e setenta e sete reais e noventa e sete centavos). 
 

Manaus, 20 de julho de 2016. 

 



 

Manaus, segunda-feira, 25 de julho de 2016 
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EXTRATO 
 
1. ESPÉCIE E DATA: Contrato nº. 026/2016, celebrado em 15.06.2016. 
2. PARTES: Município de Manaus (SEMINF) e a empresa J G DE 
SOUZA TELES COMÉRCIO – EPP. 
3. OBJETO: Aquisição de 17.500 sacas de Cimento Portland Composto, 
CP II-Z 32, (saco de 50 kg) Marca CEMEX, para atender as 
necessidades da SEMINF, conforme quantitativos e descrições contidas 
no Termo de Liberação nº 196/2016 do Órgão Gerenciador de Registro 
de Preços – SEMINF, decorrente do Pregão Presencial nº 046/2015–
CML/PM e Ata de Registro de Preços nº 003/2015/SEMINF e seus 
anexos. 
4. VALOR GLOBAL: 584.500,00 (Quinhentos e oitenta e quatro mil e 
quinhentos reais). 
5.DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: à conta da seguinte rubrica 
orçamentária: 27.100 - 15.451.1060.2398.0000 – 44903004 – Fonte nº. 
02910265, Nota de Empenho nº. 00825, datado de 06.06.2016, no valor 
de R$ 100.200,00, (Cem mil e duzentos reais), sendo que o saldo 
remanescente será comprometido no mesmo programa de trabalho. 
6. PRAZO: O prazo de vigência do presente contrato será de 06 (seis) 
meses, a contar da data de sua assinatura. 
 

Manaus, 15 de junho de 2016. 

 
 
 

EXTRATO 
 
1. ESPÉCIE E DATA: Contrato nº. 027/2016, celebrado em 15.06.2016. 
2. PARTES: Município de Manaus (SEMINF) e a empresa ANDRE T. DE 
SOUZA COMÉRCIO – EPP. 
3.OBJETO: Aquisição de 17.500 sacas de Cimento Portland Composto 
CP II-Z32 (saco de 50kg) marca Itambé, para atender as necessidade da 
SEMINF, conforme quantitativos e descrições contidas no Termo de 
Liberação nº 192/2016 do Órgão Gerenciador de Registro de Preços – 
SEMINF, decorrente do Pregão Presencial nº 046/2015–CML/PM e Ata 
de Registro de Preços nº 003/2015/SEMINF e seus anexos. 
4.VALOR GLOBAL: 584.500,00 (Quinhentos e oitenta e quatro mil e 
quinhentos reais). 
5.DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: à conta da seguinte rubrica 
orçamentária: 27.100 - 15.451.1060.2398.0000 – 44903004 – Fonte nº. 
02910265, Nota de Empenho nº. 00826, datado de 01.06.2016, no valor 
de R$ 100.200,00, (Cem mil e duzentos reais), sendo que o saldo 
remanescente será comprometido no mesmo programa de trabalho. 
6. PRAZO: O prazo de vigência do presente contrato será de 06 (seis) 
meses, a contar da data de sua assinatura. 
 

Manaus, 15 de junho de 2016. 

 
 
 

EXTRATO 
 
1.ESPÉCIE E DATA: Contrato nº. 028/2016, celebrado em 15.06.2016. 
2.PARTES: Município de Manaus (SEMINF) e a empresa ASTEC 
CONSTRUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA. – ME. 
3.OBJETO: Aquisição de 31.500 sacas Cimento Portland Composto CP 
II-Z32 (saco de 50kg) marca FORT, para atender as necessidade da 
SEMINF, conforme quantitativos e descrições contidas no Termo de 
Liberação nº 194/2016 do Órgão Gerenciador de Registro de Preços – 
SEMINF, decorrente do Pregão Presencial nº 046/2015–CML/PM e Ata 
de Registro de Preços nº 003/2015/SEMINF e seus anexos. 
4.VALOR GLOBAL: 1.052.100,00 (Um milhão, cinquenta e dois mil e 
cem reais). 

5.DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: à conta da seguinte rubrica orçamentária: 
27.100 - 15.451.1060.2398.0000 – 44903004 – Fonte nº. 02910265, Nota 
de Empenho nº. 00830, datado de 12.06.2016, no valor de R$ 167.000,00, 
(Cento e sessenta e sete mil reais), sendo que o saldo remanescente será 
comprometido no mesmo programa de trabalho. 
6.PRAZO: O prazo de vigência do presente contrato será de 06 (seis) 
meses, a contar da data de sua assinatura. 
 

Manaus, 15 de junho de 2016. 

 
 

 
EXTRATO 

 
1.ESPÉCIE E DATA: Contrato nº. 029/2016, celebrado em 15.06.2016. 
2.PARTES: Município de Manaus (SEMINF) e a empresa DELTA 
COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI -EPP. 
3.OBJETO: Aquisição de 17.500 Sacos de Cimento Portland Composto 
CP II-Z 32 (saco 50 kg) Marca FORT, conforme quantitativos e 
descrições contidas no Termo de Liberação nº. 193/2016 do Órgão 
Gerenciador Registro de Preços SEMINF, decorrente do Pregão 
Presencial nº 046/2015–CML/PM e Ata de Registro de Preços 
nº 003/2015/SEMINF e seus anexos. 
4.VALOR GLOBAL: 584.500,00 (Quinhentos e oitenta e quatro mil e 
quinhentos reais). 
5.DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: empenhado sob o nº. 00827, datado de 
12.06.2016, à conta da seguinte rubrica orçamentária: 27.100 - 
15.451.1060.2398.0000 – 44903004 – Fontes nº. 02910265, no valor de 
R$ 100.200,00 (cem mil e duzentos reais), ficando o saldo remanescente 
a ser empenhado no mesmo programa de trabalho. 
6.PRAZO: O prazo de vigência do presente contrato será de 06 (seis) 
meses, a contar da data de sua assinatura. 
 

Manaus, 15 de junho de 2016. 

 
 

 
(*) EXTRATO 

 
1.ESPÉCIE E DATA: Contrato nº. 031/2016, celebrado em 29/06/2016. 
2.PARTES: Município de Manaus (SEMINF) e a empresa 
AMAZONLINK MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DE 
VEICULOS EIRELI-EPP. 
3.OBJETO:  Serviços de Monitoramento e rastreamento de veículos, 
com fornecimento de software de gerenciamento de informações 
conforme Termo de Referência/SEMAD, consoante ao Pregão 
Presencial nº 030/2015-CML/PM e Ata de Registro de Preços 
nº 032/2015-DIVRP/UGCM/SEMEF. 
4.VALOR GLOBAL: R$ 456.000,00 (Quatrocentos e cinqüenta e seis mil 
reais). 
5.DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: à seguinte rubrica orçamentária: 27100 
– 15.122.4002.2358.0000 – 33903957 – Fonte nº. 01050000, Empenho 
nº. 00797, datado de 29.06.2016, no valor de R$ 38.000,00, o saldo 
remanescente será empenhado no mesmo programa de trabalho. 
6.PRAZO: O prazo de vigência do presente contrato será de 12 (doze) 
meses, a contar de sua assinatura. 
 

Manaus, 29 de junho de 2016. 

 
 

(*) Republicação por ter sido publicado com incorreções no DOM do dia 12/07/2016, edição 
3928, pag. 33. 



 

Manaus, segunda-feira, 25 de julho de 2016 
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EXTRATO 
 
1.ESPÉCIE E DATA: Termo Aditivo nº. 01 ao Contrato nº. 005/2016, 
celebrado em 21.07.2016. 
2.CONTRATANTES: O Município de Manaus (SEMINF) e a empresa SVX 
SERVIÇOS PROFISSIONAIS, CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES LTDA 
– ME. 
3.OBJETO: Dilatação do prazo do contrato original, Referente à Reforma 
de Campo de Futebol Nossa Senhora de Fátima II – Rua Hebron com 
Palestina s/nº – Bairro Nossa Senhora de Fátima II, de acordo com o Edital 
de Tomada de Preços nº 057/2015-CML/PM e seus anexos. 
4.PRAZO: Fica dilatado o prazo por 60 (sessenta) dias. 
5.FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Pareceres nº 279/2016-AJ/SEMINF e  
nº 413/2016-PA/PGM, constantes no Processo Administrativo 
nº 2016/17428/17628/02844. 
 

Manaus, 21 de julho de 2016. 

 
 
 

EXTRATO 
 
1.ESPÉCIE E DATA: Apostilamento nº. 01 ao Contrato nº. 085/2015, 
celebrado em 25.07.2016. 
2.CONTRATANTES: Município de Manaus (SEMINF) e a empresa 
RENZO CONSTRUÇÕES EIREL I- EPP. 
3.OBJETO: Inclusão de Fonte de Recursos de nº. 02910265- BIRD/DPL, 
ao contrato nº 085/2015, referente a Reforma e Revitalização da Praça 
do Conjunto Jardim Petrópolis, Manaus-AM, conforme Tomada de 
Preços nº 035/2015- CML/PM. 
4.FUNDAMENTO LEGAL: Parecer nº 0304/2016-PA/PGM, constantes 
no Processo Administrativo n. 2015/17428/17504/00065. 
 

Manaus, 25 de julho de 2016. 

 
 
 

INSTITUTO  MUNICIPAL  DE 
PLANEJAMENTO  URBANO 

 
 

PORTARIA Nº 055/2016/FMDU/IMPLURB 
 

O DIRETOR-PRESIDENTE DO INSTITUTO MUNICIPAL 
DE PLANEJAMENTO URBANO, responsável pela gestão do FUNDO 
MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO - FMDU, no uso das 
atribuições legais que lhe são conferidas pela legislação vigente. 

 

CONSIDERANDO o disposto na Lei nº2115, de 
27.04.2016, DOM nº3876, de 27.04.2016 que dispõe sobre o Fundo 
Municipal de Desenvolvimento Urbano - FMDU, 

 

CONSIDERANDO o art. 3º e 4º do Decreto nº 1.441, de 
30.01.2012, que estabelece novos procedimentos quando da concessão 
de Descentralização de Créditos Orçamentários, e c/c art. 6º, § 3º, do 
Decreto Municipal nº 3.276/2016 de 28.01.2016, 

 

CONSIDERANDO a autorização do Conselho Municipal de 
Desenvolvimento Urbano – CMDU, através da Decisão nº534/2016-
CMDU, constante na Ata da 27º Reunião Ordinária/CMDU, de 
13.07.2016, que liberou recursos orçamentários e financeiros do 560901 
- Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano – FMDU constantes no 
Processo Administrativo SIGED nº2016/00796/00824/003379-IMPLURB 
e nº2016/ 17428/17628/02006-SEMINF. 

RESOLVE: 
 

Art. 1°CONCEDER Destaque de Crédito Orçamentário em 
favor da 270101 – SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - 
SEMINF, no valor de R$1.973.614,70 (Um milhão, novecentos e 
setenta e três mil, seiscentos e quatorze reais e setenta centavos) 
conforme Anexo Único desta Portaria. 

 
Art. 2º A descentralização de que trata esta Portaria tem como 

objeto a execução do projeto de Requalificação Urbanística da Avenida 
Eduardo Ribeiro, que será realizado pela Unidade Gestora Executora 
270101 – SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA – SEMINF, 
conforme Ofício nº1619/2016-DAF/SEMINF e o Cronograma Físico-
Financeiro da Obra, constantes no Processo nº2015/796/824/003379. 

 
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua 

publicação, operando seus efeitos a partir de 13.07.2016. 
 

Anexo Único da Portaria Nº055/2016-FMDU/IMPLURB 
 

Nº F SF P A ND FR R$ 

01 15 451 1070 4047 449051 0610000 1.973.614,70 

Total 1.973.614,70 

 
Nº 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 E CUMPRA-SE. 
 

Manaus, 19 de julho de 2016. 

 
 
 
 

SUPERINTENDÊNCIA  MUNICIPAL  DE 
TRANSPORTES  URBANOS 

 
 

PORTARIA Nº. 059/2016 – SUP/SMTU 
 

O SUPERINTENDENTE DA SUPERINTENDÊNCIA 
MUNICIPAL DE TRANSPORTES URBANOS - SMTU, no exercício da 
competência que lhe confere o art. 128, inciso II, da Lei Orgânica do 
Município de Manaus c/c Decreto de 1º de janeiro de 2013; 

 

CONSIDERANDO o que consta do Processo 
Administrativo n.º 2015/14908/14933/00084-SMTU; 
 

RESOLVE: 
 

CESSAR, a contar de 1º.11.2015, os efeitos da Portaria 
Nº 028/2015-SUP/SMTU, publicada no DOM Edição Nº 3609, de 
16.3.2015, que suspendeu o Contrato de Trabalho do empregado Sr. 
MANUEL DE PAIVA AGUIAR, Analista de Recursos Humanos, regido 
pela CLT, pertencente ao quadro de pessoal da Superintendência 
Municipal de Transportes Urbanos-SMTU. 
 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE. 
 

Manaus, 19 de julho de 2016. 

 



 

Manaus, segunda-feira, 25 de julho de 2016 
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PORTARIA Nº 060/2016 - DLF/SUP/SMTU 
 

O SUPERINTENDENTE MUNICIPAL DE TRANSPORTES 
URBANOS, 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 e art. 14 do Decreto 
Municipal nº 3.276, de 28.01.2016. 
 

RESOLVE: 
 

Art.1° CONCEDER Destaque de Crédito Orçamentário em 
favor da Unidade Gestora 350101 – RECURSOS SUPERVISIONADOS 
PELA SEMAD, no valor total de R$ 23.557,46 (vinte e três mil, 
quinhentos e cinquenta e sete reais e quarenta e seis centavos), 
conforme Anexo Único desta Portaria. 
 

Art.2° A Descentralização de que trata esta Portaria tem 
como objeto custear as despesas com serviços de Telefonia (DADOS), 
que será realizada pela Unidade Gestora Executora 350101 – 
RECURSOS SUPERVISIONADOS PELA SEMAD. 
 

Art.3° Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, operando seus efeitos a partir de 01/07/2016. 
 

Anexo Único da Portaria nº 060/2016 – DLF/SUP/SMTU 
 

Nº F SF P A ND FR R$ 

01 15 122 4002 2358 339093 0210 23.557,46 

TOTAL 23.557,46 

 
N° - Seqüência 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, 22 de julho de 2016. 

 
 
 

PORTARIA N.º 061/2016 – SUP/SMTU 
 

O SUPERINTENDENTE DA SUPERINTENDÊNCIA 
MUNICIPAL DE TRANSPORTES URBANOS - SMTU, no exercício da 
competência que lhe outorga o inciso II, do artigo 128, da Lei Orgânica 
do Município de Manaus c/c Decreto de 1º de Janeiro de 2013; 
 

CONSIDERANDO o que consta no Processo 
Administrativo nº 2016/14908/14973/00964; 
 

RESOLVE: 
 

CESSAR A SUSPENSÃO do CONTRATO DE 
TRABALHO do empregado público Sr. EDSON DOS SANTOS VEIGA, 
Motorista, matricula nº 11804 do Quadro de Pessoal da 
Superintendência Municipal de Transportes Urbanos – SMTU, regido 
pela CLT, a contar de 20/07/2016. 
 

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

Manaus, 22 de julho de 2016. 

 

PORTARIA N.º 062/2016– SUP/SMTU 
 

O SUPERINTENDENTE DA SUPERINTENDÊNCIA 
MUNICIPAL DE TRANSPORTES URBANOS - SMTU, no exercício da 
competência que lhe outorga o inciso II, do artigo 128, da Lei Orgânica 
do Município de Manaus, combinado com o inciso IV do Art. 32 do 
Decreto Nº 2.637, de 05 de novembro de 2013. 
 

RESOLVE: 
 

ALTERAR, a Escala de Férias referente ao exercício de 
2015/2016, dos empregados e Cargo Comissionados, da 
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES URBANOS – 
SMTU, abaixo relacionados. 
 

MAT. NOME MÊS DA ESCALA 
REPROGRAMA-ÇÃO DE 

FÉRIAS 

12163 ANDREZZA DE SOUZA NEVES Janeiro/2017 Novembro/2016 

12166 
DANIELA LUIZA LAHAN 
EVANGELISTA DA ROCHA 

Agosto/2016 Novembro/2016 

12142 
MARIA DO PERPETUO SOCORRO DA 
SILVA GONÇALVES 

- 25 -10 -16 A 03 -11-16 

11222 ORLANDO SANTOS DE OLIVEIRA Setembro/2016 
21-07-16 A 30 -07-16 
01-09-16 A 10 -09-16 

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

 
Manaus, 22 de julho de 2016. 

 
 
 

MANAUS PREVIDÊNCIA 

 
 

EXTRATO 
 
1. ESPÉCIE E DATA: Contrato de Prestação de Serviços nº 003/2016, 

a contar de 19.07.2016; 
2. CONTRATANTES: MANAUS PREVIDÊNCIA – MANAUSPREV, 

pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ/MF n.º 
07.637.990/0001-12, sediada na Av. Constantino Nery, 2480, Bairro 
Chapada, CEP 69.050-001, nesta cidade e AGENDA ASSESSORIA, 
PLANEJAMENTO E INFOMÁTICA LTDA., pessoa jurídica de direito 
privado, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 00.059.307/0001-68, com 
sede na cidade de Cuiabá, no estado do Mato Grosso, na Rua Barão 
de Melgaço, nº 3988, Centro Norte, CEP 78.005.300; 

3. OBJETO: contratação de pessoa jurídica especializada em 
manutenção, atualização e suporte técnico do software de gestão 
para Regime Próprio de Previdência Social – SISPREV, bem como 
treinamento aos usuários do aplicativo, pelo período de 12 (doze) 
meses, conforme descrito no item 4 – DETALHAMENTO DO 
OBJETO do Projeto Básico; 

4. VALOR GLOBAL: o valor global do presente contrato importa a 
quantia de R$ 402.000,00 (quatrocentos e dois mil reais); 

5. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente 
contrato foram empenhadas sob o n°.348/2016, no valor de 
R$ 201.000,00 (duzentos e um mil reais) na data de 01.07.2016, 
ficando o saldo remanescente a ser empenhado no exercício de 2017. 
A conta tem a seguinte rubrica orçamentária: 63200 – MANAUS 
PREVIDÊNCIA; 09.122.4002.2358.0000 – Contratação de Serviços 
para Manutenção Funcional; 02620000 – Fundo Administrativo; 0000 – 
Manaus; 33903990 – Manutenção de software; 

6. VIGÊNCIA: o presente contrato terá vigência de 12 (doze) meses, a 
contar da data de sua assinatura, tendo início em 19.07.2016, sendo 
a publicação do Extrato no Diário Oficial de Manaus condição 
indispensável para sua eficácia. 

 
Manaus, 18 de julho de 2016. 

 



 

Manaus, segunda-feira, 25 de julho de 2016 
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FUNDAÇÃO  MUNICIPAL  DE  CULTURA, 
TURISMO  E  EVENTOS 

 
 

EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 003/2016 - MANAUSCULT 

 
DISPÕE sobre a chamada pública de 
Entidades sem fins econômicos/lucrativos, 
para fins de conjugação de esforços técnicos 
e financeiros entre os convenentes, visando 
à apresentação de grupos folclóricos 
pertencentes à categoria Prata de acordo 
com o resultado do 59º Festival Folclórico do 
Amazonas em 2015, através da celebração 
de convênios, oriundos de ações previstas no 
P.P.A de 2014/2017 e LOA de 2016. 

 
A PREFEITURA DE MANAUS, por intermédio da Fundação 

Municipal de Cultura, Turismo e Eventos – MANAUSCULT, usando das 
atribuições que lhe confere a Lei Delegada nº 25/2013, objetivando tornar 
transparente o processo de Transferências Voluntárias, para as entidades 
sem fins lucrativos, que preencherem as exigências legais e interessadas 
em receber o apoio da Prefeitura de Manaus, para apresentação de grupos 
folclóricos pertencentes à categoria Prata de acordo com o resultado do 
59º Festival Folclórico em 2015, no Festival Folclórico do CSU 2016, a ser 
realizado pela Prefeitura de Manaus, conforme justificativas constantes nos 
autos, através da celebração de convênios, torna pública a convocação 
das entidades sem fins econômicos/lucrativos, para apresentarem a esta 
Fundação, propostas, mediante as condições estabelecidas no presente 
instrumento convocatório, que se subordina as normas gerais do artigo 116 
da Lei 8.666/93, de 21 de junho de 1993, com suas alterações posteriores, 
além das exigências estabelecidas na Resolução nº 12/2012 do Tribunal 
de Contas do Estado do Amazonas - TCE/AM, Portaria nº 35/2013 - 
MANAUSCULT e Decisão nº 197/2013 do Tribunal Pleno - TCE/AM. 
 
1. DO OBJETO 
 
1.1. O presente instrumento tem como objeto a chamada pública de 

Entidades sem fins econômicos/lucrativos, legalmente 
constituídas, para fins de conjugação de esforços técnicos e 
financeiros entre os convenentes, visando à apresentação de 
grupos folclóricos no Festival Folclórico do CSU 2016, a ser 
realizado pela Prefeitura de Manaus, através da celebração de 
convênios, oriundos de ações previstas no P.P.A de 2014/2017 e 
LOA de 2016, que representem os grupos abaixo citados, que 
constam no ano de 2016 como categoria Prata, conforme 
resultado do 59º Festival Folclórico do Amazonas em 2015: 

 
Categoria Qt 

Boi Bumbá Regional 2 

Boi Bumbá Tradicional 1 

Cacetinho 2 

Ciranda 6 

Dança Alternativa 1 

Dança Internacional 4 

Dança Nacional 3 

Dança Nordestina 6 

Dança Regional 2 

Quadrilha Cômica 5 

Quadrilha Duelo 5 

Quadrilha Tradicional 23 

Garrote Regional 1 

Tribo 2 

TOTAL 63 

 
1.2. As transferências voluntárias aos grupos folclóricos da categoria 

prata conforme resultado do 59º Festival Folclórico do Amazonas 
em 2015, serão destinadas exclusivamente para as agremiações 
que se fizerem representar por entidades que atenderem todas 
as exigências estabelecidas neste edital. 

 
2. DOS RECURSOS FINANCEIROS 
 
2.1. No âmbito desta chamada pública serão comprometidos 

recursos no valor de ate R$ 567.000,00 (quinhentos e sessenta e 
sete mil reais), oriundos do orçamento da Fundação Municipal de 
Cultura, Turismo e Eventos – MANAUSCULT. 

2.2. Para cada uma das categorias elencadas está prevista a 
distribuição dos recursos da seguinte forma: 

 
Modalidade Categoria Valor Individual Qt Valor Total 2016 

A 
Boi Bumbá Regional R$ 9.000,00 2 R$ 18.000,00 

Boi Bumbá Tradicional R$ 9.000,00 1 R$ 9.000,00 

B 

Cacetinho R$ 9.000,00 2 R$ 18.000,00 

Ciranda R$ 9.000,00 6 R$ 54.000,00 

Dança Alternativa R$ 9.000,00 1 R$ 9.000,00 

Dança Internacional R$ 9.000,00 4 R$ 36.000,00 

Dança Nacional R$ 9.000,00 3 R$ 27.000,00 

Dança Nordestina R$ 9.000,00 6 R$ 54.000,00 

Dança Regional R$ 9.000,00 2 R$18.000,00 

Quadrilha Cômica R$ 9.000,00 5 R$ 45.000,00 

Quadrilha Duelo R$ 9.000,00 5 R$ 45.000,00 

Quadrilha Tradicional R$ 9.000,00 23 R$ 207.000,00 

C 
Garrote Regional R$ 9.000,00 1 R$ 9.000,00 

Tribo R$ 9.000,00 2 R$ 18.000,00 

TOTAL 66 R$ 567.00,00 

 
2.3. Os recursos serão liberados em parcela única desembolsada 

após a assinatura do termo de convênio. 
2.4. Os recursos financeiros provenientes desta chamada pública 

deverão ser aplicados no objeto do convênio a ser celebrado. 
2.5. A participação na presente chamada pública não impede que os 

proponentes obtenham outros recursos junto à iniciativa privada 
ou setor público, utilizando ou não as leis brasileiras vigentes de 
incentivo a cultura. 

2.6. É vedada, entretanto, a sobreposição de recursos sobre as 
mesmas metas e rubricas no orçamento a ser encaminhado aos 
patrocinadores/parceiros/incentivadores do projeto. 

 
3. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 

3.1. Os convênios a serem celebrados através deste edital   com esta 
Fundação, utilizarão recursos previstos no orçamento de 2016, 
Programa de Trabalho 13.392.1112.4104 – Apoio ao evento 
Festival Folclórico realizado na Cidade de Manaus, Fonte do 
Recurso 100 e Natureza de Despesa 33503901 – Transf. Inst. 
Priv. Serv. De Terceiros, totalizando o valor de até 
R$ 567.000,00 (quinhentos e sessenta e sete mil reais). 

 
4. DAS DEFINIÇÕES 
 

4.1. Para efeitos deste edital ficam estabelecida as seguintes 
definições: 

a) CATEGORIA PRATA: composta pelos grupos folclóricos que 
foram credenciados pelo Edital nº 05/2015 – MANAUSCULT, 
credenciados pela portaria nº 054/2015 e portaria 
nº 063/2015, respectivamente e, ainda, grupos folclóricos 
que tenham descendido da categoria ouro após resultado do 
59º Festival Folclórico do Amazonas em 2015. Não compõe 
esta categoria grupos folclóricos que tenham ascendido a 
categoria ouro através do resultado do 59º Festival Folclórico 
do Amazonas em 2015. 

b) BOI BUMBÁ/GARROTE: Constituído por um conjunto de 
personagens da cultura popular que evoluem em uma arena 
com temas pré-estabelecidos, baseados em elementos 
folclóricos do auto do boi, da cultura, da história e da riqueza 
amazônica, com sua diversidade étnica e a divulgação do 
conceito de preservação ambiental. A apresentação conta 
com itens importantes como: apresentador, levantador de 
toadas, batucada/marujada/ritmada, ritual indígena, boi 
bumbá evolução e outros; 

c) CACETINHO: Dança de origem indígena, exclusivamente 
masculina caracterizada de batalha ou de guerra onde duas 
parelhas de rapazes com vestimentas indígenas e portando 
um pequeno bastão de madeira (daí o nome cacetinho) 
representam a luta entre tribos ou clãs rivais. Realizam 
desenhos coreográficos lineares (somente com sua parelha), 
ora em dupla (com a linha de rapazes que dançam a sua 
frente) – essas coreografias utilizam os bastões contra os 
bastões da linha rival. Durante a apresentação, as tribos 
realizam o Ritual, com entrada de índia, Entrada dos 
Guerreiros, Cacetão, Palma, Cacete Manso, Queda, Lodum, 
Anta, Cacete doido e despedida. A dança apresenta itens 
importantes como: fantasia, música, apitador/marcador, 
ritmo, harmonia, destaques típicos (índia branca, pajé e 
índias guerreiras) e originalidade. 
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d) CIRANDA: Manifestação folclórica que se expressa por meio 
de um conjunto de cantigas originárias da Espanha e 
Portugal. Os movimentos são desenvolvidos formando-se 
uma grande roda. O ritmo é relativamente lento, ao contrário 
das demais danças folclóricas da região amazônica. No 
entanto, em alguns grupos, percebe-se uma mistura de 
passos de outras danças como o xote e até a valsa. A 
musicalidade guarda características bem comuns à região 
amazônica: utiliza-se instrumentos de pau, de corda e de 
sopro – curimbós, maracás, ganzás, banjos, cacetes e 
flautas. O “Carão”, imagem de pássaro que vai à frente do 
grupo, chama a atenção do público e remete ao personagem 
da letra da cantoria. O ponto alto da Ciranda do Norte é a 
“morte do pássaro”, com direito a clima de funeral e tudo 
mais. São elementos da Ciranda: Seu Manelinho, Cupido 
Deus do Amor, Puxa Roda Coreografia, Constância, Galo 
Bonito, Seu Honorato e o Carão. 

e) DANÇA NACIONAL: Representação de danças folclóricas 
típicas de diferentes estados brasileiros como por exemplo a 
dança gaúcha, dança do café etc. A apresentação possui os 
seguintes itens: enredo/tema, originalidade (baseada no 
histórico da dança), conjunto, coreografia, destaques típicos, 
evolução/harmonia, música/ritmo, apresentador, 
indumentária e alegoria. 

f) DANÇA NORDESTINA: É uma dança de roda, porém de par, 
como a quadrilha, onde seus brincantes vestidos de 
cangaceiros, representam a saga de Lampião e Maria Bonita 
e, num determinado momento, os homens e as mulheres 
pegam seus terçados e lutam, batendo um facão no outro. As 
músicas são essencialmente baiões e xotes de Luiz 
Gonzaga. A apresentação possui os seguintes itens: 
animação, evolução/harmonia, música, ritmo, indumentária, 
marcador, originalidade, coreografia, Lampião e Maria Bonita 
e alegoria. 

g) DANÇA REGIONAL: Representação de danças folclóricas 
típicas da região amazônica, homenageando sua fauna e flora 
e mesclando com elementos da histórica local, A apresentação 
possui os seguintes itens: enredo, música, histórico, 
coreografia, originalidade, destaques típicos, indumentária/luxo, 
apresentador, harmonia/ritmo e alegoria típica. 

h) DANÇA INTERNACIONAL: Categoria em que são 
representadas danças de origem estrangeira como uma 
forma de homenagear os povos que para a Amazônia 
migraram principalmente no século XIX. 

i) QUADRILHA: Dança de pares de origem francesa adaptada 
para o nordeste brasileiro em comemoração a um casamento 
matuto. A dança se desenvolve ao som de grupos de música 
típica regional que tocam sanfona, zabumba, triângulo e 
pandeiro e entoam ritmos como o xote, xaxado, marcha e 
baião. O casamento se dá em um arraial e tem como 
personagens o noivo, a noiva, os pais e mães dos mesmos, 
padre, juiz, delegado, soldados e pares de convidados que, 
após a cerimônia, comemoram com passos de dança, como a 
Grande Roda, Caminho da Roça, Trancelim, Balancê, Olha a 
Cobra e outros. 

j) TRIBO: Auto Dramático, onde um grupo de pessoas com 
vestimentas indígenas representam dançando um ritual 
indígena. São contadas através dessa dança (que na maior 
parte do tempo se utiliza do famoso dois pra lá, dois pra cá), 
lendas, mitos e rituais indígenas. De forma geral, seu auto e 
personagens são muito parecidos com o boi bumbá, porém 
sem a figura do boi. 

 
5. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 
5.1. Poderão participar desta chamada pública as pessoas jurídicas 

sem fins lucrativos, comprovadamente atuantes no folclore há 
pelo menos 03 (três) anos, sediadas no município de Manaus, 
que estejam adimplentes com as prestações de contas dos 
recursos recebidos do Município de Manaus, nos anos anteriores 
e com as obrigações fiscais previstas em Lei e com objetivo 
cultural explicitado nos seus atos constitutivos. 

5.2. Cada proponente poderá apresentar apenas um plano de 
trabalho nesta chamada pública, contemplando todos os grupos 
afiliados e comprovadamente pertencentes à categoria prata. 

5.3. Cada proposta deve prever em seu corpo a destinação de 10% 
do valor a ser repassado por esta Fundação, ao pagamento de 
premiação aos grupos vencedores da categoria prata, 
indiferentemente de representação, conforme acordado em 
assembleia realizada em 16 de março de 2016 com os 
interessados, a ser comprovada na prestação de contas, e 
definida na tabela abaixo: 

 

CATEGORIA 
QT 

GR/CAT 
Total da Premio 
por Categoria 

1o Lugar 2o Lugar 3o Lugar 

BOI BUMBÁ 
REGIONAL 

2 R$1.800,00 R$ 1.800,00 Não se aplica Não se aplica 

BOI BUMBÁ 
TRADICIONAL 

1 R$ 900,00 R$ 900,00 Não se aplica Não se aplica 

CACETINHO 2 R$ 1.800,00 R$ 1.800,00 Não se aplica Não se aplica 

CIRANDA 6 R$ 5.400,00 R$ 2.700,00 R$ 1.620,00 R$ 1.080,00 

DANÇA 
ALTERNATIVA 

1 R$ 900,00 R$ 900,00 Não se aplica Não se aplica 

DANÇA 
INTERNACIONAL 

4 R$ 3.600,00 R$ 1.800,00 R$ 1.080,00 R$ 720,00 

DANÇA 
NACIONAL 

3 R$ 2.700,00 R$1.620,00 R$ 1.080,00 Não se aplica 

DANÇA 
NORDESTINA 

6 R$ 5.400,00 R$2.700,00 R$ 1.620,00 R$ 1.080,00 

DANÇA 
REGIONAL 

2 R$ 1.800,00 R$1.800,00 Não se aplica Não se aplica 

GARROTE 
REGIONAL 

1 R$ 900,00 R$ 900,00 Não se aplica Não se aplica 

QUADRILHA 
DUELO 

5 R$ 4.500,00 R$ 2.250,00 R$ 1.350,00 R$ 900,00 

QUADRILHA 
TRADICIONAL 

23 R$ 20.700,00 R$10.350,00 R$ 6.210,00 R$ 4.140,00 

TRIBO 2 R$ 1.800,00 R$1.800,00 Não se aplica Não se aplica 

 
58 R$ 52.200,00 

 
 
6. DAS VEDAÇÕES 
 
6.1. É vedada a Celebração de Convênios com: 

a) Entidades privadas sem fins lucrativos que tenham como 
dirigente agente político de Poder ou do Ministério Público, 
tanto quanto dirigente de órgão ou entidade da 
Administração Pública, de qualquer esfera governamental, ou 
respectivo cônjuge ou companheiro, bem como parente em 
linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau; 

b) Órgão ou entidade de direito público ou privado, bem como 
seus dirigentes, que esteja em mora, inadimplente com 
outros convênios, contratos de repasse, contratos de 
patrocínio ou congêneres celebrados com órgãos ou 
entidades da Administração Pública, ou irregular em qualquer 
das exigências da Resolução nº 12/2012 do Tribunal de 
Contas do Estado do Amazonas; 

c) Entidades públicas ou privadas cujo objeto social não se 
relacione às características deste edital ou que não disponham 
de condições técnicas para executar o objeto pactuado; 

6.2. Também é vedada a utilização de recursos provenientes do 
convênio: 

a) Para finalidade de realização de despesas a título de taxa de 
administração, de gerência ou similar, ressalvadas as 
despesas de caráter indenizatório dos custos administrativos, 
devidamente motivados e detalhados em planilhas; 

b) Visando a utilização dos recursos em finalidade diversa da 
estabelecida no respectivo instrumento, ainda que em caráter 
de emergência; 

c) Realização de despesas em data anterior ou posterior à sua 
vigência; 

d) Atribuição de vigência ou de efeitos financeiros retroativos; 
e) Realização de despesas com taxas bancárias; 
f) Realização de despesas com multas, juros ou atualização 

monetária, inclusive as referentes a pagamentos ou 
recolhimentos fora dos prazos, exceto, no que se refere às 
multas, se decorrentes de atraso na transferência de recursos 
pelo concedente, e desde que os prazos para pagamento e os 
percentuais sejam os mesmos aplicados no mercado; 

g) Realização de despesas com publicidade, salvo as de 
caráter educativo, informativo ou de orientação social, das 
quais não constem nomes, símbolos ou imagens que 
caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores 
públicos; 

h) Transferência de recursos a terceiros que não figurem como 
parte no objeto do ato de transferência; 

i) Transferência de recursos públicos como contribuições, auxílios 
ou subvenções às instituições privadas com fins lucrativos; 
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j) Transferência de recursos para clubes, associações de 
servidores, sindicatos, organizações partidárias, cooperativas 
e quaisquer entidades congêneres. 

k) Entidade que possuam débitos anteriores, que impliquem no 
repasse dos recursos e investimento do mesmo na 
apresentação do 60º Festival Folclórico do Amazonas 2016. 

6.3. O descumprimento de quaisquer destas condições implicará na 
impossibilidade do repasse dos recursos. 

 
7. DA FORMALIZAÇÃO DO ATO DE TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA 
 
7.1. O ato de Transferência Voluntária será realizado, em 

conformidade com os princípios constitucionais da Administração 
Pública e com o disposto no artigo 116 da Lei nº 8.666/93, 
Resolução nº12/2012 do Tribunal de Contas do Estado do 
Amazonas, Portaria nº 35/2013, no prazo estabelecido neste 
edital, através da entrega no Protocolo da Fundação Municipal 
de Cultura, Turismo e Eventos-MANAUSCULT, no prazo definido 
no item 8, no horário das 08:00 as 14:00, das seguintes 
documentações: 

a) Ofício de solicitação de celebração de convênio à 
Presidência da MANAUSCULT; 

b) Cópia deste Edital, com vistas a identificar claramente o 
certame que pretende participar; 

c) Plano de Trabalho, contendo razões que justifiquem a 
formalização do ato de Transferência Voluntária; descrição 
completa do objeto a ser executado; descrição das metas a 
serem atingidas, etapas ou fases da execução do objeto, 
com previsão de início e fim; plano de aplicação dos recursos 
a serem desembolsados pela entidade concedente e a 
contrapartida da entidade proponente, se for o caso, para 
cada projeto ou evento; cronograma de desembolso; 
Contrapartida financeira ou de bens ou serviços 
economicamente mensuráveis, descrita com clareza, sob 
pena de responder civil e criminalmente, pelos dados 
fornecidos, ficando seu aceite a critério da Presidência da 
MANAUSCULT, ou a quem for delegado. Os serviços ou 
bens mensuráveis apresentados como contrapartida devem 
ser avaliados de acordo com os valores praticados no 
mercado, devendo ser efetuada e apresentada no ato da 
prestação de contas, no mínimo três cotações de preços. 

d) Certificado do resultado do 59º Festival Folclórico do 
Amazonas, ou documento equivalente, que comprove que o 
grupo folclórico representado se configura como pertencente 
à categoria prata; 

e) Cópia autenticada de RG, CPF e comprovante de residência 
atualizado, do dirigente ou representante legal da instituição; 

f) Comprovante de conta bancária, aberta em bancos oficiais, 
sendo Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil e Banco da 
Amazônia, especificamente para a movimentação dos 
recursos provenientes deste convênio, apresentando o 
respectivo comprovante (extrato zerado). Não serão aceitas 
contas conjuntas ou de terceiros, a exceção de exigências 
estatutárias da pessoa jurídica. O convenente que incorrer na 
impossibilidade da abertura da conta corrente será eliminado 
do certame. 

g) 03 (três) orçamentos para cada item de despesa previsto no 
Plano de Trabalho, com o respectivo CNPJ da empresa cotada; 

h) Cópia autenticada do Estatuto da entidade proponente, com 
assinaturas reconhecidas em cartório e suas alterações, 
devidamente registrado no Cartório de Registro Civil de 
Pessoas Jurídicas; 

i) Cópia autenticada da Certidão de Registro do Estatuto Social 
e suas alterações no Cartório de Registro de Títulos e 
Documentos; 

j) Cópia autenticada da Ata de Eleição e Posse da atual 
Diretoria, com assinaturas devidamente reconhecidas em 
cartório, realizada pelo menos uma vez nos últimos 05 
(cinco) anos, devidamente averbada no Cartório de Registro 
Civil de Pessoas Jurídicas; 

k) Comprovantes de que a entidade esteja atuando nos últimos 
03 (três) anos no Folclore na cidade de Manaus, sendo o 
Portfólio de atividades culturais das Entidades que descrevam 
atividades realizadas e seja ilustrado por fotografias, matérias 
de jornais, entre outros materiais comprobatórios; 

l) Atestado de Capacidade Técnica, emitido por entidade com as 
quais o proponente tenha conveniado nos últimos três anos; 

m) Cópia da situação cadastral da inscrição no CNPJ; 
n) Certidão Negativa Conjunta de Tributos Federais e Divida 

Ativa da União, e Previdenciária; 
o) Certidão Negativa da Fazenda Estadual; 
p) Certidão Negativa da Fazenda Municipal; 
q) Certificado de regularidade de situação relativa ao FGTS; 
r) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas; 
s) Declaração de autorização de uso de imagens; 
t) Declaração de contrapartida; 
u) Declaração com assinatura reconhecida de que a tomadora 

de recursos possui comprovadas e satisfatórias condições 
técnicas de funcionamento e atribuições regimentais ou 
estatutários relacionados ao objeto do convênio; 

v) Declaração, sob responsabilidade civil, administrativa e 
criminal, que os documentos apresentados são fiéis e 
verdadeiros; 

w) Declaração de atendimento ao inciso XXXIII do artigo 7º da 
Constituição da República Federativa do Brasil; 

x) Declaração de inexistência de vinculo parental até o 3º grau – em 
linha reta, colateral ou de afinidade, de qualquer membro da 
diretoria da entidade com servidores da administração direta e 
indireta da Prefeitura de Manaus ou MANAUSCULT; 

y) Apresentar a comprovação da existência de sede da 
entidade, através de um dos seguintes documentos 
atualizados: conta de água, luz, telefone, IPTU, declaração 
ou contrato de aluguel ou cessão de uso; 

z) Certidão ou Documento equivalente, expedido pelo órgão 
concedente de que a beneficiário (a) se encontra adimplente 
quanto a Prestação de Contas de Transferências Voluntárias 
concedidas anteriormente e quanto a Pagamentos de 
Tributos, empréstimos e financiamentos devidos ao ente 
transferidor; 

7.2. A MANAUSCULT não se responsabiliza por planos de trabalho 
que não tenham sido apresentados até o horário estabelecido no 
item 6.1 em decorrência de congestionamentos das linhas de 
comunicação ou quaisquer outros motivos de ordem técnica. 

7.3. Todos os documentos apresentados deverão ser apresentados 
na ordem estabelecida neste edital, estar numerados, 
autenticados e rubricados pelo responsável legal do proponente. 

7.4. Apenas serão aceitos arquivos impressos, em formato A4. 
 
8. DO TERMO DE CONVÊNIO 
 
8.1. Para recebimento dos recursos os convenentes deverão assinar 

o Termo de Convênio na MANAUSCULT, conforme 
agendamento a ser definido. Caso o termo não seja celebrado no 
prazo definido, o convenente deixará de receber os recursos. 

8.2. Dos Termos de Convênio constará: 
a) Disposição que permita a denuncia e rescisão do convênio pela 

MANAUSCULT sem prejuízo de outras sanções contratualmente 
cabíveis na hipótese de se verificar atraso ou irregularidades na 
execução do projeto, assim como do não cumprimento das 
contrapartidas estabelecidas entre as partes. 

8.3. Os CONVENENTES não podem utilizar mão-de-obra infantil, 
escrava ou em condição de trabalho degradante, em observância 
a legislação aplicável e devem exigir que a referida medida seja 
adotada nos contratos firmados com os fornecedores de seus 
insumos e/ou prestadores de serviços, sob a pena de rescisão 
do contrato. 

8.4. Os convenentes devem respeitar as condições de acessibilidade 
previstas no Artigo 46, do Decreto n. 3298, de 20 de dezembro 
de 1999. 

8.5. Os convenentes são responsáveis pelo descarte e limpeza, tanto 
na parte interna quanto externa do Centro Social Urbano – CSU 
Parque Dez, no que tange as alegorias, fantasias e portais. 

8.6. O descumprimento parcial ou total do convênio obrigara a 
convenente à devolução dos valores já disponibilizados pela 
MANAUSCULT, acrescidos de juros e atualização monetária e 
multa. 

8.7. Todas as certidões mencionadas no item 5 deste edital deverão 
estar válidas no ato da celebração do convênio. Sendo de 
responsabilidade do convenente a atualização destas, sob a 
pena de eliminação do certame. 
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8.8. Serão inabilitados os planos de trabalhos apresentados para 
conveniar: 

a) Cuja documentação não esteja completa ou com prazo de 
validade vencido; 

b) Cujo proponente estiver em atraso com qualquer prestação 
de contas junto a MANAUSCULT; 

c) Cujo proponente não comprovar tempo de atividade ou 
experiência profissional requeridos nesta chamada pública. 

 
9. PRAZOS 
 
9.1. O período para participação nesta chamada pública discorrerá 

conforme previsto abaixo: 
 

Descrição Prazo 

Prazo inicial para apresentação de propostas 
A contar da publicação deste Edital no Diário 

Oficial do Município. 

Prazo final para apresentação de propostas 
03 (três) dias a contar da publicação deste Edital 

no Diário Oficial do Município. 

Prazo para impugnação do edital 
Atenderá ao previsto no § 1º e § 2º do Artigo 41 da 

Lei 8.666/93 

Prazo para recursos 
Atenderá ao previsto no § 1º do Artigo 109 da Lei 

8.666/93 

 
9.2. A execução do convênio deverá obedecer ao descrito no Plano 

de Trabalho, não podendo ultrapassar o prazo de vigência do 
Termo de Convênio que será de 60 (sessenta) dias corridos a 
partir do crédito em conta corrente do apoio financeiro, podendo 
ser prorrogado apenas uma vez por até igual período, desde que 
seja solicitado, pelo convenente, 30 (trinta) dias antes do prazo 
final, podendo ser aprovado ou não a exclusivo critério da 
MANAUSCULT. 

 
10. DAS CONTRAPARTIDAS 
 

10.1. Valor mínimo de 10% (dez por cento) de contrapartida, que 
poderá ser financeira, ou através do uso de bens e serviços 
economicamente mensuráveis, devendo ser descrito no plano de 
trabalho e comprovada na prestação de contas. Os serviços ou 
bens mensuráveis apresentados como contrapartida devem ser 
avaliados de acordo com os valores praticados no mercado, 
devendo ser efetuada e apresentada no ato da prestação de 
contas, no mínimo três cotações de preços. 

10.2. A contrapartida deve ser comprovada no ato da assinatura do 
termo de convênio, sendo condição obrigatória para celebração 
do mesmo. 

10.3. Além da contrapartida financeira, ou em bens e serviços 
economicamente mensuráveis, a entidade proponente deve 
apresentar proposta de contrapartida social, que descrevam 
ações efetivas e verificáveis de combate a exploração sexual de 
crianças e adolescentes, bem como demais fortalecimento de 
demais garantias de direitos. 

10.4. Não serão aceitos como contrapartida doações de qualquer 
natureza. 

 
11. DAS LIBERAÇÕES E EXECUÇÃO DO PLANO DE TRABALHO 
 

11.1. Os recursos serão obrigatoriamente movimentados através da 
instituição financeira oficial, sendo Caixa Econômica Federal, Banco 
do Brasil e Banco da Amazônia, com abertura de conta específica. 

11.2. Os saques de recursos da conta específica somente serão 
permitidos para pagamento de despesas constantes do Plano de 
Trabalho, devendo sua movimentação realizar-se, 
exclusivamente, mediante cheque nominativo, ordem bancária, 
transferência eletrônica ou outra modalidade em que fique 
identificada sua destinação e, no caso de pagamento, o credor. 

11.3. Os recursos repassados, enquanto não empregados na sua 
finalidade, serão aplicados, nos termos do art. 116, § 4º, da Lei 
n°. 8.666/1993. 

11.4. Os rendimentos das aplicações financeiras serão obrigatoriamente 
aplicados no objeto do contrato, estando sujeitos às mesmas 
condições de Prestação de Contas exigidas para os recursos 
transferidos. 

11.5. A transferência de recursos financeiros destinados ao cumprimento 
do objeto do convênio obedecerá ao Plano de Trabalho previamente 
aprovado, tendo por base o cronograma de desembolso, cuja 
elaboração terá como parâmetro, para a definição das parcelas, o 
detalhamento da execução física do objeto e a programação 
financeira. 

11.6. O objeto do convênio deverá ser executado fielmente pelo 
proponente, de acordo com as cláusulas pactuadas no convênio 
e proposta referente, sendo o proponente responsável pelas 
consequências de sua inexecução total ou parcial. 

11.7. O Convenente deverá efetuar os pagamentos durante a vigência 
do convênio, ou em data posterior, quando expressamente 
autorizados pela MANAUSCULT e desde que o fato gerador da 
despesa tenha ocorrido durante a vigência do convênio, sem 
prejuízo do prazo de Prestação de Contas. 

 
12. DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO 
 
12.1. O acompanhamento técnico e financeiro dos projetos será feito 

pela Diretoria de Cultura, Diretoria de Administração e Finanças 
e Divisão de Convênios e Contratos da MANAUSCULT, podendo 
ocorrer visitas e reuniões, ou outras formas de avaliação a 
critério da mesma. 

12.2. Os bens permanentes porventura adquiridos, produzidos, 
transformados ou construídos com recursos do edital de 
chamada pública ao longo da execução, ficam sob 
responsabilidade do convenente, devendo este responder pela 
sua correta utilização, guarda e zelo. 

 
13. DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 
 
13.1. A prestação de contas do convênio deverá ser apresentada de 

acordo com a Resolução nº 12, de 31 de maio de 2012, do 
Tribunal de Contas do Estado do Amazonas e Portaria 
nº 35/2013. 

13.2. Após o recebimento dos recursos, os proponentes contemplados 
deverão, em até 30 (trinta) dias corridos após a execução de 
todas as etapas do projeto, apresentar o relatório técnico das 
atividades realizadas (conforme anexo) e os demais documentos 
para a prestação de contas dos recursos recebidos observando 
as legislações vigentes. 

13.3. Todo material de divulgação deverá ser apresentado em original 
e com fotos que comprovem a aplicação prática no relatório final 
do evento como item de prestação de contas, conforme anexos 
deste edital; 

13.4. A prestação de contas do convênio deverá ser apresentada à 
MANAUSCULT no prazo legal, estabelecido neste edital e no 
termo de convênio, acompanhadas dos seguintes documentos, 
sem prejuízo de outros exigidos em ato normativo estadual ou 
municipal: 

a) Ofício de encaminhamento da Prestação de Contas à 
MANAUSCULT; 

b) Relatório de Execução da Transferência Voluntária, com a 
descrição do número do convênio, data, partes, valor global, 
destacando-se a contrapartida, e aplicações, número da 
conta bancária, data da liberação dos recursos, total das 
despesas, saldo remanescente, se houver, relação dos 
objetos adquiridos ou identificação dos serviços realizados, 
devidamente assinado pelo responsável, conforme anexo 
deste edital; 

c) Relação dos pagamentos efetuados, o beneficiário, objeto, 
número do documento que autorizou o pagamento (cheque, 
ordem bancária, transferência eletrônica ou outra 
modalidade, em que estejam identificados sua destinação), 
visto que a legislação vigente não autoriza o pagamento de 
nenhuma despesa em espécie; 

d) Lista dos beneficiários da proposta, contendo, no mínimo, o 
endereço, CPF e telefone, a fim de possibilitar a análise 
quanto à eficácia e à efetividade do ajuste por parte do 
controle do órgão supervisor e do controle externo, 
comprovando o alcance da meta prevista no Plano de 
Trabalho; 

e) Cópia do termo de convênio, bem como dos aditivos, se 
houver, e respectivos comprovantes de publicação no Diário 
Oficial; 

f) Plano de Trabalho, devidamente aprovado pela 
MANAUSCULT; 

g) Cópia autenticada do comprovante de publicação da lei, 
referente à declaração de utilidade pública, para entidades 
privadas sem fins lucrativos, não integrantes da 
Administração Pública; 
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h) Extrato de movimentação da conta bancária vinculada ao ato 
de Transferência Voluntária, inclusive com a aplicação da 
disponibilidade financeira, caso haja; 

i) Comprovante de recolhimento do saldo de recursos, quando 
houver; 

j) Relação dos bens adquiridos, produzidos ou confeccionados, 
quando for o caso; 

k) Originais dos documentos fiscais ou equivalentes, relativos 
às despesas efetuadas (empenhos, faturas, notas fiscais, 
recibos, etc.), os quais devem ser emitidos em nome do 
proponente, devidamente identificados com referência ao 
título e número do ato de Transferência Voluntária 
(contrato). 

13.5. Após a conclusão da execução do projeto e aprovada a 
prestação de contas, a MANAUSCULT, com base nos pareceres, 
emitirá certificado de conclusão do projeto que irá constar do 
processo referente a este projeto e providenciará a publicidade 
do resultado das análises das prestações de contas, 
periodicamente, no portal da MANAUSCULT. 

13.6. Caso a prestação de contas não seja entregue ou aprovada, 
serão adotadas as medidas legais cabíveis. 

13.7. Cabe ao proponente a manutenção de toda documentação 
referente ao projeto, devendo a mesma ser mantida em arquivo 
de boa ordem, a disposição dos órgãos de controle interno e 
externo, pelo prazo de 5 (cinco) anos, contados da aprovação da 
prestação de contas. 

13.8. Prazo para apresentação da prestação de contas: O órgão  
ou entidade repassadora do recurso exigirá a prestação de 
contas da Transferência Voluntária, que deverá ser 
apresentada pelo convenente até 30 (trinta) dias após o prazo 
da vigência. 

 
14. DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
14.1. É de exclusiva responsabilidade do convenente os 

compromissos e encargos de natureza trabalhista, 
previdenciária, fiscal, comercial, bancária, intelectual (direito 
autoral, inclusive os conexos, e propriedade industrial), bem 
como quaisquer outros resultantes da contratação objetivada 
nesta chamada pública, ficando a MANAUSCULT isenta de 
qualquer responsabilidade dessa índole. 

14.2. Todo e qualquer ônus por questões de direitos autorais recairão, 
exclusivamente, sobre o responsável pelo projeto. O proponente 
se obriga a obter todas as autorizações necessárias, inclusive no 
que se refere aos direitos autorais, junto aos respectivos autores 
de todas as obras intelectuais utilizadas no projeto, dos herdeiros 
legais das mesmas, ou eventuais cessionários, na forma da Lei 
nº 9.610/98. 

14.3. A presente chamada pública poderá ser revogada ou  
anulada, no todo ou em parte, a qualquer tempo, por motivo  
de interesse público ou exigência legal, sem que isso  
implique direito a indenização ou a reclamação de qualquer 
natureza. 

14.4. Os casos omissos e as situações não previstas na presente 
chamada pública serão resolvidos pela MANAUSCULT. 

 
15. OUTRAS INFORMAÇÕES 
 
15.1. Esclarecimentos acerca do conteúdo desta chamada pública 

poderão ser obtidos através dos telefones (92)3215-3447 e  
(92) 3215-3120. 

 
 

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

Manaus, 25 de julho de 2016. 
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COMISSÃO  MUNICIPAL  DE  LICITAÇÃO 

 
 

AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO 
 

A Subcomissão de Licitação da Área de Saúde/CML da 
Prefeitura de Manaus, no uso de suas atribuições legais, avisa aos 
interessados que os PREGÕES ELETRÔNICOS, prevista abertura das 
sessões para o dia 04 de agosto de 2016 às 10h (horário de Brasília), 
FICAM ADIADOS, em razão da possibilidade de decretação de PONTO 
FACULTATIVO na cidade de Manaus, por ocasião da realização dos 
jogos olímpicos nos dias 04 e 09 de agosto de 2016, no sistema 
comprasnet com nova data de abertura, conforme abaixo: 
 
PREGÃO ELETRONICO Nº 108/2016 – SCLS/CML/PM 
OBJETO: Aquisição de Licença Software para execução de projetos de 
instalações elétricas prediais de baixa tensão e dimensionamento de 
sistema de projeção contra descargas atmosféricas, para atender as 
necessidades da Gerência de Infraestrutura da Secretaria Municipal de 
Saúde de Manaus - SEMSA. 
Edital disponível: a partir do dia 25.07.2016, das 09h às 18h (horário 
Brasília), no site www.comprasnet.gov.br. 
Entrega das Propostas: a partir do dia 25.07.2016, das 09h às 18h 
(horário Brasília), no site www.comprasnet.gov.br. 
Abertura das Propostas: 08.08.2016 às 10h (horário de Brasília). 
 
PREGÃO ELETRONICO Nº 109/2016 – SCLS/CML/PM PARA 
REGISTRO DE PREÇOS 
OBJETO: Eventual aquisição de Insumos Laboratoriais, para atender as 
necessidades dos Estabelecimentos Assistenciais de Saúde da 
Secretaria Municipal de Saúde de Manaus (SEMSA). 
Edital disponível: a partir do dia 25.07.2016, das 09h às 18h (horário 
Brasília), no site www.comprasnet.gov.br. 
Entrega das Propostas: a partir do dia 25.07.2016, das 09h às 18h 
(horário Brasília), no site www.comprasnet.gov.br. 
Abertura das Propostas: 08.08.2016 às 15h (horário de Brasília). 
 

Maiores Informações: Secretaria Adjunta da Subcomissão 
de Licitação da Área de Saúde, telefone 0xx-92-3642-2178, das 10h às 
16h (horário de Brasília). 
 
 

Manaus-Am, 22 de julho de 2016. 
 

 

 
 
 

  
 

http://www.comprasnet.gov.br/
http://www.comprasnet.gov.br/
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