
 
 

Manaus, quinta-feira, 16 de junho de 2016. Ano XVII, Edição 3910  -   R$ 1,00 
 

Poder Executivo 

 

 

 

DECRETO DE 16 DE JUNHO DE 2016 
 

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

CONSIDERANDO o que consta no Processo                    
nº 2016/16568/16596/03002, 
 

RESOLVE: 
 

I – CONSIDERAR EXONERADA, a contar de 06-06-2016, 
nos termos do  art. 103, inc. I, § 1°, inc. II, alínea “a”, da Lei nº 1.118, de 
1º-09-1971 - Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Manaus, 
a servidora CHRISTIE SEBASTIANA MARQUES MONTEIRO do cargo 
de Assessor Técnico I, simbologia DAS-3, com exercício na Escola de 
Serviço Público Municipal,  integrante da estrutura organizacional da 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO 
E GESTÃO – SEMAD; 
 

II – CONSIDERAR NOMEADA, a contar de 06-06-2016, 
nos termos do art. 11, inc. II, da Lei nº 1.118, de 1º-09-1971 - Estatuto 
dos Servidores Públicos do Município de Manaus, a senhora 
MINERVINA GOMES BATISTA para exercer o cargo mencionado no 
inc. I deste Decreto, com exercício na Escola de Serviço Público 
Municipal, integrante da estrutura organizacional da SECRETARIA 
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E GESTÃO – 
SEMAD, objeto da Lei nº 2.078, de 30-12-2015. 
 

Manaus, 16 de junho de 2016. 
 

 
 
 
 
 

DECRETO DE 16 DE JUNHO DE 2016 
 

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

CONSIDERANDO o que consta no Processo                    
nº 2016/16568/16596/03001, 

RESOLVE: 
 

I – CONSIDERAR EXONERADA, a contar de 06-06-2016, 
nos termos do  art. 103, inc. I, § 1°, inc. II, alínea “a”, da Lei nº 1.118, de 
1º-09-1971 - Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Manaus, 
a servidora DESSANA PAIVA DE OLIVEIRA do cargo de Assessor 
Técnico III, simbologia DAS-1, com exercício na Escola de Serviço 
Público Municipal,  integrante da estrutura organizacional da 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO 
E GESTÃO – SEMAD; 
 

II – CONSIDERAR NOMEADA, a contar de 06-06-2016, 
nos termos do art. 11, inc. II, da Lei nº 1.118, de 1º-09-1971 - Estatuto 
dos Servidores Públicos do Município de Manaus, a senhora CHRISTIE 
SEBASTIANA MARQUES MONTEIRO para exercer o cargo 
mencionado no inc. I deste Decreto, com exercício na Escola de 
Serviço Público Municipal, integrante da estrutura organizacional da 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO 
E GESTÃO – SEMAD, objeto da Lei nº 2.078, de 30-12-2015. 
 

Manaus, 16 de junho de 2016. 

 
 

 
 
 

DECRETO DE 16 DE JUNHO DE 2016 
 

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

CONSIDERANDO o que consta no Processo                    
nº 2016/16568/16596/03000, 
 

RESOLVE: 
 

I – CONSIDERAR EXONERADA, a contar de 06-06-2016, 
nos termos do art. 103, inc. I, § 1°, inc. II, alínea “a”, da Lei nº 1.118, de 
1º-09-1971 - Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Manaus, 
a servidora MINERVINA GOMES BATISTA do cargo de Assessor 
Técnico II, simbologia DAS-2, com exercício na Escola de Serviço 
Público Municipal, integrante da estrutura organizacional da 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO 
E GESTÃO – SEMAD; 



 

Manaus, quinta-feira, 16 de junho de 2016 
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II – CONSIDERAR NOMEADA, a contar de 06-06-2016, 
nos termos do art. 11, inc. II, da Lei nº 1.118, de 1º-09-1971 - Estatuto 
dos Servidores Públicos do Município de Manaus, a senhora DESSANA 
PAIVA DE OLIVEIRA para exercer o cargo mencionado no inc. I deste 
Decreto, com exercício na Escola de Serviço Público Municipal, 
integrante da estrutura organizacional da SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E GESTÃO – SEMAD, objeto da 
Lei nº 2.078, de 30-12-2015. 
 

Manaus, 16 de junho de 2016. 

 
 
 

DECRETO DE 16 DE JUNHO DE 2016 
 

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

CONSIDERANDO o que consta no Processo                        
nº 2016/16568/16596/02811, 
 

RESOLVE: 
 

I – CONSIDERAR EXONERADOS, a contar de 1º-06-2016, 
nos termos do art. 103, inc. I, § 1º, inc. II, alínea “a”, da Lei nº 1.118, de  
1º-09-1971 - Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Manaus, os 
servidores abaixo relacionados, integrante da estrutura organizacional da 
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA -SEMINF/UGPM; 
 

NOME CARGO SÍMBOLOGIA 

SEBASTIÃO SAMPAIO RIBEIRO Assessor Técnico III DAS-1 

ADRIANE DUARTE VIANA Assessor II CAD-2 

 
II – CONSIDERAR NOMEADOS, a contar de 1º-06-2016, 

nos termos do art. 11, inc. II, da Lei nº 1.118, de 1º-09-1971 - Estatuto 
dos Servidores Públicos do Município de Manaus, os senhores abaixo 
relacionados para exercerem cargos em comissão, integrante da 
estrutura organizacional da SECRETARIA MUNICIPAL DE 
INFRAESTRUTURA-SEMINF/UGPM, objeto da Lei Delegada nº 20, de 
31-07-2013, combinada com a Lei nº 1.975, de 29-04-2015: 
 

NOME CARGO SÍMBOLOGIA 

MARCO ANTONIO MOURA MESQUITA Assessor Técnico III DAS-1 

GISELLE DOS SANTOS NUNES Assessor II CAD-2 

 
Manaus, 16 de junho de 2016. 

 

 

DECRETO DE 16 DE JUNHO DE 2016 
 

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

RESOLVE: 
 

I – CONSIDERAR EXONERADO, a contar de 1º-06-2016, 
nos termos do art. 103, inc. I, § 1°, inc. II, alínea “a”, da Lei nº 1.118,           
de 1º-09-1971 - Estatuto dos Servidores Públicos do Município de 
Manaus, o servidor ANTONIO DA SILVA FERREIRA do cargo de 
Assessor Especial II, simbologia CAE-2, integrante da estrutura 
organizacional da SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, 
PLANEJAMENTO E GESTÃO – SEMAD; 
 

II – CONSIDERAR NOMEADA, a contar de 1º-06-2016, 
nos termos do art. 11, inc. II, da Lei nº 1.118, de 1º-09-1971 - Estatuto 
dos Servidores Públicos do Município de Manaus, a senhora ANTONIA 
ELIETE PEDROSA para exercer o cargo mencionado no inc. I deste 
Decreto, integrante da estrutura organizacional da SECRETARIA 
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E GESTÃO – 
SEMAD, objeto da Lei nº 2.078, de 30-12-2015. 

 
Manaus, 16 de junho de 2016. 

 

 
 
 
 
 

DECRETO DE 16 DE JUNHO DE 2016 
 

O PREFEITO DE MANAUS, no uso da competência  
que lhe confere o art. 128, inc. I, da Lei Orgânica do Município de 
Manaus,  

 
CONSIDERANDO o teor do Ofício nº 0812/2016-

DDP/GP/FDT, subscrito pela Diretora-Presidente da Fundação de Apoio 
ao Idoso “Dr. Thomas”; 

 
CONSIDERANDO a manifestação da Divisão de 

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

 
CONSIDERANDO o disposto no Despacho da Divisão de 

Execução e Orçamentária da Secretaria Municipal de Finanças, 
Tecnologia e Controle Interno-SEMEF, e a manifestação favorável da 
Comissão de Gestão Orçamentária e Financeira – CGOF; 

 
CONSIDERANDO ainda o que mais consta nos autos  

do Processo nº 2016/5189/10480/00013, Apenso ao Processo nº 
2016/5189/10480/00044, resolve 

 
 NOMEAR, nos termos do art. 11, inc. I, da Lei nº 1.118,   

de 1º de setembro de 1971 - Estatuto dos Servidores Públicos do 
Município de Manaus, os senhores abaixo identificados, para exercerem, 
em caráter efetivo, os cargos especificados, pertencentes ao quadro de 
pessoal da Prefeitura de Manaus – FUNDAÇÃO DE APOIO AO IDOSO 
“DR. THOMAS”, em conformidade com o disposto na Lei nº 1.520,               
de 13 de outubro de 2010. 



 

Manaus, quinta-feira, 16 de junho de 2016 
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TÉCNICO MUNICIPAL – ADMINISTRATIVA / ADMINISTRATIVA 

Nome Identidade Inscrição Classificação 

IRAN PEREIRA XAVIER 382706961-SP 322004138 Q 39º 

LUIZ FELIPE DE FARIA E CUNHA MONTEIRO 7031 322004312 R 40º 

MARCELO CASTRO DE OLIVEIRA 6026283 322004331 V 41º 

TÉCNICO MUNICIPAL – ADMINISTRATIVA / INFORMÁTICA 

Nome Identidade Inscrição Classificação 

MÁRCIO ANDRÉ DA COSTA ALENCAR 1828521-0 32200466 7 V 2º 

 
Manaus, 16 de junho de 2016. 

 
 
 
 
 

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 8.253/2016 
 

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 675/2016 – GPG/PGM, 

subscrito pelo Procurador Geral do Município - PGM; 
 
CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo     

nº 2016/16568/16596/03212, resolve 
 

CONSIDERAR DESIGNADA a servidora JANETE ARAUJO 
VIEIRA, para responder, cumulativamente, pelas atribuições do cargo de 
provimento em comissão de Chefe do Núcleo de Instrução Técnica 
(Gerente), simbologia DAS-1, integrante da estrutura organizacional da 
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO – PGM, no período de 15-06 a 
14-07-2016, com direito a percepção da remuneração inerente ao exercício 
do cargo, em substituição ao titular LUCIANO DE OLIVEIRA AMORIM, 
afastado em virtude de férias regulamentares. 
 

GABINETE DO SUBSECRETÁRIO SUBCHEFE 
MUNICIPAL DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE GOVERNO, 
em Manaus, 16 de junho de 2016. 

 

 

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 8.254/2016 
 

DESIGNA substituto de servidor afastado em 
virtude de licença médica. 

 
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 674/2016 – GPG/PGM, 

subscrito pelo Procurador Geral do Município - PGM; 
 
CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo     

nº 2016/16568/16596/03211, resolve 
 

CONSIDERAR DESIGNADA a servidora SUELY CRISTINA 
COLLYER CAVALCANTE, para responder, cumulativamente, pelas 
atribuições do cargo de provimento em comissão de Chefe do Núcleo de 
Material, Patrimônio e Serviços (Gerente), simbologia DAS-1, integrante da 
estrutura organizacional da PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO – 
PGM, no período de 30-05 a 13-06-2016, com direito a percepção da 
remuneração inerente ao exercício do cargo, em substituição a titular 
MARCELA GONÇALVES COSTA, afastada em virtude de licença médica. 
 

GABINETE DO SUBSECRETÁRIO SUBCHEFE 
MUNICIPAL DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE GOVERNO, 
em Manaus, 16 de junho de 2016. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Manaus, quinta-feira, 16 de junho de 2016 
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CASA  CIVIL 

 
 

PORTARIA Nº 013/2016-ADM/CASA CIVIL 
 

O SUBSECRETÁRIO SUBCHEFE MUNICIPAL DE 
ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE GOVERNO, no  uso das 
Atribuições legais que lhe são conferidas pela legislação vigente, e; 
 

CONSIDERANDO a necessidade de suprir as demandas 
da Casa Civil, e os demais órgãos vinculados, através da Lei 1.975, de 
29-04-2015, em decorrência da urgência ou outra natureza, com 
despesas miúdas e de pronto pagamento; 
 

RESOLVE: 
 

I –  AUTORIZAR a liberação de adiantamento em nome do 
servidor, Irazê Bezerra da Fonseca Filho, Subcoordenador de Proc. 
Dados, matrícula nº 087.128-1G, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil 
reais), sendo R$ 2.000,00 (dois mil  reais) no elemento de despesa 
339030 – Material de Consumo e R$ 2.000,00 (dois mil reais) em 
339039 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica, destinados a 
atender despesas miúdas e de pronto pagamento. 
 

II –  DESIGNAR de acordo com o art. 6º, inciso X, Decreto  
nº 3.206 de 04.11.2015, a servidora Larissa  Coutinho dos Santos, 
Cargo Assessor II, matrícula 123.503-6A, para atestar o recebimento dos 
materiais e serviços relativos ao adiantamento. 
 

III – ESTABELECER, de acordo com a Lei nº 198, de 21 
de junho de 1993, regulamentada pelo Decreto Municipal nº 3.206 de 04 
de novembro de 2015, inciso VII, art. 6º, o prazo de aplicação de 30 
(trinta) dias contados da data do recebimento do numerário e o prazo de 
15 (quinze) dias para a prestação de contas de sua aplicação, contados 
do término do prazo previsto no inciso VIII do art. 6º do Decreto acima 
citado, sujeitando-se a tomada de contas, se não o fizer nesse prazo. 
 

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

CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE 
 

Manaus, 30 maio de 2016. 

 
 
 
 

SECRETARIA  MUNICIPAL  DE  FINANÇAS, 
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONTROLE INTERNO 

 
 

( * )  PORTARIA N.º 088/2016 – GS/SEMEF 
 

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

CONSIDERANDO a Lei nº 1.522, de 27/10/2010, e as 
determinações previstas no artigo 10, do Decreto Municipal nº 758, de 
15/02/2011, que concede a Gratificação Técnica de Controle – GTC, no 
âmbito da Controladoria Geral do Município; 

CONSIDERANDO, também, os termos da Lei nº 2.054, de 29 
de outubro de 2015, que Dispõe sobre a estrutura organizacional da 
Secretaria Municipal de Finanças, Tecnologia da Informação e Controle 
Interno – SEMEF, na qual, está inserida a Subsecretaria de Controle Interno; 
 

CONSIDERANDO, ainda, o Memorando n° 039/2016 – 
GAB/SUBCI/SEMEF, de 04/03/2016, que solicita as exonerações de 
Nazarita Façanha de Oliveira, Patrícia Rocha da Costa e Tássia Maria 
Tayane Marques Costa, e as nomeações de Ruberlane de Souza Silva e 
Rafael Hagge Batista para Cargos em Comissão, com exercício na 
Subsecretaria de Controle Interno; 
 

R E S O L V E: 
 

1. CESSAR a Gratificação Técnica de Controle – GTC da 
servidora abaixo relacionada: 
 

NOME DO(A) SERVIDOR(A) PONTOS GTC A CONTAR DE 

NAZARITA FAÇANHA DE OLIVEIRA 400 01/04/2016 

 
2. CESSAR a Gratificação Técnica Fazendária – GTF das 

servidoras abaixo relacionadas: 
 

NOME DO(A) SERVIDOR(A) PONTOS GTF A CONTAR DE 

PATRICIA ROCHA DA COSTA 250 17/05/2016 

TASSIA MARIA TAYANE MARQUES COSTA 300 17/05/2016 

 
3. CONCEDER a Gratificação Técnica Fazendária – GTF 

aos servidores abaixo: 
 

NOME DO(A) SERVIDOR(A) PONTOS GTF A CONTAR DE 

RUBERLANE DE SOUZA SILVA 300 17/05/2016 

RAFAEL HAGGE BATISTA 250 17/05/2016 

 
Publique-se e Cumpra-se. 

 
Manaus, 12 de abril de 2016. 

 
 

( * ) Republicada por apresentar incorreções na publicação feita no DOM nº 3894, 
de 23/05/2016, páginas 12 e 13. 

 
 

PORTARIA N.º 129/2016 – GS/SEMEF 
 

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

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

CONSIDERANDO o Memorando nº 051/2016 – UGCM/ 
SEMEF, de 20/05/2016; 
 

CONSIDERANDO, ainda, as Portarias nos 129/2016-
SEMAD e 130/2016-SEMAD, de 19/05/2016, publicadas no DOM n° 
3892, de 19/05/2016; 
 

R E S O L V E: 
 

DESIGNAR as Funções Gratificadas FG-1 aos servidores 
abaixo relacionados: 
 

NOME DO(A) SERVIDOR(A) SIMBOLOGIA A CONTAR DE 

MARCELA AZÊDO BRANDÃO FG-1 01/05/2016 

WALLACE HENRIQUE SOARES DE CARVALHO FG-1 01/05/2016 

 

Publique-se e Cumpra-se. 
 

Manaus, 24 de maio de 2016. 

 



 

Manaus, quinta-feira, 16 de junho de 2016 
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PORTARIA N.º 130/2016 – GS/SEMEF 
 

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

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

CONSIDERANDO o Memorando nº 051/2016 – UGCM/ 
SEMEF, de 20/05/2016; 
 

CONSIDERANDO, ainda, as Portarias n° 129/2016-
SEMAD e 130/2016-SEMAD, de 19/05/2016, publicadas no DOM n° 
3892, de 19/05/2016; 
 

R E S O L V E: 
 

CONCEDER Gratificação Técnica Fazendária – GTF aos 
servidores abaixo: 
 

NOME DO(A) SERVIDOR(A) PONTOS GTF A CONTAR DE 

MARCELA AZÊDO BRANDÃO 200 01/05/2016 

WALLACE HENRIQUE SOARES DE  CARVALHO 200 01/05/2016 

 
Publique-se e Cumpra-se. 

 
Manaus, 24 de maio de 2016. 

 
 
 
 

PORTARIA N. 153/2016-GS/SEMEF 
 

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

CONSIDERANDO o disposto no art. 73 e seus respectivos 
parágrafos, da Lei Federal n. 8.666/93; 
 

R E S O L V E 
 

I - INSTITUIR Comissão para Acompanhamento e 
Fiscalização do Primeiro Aditivo ao Termo de Contrato n. 013/2015-
SEMEF celebrado com os Senhores JAIME SAMUEL BENCHIMOL e 
REBECA BENZECRY BENCHIMOL NEMAN - cujo objeto é a renovação 
por mais 12 (doze) meses, a contar de 15/06/2016, do Contrato de 
Locação do Imóvel localizado nesta cidade, na Rua Bela Vista, n. 04 – 
Bairro Vila da Prata, detentor do seguinte registro cartorial: Matrícula n. 
39.280, do Livro n. 147, do 4º Ofício de Registro de Imóveis e Protesto 
de Letras, medindo área de 1.493 m2. 
 
GESTÃO DO CONTRATO 
Darley Soares da Silva - Matrícula n. 085.042-0A 
 
FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 
Luiz Waldemar Maia da Silva – Matrícula n.011.014-0A 
Dalcilene Gonçalves Coutinho – Matrícula n.113.897-9B 
Arnobio Oliveira de Souza Junior – Matrícula n.100.739-4D 
 
SUPLENTE DE FISCAIS DO CONTRATO: 
Adelson Cavalcanti – Matrícula n.008.443-83A 
 

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. 

Publique-se. Cientifique-se. Cumpra-se. 
 

Manaus, 14 de junho de 2016. 

 
 
 
 

DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO 
 

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS, 
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONTROLE INTERNO, no uso de 
suas atribuições legais, e 
 

CONSIDERANDO a deliberação da COMISSÃO 
MUNICIPAL DE LICITAÇÃO, no procedimento referente ao Pregão 
Presencial nº 019/2016 – CML/PM; 
 

CONSIDERANDO a inexistência de qualquer vício ou 
irregularidade; 
 

RESOLVE: 
 

I - HOMOLOGAR o resultado do Pregão Presencial nº 
019/2016 – CML/PM - Registro de preços para eventual fornecimento de 
material permanente, para atender aos órgãos e entidades da 
Administração Pública Direta e Indireta da Prefeitura de Manaus, para 
a(s) empresa(s): 
 

Fornecedor: VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A 
Item: 1 Valor R$: 140,00 

Fornecedor: HEXIUM IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA 

Item: 4 Valor R$: 1.450,00 

Fornecedor: CARTUZINHO COMÉRCIO LTDA - EPP 

Item: 5 Valor R$: 99,00 
Fornecedor: HEXIUM IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA 

Item: 8 Valor R$: 3.080,00 

 
II - DETERMINAR ao setor competente a convocação 

da(s) proponente(s) vencedora(s) para assinatura da Ata de Registro de 
Preços, nos termos da lei. 
 

Manaus-AM, 13 de junho de 2016. 

 
 
 
 

DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO 
 

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS, 
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONTROLE INTERNO, no uso de 
suas atribuições legais, e 
 

CONSIDERANDO a deliberação da COMISSÃO 
MUNICIPAL DE LICITAÇÃO, no procedimento referente ao Pregão 
Presencial nº 023/2016 – CML/PM; 
 

CONSIDERANDO a inexistência de qualquer vício ou 
irregularidade; 
 

RESOLVE: 
 

I - HOMOLOGAR o resultado do Pregão Presencial nº 
023/2016 – CML/PM - Registro de preços para eventual fornecimento de 
pães, para atender aos órgãos e entidades da Administração Pública 
Direta e Indireta da Prefeitura de Manaus, em especial o cardápio da 
Merenda Escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino – SEMED, 
para a(s) empresa(s): 
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Fornecedor: COPANSAM – COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DOS 
INDUSTRIAIS DA PANIFICAÇÃO, CONFEITARIA E PRODUTOS SIMILARES 

DO ESTADO DO AMAZONAS 

Item: 1 Valor R$: 7,16 

Fornecedor: COPANSAM – COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DOS 
INDUSTRIAIS DA PANIFICAÇÃO, CONFEITARIA E PRODUTOS SIMILARES 

DO ESTADO DO AMAZONAS 

Item: 2 Valor R$: 7,60 

Fornecedor: COPANSAM – COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DOS 
INDUSTRIAIS DA PANIFICAÇÃO, CONFEITARIA E PRODUTOS SIMILARES 

DO ESTADO DO AMAZONAS 

Item: 4 Valor R$: 7,80 

Fornecedor: COPANSAM – COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DOS 
INDUSTRIAIS DA PANIFICAÇÃO, CONFEITARIA E PRODUTOS SIMILARES 

DO ESTADO DO AMAZONAS 

Item: 5 Valor R$: 14,10 

Fornecedor: COPANSAM – COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DOS 
INDUSTRIAIS DA PANIFICAÇÃO, CONFEITARIA E PRODUTOS SIMILARES 

DO ESTADO DO AMAZONAS 

Item: 6 Valor R$: 11,00 

 
II - DETERMINAR ao setor competente a convocação 

da(s) proponente(s) vencedora(s) para assinatura da Ata de Registro de 
Preços, nos termos da lei. 

 
Manaus-AM, 13 de junho de 2016. 

 

 
 
 
 
 

DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO 
 

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS, 
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONTROLE INTERNO, no uso de 
suas atribuições legais, e 
 

CONSIDERANDO a deliberação da COMISSÃO 
MUNICIPAL DE LICITAÇÃO, no procedimento referente ao Pregão 
Presencial nº 055/2016 – CML/PM; 
 

CONSIDERANDO a inexistência de qualquer vício ou 
irregularidade; 
 

RESOLVE: 
 

I - HOMOLOGAR o resultado do Pregão Presencial nº 
055/2016 – CML/PM - Registro de preços para eventual contratação de 
serviço de locação de banheiros químicos, para atender a todos os 
órgãos e entidades da Administração Pública Direta e Indireta da 
Prefeitura de Manaus, para a(s) empresa(s): 
 

Fornecedor: MB LOCAÇÕES DE SANITÁRIOS QUÍMICOS LTDA - ME 

Item: 1 Valor R$: 99,00 
Fornecedor: DAVID DOS SANTOS FERREIRA NETO E CIA LTDA 

Item: 2 Valor R$: 68,95 

Fornecedor: BRASIL SHOWS E EVENTOS LTDA - EPP 

Item: 3 Valor R$: 61,80 

 
II - DETERMINAR ao setor competente a convocação 

da(s) proponente(s) vencedora(s) para assinatura da Ata de Registro de 
Preços, nos termos da lei. 

 
Manaus-AM, 13 de junho de 2016. 

 

 

DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO 
 

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS, 
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONTROLE INTERNO, no uso de 
suas atribuições legais, e 
 

CONSIDERANDO a deliberação da COMISSÃO 
MUNICIPAL DE LICITAÇÃO, no procedimento referente ao Pregão 
Presencial nº 064/2016 – CML/PM; 
 

CONSIDERANDO a inexistência de qualquer vício ou 
irregularidade; 
 

RESOLVE: 
 

I - HOMOLOGAR o resultado do Pregão Presencial nº 
064/2016 – CML/PM - Registro de preços para eventual aquisição de 
brinquedos infantis, para atender às necessidades da Secretaria 
Municipal de Educação – SEMED, para a(s) empresa(s): 
 

Fornecedor: K.M.P. DE MORAES - EPP 

Item: 3 Valor R$: 2.740,00 

Fornecedor: K.M.P. DE MORAES - EPP 

Item: 4 Valor R$: 1.020,00 
Fornecedor: K.M.P. DE MORAES - EPP 

Item: 5 Valor R$: 755,00 

Fornecedor: K.M.P. DE MORAES - EPP 

Item: 6 Valor R$: 2.580,00 

Fornecedor: K.M.P. DE MORAES - EPP 
Item: 7 Valor R$: 211,00 

 
II - DETERMINAR ao setor competente a convocação 

da(s) proponente(s) vencedora(s) para assinatura da Ata de Registro de 
Preços, nos termos da lei. 
 

Manaus-AM, 13 de junho de 2016. 

 
 
 

DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO 
 

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS, 
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONTROLE INTERNO, no uso de 
suas atribuições legais, e 
 

CONSIDERANDO a deliberação da COMISSÃO 
MUNICIPAL DE LICITAÇÃO, no procedimento referente ao Pregão 
Presencial nº 078/2016 – CML/PM; 
 

CONSIDERANDO a inexistência de qualquer vício ou 
irregularidade; 
 

RESOLVE: 
 

I - HOMOLOGAR o resultado do Pregão Presencial nº 
078/2016 – CML/PM - Registro de preços para eventual fornecimento de 
refeição tipo quentinha comercial e executiva, para a tender aos órgãos 
e entidades da Administração Pública Direta e Indireta da Prefeitura de 
Manaus, para a(s) empresa(s): 
 

Fornecedor: R M MACHADO E CIA LIMITADA 

Item: 1 Valor R$: 8,00 

Fornecedor: R M MACHADO E CIA LIMITADA 
Item: 2 Valor R$: 9,40 

 

II - DETERMINAR ao setor competente a convocação 
da(s) proponente(s) vencedora(s) para assinatura da Ata de Registro de 
Preços, nos termos da lei. 
 

Manaus-AM, 13 de junho de 2016. 
 

 



 

Manaus, quinta-feira, 16 de junho de 2016 
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DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO 
 

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS, 
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONTROLE INTERNO, no uso de 
suas atribuições legais, e 
 

CONSIDERANDO a deliberação da COMISSÃO 
MUNICIPAL DE LICITAÇÃO, no procedimento referente ao Pregão 
Presencial nº 042/2016 – CML/PM; 
 

CONSIDERANDO a inexistência de qualquer vício ou 
irregularidade; 
 

RESOLVE: 
 

I - HOMOLOGAR o resultado do Pregão Presencial nº 
042/2016 – CML/PM – Registro de preços para eventual contratação de 
serviço de locação de carro de som volante, compreendendo o 
fornecimento dos materiais a serem utilizados, operação, transporte e a 
guarda, para atender as necessidades da Fundação Municipal de 
Cultura, Turismo e Eventos – MANAUSCULT, para a(s) empresa(s): 
 

Fornecedor: SVX SERVIÇOS PROFISSIONAIS, CONSTRUÇÕES E 
TRANSPORTES LTDA - EPP 

Item: 1 Valor R$: 290,00 

 
II - DETERMINAR ao setor competente a convocação 

da(s) proponente(s) vencedora(s) para assinatura da Ata de Registro de 
Preços, nos termos da lei. 
 

Manaus-AM, 14 de junho de 2016. 

 
 
 

EDITAL 
 

O Departamento de Administração e Fiscalização 
Tributária/DEAFT, da Secretaria Municipal de Finanças, Tecnologia da 
Informação e Controle Interno – SEMEF, INTIMA os contribuintes abaixo 
identificados a recolher o ISSQN e a apresentar a documentação adiante 
especificada: 
 
1 – DINKS – COMÉRCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA - ME, 
Inscrição Municipal nº 117.261-01, localizado na Rua Jonathas Pedrosa, 
nº 1.166 – Praça 14, de acordo com o Termo de Início de Ação Fiscal - 
TIAFI nº 134884, de 07/06/16, originado da DAF nº. 171/16, do período 
de 04/12, 09/13 a 12/13, 01/14, 02/14, 04/14 e 05/14; 
 
2 – P R P DA SILVA, Inscrição Municipal nº 108.056-01, localizado na 
Rua Francisco Orelana, nº 668 casa B – D. Pedro I, de acordo com o 
Termo de Início de Ação Fiscal - TIAFI nº 135114, de 08/06/16, originado 
da DAF nº. 1.672/15, do período de 09/11 a 09/12; 
 
3 – P R P DA SILVA, Inscrição Municipal nº 108.056-01, localizado na 
Rua Francisco Orelana, nº 668 casa B – D. Pedro I, de acordo com o 
Termo de Início de Ação Fiscal - TIAFI nº 135115, de 08/06/16, originado 
da DAF nº. 1.673/15, do período de 10/12 a 09/13; 
 
4 – P R P DA SILVA, Inscrição Municipal nº 108.056-01, localizado na 
Rua Francisco Orelana, nº 668 casa B – D. Pedro I, de acordo com o 
Termo de Início de Ação Fiscal - TIAFI nº 135116, de 08/06/16, originado 
da DAF nº. 1.674/15, do período de 10/13 a 11/14. 
 

Diante do exposto, os contribuintes ficam intimados a 
apresentarem a documentação acima relacionada no prazo de 05 (cinco) 
dias, contados a partir da publicação deste. 
 

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

Manaus, 13 de junho de 2016. 

 

 
 
 

EDITAL 
 

O Departamento de Administração e Fiscalização 
Tributária/DEAFT, da Secretaria Municipal de Finanças, Tecnologia da 
Informação e Controle Interno – SEMEF, INTIMA os contribuintes abaixo 
relacionados, a recolher os Créditos Tributários correspondentes ou a 
apresentar defesa no prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir da 
publicação deste: 
 
1 – LABOR TERCEIRIZAÇÕES LTDA 
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 114.313-01 
AUTO DE INFRAÇÃO: 20165000507 
INFRAÇÃO: Art. 1º., § 1º, III e § 4º da Lei nº. 1.090/06; 
 
2 – X-DBC TREINAMENTO E CONSULTORIA LTDA – ME 
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 108.771-01 
AUTO DE INFRAÇÃO: 20165000509 
INFRAÇÃO: Art. 1º., § 1º, III e § 4º da Lei nº. 1.090/06; 
 
3 – X-DBC TREINAMENTO E CONSULTORIA LTDA – ME 
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 108.771-01 
AUTO DE INFRAÇÃO: 20165000510 
INFRAÇÃO: Art. 1º., § 1º, III e § 4º da Lei nº. 1.090/06; 
 
4 – X-DBC TREINAMENTO E CONSULTORIA LTDA – ME 
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 108.771-01 
AUTO DE INFRAÇÃO: 20165000511 
INFRAÇÃO: Art. 1º., § 1º, III e § 4º da Lei nº. 1.090/06; 
 
5 – X-DBC TREINAMENTO E CONSULTORIA LTDA – ME 
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 108.771-01 
AUTO DE INFRAÇÃO: 20165000512 
INFRAÇÃO: Art. 1º., § 1º, III e § 4º da Lei nº. 1.090/06. 
 

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

Manaus, 14 de junho de 2016. 
 

 
 

 
 
 

EDITAL 
 

O Departamento de Administração e Fiscalização 
Tributária/DEAFT, da Secretaria Municipal de Finanças, Tecnologia da 
Informação e Controle Interno – SEMEF, INTIMA os contribuintes abaixo 
relacionados, a recolher os Créditos Tributários correspondentes ou a 
apresentar defesa no prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir da 
publicação deste: 
 
1 – MANAUARA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA 
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 124.513-01 
AUTO DE INFRAÇÃO: 20165000447 
INFRAÇÃO: Art. 1º., § 1º, III e § 4º da Lei nº. 1.090/06; 
 
2 – PROGRAMA IMAGEM LTDA 
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 106.851-01 
AUTO DE INFRAÇÃO: 20165000488 
INFRAÇÃO: Art. 1º., § 1º, III e § 4º da Lei nº. 1.090/06; 



 

Manaus, quinta-feira, 16 de junho de 2016 
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3 – PROGRAMA IMAGEM LTDA 
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 106.851-01 
AUTO DE INFRAÇÃO: 20165000489 
INFRAÇÃO: Art. 1º., § 1º, III e § 4º da Lei nº. 1.090/06; 
 
4 – PROGRAMA IMAGEM LTDA 
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 106.851-01 
AUTO DE INFRAÇÃO: 20165000490 
INFRAÇÃO: Art. 1º., § 1º, III e § 4º da Lei nº. 1.090/06; 
 
5 – PROGRAMA IMAGEM LTDA 
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 106.851-01 
AUTO DE INFRAÇÃO: 20165000491 
INFRAÇÃO: Art. 1º., § 1º, III e § 4º da Lei nº. 1.090/06; 
 
6 – PROGRAMA IMAGEM LTDA 
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 106.851-01 
AUTO DE INFRAÇÃO: 20165000493 
INFRAÇÃO: Art. 1º., § 1º, III e § 4º da Lei nº. 1.090/06. 
 

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

Manaus, 14 de junho de 2016. 
 

 
 
 
 
 

EXTRATO 
 
1. ESPÉCIE E DATA: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Locação 

de Imóveis n. 013/2015, celebrado em 14/06/2016. 
2. CONTRATANTES: O Município de Manaus, através da Secretaria 

Municipal de Finanças, Tecnologia da Informação e Controle Interno 
– SEMEF e os Senhores JAIME SAMUEL BENCHIMOL e REBECA 
BENZECRY BENCHIMOL NEMAN. 

3. OBJETO E VIGÊNCIA:  Fica renovado por mais 12 (doze) meses, a 
contar de 15/06/2016, o Contrato de Locação do Imóvel, localizado 
nesta cidade, na Rua Bela Vista n.04 – Bairro Vila da Prata, detentor 
do seguinte registro cartorial: Matrícula n. 39.280, do Livro n. 147, do 
4º Ofício de Registro de Imóveis e Protesto de Letras, medindo área 
de 1.493 m2, destinado ao estacionamento de veículos automotores. 

4. VALOR GLOBAL: O valor global do presente Termo Aditivo ao 
contrato importa a quantia de R$ 69.541,08 (sessenta e nove mil, 
quinhentos e quarenta e um reais e oito centavos). Fica reajustado o 
valor do Aluguel mensal em R$ 5.795,09 (cinco mil, setecentos e 
noventa e cinco reais e nove centavos), pagável até o décimo (10°) 
dia do mês subsequente ao vencido. 

5. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrem à conta da 
seguinte rubrica orçamentária: Unidade Orçamentária: 16100 – 
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO E CONTROLE INTERNO; Programa de Trabalho: 
04.122.4002.2358 – CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA 
MANUTENÇÃO FUNCIONAL; Fonte de Recurso: 0100 – 
RECURSOS ORDINÁRIOS; Natureza da Despesa: 33903615 – 
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS. 

6. NÚMERO E DATA DO EMPENHO: As despesas decorrentes do 
presente Contrato foram empenhadas sob o n. 2016NE00412 e n. 
2016NE00413, ambos de 14/06/2016. 

7. SERVIDOR RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO EXTRATO: 
Ana Cristina Silva de Souza - Matrícula 060.680-4B. 

 
Manaus, 14 de junho de 2016. 

 

CONVOCAÇÃO 
 

A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, 
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONTROLE INTERNO, 
CONVOCA o(s) responsável(is) legal(is) da(s) empresa(s), VENTISOL 
INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A, HEXIUM IMPORTADORA E 
EXPORTADORA LTDA, CARTUZINHO COMÉRCIO LTDA - EPP,  
vencedoras do processo licitatório na modalidade Pregão Presencial nº 
019/2016, para eventual fornecimento de material permanente para 
atender aos órgãos e entidades da Administração Pública Direta e 
Indireta da Prefeitura de Manaus, através do Sistema de Registro de 
preços, regulamentado pelo Decreto nº 3.246 de 28/12/2015, a fim de 
que compareça(m) no prazo de 02 dias úteis a contar da publicação do 
presente ato, para assinatura da Ata de Registro de Preços, no prédio da 
Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação e Controle 
Interno – SEMEF, situado na Av. Brasil, nº 2971 – Compensa, no horário 
das 08h às 17h. 

A inobservância desta convocação importará na aplicação 
das penalidades previstas no edital. 
 

Manaus-AM, 13 de junho 2016. 

 
 
 
 
 

CONVOCAÇÃO 
 

A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, 
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONTROLE INTERNO, 
CONVOCA o(s) responsável(is) legal(is) da(s) empresa(s) SVX 
SERVIÇOS PROFISSIONAIS, CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES 
LTDA - EPP,  vencedora do processo licitatório na modalidade Pregão 
Presencial nº 042/2016, para eventual contratação de serviço de locação 
de carro de som volante, compreendendo o fornecimento dos materiais a 
serem utilizados, operação, transporte e a guarda, para atender as 
necessidades da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos – 
MANAUSCULT, através do Sistema de Registro de preços, 
regulamentado pelo Decreto nº 3.246 de 28/12/2015, a fim de que 
compareça(m) no prazo de 02 dias úteis a contar da publicação do 
presente ato, para assinatura da Ata de Registro de Preços, no prédio da 
Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação e Controle 
Interno – SEMEF, situado na Av. Brasil, nº 2971 – Compensa, no horário 
das 08h às 17h. 

 

A inobservância desta convocação importará na aplicação 
das penalidades previstas no edital. 
 

Manaus-AM, 14 de junho de 2016. 

 
 
 
 
 

CONVOCAÇÃO 
 

A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, 
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONTROLE INTERNO, 
CONVOCA o(s) responsável(is) legal(is) da(s) empresa(s) BRASIL 
SHOWS E EVENTOS LTDA - EPP, DAVID DOS SANTOS FERREIRA 
NETO E CIA LTDA e MB LOCAÇÕES DE SANITÁRIOS QUÍMICOS 
LTDA - ME,  vencedora(s) do processo licitatório na modalidade Pregão 
Presencial nº 055/2016, para eventual contratação de serviço de locação 
de banheiros químicos, para atender a todos os órgãos e entidades da 
Administração Pública Direta e Indireta da Prefeitura de Manaus, através 



 

Manaus, quinta-feira, 16 de junho de 2016 
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do Sistema de Registro de preços, regulamentado pelo Decreto nº 3.246 
de 28/12/2015, a fim de que compareça(m) no prazo de 02 dias úteis a 
contar da publicação do presente ato, para assinatura da Ata de Registro 
de Preços, no prédio da Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia 
da Informação e Controle Interno – SEMEF, situado na Av. Brasil, nº 
2971 – Compensa, no horário das 08h às 17h. 

A inobservância desta convocação importará na aplicação 
das penalidades previstas no edital. 
 

Manaus-AM, 13 de junho de 2016. 

 
 

 
 
 

CONVOCAÇÃO 
 

A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, 
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONTROLE INTERNO, 
CONVOCA o(s) responsável(is) legal(is) da(s) empresa(s) K.M.P. DE 
MORAES - EPP,  vencedora(s) do processo licitatório na modalidade 
Pregão Presencial nº 064/2016, para eventual aquisição de brinquedos 
infantis, para atender às necessidades da Secretaria Municipal de 
Educação – SEMED, através do Sistema de Registro de preços, 
regulamentado pelo Decreto nº 3.246 de 28/12/2015, a fim de que 
compareça(m) no prazo de 02 dias úteis a contar da publicação do 
presente ato, para assinatura da Ata de Registro de Preços, no prédio da 
Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação e Controle 
Interno – SEMEF, situado na Av. Brasil, nº 2971 – Compensa, no horário 
das 08h às 17h. 

A inobservância desta convocação importará na aplicação 
das penalidades previstas no edital. 
 

Manaus-AM, 13 de junho de 2016. 

 
 

 
 
 

CONVOCAÇÃO 
 

A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, 
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONTROLE INTERNO, 
CONVOCA o(s) responsável(is) legal(is) da(s) empresa(s) R M 
MACHADO E CIA LIMITADA,  vencedora do processo licitatório na 
modalidade Pregão Presencial nº 078/2016, para eventual fornecimento 
de refeição tipo quentinha comercial e executiva, para atender aos 
órgãos e entidades da Administração Pública Direta e Indireta da 
Prefeitura de Manaus, através do Sistema de Registro de preços, 
regulamentado pelo Decreto nº 3.246 de 28/12/2015, a fim de que 
compareça(m) no prazo de 02 dias úteis a contar da publicação do 
presente ato, para assinatura da Ata de Registro de Preços, no prédio da 
Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação e Controle 
Interno – SEMEF, situado na Av. Brasil, nº 2971 – Compensa, no horário 
das 08h às 17h. 

A inobservância desta convocação importará na aplicação 
das penalidades previstas no edital. 
 

Manaus-AM, 13 de junho de 2016. 

  



 

Manaus, quinta-feira, 16 de junho de 2016 
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SECRETARIA  MUNICIPAL  DE  ADMINISTRAÇÃO,  
PLANEJAMENTO  E  GESTÃO 

 
 

(*) PORTARIA Nº 163/2016-SEMAD 
 

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

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

CONSIDERANDO o que consta do Ofício nº 535/2015-
ESPI/SEMAD, de 29.12.2015; 
 

CONSIDERANDO o  teor  do  Parecer  Jurídico  nº   95/01/ 
2016-ASSJUR/SEMED, de 15.01.2016; 
 

CONSIDERANDO a anuência da Secretária Municipal de 
Educação, conforme Ofício nº 0130/2016-SEMED/GS, de 25.01.2016; 
 

CONSIDERANDO a manifestação da Divisão de 
Acompanhamento de Pessoal e Gestão de Benefícios da Secretaria 
Municipal de Administração, Planejamento e Gestão, conforme 
Despacho exarado às fls. 10 dos autos do Processo nº 
2015/4114/4147/07946; 
 

CONSIDERANDO o que mais consta do Processo             
nº 2015/4114/4147/07946-SEMED, de 30.12.2015, 
 

RESOLVE: 
 

CONSIDERAR PRORROGADA, pelo prazo de 12 (doze) 
meses, a contar de 1º.7.2015, com ônus para o órgão de destino, a 
cessão da servidora KATHELLEN DENISE TEIXEIRA BASTOS, 
Técnico Municipal/Assistente de Administração, matrícula 120.970-1 A, 
do quadro de pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – 
SEMED para a SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, 
PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEMAD, com lotação na ESCOLA DE 
SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL E INCLUSÃO SOCIOEDUCACIONAL 
– ESPI, objeto da Portaria nº 301/2014-SEMAD, republicada no DOM 
Edição nº 3457, de 24.7.2014. 
 

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

Manaus, 6 de junho de 2016. 

 
 
(*) Republicação da Portaria nº 163/2016-SEMAD, publicada no DOM Edição 
3904, de 8.6.2016, inserindo-se alterações, conforme análise da Divisão de 
Acompanhamento de Pessoal e Gestão de Benefícios, às fls. 13 do Processo      
nº 2015/4114/4147/07946-SEMED, de 30.12.2015. 

 
 

(*) PORTARIA Nº 191/2016 - SEMAD 
 

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

CONSIDERANDO o teor da Comunicação Interna                      
nº 0487/2016-DIRH/DSGP/SEMAD, de 9.6.2016; 

RESOLVE: 
 

DETERMINAR que a servidora TRÍCIA AYRES DE 
MORAES, Chefe de Setor, simbologia FG-2, matrícula 066.771-4 C, 
responda, cumulativamente, pela Função Gratificada de Chefe de Setor, 
simbologia FG-3, integrante da estrutura organizacional da 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO 
E GESTÃO – SEMAD, no período de 1º a 30.6.2016, sem ônus para o 
Erário, em substituição à titular MARIA PERPETUO SOCORRO 
CAMPOS DE OLIVEIRA, afastada por motivo de férias regulamentares. 
 

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

Manaus, 14 de junho de 2016. 

 
 
(*) Republicação da Portaria nº 191/2016-SEMAD, publicada no DOM Edição 
3908, de 14.6.2016, inserindo-se alterações, quanto ao ônus. 
 

 
 
 

PORTARIA Nº 193/2016 - SEMAD 
 

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

CONSIDERANDO o teor da Comunicação Interna                      
nº 472/2016-DIRH/DSGP/SEMAD, de 6.6.2016; 
 

RESOLVE: 
 

DETERMINAR que o servidor RUIMAR DE SOUZA, Chefe 
de Setor, simbologia FG-1, matrícula 081.751-1 D, responda, 
cumulativamente, pela Função Gratificada de Chefe de Setor, simbologia 
FG-3, integrante da estrutura organizacional da SECRETARIA 
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E GESTÃO – 
SEMAD, no período de 1º a 30.6.2016, com direito à percepção das 
vantagens inerentes ao exercício da função, em substituição ao titular 
ELIOMAR LIMA TANANTA, afastado por motivo de férias 
regulamentares. 
 

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

Manaus, 14 de junho de 2016. 

 
 

 
 
 

PORTARIA Nº 194/2016 - SEMAD 
 

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

CONSIDERANDO o teor da Comunicação Interna                      
nº 0474/2016-DIRH/DSGP/SEMAD, de 8.6.2016; 



 

Manaus, quinta-feira, 16 de junho de 2016 
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RESOLVE: 
 

DETERMINAR que o servidor MOYSES CASTRO DA 
SILVA, Técnico Municipal, matrícula 118.434-2 A, responda, 
cumulativamente, pela Função Gratificada de Chefe de Setor, simbologia 
FG-2, integrante da estrutura organizacional da SECRETARIA 
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E GESTÃO – 
SEMAD, no período de 2 a 31.5.2016, com direito à percepção das 
vantagens inerentes ao exercício da função, em substituição ao titular 
SÍLVIO RICARDO SCHATZMANN, afastado por motivo de férias 
regulamentares. 
 

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

Manaus, 14 de junho de 2016. 

 
 
 
 

PORTARIA Nº 195/2016-SEMAD 
 

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

CONSIDERANDO a indicação constante da Comunicação 
Interna nº 006/2016-Comissão Especial de Concurso Público; 
 

CONSIDERANDO o disposto na Comunicação Interna      
nº 0481/2016/DIRH/DSGP/SEMAD, de 09.06.2016, 
 

RESOLVE: 
 

I DISPENSAR, a contar de 31.05.2016, o servidor 
ANTONIO LAÉRCIO SOUSA JUNIOR, matrícula 079.948-3 A, da 
função de Membro da Comissão Especial de Concurso Público – CECC, 
instituída na forma da Portaria nº 233/2010-SEMAD, publicada no DOM 
nº 2464, de 14.06.2010, alterada mediante a Portaria nº 461/2012-
SEMAD, publicada no DOM nº 3064, de 07.12.2012. 
 

II DESIGNAR o servidor SÍLVIO RICARDO 
SCHATZMANN, matrícula 091.565-3 F, para exercer, a contar de 
1º.06.2016, a função referenciada no inciso precedente. 
 

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

Manaus, 14 de junho de 2016. 

 
 
 
 

PORTARIA Nº 196/2016 - SEMAD 
 

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

CONSIDERANDO a indicação constante da Comunicação 
Interna nº 014/2016-CPRMR; 

CONSIDERANDO a anuência do Secretário Municipal de 
Administração, Planejamento e Gestão, conforme Despacho 
remanescente da Comunicação Interna nº 0485/2016-
DIRH/DSGP/SEMAD, de 09.06.2016, 
 

RESOLVE: 
 

DETERMINAR que o servidor JORGE TUFIC ALAUZO 
JUNIOR, Assistente Administrativo C-VIII, matrícula 004.584-5 A 
responda, cumulativamente, no período de 30.05 a 28.07.2016, com 
direito à percepção das vantagens inerentes ao exercício da função, 
pelas atribuições de Presidente da Comissão Permanente de 
Reconhecimento, Mensuração e Reavaliação – CPRMR, integrante da 
estrutura organizacional da SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E GESTÃO – SEMAD, em 
substituição à Titular VALÉRIA MARIA LIMA DE OLIVEIRA, afastada 
por motivo de Licença-Prêmio, conforme Portaria por Delegação nº 
8.027/2016, publicada no DOM Edição nº 3891, de 18.05.2016. 
 

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

Manaus, 14 de junho de 2016. 

 
 
 
 

EXTRATO 
 
1. ESPÉCIE E DATA: Termo de Convênio nº 011/2016, celebrado em 
10/06/2016. 
2. PARTÍCIPES: O Município de Manaus, por intermédio da Secretaria 
Municipal de Administração, Planejamento e Gestão – SEMAD e a 
Associação dos Guardas Municipais de Manaus - AGMMAN. 
3. OBJETO: Estabelecer as condições de processamento dos descontos 
consignados em folha de pagamento dos servidores públicos municipais 
que integram o quadro funcional da Guarda Municipal, referentes às 
contribuições associativas mensais e às parcelas dos benefícios. 
4. PRAZO: O prazo de vigência do presente Convênio é de 12 (doze) 
meses, contados da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado, 
por oportunidade ou conveniência, a critério da Administração. 
 

Manaus, 10 de junho de 2016. 

 
 
 
 

SECRETARIA  MUNICIPAL  DE  SAÚDE 

 
 

PORTARIA Nº 309/2016-DICOM/SEMSA 
 

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 128, inciso II, da Lei 
Orgânica do Município de Manaus, e 
 

CONSIDERANDO o dispositivo no artigo 73, inciso I, da 
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; 
 

CONSIDERANDO a contratação de empresa 
especializada no fornecimento de alimentação, resultante do Pregão 
Eletrônico nº 066/2015-SCLS/CML/PM – Ata de Registro de Preços nº 
033/2015-DIREP/SEMSA da Prefeitura Municipal de Manaus, destinado 
a atender as necessidades do Distrito de Saúde Rural. 



 

Manaus, quinta-feira, 16 de junho de 2016 
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RESOLVE: 
 

I – DESIGNAR os servidores abaixo relacionados para 
acompanhar, fiscalizar e atestar as Notas Fiscais, referentes ao 
recebimento do serviço mencionado no preâmbulo desta Portaria. 
 

NOME CARGO MATRÍCULA 

Ronaldo Negrão Prado 
Chefe do Setor de Administração do 

Distrito de Saúde Rural 
118.132-7A 

Christiane Greyce Moraes da Silva 
Mendonça 

Chefe da Divisão de Vigilância em 
Saúde do Distrito de Saúde Rural 

088.407-3C 

Rita de Cássia Ferreira Serra 
Chefe da Divisão de Atenção à 

Saúde do Distrito de Saúde Rural 
109.984-1B 

Francinete de Souza Rebouças AS – Auxiliar de Enfermagem 089.569-5A 

 
II – CONVALIDAR que este ato tenha seus efeitos a contar 

da emissão da Nota de Empenho. 
 
 

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

Manaus, 10 de junho de 2016. 

                   
 
 
 
 

PORTARIA Nº 310/2016-DICOM/SEMSA 
 

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 128, inciso II, da Lei 
Orgânica do Município de Manaus, e 
 

CONSIDERANDO o dispositivo no artigo 73, inciso II, da 
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; 
 

CONSIDERANDO a eventual aquisição, pelo menor preço 
de material de consumo (material elétrico e eletrônico), resultante do 
Pregão Presencial nº 054/2015-CML/PM – Ata de Registro de Preços nº 
013/2015-GERP/SEMAD da Prefeitura Municipal de Manaus, destinado 
a atender as necessidades da Divisão de Manutenção Predial - SEMSA. 
 

RESOLVE: 
 

I – DESIGNAR os servidores abaixo relacionados para 
acompanhar, fiscalizar e atestar as Notas Fiscais, referentes ao 
recebimento do serviço mencionado no preâmbulo desta Portaria. 
 

NOME CARGO MATRÍCULA 

Arnaldo Taveira de Souza Junior Gerente Administrativo 108.804-1 A 

Marcos de Jesus Vilela 
Chefe da Divisão de 
Manutenção Predial 

011.237-2 J 

Fabrício Viana Rodrigues Assistente em Saúde 108.533-6 A 

Amaike Keric Alves da Silva Assistente em Saúde 116.634-4 A 

 
II – CONVALIDAR que este ato tenha seus efeitos a contar 

da emissão da Nota de Empenho. 
 
 

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

Manaus, 10 de junho de 2016. 

                 

PORTARIA Nº 311/2016-DICOM/SEMSA 
 

A SUBSECRETÁRIA MUNICIPAL DE GESTÃO 
ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO, em exercício, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 128, inciso II, da Lei 
Orgânica do Município de Manaus, e 
 

CONSIDERANDO o dispositivo no artigo 73, inciso I, da 
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; 
 

CONSIDERANDO a contratação de empresa 
especializada no fornecimento de alimentação, resultante do Pregão 
Eletrônico nº 066/2015-SCLS/CML/PM – Ata de Registro de Preços nº 
033/2015-DIREP/SEMSA da Prefeitura Municipal de Manaus, destinada 
a atender as necessidades do Conselho Municipal de Saúde. 
 

RESOLVE: 
 

I – DESIGNAR os servidores abaixo relacionados para 
acompanhar, fiscalizar e atestar as Notas Fiscais, referentes ao 
recebimento do serviço mencionado no preâmbulo desta Portaria. 
 

NOME CARGO MATRÍCULA 

Maria de Nazaré de Morais Campos 
Secretária Executiva do 

CMS/MAO 
063.970-2A 

Francisca Ferreira do Amaral Lopes 
Administradora de Sistema 

de Informação 
065.926-6C 

Sibele Cristine Alencar Omena Técnica em Administração 117.135-6A 

Aline Aquino Afonso Assistente em Administração 129.403-2A 

 
II – CONVALIDAR que este ato tenha seus efeitos a contar 

da emissão da Nota de Empenho. 
 

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

Manaus, 13 de junho de 2016. 

 
 
 
 

PORTARIA Nº 316/2016-DTRAB/SEMSA 
 

DESIGNA substituto de servidor afastado em 
virtude de férias regulamentares. 

 
A SUBSECRETÁRIA MUNICIPAL DE GESTÃO 

ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO, em exercício, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 128, inciso II da Lei 
Orgânica do Município de Manaus, e 
 

CONSIDERANDO o Art. 2º, parágrafo único, da Lei nº 
1.978, de 14 de maio de 2015, que dispõe sobre o exercício das funções 
de confiança que devem ser exercidas exclusivamente por servidores 
efetivos do quadro de Pessoal da SEMSA, mediante livre designação e 
dispensa pelo Secretário Municipal de Saúde; 
 

CONSIDERANDO o que dispõe o art. 1º, alínea “e”, da 
Portaria nº 044/2016, de 13 de janeiro de 2016, em que o Secretário 
Municipal de Saúde delega competência à Subsecretária Municipal de 
Gestão Administrativa e Planejamento da SEMSA como Ordenadora de 
Despesas, para fins de autorização de substituição de funções de confiança 
de gestão da saúde nos casos de impedimentos temporários dos titulares; 
 

RESOLVE: 
 

CONSIDERAR DESIGNADA a servidora MARIA DO 
SOCORRO FURTADO SOARES, matrícula nº 013.802-9 B, para 
responder cumulativamente pelas atribuições da função de confiança de 
Gerente do Distrito de Saúde Oeste, simbologia FGS-5, integrante da 
estrutura organizacional da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – 
SEMSA, no período de 25-04 A 09-05-2016, com direito à percepção da 
remuneração inerente ao exercício do cargo, em substituição a titular 
ALTEMIRA DINIZ DE LIMA, afastada em virtude de férias regulamentares. 



 

Manaus, quinta-feira, 16 de junho de 2016 
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CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE. 
 

Manaus, 14 de junho de 2016. 

 
 
 
 

PORTARIA Nº 317/2016-DTRAB/SEMSA 
 

DESIGNA substituto de servidor afastado em 
virtude de férias regulamentares. 

 
A SUBSECRETÁRIA MUNICIPAL DE GESTÃO 

ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO, em exercício, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 128, inciso II da Lei 
Orgânica do Município de Manaus, e 
 

CONSIDERANDO o Art. 2º, parágrafo único, da Lei nº 
1.978, de 14 de maio de 2015, que dispõe sobre o exercício das funções 
de confiança que devem ser exercidas exclusivamente por servidores 
efetivos do quadro de Pessoal da SEMSA, mediante livre designação e 
dispensa pelo Secretário Municipal de Saúde; 
 

CONSIDERANDO o que dispõe o art. 1º, alínea “e”, da 
Portaria nº 044/2016, de 13 de janeiro de 2016, em que o Secretário 
Municipal de Saúde delega competência à Subsecretária Municipal de 
Gestão Administrativa e Planejamento da SEMSA como Ordenadora de 
Despesas, para fins de autorização de substituição de funções de 
confiança de gestão da saúde nos casos de impedimentos temporários 
dos titulares; 
 

RESOLVE: 
 

CONSIDERAR DESIGNADA a servidora ALEXANDRA 
DE FREITAS COSTA, matrícula nº 088.540-1 A, para responder 
cumulativamente pelas atribuições da função de confiança de Chefe do 
Núcleo de Controle da Hanseníase, simbologia FGS-3, integrante da 
estrutura organizacional da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – 
SEMSA, no período de 01-06 a 15-06-2016, com direito à percepção da 
remuneração inerente ao exercício da função, em substituição a titular 
EUNICE IDELFONSO JACOME, afastada em virtude de férias 
regulamentares. 
 

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

Manaus, 14 de junho de 2016. 

 
 
 
 

PORTARIA Nº 318/2016-DTRAB/SEMSA 
 

DESIGNA substituto de servidor afastado em 
virtude de férias regulamentares. 

 
A SUBSECRETÁRIA MUNICIPAL DE GESTÃO 

ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO, em exercício, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 128, inciso II da Lei 
Orgânica do Município de Manaus, e 
 

CONSIDERANDO o Art. 2º, parágrafo único, da Lei nº 
1.978, de 14 de maio de 2015, que dispõe sobre o exercício das funções 
de confiança que devem ser exercidas exclusivamente por servidores 
efetivos do quadro de Pessoal da SEMSA, mediante livre designação e 
dispensa pelo Secretário Municipal de Saúde; 

CONSIDERANDO o que dispõe o art. 1º, alínea “e”, da 
Portaria nº 044/2016, de 13 de janeiro de 2016, em que o Secretário 
Municipal de Saúde delega competência à Subsecretária Municipal de 
Gestão Administrativa e Planejamento da SEMSA como Ordenadora de 
Despesas, para fins de autorização de substituição de funções de confiança 
de gestão da saúde nos casos de impedimentos temporários dos titulares; 
 

RESOLVE: 
 

CONSIDERAR DESIGNADA a servidora GRAZIELA DA 
SILVA MOURA, matrícula nº 082.544-1 A, para responder pelas 
atribuições da função de confiança de Diretora da Unidade Básica de 
Saúde Avelino Pereira, simbologia FGS-4, integrante da estrutura 
organizacional da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMSA, no 
período de 1º-06 A 15-06-2016, com direito à percepção da remuneração 
inerente ao exercício da função, em substituição a titular EVANEIDE 
MARQUES VELOZO, afastada em virtude de férias regulamentares. 
 

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

Manaus, 14 de junho de 2016. 

 

 
 
 

PORTARIA Nº 319/2016-DTRAB/SEMSA 
 

DESIGNA substituto de servidor afastado em 
virtude de licença maternidade. 

 
A SUBSECRETÁRIA MUNICIPAL DE GESTÃO 

ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO, em exercício, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 128, inciso II da Lei 
Orgânica do Município de Manaus, e 
 

CONSIDERANDO o Art. 2º, parágrafo único, da Lei nº 
1.978, de 14 de maio de 2015, que dispõe sobre o exercício das funções 
de confiança que devem ser exercidas exclusivamente por servidores 
efetivos do quadro de Pessoal da SEMSA, mediante livre designação e 
dispensa pelo Secretário Municipal de Saúde; 
 

CONSIDERANDO o que dispõe o art. 1º, alínea “e”, da 
Portaria nº 044/2016, de 13 de janeiro de 2016, em que o Secretário 
Municipal de Saúde delega competência à Subsecretária Municipal de 
Gestão Administrativa e Planejamento da SEMSA como Ordenadora de 
Despesas, para fins de autorização de substituição de funções de 
confiança de gestão da saúde nos casos de impedimentos temporários 
dos titulares; 
 

RESOLVE: 
 

CONSIDERAR DESIGNADA a servidora ADRIANA 
LOPES ELIAS, matrícula nº 107.328-1 B, para responder pelas 
atribuições da função de confiança de Diretora do Departamento de 
Atenção Primária, simbologia FGS-6, integrante da estrutura 
organizacional da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMSA, no 
período de 19-5 a 14-11-2016, com direito à percepção da remuneração 
inerente ao exercício da função, em substituição a titular KASSIA 
JANARA VERAS LIMA, afastada em virtude de licença maternidade. 
 

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

Manaus, 14 de junho de 2016. 

 



 

Manaus, quinta-feira, 16 de junho de 2016 
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PORTARIA Nº 320/2016-DTRAB/SEMSA 
 

DESIGNA substituto de servidor afastado em 
virtude de licença médica. 

 
A SUBSECRETÁRIA MUNICIPAL DE GESTÃO 

ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO, em exercício, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 128, inciso II da Lei 
Orgânica do Município de Manaus, e 

CONSIDERANDO o Art. 2º, parágrafo único, da Lei nº 
1.978, de 14 de maio de 2015, que dispõe sobre o exercício das funções 
de confiança que devem ser exercidas exclusivamente por servidores 
efetivos do quadro de Pessoal da SEMSA, mediante livre designação e 
dispensa pelo Secretário Municipal de Saúde; 

CONSIDERANDO o que dispõe o art. 1º, alínea “e”, da 
Portaria nº 044/2016, de 13 de janeiro de 2016, em que o Secretário 
Municipal de Saúde delega competência à Subsecretária Municipal de 
Gestão Administrativa e Planejamento da SEMSA como Ordenadora de 
Despesas, para fins de autorização de substituição de funções de confiança 
de gestão da saúde nos casos de impedimentos temporários dos titulares; 
 

RESOLVE: 
 

CONSIDERAR DESIGNADO o servidor FREDERICO 
JOSE DA SILVA VITAL, matrícula nº 128.145-3 A, para responder pelas 
atribuições da função de confiança de Gerente da Rede Oncológica, 
simbologia FGS-5, integrante da estrutura organizacional da 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMSA, no período de 02-05 a 
16-05-2016, com direito à percepção da remuneração inerente ao 
exercício da função, em substituição a titular SONAIRA CASTRO 
EVERTON, afastada em virtude de licença médica. 
 

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

Manaus, 14 de junho de 2016. 

 
 
 

DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO 
 

A SUBSECRETÁRIA MUNICIPAL DE GESTÃO 
ADMINISTRTIVA E PLANEJAMENTO, em exercício, no uso de suas 
atribuições legais e, 

CONSIDERANDO o teor da Ata apresentada pela 
Subcomissão de Licitação da Área de Saúde, pertinente ao PREGÃO 
PRESENCIAL Nº. 083/2016 – SCLS/CML/PM. 

CONSIDERANDO, por fim a inexistência de qualquer vício, 
irregularidade ou recurso pendente, 
 

R E S O L V E: 
 

I – HOMOLOGAR a Adjudicação proferida pela pregoeira 
desta SCLS/CML/PM, relativa ao procedimento licitatório que viabiliza a 
Contratação, pelo menor preço global, de empresa especializada para a 
Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva de 
Equipamentos e Periféricos Odontológicos, com fornecimento de peças 
de reposição, para atender as necessidades dos Estabelecimentos 
Assistenciais de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde de Manaus - 
SEMSA, a empresa: A. M. TECNOLOGIA LTDA., para o objeto do certame 
com o valor global de R$ 2.274.108,72 (Dois milhões, duzentos e setenta e 
quatro mil, cento e oito reais e setenta e dois centavos). 
 

II – DETERMINAR emissão da respectiva Nota de 
Empenho no valor global constante na proposta da licitante vencedora. 
 

Manaus, 15 de junho de 2016. 

 

EXTRATO 
 
1. ESPÉCIE E DATA: Nono Termo Aditivo ao Contrato nº 051/2011 - 
Prorrogação, celebrado em 05/02/2016. 
2. CONTRATANTES: A Prefeitura Municipal de Manaus por intermédio 
da Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA e a empresa Orsel 
Organização Regional de Serviços Ltda. 
3. OBJETO: Dilatação do prazo do Contrato original, referente aos serviços 
de transporte em 04 (quatro) veículos de passeio, tipo popular, motor 1.0, 
capacidade para 05 passageiros, 04 portas, fabricado a partir do ano de 
2011, movido a gasolina ou a bicombustível, todos os itens obrigatórios de 
segurança, ar condicionado e direção hidráulica, com condutor, marca: 
Volkswagen, modelo: Gol, na conformidade do Edital do Pregão Presencial nº 
062/2011-CLS/PM, dentro dos quantitativos e dos preços registrados na Ata 
de Registro de Preços nº 045/2011, para atender as necessidades da Coleta 
Itinerante dos Laboratórios Distritais, desta SEMSA. 
4. VALOR: R$ 100.080,00 (cem mil e oitenta reais). 
5. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Notas de Empenho  nº 2016NE00779, 
de 05/02/2016, à conta da seguinte rubrica orçamentária 23900 
10.302.1026.2118.0000 02140012 33903918, no valor de R$12.788,00 
(doze mil, setecentos e oitenta e oito reais), ficando o saldo 
remanescente a ser empenhado posteriormente. 
6. PRAZO: O prazo de vigência do presente Contrato será de 180 (cento 
e oitenta) dias, a contar de 07/02/2016. 
 

Manaus (AM), 05 de fevereiro de 2016. 

                
 
 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 053/2016 – SCLS/CML/PM 
 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 088/2016- DIREP/SEMSA 
 

No dia 13 de junho de 2016, na Secretaria Municipal de 
Saúde – SEMSA foram registrados os preços da empresa abaixo 
identificada para eventual aquisição, pelo menor preço por item, de 
acessórios para equipamentos de saúde, para atender as necessidades 
do SAMU 192 Manaus da Secretaria Municipal de Saúde de Manaus 
(SEMSA), resultante do Pregão Eletrônico nº. 053/2016-SCLS/CML/PM, 
para Sistema de Registro de Preços. As especificações e o termo de 
referência constantes do respectivo Processo Administrativo nº. 2016 
1637 1780, assim como os termos da proposta de preços que integram 
esta ata de registro de preços, independentemente de transcrição. 

O presente registro de preços terá a vigência de 01 (um) 
ano, a partir da data de publicação da Ata. 
 
MGROUP COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS 
LTDA 

ITEM QTDE UND. ESPECIFICAÇÃO MARCA 
VALOR 

UNITÁRIO 
REGISTRADO 

03 1.000 Und. 

PÁS ADULTO - Pás descartáveis, adulto 
para Desfibrilador Externo Automático, 
totalmente compatível com o Aparelho 
Zoll Aedplus. 

ZOLL / 
AEDPLUS 

R$ 718,57 

04 500 Und. 

PÁS INFANTIL - Pás descartáveis, 
infantil para Desfibrilador Externo 
automático, totalmente compatível com o 
Aparelho Zoll Aedplus. 

ZOLL / 
AEDPLUS 

R$ 999,90 

 
Manaus, 13 de junho de 2016 

 

 



 

Manaus, quinta-feira, 16 de junho de 2016 
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ERRATA DO DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO REFERENTE AO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 151/2015 – SCLS/CML/PM. 

 
ONDE SE LÊ: 
 
COMERCIAL BETTA EIRELI-EPP., para o item: 23 com o valor unitário 
de R$ 348,72 (Trezentos e quarenta e oito reais e setenta e dois 
centavos), e valor global de R$ 13.949,80 (Treze mil, novecentos e 
quarenta e nove reais e oitenta centavos); 
 
LEIA-SE: 
 
COMERCIAL BETTA EIRELI-EPP., para o item: 23 com o valor unitário 
de R$ 348,72 (Trezentos e quarenta e oito reais e setenta e dois 
centavos), e valor global de R$ 13.948,80 (Treze mil, novecentos e 
quarenta e oito reais e oitenta centavos); 
 
 

Manaus, 15 de junho de 2016. 

 
 
 
 
 

SECRETARIA  MUNICIPAL  DA  MULHER, 
ASSISTÊNCIA  SOCIAL  E  DIREITOS  HUMANOS 

 
 

PORTARIA N°. 98/2016 - GS/SEMMASDH 
 

A SUBSECRETÁRIA OPERACIONAL DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DA MULHER, ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS 
HUMANOS - SEMMASDH, no uso pleno de suas atribuições legais e, 
 

CONSIDERANDO a Lei nº. 8.666/93 de 21/06/1993, no 
seu art. 67, que prevê a necessidade de comissão para atestar o 
cumprimento dos contratos celebrados pela Administração Pública; 
 

CONSIDERANDO o que consta no processo nº. 
2016/11908/11954/00351 – Empresa COUTO SERVIÇOS DE 
TRANSPORTE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA. 
 

RESOLVE: 
 

DESIGNAR os servidores para efetuarem o atesto das 
Notas Fiscais e a fiscalização do Contrato nº. 08/2016, celebrado pelo 
Município de Manaus, através da SEMMASDH, por intermédio do Fundo 
Municipal de Assistência Social (FMAS), e a Empresa COUTO 
SERVIÇOS DE TRANSPORTE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA. 
 

Servidor Matrícula 

Daniel Tenazor da Silva 123.299-1A 
Elcy Ana Abreu Guimarães 126.118-5A 

Douglas dos Santos Marques 118.518-7A 

Suplente 

Ana Claudia Soares da Rocha 117.898-9B 

Francicleide Rodrigues de Moura 083.170-7D 

 
Esta portaria tem seus efeitos a contar de 01 de junho de 

2016. 
 

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

Manaus, 13 de junho de 2016. 
 

                

EXTRATO 
 
1.ESPÉCIE E DATA: Convênio nº. 001/2016, celebrado em 01/06/2016. 
2.PARTÍCIPES: : A Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e 
Direitos Humanos – SEMMASDH por Intermédio do Fundo Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente – FMDCA e a Associação de Apoio 
à Criança com HIV – AACH – Casa Vhida. 
3.OBJETO: O presente Convênio tem por Objeto prover repasse 
financeiro para a Associação de Apoio à Criança com HIV – AACH – 
Casa Vhida, em parcela única, para a promoção do PROJETO 
“Promovendo a vhida”, referente ao Processo nº. 
2015/11908/11954/00677. 
4. VALOR GLOBAL: R$ 127.800,00 (cento e vinte e sete mil e 
oitocentos reais). 
5. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente 
Termo de Convênio foram empenhadas sob os ns.º 2016NE00002 de 
13/04/2016, no valor de R$ 54.400,00 (cinquenta e quatro mil e 
quatrocentos reais), à conta da seguinte rubrica orçamentária: UO: 37902, 
Programa de Trabalho: 08.243.1118.2225.0000, Fonte de Recurso: 
06100000, Natureza da Despesa: 33503096, 2016NE00003 de 
13/04/2016, no valor de R$ 29.400,00 (vinte e nove mil e quatrocentos 
reais), à conta da seguinte rubrica orçamentária: UO: 37902, Programa de 
Trabalho: 08.243.1118.2225.0000, Fonte de Recurso: 06100000, Natureza 
da Despesa: 33503601, 2016NE00004 de 13/04/2016, no valor de 
R$ 44.000,00 (quarenta e quatro mil reais), à conta da seguinte rubrica 
orçamentária: UO: 37902, Programa de Trabalho: 08.243.1118.2225.0000, 
Fonte de Recurso: 06100000, Natureza da Despesa: 33503901. 
6. PRAZO: O presente Convênio terá duração de 06 (seis) meses, a 
contar da data de sua assinatura. 
 

Manaus, 01 de junho de 2016. 

             
 
 

EXTRATO 
 
1.ESPÉCIE E DATA: Termo de Contrato nº. 08/2016, celebrado em 
01/06/2016. 
2 CONTRATANTES: O Município de Manaus, através da Secretaria 
Municipal da Mulher, Assistência Social e Direitos Humanos – 
SEMMASDH, por meio do Fundo Municipal de Assistência Social – 
FMAS, e a empresa COUTO SERVIÇOS DE TRANSPORTES E 
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA. 
3.OBJETO: Contratação de serviço de locação de 12 (doze) veículos, tipo 
van, motor 2.0 a 2.7, potência mínima de 127 cv, combustível diesel, com 
03 portas, sendo 01 lateral corrediça, capacidade para 16 (dezesseis) 
passageiros com, no máximo, 02 (dois) anos de uso a partir da data de 
fabricação, com motorista, sem combustível, com ar condicionado, direção 
hidráulica, vidros e travas elétricas, CD player, rádio AM/FM, veículo limpo, 
higienizado, com manutenção total por conta da contratada, para atender 
às necessidades do Departamento de Proteção Social Básica (DPSB), na 
gestão da gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família, 
segundo projeto básico/termo de referência e Ata de Registro de Preços nº. 
06/2016- DIVRP/UGCM/SEMEF e Pregão Presencial nº. 088/2015 – 
CML/PM, referente ao Processo nº 2016/11908/11954/00351. 
4. VALOR GLOBAL: R$ 636.120,00 (seiscentos e trinta e seis mil, cento 
e vinte reais). Valor da diária por veículo: R$ 294,50 (duzentos e noventa 
e quatro reais e cinquenta centavos). 
5. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente 
aditamento foram empenhadas sob o nº 2016NE00146, de 01/06/2016, à 
conta da seguinte rubrica orçamentária: UO: 37900, Programa de 
Trabalho: 08.422.1066.2211.0000, Fonte de Recurso: 06290000, 
Natureza da Despesa: 33903718. 
6. PRAZO: O contrato terá vigência de 180 (cento e oitenta) dias 
corridos. 
 

Manaus/AM, 01 de junho de 2016. 

           



 

Manaus, quinta-feira, 16 de junho de 2016 
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SECRETARIA  MUNICIPAL  DE 
MEIO  AMBIENTE  E  SUSTENTABILIDADE 

 
 

PORTARIA Nº 72/2016-GS/SEMMAS 
 

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E 
SUSTENTABILIDADE, na competência que lhe confere o artigo 126, 
inciso Il da Lei Orgânica do Município, 
 

CONSIDERANDO a necessidade de atendimento ao 
disposto no Decreto nº 1.006, de 07 de junho de 2011, que “reedita com 
alterações, os procedimentos gerais a serem adotados para a realização 
do estágio probatório dos servidores públicos efetivos do Município”; 
 

CONSIDERANDO o art. 3º, inciso IV do Decreto nº 1.006, 
de 07/06/2011; 
 

CONSIDERANDO o Parecer Jurídico nº 092/2015 da P. 
Pessoal da Procuradoria Geral do Município (PGM) que ratificou o 
Parecer Jurídico nº 198/2015-ASJUR/SEMAD, constante no Processo nº 
2014.15848.15875.01627; 
 

RESOLVE: 
 

I – SUSPENDER a contagem do período de estágio 
probatório da servidora identificada abaixo, de acordo com sua 
especificação: 
 

NOME MATRÍCULA MOTIVO PERÍODO 

Luciane Maria Mártires 
de Lima Fridschtein 

111.810-2 C 
Licença por motivo de doença 

em pessoa da família 
16/03/2016 a 
16/03/2017 

 
CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE 

 
Manaus, 15 de junho de 2016. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

PORTARIA Nº 73/2016-GS/SEMMAS 
 

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E 
SUSTENTABILIDADE, no exercício da competência que lhe confere o 
artigo 128, inciso lI da LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE MANAUS, 
 

CONSIDERANDO o Relatório Final da Comissão 
Permanente de Regime Disciplinar, constante no Processo nº 023/2015-
CPRD/SEMAD, anexo ao Processo Inicial nº 2014/15848/15875/00184; 
 

CONSIDERANDO o Parecer nº 228/2016-
ASJUR/SEMMAS, que ressaltou que a aplicação de penalidade em 
servidor aposentado dever ser atribuída considerando que a prática do 
ato deu-se ainda em atividade. 
 

RESOLVE: 
 

I – ADVERTIR os servidores CÉSAR LOPES FERREIRA, 
matrícula 062.773-9B, e JOSÉ DA SILVA FILHO, matrícula 071.260-4E, 
ambos investidos no cargo de Agente de Defesa Ambiental, pelo 
descumprimento de dever funcional inserto no artigo 206, inciso l, ll e 
Vlll, da Lei n.º 1.118/71, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores 
Públicos do Município de Manaus. 

II – DETERMINAR o assentamento em ficha funcional do 
servidor. 
 

CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE 
 

Manaus, 15 de junho de 2016. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PORTARIA Nº 74/2016-GS/SEMMAS 

 
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E 

SUSTENTABILIDADE, no exercício da competência que lhe confere o 
artigo 128, inciso I da Lei Orgânica do Município de Manaus, 
 

CONSIDERANDO a necessidade de promover a apuração 
das especificações dos objetos, a otimização do controle de qualidade 
dos bens adquiridos pela Administração Municipal, em cumprimento a 
Lei nº 8.666/93; 
 

RESOLVE: 
 

I – CONSTITUIR a Comissão formada pelo(as) 
servidores(as): Márcia Neves Leite, matrícula nº 080.065-1J, Agente 
Administrativa, Maria do Socorro Monteiro da Silva, matrícula nº 
081.369-9D, Auxiliar de Enfermagem e Maria Susicley Ferreira 
Carvalho, matrícula nº 098.056-0C, Auxiliar Técnico, para, sob a 
presidência da primeira, realizar o recebimento, mediante Atesto em nota 
fiscal, fiscalização e acompanhamento do processo nº 2016. 
15848.15906.0.000389, que têm como objeto a aquisição de materiais 
elétricos, advindos da Ata de Registro de Preços do n° 013/2015-GERP-
SEMAD, do Pregão Presencial n°054/2015-CML/PM, por meio da 
empresa Elétrica Manaus Ltda - ME, visando atender as necessidades 
das unidades descentralizadas desta SEMMAS, no valor de R$ 8.196,00 
(oito mil e cento e noventa e seis reais). 
 

II – DETERMINAR que a Comissão rejeite o recebimento, 
no todo ou em parte, dos serviços em desacordo com o contratado. 
 

III – Esta Portaria entra em vigor a contar da data de sua 
assinatura. 
 

IV – Revogam-se as disposições em contrário. 
 

CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE 
 

Manaus, 15 de junho de 2016. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

PORTARIA Nº 75/2016-GS/SEMMAS 
 

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

 

CONSIDERANDO a necessidade de promover a apuração 
das especificações dos objetos, a otimização do controle de qualidade 
dos bens adquiridos pela Administração Municipal, em cumprimento a 
Lei nº 8.666/93; 



 

Manaus, quinta-feira, 16 de junho de 2016 
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RESOLVE: 
 

I – CONSTITUIR a Comissão formada pelo(as) 
servidores(as): Márcia Neves Leite, matrícula nº 080.065-1J, Agente 
Administrativa, Sérgio Odilon de Oliveira Pacheco, matrícula nº 
080.357-0A, Técnico Agrícola e Fábio Mafra Soares, Matrícula nº 
126.128-2A, Assistente Técnico, para, sob a presidência da primeira, 
realizar o recebimento, mediante Atesto em nota fiscal, fiscalização e 
acompanhamento dos processos nº 2016.15848.15906.0.000605 e 
2016.15848.15906.0.000688, que têm como objeto a aquisição de 
material ferramental, advindos da Ata de Registro de Preços do n° 
027/2015-DIVRP/UGCM/SEMEF, do Pregão Presencial n°093/2015-
CML/PM, por meio das empresas SACA COMERCIO E 
CONSTRUÇÕES LTDA-EPP e ELÉTRICA MANAUS LTDA - ME, 
visando atender as necessidades das unidades descentralizadas desta 
SEMMAS, nos valores de R$ 1.274,35 (hum mil, duzentos e setenta e 
quatro reais e trinta e cinco centavos) e R$ 1.498,36 (hum mil, 
quatrocentos e noventa e oito reais e trinta e seis centavos), 
respectivamente. 
 

II – DETERMINAR que a Comissão rejeite o recebimento, 
no todo ou em parte, dos serviços em desacordo com o contratado. 
 

III – Esta Portaria entra em vigor a contar da data de sua 
assinatura. 
 

IV – Revogam-se as disposições em contrário. 
 

CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE 
 

Manaus, 15 de junho de 2016. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EXTRATO 
 
1. ESPÉCIE E DATA: 1º Termo Aditivo de Permissão de Uso celebrado 

em 19/05/2016. 
2. PARTES: O Município de Manaus, por meio da Secretaria Municipal 

de Meio Ambiente e Sustentabilidade – SEMMAS e a Empresa 
Raimundo Divino de Lima. 

3. OBJETO: A Permissão de Uso de 01 (um) espaço público para 
PONTO COMERCIAL – com 01 (uma) cozinha, contendo um balcão de 
mármore e uma pia, em perfeitas condições de uso, com as 
dimensões: 3,13m (comprimento) x 4,45m (largura) x 2,59m (altura) e 
01 depósito com as dimensões: 4,45m (comprimento) x 3,13m (largura) 
x 2,29m (altura), relacionadas à prestação de serviços alimentícios, tipo 
doceria, guloseimas, café da manhã e refeições prontas, localizado nas 
dependências do Parque Municipal do Mindu (Chapéu de Palha). 

4. PRAZO: 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura em 
19/05/2016. 
Elaborado por: Denize Caranhas de Souza Barreto, Matrícula: 
081.753-8B. 

 
CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE 

 
Manaus, 15 de junho de 2016. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Manaus, quinta-feira, 16 de junho de 2016 
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SECRETARIA  MUNICIPAL  JUVENTUDE, 
ESPORTE  E  LAZER 

 
 

PORTARIA Nº. 060/2016-GS-SEMJEL 
 

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE 
E LAZER, no exercício da competência que lhe confere os artigos 86, 
inciso IV e 128, inciso II, da Lei Orgânica do Município de Manaus, e 
 

CONSIDERANDO a anuência do Chefe imediato apenso 
ao MEMORANDO N.º 05/2016 – Assessoria Jurídica -AJUR , 
 

RESOLVE 
 

ALTERAR a Escala de Férias do exercício de 2015/2016 
da SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, 
objeto da PORTARIA Nº. 008/2016-GS-SEMJEL, publicada no DOM 
Edição nº 3816, de 25/01/2016, especificamente quanto à servidora 
adiante identificada, passando a viger na forma abaixo: 
 

Matrícula Nome Transferência 

128.746-0 B 
HANNAH DARAH BOTELHO 
AVELINO CAMARA 

15 dias no período de 
20/06 a 04/07/2016 

15 dias para data 
oportuna 

 
Cientifique-se, Cumpra-se, Publique-se. 

 
Manaus, 13 junho de 2016. 

 
 
 
 
 
 

 

SECRETARIA  MUNICIPAL  DE  LIMPEZA  URBANA 

 
 

EXTRATO 
 
1. ESPÉCIE E DATA: Segundo Termo Aditivo ao Contrato de Prestação 
de Serviços Nº. 006/2014. 
2. CONTRATANTES: O Município de Manaus, através da Secretaria 
Municipal de Limpeza Urbana - SEMULSP e a empresa DANTAS 
TRANSPORTES E INSTALAÇÕES LTDA– EPP. 
3. OBJETO: Dilatação do prazo do Contrato Original referente à “Contratação 
de Pessoa Jurídica especializada no serviço de transporte com 02 (dois) 
veículos, tipo Caminhão Guincho de Plataforma, potência mínima de 180cv, 
ano de fabricação a partir de 2012, movido a diesel, capacidade mínima para 
6T de carga, plataforma medindo no mínimo 5,5m de comprimento, guincho 
de cabo hidráulico com capacidade para 3.500kg de arraste, direção 
hidráulica, com tacógrafo, com motorista/operador e sem combustível, com 
manutenção total por conta da contratada, para atender as necessidades 
desta Secretaria Municipal de Limpeza Urbana – SEMULSP, conforme o ítem 
12 da Ata de Registro de Preços Nº. 002/2014 – SEMULSP, referente ao 
Pregão Presencial Nº. 025/2014 – SLLP/CML/PM”. 
4. VALOR: R$ 516.000,00 (quinhentos e dezesseis mil reais). 
5. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Nota de Empenho Nº. 2016NE00406, 
à conta da rubrica orçamentária: 38100, Programa de trabalho nº 
15.452.1005.2064.0000, Fonte: 01000000, Natureza da Despesa: 
33903918, no valor de R$ 86.000,00 (oitenta e seis  mil reais) em favor 
da empresa DANTAS TRANSPORTES E INSTALAÇÕES LTDA– EPP, 
remanescendo o valor de R$ 430.000,00 ( quatrocentos e trinta mil reais) 
a ser empenhado no restante do contrato. 
6. PRAZO: O prazo do Contrato fica dilatado por mais 12 (doze) meses, 
a contar de 01/07/2016. 
 

Manaus, 06 de junho de 2016. 
 

 

CONSELHO  MUNICIPAL  DE 
DESENVOLVIMENTO  URBANO 

 
 

EXTRATO DAS DECISÕES DA REUNIÃO ORDINÁRIA 
14ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO DIA 13.04.16 

 
1.  DECISÃO N.º 296/16 – CMDU 
PROCESSO: 2016/00796/00824/0/001219 
INTERESSADO: DEMERVAL SOUZA PINHEIRO JÚNIOR 
PLEITO: CERTIDÃO DE INFORMAÇÃO TÉCNICA PARA USO DO 
SOLO 
RELATOR: CONSELHEIRO REPRESENTANTE DA SEMMAS 
À unanimidade, pelo PROVIMENTO INTEGRAL do pleito, deferindo a 
Certidão de Informação Técnica para Uso do Solo (CIT), para o imóvel 
localizado na Rua Rouxinol, nº 40B – Cidade Nova, para o 
funcionamento das atividades Comércio Varejista de Produtos 
Farmacêuticos (Comercial Tipo 01). 
Em análise ao processo a verificou que o empreendimento está 
localizado em um eixo de atividades bastante dinâmico e que no entorno 
existem diversos empreendimentos em situação similar. O 
empreendimento em situação similar. O empreendimento ocupa uma loja 
num imóvel de 453,82m² divididos em várias salas. Não foram 
observadas vagas de estacionamento no local. 
Diante do exposto e com base no Parecer da CTPCU, somos favoráveis 
à mudança de uso para a atividade pleiteada mediante o pagamento de 
outorga onerosa e a obrigação de buscar regularização para o lote todo 
no prazo máximo de 90 dias. 
 
2. DECISÃO N.º 297/16 – CMDU 
PROCESSO: 2016/00796/00824/0/002221 
INTERESSADO: ACADÊMICA COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS 
E ODONTOLÓGICOS LTDA - EPP 
PLEITO: CERTIDÃO DE INFORMAÇÃO TÉCNICA PARA USO DO 
SOLO 
RELATOR: CONSELHEIRO REPRESENTANTE DA SEMMAS 
À unanimidade, pelo PROVIMENTO INTEGRAL do pleito, deferindo a 
Certidão de Informação Técnica para Uso do Solo (CIT), para o imóvel 
localizado na Av. Humberto Calderaro Filho, nº 5 – Adrianópolis, para o 
funcionamento das atividades Comércio Varejista de Outros Produtos 
Não Especificados Anteriormente (Comercial Tipo 03) e Outras 
Atividades de Serviços Pessoais Não Especificados Anteriormente 
(Serviço Tipo 02) e Comércio Atacadista de Máquinas, Aparelhos e 
Equipamentos para Uso Odonto-Médico-Hospitalar; Partes e Peças 
(Comercial Tipo 04). 
Em análise ao processo a CTPCU entendeu ser possível a mudança de 
uso para Escritório de Referência, uma vez que o local está em eixo de 
atividades e possui estacionamento próprio, sem causar transtornos à 
vizinhança, razão pela qual o acompanhamos mediante o pagamento de 
outorga onerosa. 
 
3. DECISÃO N.º 298/16 – CMDU 
PROCESSO: 2011/796/824/02964 
INTERESSADO: TIM CELULAR S/A 
PLEITO: CERTIDÃO DE INFORMAÇÃO TÉCNICA PARA USO DO SOLO 
RELATOR: CONSELHEIRA REPRESENTANTE DA SEMMAS 
À unanimidade, pelo PROVIMENTO INTEGRAL do pleito, deferindo a 
Certidão de Informação Técnica para Uso do Solo (CIT), para o imóvel 
localizado na Rua H, Qd 19, nº 28-A – Armando Mendes, para TORRE 
DE TELEFONIA MÓVEL CELULAR (Estação Rádio Base), o uso 
pretendido, enquadra-se em Atividades de Serviço Tipo 4. 
A CTPCU analisou o EIV apresentado e se manifestou favorável a 
Aprovação do referido EIV. Diante do exposto, considerando a análise 
do processo e considerando também o Despacho da 
GOPSC/DELIC/SEMMAS (fl 68), bem como o Parecer da CTPCU (fl. 
51), somos favoráveis ao pleito, com a devida cobrança da outorga 
onerosa. Quanto à medida compensatória, sugere-se o recolhimento do 
valor ao Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano. 
 
4. DECISÃO N.º 299/16 – CMDU 
PROCESSO: 2015/00796/00824/0/002986 
INTERESSADO: EDUARDO CESAR GUIRALDELI 
PLEITO: CERTIDÃO DE INFORMAÇÃO TÉCNICA PARA USO DO SOLO 
RELATOR: CONSELHEIRO REPRESENTANTE DA FIEAM 



 

Manaus, quinta-feira, 16 de junho de 2016 
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À unanimidade, pelo PROVIMENTO PARCIAL do pleito, deferindo a 
Certidão de Informação Técnica para Uso do Solo (CIT), para 
funcionamento de ATIVIDADE PRINCIPAL: Atividade Odontológica – 
Serviço Tipo 2 (necessário licenciamento ambiental), em imóvel 
localizado na Av. D. Pedro I, nº 589, Loja 09 CJ. Dom Pedro I – Dom 
Pedro I 
De acordo com o Parecer 349/16 da CTPCU e analisando os autos, 
observou-se que se trata de uma sala em um centro comercial não 
regularizado, sem vaga de estacionamento e que causa transtornos ao 
entorno. 
Assim, fica condicionado (i) a que o proprietário do empreendimento 
formalize processo de Regularização e Habite-se num prazo máximo de 
90 dias (ii) apresente área de estacionamento e carga/descarga a ser 
confirmado pelo IMPLURB, (iii) pague a outorga onerosa. 
 
5. DECISÃO N.º 300/16 – CMDU 
PROCESSO: 2016/00796/00824/0/001017 
INTERESSADO: JANAÍNA SIMÕES COSTA PRES - ME 
PLEITO: CERTIDÃO DE INFORMAÇÃO TÉCNICA PARA USO DO 
SOLO 
RELATOR: CONSELHEIRO REPRESENTANTE DA CMM 
À unanimidade, pelo PROVIMENTO INTEGRAL do pleito, deferindo a 
Certidão de Informação Técnica para Uso do Solo (CIT), para 
funcionamento das ATIVIDADES COMÉRCIO VAREJISTA DE 
HORTIFRUTIGRANJEIROS (CNAE 47245000 – Comercial Tipo 2) e 
COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS em geral, com 
predominância de produtos alimentícios – minimercados, mercearias e 
armazéns (CNAE 471210000 – Comercial Tipo 2), para o imóvel 
localizado na Rua Edward Costa, nº 01 QD F, Loteamento Jardim 
Espanha II – Adrianópolis. 
O interessado comprovou o uso do entorno já está diversificado, com 
existência de várias empresas comerciais na mesma rua e que suas 
atividades vêm ao encontro das necessidades dos moradores das áreas 
circunvizinhas e que possui 09 vagas de estacionamento: 07 (sete) para 
clientes e 02 (duas) para carga/descarga. 
Ante ao exposto, acompanhando o Parecer da CTPCU, somos 
favoráveis às atividades pleiteadas, condicionando (i) à apresentação do 
termo de anuência dos moradores até 100m de cada lado do imóvel em 
questão e dos dois lados da Rua Edward Costa, a ser devidamente 
confirmado pelo IMPLURB, (ii) o pagamento da outorga onerosa, a ser 
calculada pelo IMPLURB e (iii) que seja previamente confirmada 
existência de área de carga/descarga e estacionamento. 
 
6. DECISÃO N.º 301/16 – CMDU 
PROCESSO: 2014/796/824/05370 
RELATOR: CONSELHEIRO REPRESENTANTE DA CMM 
INTERESSADO: PLÁSTCO MANAUS LTDA 
PLEITO: REGULARIZAÇÃO E HABITE-SE COMERCIAL 
À unanimidade, pelo PROVIMENTO INTEGRAL do pleito, deferindo a 
Regularização e Habite-se Comercial para o funcionamento da Atividade 
Fabricação de Embalagens de Material de Plástico (CNAE 2222-6/00), 
em imóvel localizado no Setor 05, destinado à manutenção das 
atividades existentes, integração de atividades comerciais, de serviços e 
industriais, compatíveis com o uso residencial, enquadrada Atividade 
Industrial Tipo 3 localizado na Av. Codajás, nº 35 – Bairro Petropólis. 
Quanto ao diagnóstico do EIV, a única análise negativa foi o fato da 
atividade não ser permitida para o local, sendo, pois, as outras 
apreciações positivamente avaliadas. Não obstante, também responde 
satisfatoriamente quanto às Medidas Mitigadoras. 
Ante o exposto, acompanhando o Parecer da CTPCU, somos favoráveis 
ao pleito de Regularização e Habite-se Comercial para o funcionamento 
da atividade pleiteada, condicionando (i) à apresentação do Termo de 
Execução do Manaustrans e (ii) ao pagamento da outorga onerosa de 
alteração de uso e (iii) ao recolhimento do valor devido a título de Medida 
Compensatória ao FMDU. 
 
7. DECISÃO N.º 302/16 – CMDU 
PROCESSO: 2016/00796/00824/0/001110 
INTERESSADO: JOAQUINA ALCANTARA DE LIMA 
PLEITO: REGULARIZAÇÃO E HABITE-SE DE OBRA UNIFAMILIAR 
RELATOR: CONSELHEIRA REPRESENTANTE DA SEMINF 
À unanimidade, pelo PROVIMENTO PARCIAL do pleito, deferindo a 
Regularização e Habite-se Residencial Unifamiliar para o imóvel 
residencial localizado na Rua Raul Boop (antiga Rua Valente) – Bairro 
da Compensa. 

O Projeto proposto e as fotos anexadas no laudo de vistoria da GLT, 
demonstram uma edificação composta de 02 (dois) pavimentos, 
contendo pavimento térreo, 01 sala de estar, 01 de jantar, 01 banheiro, 
01 cozinha e 01 área de serviços. No pavimento superior são 03 quartos, 
01 banheiro e poço de iluminação e ventilação entre os dois pavimentos, 
porém sem comprometimento à privacidade dos vizinhos, considerando 
o uso de tijolos de vidros na parede lateral do poço. 
Por todo o exposto, entendemos que para a expedição do Habite-se, a 
interessada deva, antecipadamente, promover a implantação de sua 
edificação, como um todo, para os limites do correspondente lote, de 
forma a deixar os componentes da via pública livres de quaisquer 
obstáculos que possam impedir o acesso dos pedestres, como, também, 
promover as alterações no respectivo Projeto Arquitetônico. 
 

8. DECISÃO N.º 303/16 – CMDU 
PROCESSO: 2013.796.824.05045 
INTERESSADO: ANDRÉ BARBOSA RIGATO 
PLEITO: HABITE-SE COM MODIFICAÇÃO E ACRÉSCIMO. 
RELATOR: CONSELHEIRA REPRESENTANTE DO IMPLURB 
À unanimidade, pelo PROVIMENTO PARCIAL do pleito, deferindo o Habite-
se com Modificação e Acréscimo de obra destinada a atividade de Ensino de 
Fisioterapia (Serviço Tipo-02) para apenas 02 (dois) dos 03 (três) pavimentos, 
para o imóvel localizado na Rua Rio Iça, n.10  Nossa Senhora das Graças. 
O interessado apresentou cópia de Contrato de Locação Comercial e 
informa em carta (fl.45) que o contrato é referente ao imóvel que está 
localizado a 25m de distância do imóvel em questão e foi locado para ser 
utilizado com a finalidade de estacionamento para os usuários do imóvel 
localizado na Rua Iça, n°10. Tal contrato não supre o número de vagas 
que precisam estar em imóvel próprio e não alugado. 
Condicionando (i) apresentar Registro de Imóveis do objeto do Contrato 
de Locação, croqui de implantação do imóvel de sua propriedade até o 
imóvel onde serão as 03 (três) vagas e fotos do local; (ii) apresentar 
placas de indicação das vagas que serão do seu empreendimento no 
estacionamento locado e, (iii) que o IMPLURB verifique por vistoria a 
distância do empreendimento e do estacionamento locado. 
 

9. DECISÃO N.º 304/16 – CMDU 
PROCESSO: 2015.00796.00824.0.006760 
INTERESSADO: MARIA IVALDETE FERREIRA FROES 
PLEITO: REGULARIZAÇÃO E HABITE-SE DE OBRA RESIDENCIAL 
UNIFAMILIAR 
RELATOR: CONSELHEIRA REPRESENTANTE DO SINTRACOMEC 
À unanimidade, pelo PROVIMENTO INTEGRAL do pleito, deferindo a 
Regularização e Habite-se de uma Obra Residencial Unifamiliar, com 01 (um) 
pavimento, com uma área construída de 66,19m² em um terreno de 325,86m² 
. Analisando os autos do processo, conta que a documentação se encontra 
de forma satisfatória, porém, com agravantes no projeto arquitetônico e 
outros. Não atende quanto às medidas mínimas determinadas por lei em 
alguns ambientes e apresenta aberturas para o lote vizinho. 
Diante do exposto somos pela flexibilização quanto aos índices em 
desacordo com a legislação por entendermos que os mesmos não 
causarão transtornos a terceiros, devendo o interessado vedar as 
aberturas para o lote vizinho e apresentar vaga de estacionamento 
dentro do lote, a ser previamente confirmado pelo IMPLURB. Registrar 
que em caso de qualquer alteração seguir a legislação vigente. 
 

10. DECISÃO N.º 305/16 – CMDU 
PROCESSO: 2016.00796.00824.0.001946 
INTERESSADO: MANOEL JOSÉ FERREIRA TAVARES 
PLEITO: DESMEMBRAMENTO 
RELATOR: CONSELHEIRA REPRESENTANTE DO SMTU 
À unanimidade, pelo PROVIMENTO INTEGRAL do pleito, deferindo o 
Desmembramento de um lote medindo 5,00m x 29,00m (145,00m²) em 2 
(dois) lotes, sendo que o lote a desmembrar possui 40,00m² e o lote 
remanescente 105,00 m².  A testada do primeiro é para uma via de 
servidão e possui 8,00m e, a do segundo é para a Rua Jonathas 
Pedrosa e possui 5,00m. O perímetro do todo maior é de 69,00m. 
O interessado recorreu a esse Colegiado, alegando que o imóvel foi 
comprado há mais de 40 anos, que já existe uma edificação no local. No 
exame dos autos, verificou-se a possibilidade de flexibilização quanto à área 
dos lotes, visto que já foi edificada uma residência no lote menor, a 
similaridades com outros lotes do entorno e, ainda, que o desmembramento 
não causará prejuízos à mobilidade urbana e nem à qualificação ambiental. 
Caso o interessado deseje deverá regularizar a via de servidão através de 
processo, o que deve ser feito pelo interessado. 
ABSTENÇÃO do Conselheiro da CMM. 



 

Manaus, quinta-feira, 16 de junho de 2016 
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11. DECISÃO N.º 306/16 – CMDU 
PROCESSO: 2014.796.824.07660 
INTERESSADO: MARIO CARLOS DA SILVA PIRRE - ME 
PLEITO: CERTIDÃO DE INFORMAÇÃO TÉCNICA PARA USO DO SOLO 
RELATOR: CONSELHEIRA REPRESENTANTE DA CDL 
À unanimidade, pelo PROVIMENTO INTEGRAL do pleito, deferindo a 
Certidão de Informação Técnica para Uso do Solo, localizado na Rua 
Antônio Moreira, n° 148 Bairro Novo Aleixo, como Escritório de Referência 
(não Escritório de Contato) para as atividades pleiteadas pelo interessado. 
Após análise dos documentos anexos ao processo e de verificação “in loco” 
da edificação, somos pelo deferimento do pleito, pois o empreendimento está 
em conformidade com os preceitos expressos no Decreto Municipal 3.200 de 
outubro de 2015 (Adesão ao REDESIM), relativos especificamente á 
definição expressa no inciso XIV 2015 do anexo I e as atividades descritas 
estarem recepcionadas no anexo IV do decreto acima citado. 
Condicionar (i) à cobrança de outorga onerosa e, (ii) anuência de mais 
de 50% dos moradores dos demais moradores vizinhos à uma distância 
de 100m para cada lado da edificação, com a devida confirmação das 
assinaturas por parte do setor competente do IMPLURB. 
 
12. DECISÃO N.º 307/16 – CMDU 
PROCESSO: 2016.00796.00824.0.000944 
INTERESSADO: OSMAR AMBRÓSIO DOS SANTOS BISCARO – EPP 
PLEITO: CERTIDÃO DE INFORMAÇÃO TÉCNICA PARA USO DO SOLO 
RELATOR: CONSELHEIRO REPRESENTANTE DA MANAUSTRANS 
À unanimidade, pelo IMPROVIMENTO do pleito, pelo indeferimento da 
Certidão de Informação Técnica para Uso do Solo, referente à atividade 
econômica principal de ATIVIDADES RELACIONADAS E ESGOTO, 
EXCETO A GESTÃO DE REDES, CNAE 370290000 enquadrada com 
Serviço Tipo 4, e atividades econômicas secundárias de ATIVIDADES 
DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE, CNAE 
812900099 enquadrada como Serviço Tipo 2 e de ALUGUEL DE 
PALCOS , COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO 
TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES, CNAE 773900301 enquadrada 
como Serviço Tipo 3, estando o imóvel localizado na Rua Nova Delhi, 
cruzamento com a Rua Ulisses Tapajós, n°21, quadra 43 – Planalto. 
Segundo informação do GIT (fls.10) o imóvel está inserido no Setor 14 
(Bairro Planalto) com usos permitidos para residencial unifamiliar e 
multifamiliar, comercial, serviços e industrial de baixo impacto, com as 
atividades permitidas Tipo 1,2,3**(** exceto para uso industrial), e o lote 
está inserido em loteamento aprovado para uso residencial. 
A CTPCU se manifestou desfavorável para todas as atividades 
solicitadas, após análise de que seu memorial descritivo, em razão do 
impacto para o local, razão do impacto para o local, razão pela qual 
acompanhamos seu parecer técnico. 
 
13. DECISÃO N.º 308/16 – CMDU 
PROCESSO: 2015.00796.00824.0.006684 
INTERESSADO: POSTO MACÉIO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS 
PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA 
PLEITO: APROVAÇÃO E LICENÇA COMERCIAL 
RELATOR: CONSELHEIRO REPRESENTANTE DA SEMEF 
À unanimidade, pelo PROVIMENTO INTEGRAL do pleito, deferindo a 
Aprovação e Licença de Obra Comercial (Posto de Combustível), com 
vista ao exercício das atividades (fl.17) ATIVIDADE PRINCIPAL – 
Comércio Varejista de Combustíveis para veículos automotores, 
ATIVIDADE SECUNDÁRIA – Serviços de lavagem, lubrificação e 
polimento de veículos automotores; Comércio varejista de bebidas e 
Comércio varejista de mercadorias em lojas de conveniência, com base 
na Súmula Vinculante nº 49 do STF. 
Condicionado à anuência em Assembléia Geral, dos Condomínios 
localizados no entorno do empreendimento, quais sejam, Residencial 
Saint Remy; Residencial El Greco; Residencial Joan Miró; Residencial 
Vida; Residencial Easy e Residencial Bellagio. 
ABSTENÇÃO da Conselheira do IMPLURB. 
 
14. DECISÃO N.º 309/16 – CMDU 
PROCESSO: 2016.00796.00824.0.000890 
INTERESSADO: ZILMA DA COSTA LABORDA 
PLEITO: DESMEMBRAMENTO 
RELATOR: CONSELHEIRO REPRESENTANTE DA SEMEF 
À unanimidade, pelo PROVIMENTO INTEGRAL do pleito, deferindo o 
Desmembramento de um terreno localizado no endereço localizado à 
Rua Visconde de Porto Alegre, 1238 – Pça 14 de Janeiro, com área total 
de 423,40m², perímetro de 130,60m; e testada de 7,30m. 

A interessada apresentou toda a documentação exigida, a saber: 
Registro de Imóvel; CND do IPTU; ART de Parcelamento do Solo; 
Procuração; Projetos e Memorial Descritivo; e Arquivo Digital contendo o 
Projeto e Memorial Descritivo. Argumentou que o lote em questão foi 
adquirido há mais de 20 anos, com testada de 7,30m e pediu 
flexibilização visando concretizar o desmembramento e a regularização 
junto ao Cartório de Registro Imóveis. 
Diante do exposto, somos pela flexibilização e deferimento por tratar-se de 
terreno, conforme afirma a interessada, adquirido há mais de 20 anos; que 
ambos os lotes (a desmembrar e resultante) terão vias de fácil acesso; e o 
que afirma o Engenheiro Responsável pela ART de DESMEMBRAMENTO 
(N° AM 20150006975) quanto à existência da acessibilidade. 
 
15. DECISÃO N.º 310/16 – CMDU 
PROCESSO: 2016.00796.00824.0.001773 
INTERESSADO: LIMA E FRAGOSO LTDA – EPP 
PLEITO: CERTIDÃO DE INFORMAÇÃO TÉCNICA PARA USO E 
OCUPAÇÃO DO SOLO 
RELATOR: CONSELHEIRO REPRESENTANTE DA SEMEF 
À unanimidade, pelo PROVIMENTO INTEGRAL, deferindo a Certidão de 
Informação Técnica para Uso e Ocupação do Solo, com vista ao 
exercício das atividades ATIVIDADE PRINCIPAL CNAE: 960250201 – 
Atividades de Estética e outros serviços de cuidados com a beleza – 
Serviço Tipo 1, ATIVIDADE SECUNDÁRIA CNAE 863050300 – 
Atividade médica ambulatorial restrita a consultas – Serviço Tipo 2 e 
CNAE 869099999 – Outras atividades de atenção à saúde humana não 
especificadas – Serviço Tipo 1. 
O empreendimento está localizado em via de intenso tráfego e que 
apresenta vocação comercial; e já existem vários imóveis de uso 
comercial e de serviços no local. 
Ante ao exposto, acompanhando integralmente o Parecer da CTPCU 
somos pelo deferimento da alteração de uso para as atividades 
requeridas no pleito, com o pagamento da outorga onerosa, conforme 
cálculo à fl. 44 dos autos. 
 
16. DECISÃO N.º 311/16 – CMDU 
PROCESSO: 2015.00796.00824.0.008394 
INTERESSADO: JOSÉ BATISTA DA SILVA 
PLEITO: APROVAÇÃO E LICENÇA 
RELATOR: CONSELHEIRO REPRESENTANTE DA CAU 
À unanimidade, pelo PROVIMENTO INTEGRAL, deferindo a 
Aprovação e Licença para imóvel residencial unifamiliar localizado 
na Av. Nhamundá, n° 266 – Pça 14 de Janeiro, de um pavimento, 
com escadaria para subsolo e acesso unidade residencial dos 
fundos,considerando que o imóvel já está construído e por não 
haver interferência na vizinhança e a garagem atende à legislação 
vigente. 
A proprietária atendeu ao Parecer do DIAP n° 477.16 de 29 de março de 
2016, menos no que concerne às exigências sobre afastamento da 
unidade construída nos fundos, de 1,50m exigidos em lei, com apenas 
0,26m em terreno de 157,03m². 
Em caso de reforma futura deve atender à  legislação vigente. 
 
17. DECISÃO N.º 312/16 – CMDU 
PROCESSO: 2015.00796.00824.0.007702 
INTERESSADO: MARIA SOBREIRA MANASTERSKI 
PLEITO: REGULARIZAÇÃO E HABITE-SE 
RELATOR: CONSELHEIRO REPRESENTANTE DA CAU 
À unanimidade, pelo PROVIMENTO INTEGRAL, deferindo a 
Regularização e Habite-se, de imóvel residencial unifamiliar localizado 
os Jasmins, n° 139 Cj. Residencial Tiradentes – Aleixo, de um 
pavimento, com edícula, já construídos. 
A proprietária atendeu ao Parecer do DIAP n° 461.16 de 28 de março de 
2016, menos no que concerne às exigências sobre afastamento, o 
imóvel não atende ao afastamento lateral de 1,50m da edícula na 
extremidade com a rua lateral. 
Pelo deferimento da solicitação de regularização, considerando que o 
imóvel já está construído e por não haver interferência na vizinhança. 
 
18. DECISÃO N.º 313/16 – CMDU 
PROCESSO: 2015/17428/17628/09059 
INTERESSADO: SEMINF/CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA 
PLEITO: RECURSO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO - FMDU 
RELATOR: PRESIDENTE DO CMDU 
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Decidir, à unanimidade, pelo PROVIMENTO INTEGRAL da 
manifestação do Presidente do CMDU, atendendo ao Ofício nº 851/2016 
– DAF/SEMINF que solicita destaque orçamentário de recursos 
financeiros do Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano – FMDU no 
valor R$ 1.750.622,85(Um milhão, setecentos e cinqüenta mil, 
seiscentos e vinte e dois reais e oitenta e cinco centavos) 
O valor solicitado tem condão específico de garantir a execução do 
Termo Aditivo ao Contrato nº 057/2015 – SEMINF, referente à obra de 
Requalificação Urbana da Avenida Eduardo Ribeiro em função da 
necessidade e importância de viabilização da obra para o Município de 
Manaus, estando à obra em fase de execução final. 
Registrar que deve haver indicação em placa que os recursos para a 
obra foram oriundos do Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano – 
FMDU. 

 
 
 

 

EXTRATO DAS DECISÕES DA REUNIÃO ORDINÁRIA 
15ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO DIA 20.04.16 

 
1.  DECISÃO N.º 314/16 – CMDU 
PROCESSO: 2007/2287/2908/00803 
INTERESSADO:  CONCIV CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA 
PLEITO: EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO 
RELATOR: CONSELHEIRO REPRESENTANTE DA PGM 
À unanimidade, pelo PROVIMENTO INTEGRAL da manifestação do 
Conselheiro relator, nos termos exarados no voto anexo ao processo. 
Ante ao exposto, decide-se pela possibilidade de conversão em pecúnia 
da obrigação de doar área remanescente de 1.569,57m² alusiva aos 
presentes autos. 
Deve o interessado ser urgentemente notificado para (i) proceder ao 
pagamento, sob pena de cobrança judicial; (ii) providenciar a efetivação 
da doação da área de 5.032,89m², uma vez que, pelos documentos 
acostados nos autos aparenta-se ainda não ter ocorrido, averiguando-se 
e  certificando-se da escorreita transmissão da posse e propriedade ao 
munícipio de Manaus, através de escrita e averbação. 
 
2. DECISÃO N.º 315/16 – CMDU 
PROCESSO: 2015/00796/00824/0/001008 
INTERESSADO: INTERATIVO ESPAÇO INFANTIL DE ENSINO 
EDUCACIONAL LTDA - ME 
PLEITO: CERTIDÃO DE INFORMAÇÃO TÉCNICA PARA USO DO 
SOLO 
RELATOR: CONSELHEIRO REPRESENTANTE DA PGM 
À unanimidade, pelo IMPROVIMENTO do pleito, indeferindo da Certidão 
de Informação Técnica para Uso do Solo, para o imóvel localizado na 
Rua Prof. Castelo Branco, QD. 4, nº 06  CJ. JD. Yolanda – Pq 10. 
Acompanha-se o parecer da CTPCU, no qual afirma a inexistência de 
fatos novos a ensejar a mudança, notadamente em razão (i) de 
inexistência de prova inequívoca de que o entorno seja comercial, até 
porque o imóvel está encravado entre lotes residenciais e o loteamento é 
residencial; (ii) de inexistir área para estacionamento; (iii) de haver, no 
CNPJ, outras atividades comerciais, além do desiderato escolar. 
Ademais, dada a reiteração de argumentos já rechaçados tanto na 
CTPCU quanto neste colegiado, devemos prestigiar, sempre que 
possível, a manutenção do uso residencial nos raros loteamentos que, 
edificados com esta finalidade, sofrem com a tentativa de sua 
deformação, o que atrai toda a sorte de problemas urbanos (deterioração 
de vias, insegurança, falta de transporte coletivo suficiente e de pontos 
próximos para atender à demanda crescente, etc.) 
 
3. DECISÃO N.º 316/16 – CMDU 
PROCESSO: 2015/00796/00824/0/006437 
INTERESSADO: LIGIA SILVA PEREIRA - ME 
PLEITO: CERTIDÃO DE INFORMAÇÃO TÉCNICA PARA USO DO SOLO 
RELATOR: CONSELHEIRO REPRESENTANTE DA PGM 
À unanimidade, pelo IMPROVIMENTO do pleito, indeferindo da Certidão 
de Informação Técnica para Uso do Solo, para o imóvel localizado na 
Washington Luiz, nº 445 CJ. Dom Pedro I  Dom Pedro. 

Foi solicitado da empresa que efetuasse a juntada de suposto Alvará 
que, segundo sustenta, teria motivado a efetivação de investimento no 
local. Foi juntado o referido alvará, mas, analisando o elemento novo, 
verifica-se que o mesmo não é suficiente para garantir qualquer 
alteração de entendimento, portanto, não confere qualquer direito à 
instalação da empresa. 
Nesse sentido, mantém-se, em sua integralidade, o voto prolatado na 
47ª Reunião, uma vez que o imóvel se encontra em área 
predominantemente residencial, não possuindo estrutura para a 
execução dos serviços sem que o entorno seja prejudicado. Prova disto 
são as fotografias juntadas pela própria requerente que mostram o 
caminhão de descarga utilizando a via pública para efetuar a descarga. 
 
4.  DECISÃO N º 317/16 – CMDU 
PROCESSO: 2015/00796/00824/0/008419 
INTERESSADO: DIRECIONAL RUBI EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIÁRIOS LTDA 
PLEITO: APROVAÇÃO DE PROJETOS SEM LICENÇA RESIDENCIAL 
MULTIFAMILIAR 
RELATOR: CONSELHEIRO REPRESENTANTE DA PGM 
Pelo PROVIMENTO INTEGRAL do pleito, deferindo a Aprovação de 
Projetos Sem Licença Residencial Multifamiliar, de condomínio de 
unidades autônomas verticais em terreno com área de 125.325,41m², 
com 960 (novecentas e sessenta) unidades residenciais de acordo com 
memorial descritivo inserido às fls 11/12, com fulcro no Art. 104, § 2.º da 
Lei Complementar n.º 003/2014. 
O Presidente explicou detalhadamente o trâmite de outro processo para 
conversão da área em questão em AEIS, tendo o Conselheiro 
representante da PGM suscitado vencida a questão do elevador em 
relação à quantidade de pavimentos, restando o estacionamento a ser 
avaliado por ocasião da aprovação, quando devem ser verificado o 
cumprimento dos parâmetros da legislação atual. 
ABSTENÇÃO do Representante do CREA, tornando sem efeito o voto 
proferido e juntado aos autos. 
 
5. DECISÃO N.º 318/16 – CMDU 
PROCESSO: 2013/796/824/04901 
INTERESSADO: IRACEMA COSTA DE OLIVEIRA 
PLEITO: CERTIDÃO DE DESMEMBRAMENTO 
RELATOR: CONSELHEIRA REPRESENTANTE DA PGM 
À unanimidade, pelo IMPROVIMENTO do pleito, indeferindo da Certidão 
de Desmembramento para o imóvel localizado na Rua Senador Leitão 
da Cunha, n° 273 – São Francisco. 
Trata-se o processo de um terreno com área total de 263,11m² e 
segundo informação da GPS, os lotes ficarão com as seguintes 
configurações: lote a desmembrar ficará com área de 120m² e testada 
de 6,40m para a Rua Senador Leitão da Cunha, e lote remanescente 
ficará com área de 143,11m² e testada de 3,00m para a Rua Senador 
Leitão da Cunha. 
Como se vê, nem o lote a desmembrar, nem o lote remanescente 
atendem à área mínima exigida por lei (160,00m²), nem a testada 
mínima (8,00m). 
Em atenção ao que dispõe o artigo 26, parágrafo único, da lei 
complementar 4/2014, o desmembramento fora dos padrões 
estabelecidos só será admitido quando for constatada similitude  
com o padrão já existente no entorno, desde que não provoque  
impactos negativos à mobilidade urbana e à qualificação  
ambiental. A proprietária do imóvel não demonstrou o cumprimento de 
tal requisito. 
 
6. DECISÃO N.º 319/16 – CMDU 
PROCESSO: 2016/00796/00824/0/001774 
INTERESSADO: HELENA MOTA DOS SANTOS 
PLEITO: REGULARIZAÇÃO E HABITE-SE 
RELATOR: CONSELHEIRA REPRESENTANTE DA SEMMAS 
À unanimidade, pelo PROVIMENTO INTEGRAL do pleito, deferindo a 
Regularização e Habite-se de um imóvel edificado em dois pavimentos, 
localizado na Rua Tókio, n° 02 QD L – Parque Dez, considerando a 
análise do processo, considerando ainda ser regularização de residência 
unifamiliar, sendo favoráveis à flexibilização dos parâmetros em 
desacordo. 
Condicionado à apresentação da Certidão Narrativa do Registro de 
imóvel, devendo constar na referida Certidão que fica mantida a 
volumetria existente e, em caso de acréscimo na edificação, todos os 
parâmetros da Legislação deverão ser atendidos. 
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7. DECISÃO N.º 320/16 – CMDU 
PROCESSO: 2015/00796/00824/0/001667 
INTERESSADO: VICENTE ROBERTO FREITAS DA SILVA 
PLEITO: REGULARIZAÇÃO E HABITE-SE RESIDENCIAL UNIFAMILIAR 
RELATOR: CONSELHEIRO REPRESENTANTE DO SINDUSCON 
À unanimidade, pelo PROVIMENTO INTEGRAL do pleito, deferindo a 
Regularização e Habite-se Residencial Unifamiliar para o imóvel 
localizado na Rua Câmara nº 345 – Bairro São Jorge. 
Conforme Parecer da Divisão de Aprovação de Projetos – DIAP n° 
392/2016 a documentação encontra-se satisfatória, quanto aos índices 
urbanísticos, não atende ao afastamento frontal, razão pela qual deverá 
o requerente assinar o carimbo de ÁREA NON AEDIFICANDI; não 
atende quanto aos afastamentos laterais, portanto deverá fazer a 
elevação do peitoril a 1,80m na área da varanda; não atende a área 
permeável, em relação a essa questão deverá o proprietário proceder à 
adequação na parte descoberta para atender ao menos parcialmente 
esse índice; não atende as vagas de garagem com dimensões mínimas, 
nesse caso somos favoráveis a flexibilização. 
Ressaltando que em futuras alterações o requerente terá que seguir 
rigorosamente a legislação vigente. 
 
8. DECISÃO N.º 321/16 – CMDU 
PROCESSO: 2013/796/824/01465 
INTERESSADO: ELEMENTOS DE AÇO PRODUÇÃO DE PERFIS 
PLEITO: CERTIDÃO DE INFORMAÇÃO TÉCNICA PARA USO DO SOLO 
RELATOR: CONSELHEIRO REPRESENTANTE D0 SINDUSCON 
À unanimidade, pelo PROVIMENTO INTEGRAL do pleito, deferindo a 
Certidão de Informação Técnica para uso do Solo, com a finalidade de 
estabelecer ESCRITÓRIO DE REFERÊNCIA para as Atividades de 
Produção de Laminados Longos de Aço, exceto tubos (Industrial Tipo 5), 
Fabricação de Estruturas Metálicas (Serviço Tipo 4); Montagem de 
Estruturas Metálicas (Serviço Tipo 3), para o imóvel localizado na AV. 
Noel Nutels, n°41 Loteamento Cidade Nova I 
O requerente informou que o lote em questão está passando por 
desapropriação em função de implantação da AV. das Torres II, restando 
apenas uma área de 500m², onde se encontrava a edificação a ser 
usada enquanto seriam construídos os galpões a serem exercidas as 
atividades industriais requeridas, localizados no Lote 18 A-3, Gleba D-
21, com área de 64.384,00m², no Distrito Industrial II. 
 
9. DECISÃO N.º 322/16 – CMDU 
PROCESSO: 2014/796/824/07614 
INTERESSADO: SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DA 
CONSTRUÇÃO CIVIL DE MANAUS - SECONCI 
PLEITO: REGULARIZAÇÃO E HABITE-SE 
RELATOR: CONSELHEIRO REPRESENTANTE DO SINDUSCON 
À unanimidade, pelo PROVIMENTO INTEGRAL do pleito, deferindo a 
Regularização e Habite-se para o imóvel localizado na Rua Simão 
Bolivar, n°334 – Centro. 
A DIAP, através do Parecer nº 305/2016, destaca que na edificação são 
executadas ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL RESTRITA A 
CONSULTA, ATIVIDADE ODONTÓLOGICA, OFTALMOLOGIA E 
AUDIOMETRIA classificadas como ATIVIDADES DE SERVIÇO TIPO 2, 
permitidas para o local, contudo apresenta pendência em relação ao 
afastamento de fundos do 3º pavimento. 
Favoráveis à flexibilização da Regularização e Habite-se de acordo com 
o Projeto apresentado, por não haver prejuízos a terceiros, fixando, 
porém, que em futuras alterações o requerente terá que seguir 
rigorosamente o Plano Diretor vigente. 
 
10. DECISÃO N.º 323/16 – CMDU 
PROCESSO: 2015/00796/00824/0/005733 
INTERESSADO: NILSON VASCONCELOS NUNES 
PLEITO: REGULARIZAÇÃO E HABITE-SE UNIFAMILIAR 
RELATOR: CONSELHEIRO REPRESENTANTE DO SINDUSCON 
À unanimidade, pelo PROVIMENTO INTEGRAL do pleito, deferindo a 
Regularização e Habite-se Residencial Unifamiliar para o imóvel localizado 
na Rua Pedro Costa Favela nº 167,  Conjunto 31 de Março - Japiim 
Analisando as pendências apontadas e em razão da tipologia da área em 
questão somos pela flexibilização dos itens em desacordo por não 
trazerem prejuízos a terceiros. Porém, uma vez que a requerente 
apresenta afastamento frontal insatisfatório deverá assinar o carimbo de 
ÁREA NON AEDIFICANDI e, em relação aos afastamentos laterais e de 
fundos, como não há aberturas para o vizinho deverá preservar a 
privacidade alheia, devendo o interessado observar que qualquer tipo de 

alteração ou acréscimo na edificação que o interessado obedeça 
rigorosamente os dispositivos da Legislação vigente não havendo, portanto 
qualquer possibilidade de nova flexibilização por parte deste Conselho. 
 
11. DECISÃO N.º 324/16 – CMDU 
PROCESSO: 2014/796/824/02865 (PROTUS) 
2015/00796/00824/0/007959 (SIGED) 
INTERESSADO: M J AUTO PEÇAS LTDA - ME 
PLEITO: CERTIDÃO DE INFORMAÇÃO TÉCNICA PARA USO DO 
SOLO 
RELATOR: CONSELHEIRO REPRESENTANTE DO SINDUSCON 
À unanimidade, pelo PROVIMENTO INTEGRAL do pleito, deferindo da 
Certidão de Informação Técnica para Uso do Solo para o imóvel 
localizado na AV. Brigadeiro Gurjão n° 21 – Jorge Teixeira, sem a 
cobrança da outorga onerosa, tendo em vista que o lote possui uso 
definido para atividade comercial. 
Deve constar na Certidão que o interessado não poderá fazer uso do 
passeio público e que, se detectado o funcionamento de qualquer outra 
atividade diferente da autorizada ou, ainda, houver a geração de 
transtornos ao entorno imediato, a referida Certidão perderá 
automaticamente seus efeitos e, por conseguinte, o cancelamento do 
Alvará de Funcionamento. 
 
12. DECISÃO N.º 325/16 – CMDU 
PROCESSO: 2015/00796/00824/0/007959 (SIGED) 
2009/796/824/02765 (PROTUS) 
INTERESSADO: MARIA RAIMUNDA CASTELO BRANCO SILVA 
PLEITO: CERTIDÃO DE INFORMAÇÃO TÉCNICA PARA USO DO 
SOLO 
RELATOR: CONSELHEIRO REPRESENTANTE DO SINDUSCON 
À unanimidade, pelo PROVIMENTO INTEGRAL do pleito, deferindo a 
Certidão de Informação Técnica para Uso do Solo (CIT) para as 
atividades de BARES E OUTROS ESTABELECIMENTOS 
ESPECIALIZADOS EM SERVIR BEBIDAS – SERVIÇO TIPO 3 e 
COMÉRCIO VAREJISTA 
Observou-se que o entorno do empreendimento em questão já se 
encontra descaracterizado, inclusive com atividades similares às 
solicitadas, está localizado em um Corredor Urbano, o qual permite tal 
atividade. 
Com cobrança de outorga onerosa, sem anuência dos moradores, tendo 
em vista que os imóveis se encontram descaracterizados do uso original, 
ou seja, residencial. 
 
13. DECISÃO N.º 326/16 – CMDU 
PROCESSO: 2016/00796/00824/0/001211 
INTERESSADO: RIBEIRO E RIBEIRO LTDA 
PLEITO: CERTIDÃO DE INFORMAÇÃO TÉCNICA PARA USO DO SOLO 
RELATOR: CONSELHEIRO REPRESENTANTE DA CMM 
À unanimidade, pelo IMPROVIMENTO do pleito, indeferindo da Certidão 
de Informação Técnica para Uso do Solo para o imóvel localizado na 
Rua Luxemburgo nº 06 – Cj. Campos Elíseos – Planalto, para o 
funcionamento das Atividades de Fabricação de conservas de frutas 
(Industrial Tipo 3); Representantes comerciais e agentes do comércio de 
produtos alimentícios, bebidas e fumo (Serviço Tipo 1) e Fornecimento 
de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar 
(Serviço Tipo 3) 
A CTPCU em reanálise, manifestou-se pela impossibilidade de 
reenquadramento das atividades ora descritas. 
Considerando que o entorno do empreendimento é iminentemente 
residencial, que há uma distância considerável do Eixo de Atividades da 
Av. Dublin (Cj. Campos Elíseos) e diante da impossibilidade do 
reenquadramento, acompanhamos o Parecer da CTPCU. 
 
14. DECISÃO N.º 327/16 – CMDU 
PROCESSO: 2013/796/824/006712 
INTERESSADO: J DE ASSIS ME 
PLEITO: CERTIDÃO DE INFORMAÇÃO TÉCNICA PARA USO DO SOLO 
RELATOR: CONSELHEIRO REPRESENTANTE DA CMM 
À unanimidade, pelo IMPROVIMENTO do pleito, indeferindo da Certidão 
de Informação Técnica para Uso do Solo para o imóvel localizado na AV. 
Cosme Ferreira, 6536 – Zumbi dos Palmares, para funcionamento das 
Atividades de Fabricação de outros produtos de metais não 
especificados (Industrial – Tipo 3) localizado na UES São José, Corredor 
Urbano Aleixo, Segmento São José, que não permite a atividade 
industrial Tipo 3. 
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Contrários à emissão da Certidão para funcionamento das Atividades de 
Fabricação de outros produtos de metais não especificados CNAE 2599-3/01 
(Industrial Tipo 3) em razão de tal atividade necessitar de EIV para avaliação 
dos impactos à vizinhança, nos termos do Art. 93 da Lei n.º 1.938/2014. 
 
15. DECISÃO N.º 328/16 – CMDU 
PROCESSO: 2016/00796/00824/0/000880 
INTERESSADO: ISAAC LEVY MENDONÇA DE AMORIM 
PLEITO: REGULARIZAÇÃO E HABITE-SE 
RELATOR: CONSELHEIRA REPRESENTANTE DA SEMINF 
À unanimidade, pelo PROVIMENTO INTEGRAL do pleito, deferindo a 
Regularização e Habite-se para o imóvel edificado em três pavimentos, 
localizado na AV. Mário Ypiranga – Bairro Adrianópolis no qual tem 
como propósito regularizar, de forma conjunta a residência de sua 
família como, também, sua atividade definida como Serviços 
combinados de escritório e apoio administrativo de uma Cooperativa de 
Créditos Mútuos com usos classificados, respectivamente, em 
Residencial Unifamiliar Tipo 1 e Serviço Tipo 1. 
Considerando que no Projeto Arquitetônico apresentado demonstra na 
prancha SAN 01 E ESG 1 o local e detalhamento da fossa e do 
sumidouro, que a implantação do imóvel não compromete a privacidade 
dos vizinhos imediatos e, ainda, que o interessado é morador do imóvel 
e desenvolve a atividade de Escritório da citada Cooperativa de Créditos 
sem caracterização de aglomerações que possam interferir no trânsito 
de veículos da via ou no sossego da vizinhança, somos favoráveis à 
expedição do competente HABITE-SE, para os usos propostos, 
Residencial Tipo 1 e Serviços Tipo 1. 
 
16. DECISÃO Nº 329/16 – CMDU 
PROCESSO: 2015/00796/00824/0/006758 
INTERESSADO: ELIAS CRUZ LIMA 
PLEITO: REGULARIZAÇÃO E HABITE-SE 
RELATOR: CONSELHEIRO REPRESENTANTE DO SINTRACOMEC 
À unanimidade, pelo PROVIMENTO INTEGRAL do pleito, deferindo a 
Regularização e Habite-se, com 01 pavimento e área construída de 
207,22m². 
Analisando os autos do processo, conta que a documentação encontra-
se de forma satisfatória, porém, não atende à legislação quanto aos 
afastamentos; não atende quanto à área de permeabilidade; não atende 
quanto as vagas de estacionamento, mas estes parâmetros não trazem 
prejuízos á vizinhança. Quanto à outra edificação nos fundos com dois 
pavimentos anulando o afastamento, esta não é uma edícula mas uma 
unidade independente, que não apresenta qualquer dano a terceiros. 
Ademais, está inserido em AIES e faz parte do Promorar Alvorada. 
Decide-se pelo deferimento do pleito por (07) votos os Conselheiros do 
IMPLURB, SEMEF, SEMMAS, MANAUSTRANS, CMM, FIEAM E CREA. 
ABSTENÇÃO: SMTU. 
Registre-se que em futuras alterações o requerente terá que seguir 
rigorosamente a legislação. 
 
17. DECISÃO Nº 330/16 – CMDU 
PROCESSO: 2015/00796/00824/0/003387 
INTERESSADO: L M NUNES - ME 
PLEITO: CERTIDÃO DE INFORMAÇÃO TÉCNICA PARA USO DO SOLO 
RELATOR: CONSELHEIRO REPRESENTANTE DO CREA 
À unanimidade, pelo IMPROVIMENTO do pleito, indeferindo a Certidão de 
Informação Técnica para Uso do Solo (CIT) para as Atividades requeridas 
para o empreendimento localizado no Beco São José I, n° 120-A Aleixo. 
A CTPCU através do Parecer n° 209/2016, manifestou-se 
desfavoravelmente à Alteração de Uso do Solo requerida, por entender 
que as Atividades Secundárias de Fabricação e Atacado de Sorvetes 
não seria permitida para o local, como também, pelo fato do imóvel 
encontrar-se nos limites de um igarapé, aparentemente em Área de 
Preservação Permanente. 
Determinar o envio dos autos à SEMMAS para as providências cabíveis. 
 
18. DECISÃO N.º 331/16 – CMDU 
PROCESSO: 2015/00796/00824/0/007711 
INTERESSADO: LUIZ HENRIQUE CORREIA DA SILVA 
PLEITO: APROVAÇÃO E LICENÇA DE OBRA COMERCIAL 
RELATOR: CONSELHEIRAREPRESENTANTE DA SMTU 
À unanimidade, pelo IMPROVIMENTO do pleito, indeferindo a Aprovação e 
Licença de Obra Comercial para atividade de Comércio Varejista 
especializado de instrumentos musicais e acessórios - Comercial Tipo 2), 
para o imóvel localizado Rua U-Z, quadra W, Lote C-4 - Aleixo. 

O requerente solicita a flexibilização dos índices urbanísticos pois, não 
atende a legislação quanto aos afastamentos laterais.   Em vistoria realizada 
pela GLT (fls.28) foi constatado que a obra está com 20% de volumetria 
executada. Compulsando os autos, verifica-se a possibilidade de 
flexibilização dos afastamentos laterais, entretanto, a existência de aberturas 
para os lotes vizinhos certamente provocará transtornos significativos à 
privacidade do entorno, o que inviabiliza o atendimento ao pleito. 
Ante o exposto, somos pelo indeferimento e sugerimos, por oportuno, 
que seja o projeto readequado, observando a manutenção da 
privacidade dos lotes vizinhos. 
 
19.  DECISÃO N.º 332/16 – CMDU 
PROCESSO: 2016/00796/00824/0/000277 
INTERESSADO:H A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO 
ELÉTRICA LTDA - ME 
PLEITO: CERTIDÃO DE INFORMAÇÃO TÉCNICA PARA USO DO 
SOLO 
RELATOR: CONSELHEIRA REPRESENTANTE DA SMTU 
À unanimidade, pelo PROVIMENTO PARCIAL do pleito, deferindo a 
Certidão de Informação Técnica para Uso do Solo, à exceção da 
atividade de Comércio Varejista, por esta não ser atividade compatível 
com ESCRITÓRIO DE REFERÊNCIA, para o imóvel localizado na Rua 
Rio Jutaí n° 895, sala 2 – Nossa Senhora das Graças, onde são 
permitidas as atividades Tipo 1, 2*, 3*e 4* (exceto para uso industrial), 
porém, os usos solicitados não são permitidos para o local, considerando 
que o lote foi definido para uso residencial, estando o mesmo inserido no 
LOTEAMENTO JARDIM AMAZÔNIA. 
O processo foi convertido em Diligência e o requerente anexou carta 
informando que não exercerá, num primeiro momento, a atividade de 
comércio varejista, mas talvez num futuro, caso não obtenha sucesso na 
área de serviço. 
Com a devida cobrança de outorga onerosa e anuência dos moradores 
da Rua Rio Jutaí, até 100m para cada lado do imóvel, dos dois lados da 
via, devendo o interessado apresentar Certidão de Habite-se do imóvel, 
ou formalizar o processo administrativo visando regularização num prazo 
máximo de 06 meses, sob pena de cancelamento da CIT e do Alvará de 
funcionamento. 
 
20.  DECISÃO N.º 333/16 – CMDU 
PROCESSO: 2008/3987/3992/04224 
INTERESSADO: COMAC IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA 
PLEITO: APROVAÇÃO E LICENÇA DE ACRÉSCIMO 
RELATOR: CONSELHEIRO REPRESENTANTE DA CDL 
À unanimidade, pelo PROVIMENTO INTEGRAL do pleito, deferindo a 
Aprovação e Licença de Acréscimo de área no projeto já aprovado e 
com habite-se de uso Comercial Tipo 03, emitida em 09 de setembro de 
2009. O referido habite-se é relacionado a uma área construída de 
2.902,44m² em área de terreno de 5.863m². 
O requerente solicita, agora, a aprovação e licença para construção de 
uma cobertura metálica, cobertura com mezanino, guarita com sala de 
controle, guarita de segurança e uma caixa d’água, totalizando 
1.821,88m² de acréscimo de área construída. 
Pelo exposto, após análise dos autos e verificação in loco da edificação, 
somos pela flexibilização do afastamento frontal pois a via é classificada 
como coletora e possui tipologia das edificações existentes com 
predominância comercial; o passeio público das vias adjacentes ao lote, 
são livres de obstáculos com segurança, ao volume de trânsito de 
pedestres que usualmente transitam no setor; a AV. Duque de Caxias é 
eixo de atividades; que a parte da edificação (guarita de controle) 
equivale aproximadamente a 2,1% do acréscimo solicitado. 
Condicionar a assinatura do carimbo de ÁREA NON AEDIFICANDI em 
relação ao afastamento frontal. 
 
21. DECISÃO N.º 334/16 – CMDU 
PROCESSO: 2016/00796/00824/0/000832 
INTERESSADO: R P S RAMOS & CIA LTDA - ME 
PLEITO: CERTIDÃO DE INFORMAÇÃO TÉCNICA PARA USO DO 
SOLO 
RELATOR: CONSELHEIRO REPRESENTANTE DA MANAUSTRANS 
À unanimidade, pelo PROVIMENTO INTEGRAL do pleito, deferindo da 
Certidão de Informação Técnica para Uso do Solo, referente à atividade 
econômica principal de Comércio Atacadista de Medicamentos e Drogas 
de uso veterinário, (Comercial Tipo 4), para o imóvel localizado Rua 
Manoel Marques de Souza, 232, CJ. Castelo Branco – Parque Dez de 
Novembro. 
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O interessado apresentou contrato de locação com prazo de 24 meses, 
com término para 31/10/2017 (fls. 3 à 6). 
Assim sendo, acompanha-se o Parecer da CTPCU, tendo em vista a 
vizinhança já possuir usos diversificados, se trata ainda de Eixo de 
Atividades  desde que seja comprovado pelo IMPLURB que as 4 (quatro) 
vagas apresentadas não estejam ocupando passeio público,  e haja 
pagamento de outorga onerosa. 
 

22. DECISÃO N.º 335/16 – CMDU 
PROCESSO: 2014/796/824/05270 
INTERESSADO: CIVILCORP EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 
TARUMÃ LTDA 
PLEITO: CUMPRIMENTO DE MEDIDA COMPENSATÓRIA - 
PAGAMENTO 
RELATOR: PRESIDENTE DO CMDU 
Decidir, à unanimidade, pelo RECOLHIMENTO ao Fundo Municipal de 
Desenvolvimento Urbano – FMDU do valor de R$ 228.859,50 (duzentos 
e vinte  e oito mil,  oitocentos e cinquenta e nove reais e cinquenta 
centavos), corrigido o valor pela UFM, devido a título de medida 
compensatória, conforme manifestação da DPLA. 

 
 
 

EXTRATO DAS DECISÕES DA REUNIÃO ORDINÁRIA 
16ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO DIA 27.04.16 

 
1.  DECISÃO N.º 336/16 – CMDU 
PROCESSO: 2015.00796.00824.0.005761 
INTERESSADO: ELIJARDE DE CASTRO ROFE DO NASCIMENTO 
PLEITO: APROVAÇÃO E LICENÇA 
RELATOR: CONSELHEIRO REPRESENTANTE DA PGM 
À unanimidade, pelo PROVIMENTO PARCIAL, deferindo a Aprovação e 
Licença para imóvel unifamiliar localizado no Beco São Brás, 15-B, 
Colônia Oliveira Machado. 
Pelas plantas e projetos, e, sobretudo pela análise do local em que se 
encontra o imóvel, verifica-se que a construção segue a tipologia do 
entorno, razão pela qual acata-se a flexibilização parcial, apenas quanto 
à área permeável e aos afastamentos (devendo ser aposto, em relação 
ao frontal, o carimbo de ÁREA NON AEDIFICANDI) 
Em relação à documentação (CND) e à constatada abertura de vãos de 
iluminação e ventilação para o lote vizinho, deverá o interessado saná-los. 
ABSTENÇÃO da Conselheira do IMPLURB. 
 

2. DECISÃO N.º 337/16 – CMDU 
PROCESSO: 2016/00796/00824/0/000935 
INTERESSADO: MIRIAM MACIRELLA 
PLEITO: REGULARIZAÇÃO E HABITE-SE 
RELATOR: CONSELHEIRO REPRESENTANTE DA PGM 
À unanimidade, pelo PROVIMENTO INTEGRAL do pleito, deferindo a 
Regularização e Habite-se residencial unifamiliar, em imóvel localizado 
na Rua Amaro Juvenal nº 25 – São Raimundo. 
Pelos dados constantes no processo, a obra está 100% concluída. Pelas 
plantas e projetos, sobretudo pela análise do local em que se encontra o 
imóvel, a construção segue a tipologia do entorno, caracterizando 
basicamente por casas geminadas, sem afastamentos. Assim, 
considerando as excepcionais peculiaridades fáticas, já consolidadas, 
decide-se pela flexibilização dos parâmetros urbanísticos apontados pelo 
Parecer do DIAP. 
Condicionar a assinatura de carimbo de ÁREA NON AEDIFICANDI. 
ABSTENÇÃO da Conselheira do IMPLURB. 
 

3. DECISÃO N.º 338/16 – CMDU 
PROCESSO: 2016/00796/00824/0/001846 
INTERESSADO: EDILANE CRISTINA DOS SANTOS PANTOJA 
PLEITO: CERTIDÃO DE INFORMAÇÃO TÉCNICA PARA USO DO SOLO 
RELATOR: CONSELHEIRO REPRESENTANTE DA PGM 
À unanimidade, pelo PROVIMENTO PARCIAL do pleito, deferindo a 
Certidão de Informação Técnica para Uso do Solo (CIT), para 
COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VESTUÁRIO E 
ACESSÓRIOS (COMERCIAL TIPO 01 – PERMITIDO), no imóvel 
localizado na Av. Barão de Tefé, nº 449 – Flores. 

Quanto às demais atividades, a CTPCU, após diligência e análise do 
local, manifestou-se desfavorável ao pleito (COMERCIAL 
ATACADISTA), não obstante localizado em eixo de  atividades, o imóvel 
não possui estacionamento, o que inviabiliza inclusive o 
reenquadramento e a análise do feito como escritório de referência. 
Desse modo, acompanhando o entendimento da CTPCU, voto pelo 
indeferimento da alteração de uso para as atividades requeridas que não 
são permitidas para o local. 
ABSTENÇÃO da Conselheira do IMPLURB . 
 
4. DECISÃO N.º 339/16 – CMDU 
PROCESSO: 2016/00796/00824/0/002174 
INTERESSADO: RM MACHADO E CIA LTDA 
PLEITO: CERTIDÃO DE INFORMAÇÃO TÉCNICA PARA USO DO 
SOLO 
RELATOR: CONSELHEIRO REPRESENTANTE DA PGM 
À unanimidade, pelo IMPROVIMENTO do pleito, indeferindo a Certidão 
de Informação Técnica para Uso do Solo (CIT), para ATIVIDADE DE 
COMÉRCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM OUTROS 
PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS 
ANTERIORMENTE (COMÉRCIO TIPO 04), FABRICAÇÃO DE 
CONSERVAS DE FRUTAS, FABRICAÇÃO DE SUCOS 
CONCENTRADOS DE FRUTAS, HORTALIÇAS E LEGUMES, 
FABRICAÇÃO DE SUCOS DE FRUTAS, HORTALIÇAS E LEGUMES, 
EXCETO CONCENTRADOS (INDUSTRIAL TIPO 03), no imóvel 
localizado na Via Euctus, s/n – Tarumã – Açu. 
A CTPCU manifestou-se desfavorável ao pleito, externando que como o 
empreendimento não está instalado e não existe projeto em processo de 
aprovação e licença, não há elementos suficientes para realizar o 
pretendido reenquadramento. 
Assim, por considerar que a área em que se encontra o lote tem diretriz, 
pelo disciplinado Plano Diretor, na manutenção de atividades de turismo 
e lazer, e atividades comerciais, de serviços e industriais compatíveis 
com o uso residencial e/ou voltadas à recreação, marinas e transporte 
fluvial, somos desfavoráveis à alteração de uso. 
 
5. DECISÃO N.º 340/16 – CMDU 
PROCESSO: 2015/00796/00824/0/008348 
INTERESSADO: MARI LUCIA GOMES DA COSTA - ME 
PLEITO: CERTIDÃO DE INFORMAÇÃO TÉCNICA PARA USO DO SOLO 
RELATOR: CONSELHEIRA REPRESENTANTE DA SEMMAS 
À unanimidade, pelo PROVIMENTO INTEGRAL do pleito, deferindo a 
Certidão de Informação Técnica para Uso do Solo (CIT), para 
ATIVIDADE DE COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGO DO VESTUÁRIO 
E ACESSÓRIOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS; 
COMÉRCIO VAREJISTA DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E 
ARTESANATOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E 
ARTIGOS RECREATIVOS (COMERCIAL TIPO 01); CABELEIREIROS, 
MANICURE E PEDICURE E ATIVIDADES DE ESTÉTICA E OUTROS 
SERVIÇOS DE CUIDADOS COM A BELEZA (SERVIÇO TIPO 01), no 
imóvel localizado na Av. Tancredo Neves, nº 01 – CJ. Nova Friburgo – 
PQ 10. 
De acordo com a CTPCU as atividades são de pequeno porte e de 
suporte a redondeza, encontra-se num centro comercial, possui 
estacionamento e por a vizinhança encontra-se num centro comercial, 
possui estacionamento, a vizinhança encontra-se descaracterizada. 
Considerando que o empreendimento faz parte de um Centro Comercial 
(todo maior) condiciona-se a expedição à apresentação do protocolo de 
solicitação de Regularização e Habite-se do empreendimento total. 
ABSTENÇÃO da Conselheira do IMPLURB. 
 
6. DECISÃO N.º 341/16 – CMDU 
PROCESSO: 2012.796.824.06475 
INTERESSADO: COMETAIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO METAIS LTDA 
PLEITO: CERTIDÃO DE INFORMAÇÃO TÉCNICA PARA USO DO SOLO 
RELATOR: CONSELHEIRA REPRESENTANTE DA SEMMAS 
À unanimidade, pelo PROVIMENTO INTEGRAL, deferindo a Certidão de 
Informação Técnica para Uso do Solo para funcionamento da Atividade 
de RECUPERAÇÃO DE SUCATAS DE ALUMÍNIO (NÃO PERMITIDA – 
INDUSTRIAL TIPO 4); COMÉRCIO ATACADISTA DE RESÍDUOS E 
SUCATAS METÁLICAS; SUCATAS NÃO METÁLICAS, EXCETO PAPEL 
E PAPELÃO; COMÉRCIO ATACADISTA DE TINTAS E VERNIZES E 
SIMILARES (NÃO PERMITIDA – INDUSTRIAL TIPO 4); TRANSPORTE 
RODOVIÁRIOS DE PRODUTOS PERIGOSOS (NÃO PERMITIDA – 
INDUSTRIAL TIPO 5). 
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O procurador do interessado posteriormente compareceu a SEMMAS e 
solicitou a retirada da Atividade FABRICAÇÃO DE TINTAS, VERNIZES, 
ESMALTES E LACAS (MATERIAIS METÁLICOS (NÃO PERMITIDA – 
INDUSTRIAL TIPO 5). 
Quanto à necessidade da apresentação de um novo estudo, por conta da 
inclusão das atividades acima descritas, a CTPCU entende que se trata de 
atividades correlatas, ou seja, fazem parte do processo ou são 
conseqüência da atividade principal. Desta forma, um novo estudo 
contemplando as atividades acima, não traria fatos novos quanto a 
impactos ao meio ambiente, aumento de fluxo de veículos na área e 
transtorno à vizinhança do entorno imediato, logo o EIV apresentado 
anteriormente já contemplou todos os impactos das atividades em questão. 
Devida cobrança de outorga onerosa proporcional a outorga 
estabelecida e paga para a Atividade Industrial Tipo 4. 
ABSTENÇÃO da Conselheira do IMPLURB. 
 
7. DECISÃO N.º 342/16 – CMDU 
PROCESSO: 2015.00796.00824.0.008279 
INTERESSADO: ALDAIR SINEZIO DA SILVA 
PLEITO: CERTIDÃO DE INFORMAÇÃO TÉCNICA PARA USO E 
OCUPAÇÃO DO SOLO 
RELATOR: CONSELHEIRO REPRESENTANTE DO SINDUSCON 
À unanimidade, pelo IMPROVIMENTO, indeferindo a Certidão de 
Informação Técnica para Uso e Ocupação do Solo, com a finalidade de 
estabelecer a Atividade de FABRICAÇÃO DE VIDRO PLANO E DE 
SEGURANÇA (Atividade Industrial Tipo 03) e Comércio Varejista de 
Vidros (Atividade Comercial Tipo 02), para o imóvel localizado na Rua 
Professor Úrsula Monteiro, nº 09 QD 11, Lote 09, Loteamento Chácara 
Paraíso Tropical – Tarumã. 
Conforme Parecer nº 021 e 022/2016 do GIT, o lote está localizado no 
SETOR 16 onde os usos pretendidos estão enquadrados e são 
permitidos para o local. Porém, o lote em questão foi definido para uso 
residencial estando o mesmo inserido no Loteamento Paraíso Tropical, 
conforme informação do GPS, tornando o pleito inviável. 
ABSTENÇÃO da Conselheira do IMPLURB. 
 
8. DECISÃO N.º 343/16 – CMDU 
PROCESSO: 2015.00796.00824.0.004967 
INTERESSADO: JANETE DA SILVA VERAS 
PLEITO: APROVAÇÃO E LICENÇA RESIDENCIAL UNIFAMILIAR 
RELATOR: CONSELHEIRO REPRESENTANTE DO SINDUSCON 
À unanimidade, pelo PROVIMENTO PARCIAL, deferindo a Aprovação e 
Licença de Obra Residencial Unifamiliar, para o imóvel localizado na 
Rua 29, nº 1184 – PQ 10 de Novembro. 
O Parecer da DIAP nº 1997/2015, informa que a documentação está 
satisfatória e (a) quanto aos índices de uso e ocupação do solo, projetos 
arquitetônicos, complementares e outros: não atende a taxa de 
permeabilidade exigida por lei, visto que o referido parâmetro está 
diretamente ligado a questão dos afastamentos e o mesmo não interferem 
na ordem urbanística. Não atende quanto às vagas de estacionamento 
exigidas por Lei (03 vagas, projeto apresentando 02 vagas); de acordo com 
o interessado, trata-se de uma residência antiga. Diante da falta de prejuízo 
aos vizinhos vota-se pela flexibilização desses itens. 
O imóvel possui afastamentos laterais insatisfatórios e aberturas que 
comprometem a privacidade de terceiros, razão pela qual indicamos 
manter a elevação das mesmas com a altura mínima de 1,80m. Com 
relação ao afastamento dos fundos a requerente deverá preservar a 
privacidade alheia realizando o fechamento das aberturas, devendo ser 
registrado que qualquer outro tipo de alteração ou acréscimo na 
edificação que o mesmo obedeça rigorosamente os dispositivos da 
Legislação vigente não havendo, portanto qualquer possibilidade de 
nova flexibilização por parte deste conselho. 
 
9. DECISÃO N.º 344/16 – CMDU 
PROCESSO: 2016.00796.00824.0.001569 
INTERESSADO: GUIOMAR K N DE MOURA - ME 
PLEITO: CERTIDÃO DE INFORMAÇÃO TÉCNICA PARA USO DO SOLO 
RELATOR: CONSELHEIRO REPRESENTANTE DA FIEAM 
À unanimidade, pelo PROVIMENTO INTEGRAL, deferindo a Certidão de 
Informação Técnica para Uso do Solo, para o imóvel localizado na AV. 
Bispo Pedro Massa, 80 – Cidade Nova, pois, de acordo com Parecer 
283/16 da CTPCU, o imóvel localiza-se no SETOR 10 – Eixo de 
Atividades, com diretrizes de reforço a atividades existentes, 
principalmente às atividades comerciais, de serviços e industriais, 
compatíveis com uso residencial. 

O requerente apresentou vaga de carga e descarga e autorização da 
FOGÁS. 
Condicionado à apresentação de área de estacionamento, carga e 
descarga dentro dos limites do lote a ser confirmado pelo IMPLURB, e 
pagamento de outorga onerosa. 
 
10. DECISÃO N.º 345/16 – CMDU 
PROCESSO: 2016/00796/00824/0/000852 
INTERESSADO: EDUARDO DE SOUZA MATOS 
PLEITO: REGULARIZAÇÃO E HABITE-SE RESIDENCIAL UNIFAMILIAR 
RELATOR: CONSELHEIRO REPRESENTANTE DA CMM 
À unanimidade, pelo PROVIMENTO INTEGRAL do pleito, deferindo a 
Regularização e Habite-se residencial unifamiliar, para um imóvel 
localizado na Rua 02, QD/B, Lote 17, Cond. Res. PQ. Lusitano – Ramal 
do Luso – Tarumã Açu. 
Conforme análise da DIAP a documentação encontra-se satisfatória e 
quanto aos índices de uso e ocupação do solo, projetos arquitetônicos, 
complementares e outros, a análise apontou que não atende quanto à 
abertura mínima para a ventilação dos seguintes compartimentos – suíte 
máster, semis – suítes 01 e 02, banho suíte máster, banheiro semi-suíte 
e cozinha. Considerando que tais óbices afetam única e exclusivamente 
os moradores da residência e que não afetam as residências adjacentes 
e circunvizinhas, manifestamo-nos pela flexibilização quanto à abertura 
mínima para iluminação e ventilação dos itens supracitados. 
 
11. DECISÃO N.º 346/16 – CMDU 
PROCESSO: 2016/00796/00824/0/001621 
INTERESSADO: NEPONUCEMO E LIMA LTDA - ME 
PLEITO: CERTIDÃO DE INFORMAÇÃO TÉCNICA PARA USO DO SOLO 
RELATOR: CONSELHEIRA REPRESENTANTE DO IMPLURB 
À unanimidade, pelo PROVIMENTO INTEGRAL do pleito, deferindo a 
Certidão de Informação Técnica para Uso do Solo (CIT), para o 
funcionamento de ESCRITÓRIO DE REFERÊNCIA, para imóvel 
localizado na Rua Akita, nº 194, QD/E, Lote 11 – Loteamento 
Residencial Jardim Sumiré – PQ 10 de Novembro. 
A CTPCU em visita técnica ao local observou que o estabelecimento está 
localizado em um corredor urbano, que não há atendimento ao público no 
local e que possui 02 (duas) vagas de estacionamento, entendendo que o 
imóvel é adequado para a atividade de escritório, não havendo impacto no 
trânsito local podendo o entorno conviver com a atividade pretendida. 
Ante o exposto, em consonância com o Parecer da CTPCU somos 
favoráveis a alteração de uso do solo para ESCRITÓRIO DE 
REFERÊNCIA (Serviço Tipo 2) para as atividades pleiteadas 
considerando que o empreendimento atende a todos os requisitos nos 
termos da Lei nº 3.200, de 23 de outubro de 2015. 
Condicionar (i) ao pagamento de outorga onerosa; (ii) anuência de mais de 
50% dos moradores dos dois lados da via, numa extensão de 100m para 
cada lado a partir do lote em questão, a ser confirmado pelo IMPLURB. 
 
12. DECISÃO N.º 347/16 – CMDU 
PROCESSO: 2016.00796.00824.0.002162 
INTERESSADO: CARLOS RAIMUNDO ALVES PEREIRA 
PLEITO: DESMEMBRAMENTO 
RELATOR: CONSELHEIRA REPRESENTANTE DO IMPLURB 
À unanimidade, pelo PROVIMENTO INTEGRAL, deferindo o 
Desmembramento, para imóvel localizado na Rua João Gomes, nº 547, 
Loteamento Nascente das Águas Claras – Novo Aleixo, à consideração de 
que os lotes a desmembrar não causarão nenhum transtorno á vizinhança, 
aliado ao fato de possuir tipologia similar aos demais lotes do entorno. 
O projeto destina-se ao Desmembramento de 02 (dois) lotes com 
dimensões de 7,50m de frente por 30,00m de fundos perfazendo uma 
área de 225,00m² cada, entretanto, os lotes não atendem a testada 
mínima de 8,00m prevista por lei. 
 
13. DECISÃO N.º 348/16 – CMDU 
PROCESSO: 2015.00796.00824.0.002740 
INTERESSADO: PAULO NELSON FERNANDES DA ROCHA 
PLEITO: APROVAÇÃO E LICENÇA COMERCIAL 
RELATOR: CONSELHEIRO REPRESENTANTE DO SINTRACOMEC 
À unanimidade, pelo PROVIMENTO INTEGRAL, deferindo a Aprovação e 
Licença Comercial, na qual se destina construção de um bar e outro 
estabelecimento especializado em servir bebidas (Serviço Tipo 03), com dois 
pavimentos com um total de 186,80m², sendo a área do terreno de 185,43m², 
área de ocupação do terreno de 115,46m², inserida no SETOR 11 – Bairro 
Flores, Faixa Lindeira ao Corredor Sul/Norte, Segmento Centro. 
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Segmento informação da DIAP, o interessado atendeu todas as 
exigências, estando toda a documentação de forma satisfatória. Em 
análise a planta baixa verificou-se que a construção está localizada 
numa área com formato de ferro de engomar, dificultando o atendimento 
dos afastamentos frontais e laterais, bem como, as estruturas (colunas) 
já se encontram 100% concluída (registro fotográfico, fl.64) 
Mediante as fotos apresentadas e registros fotográficos do local, conclui-
se que o interessado pretende reformular o local de forma apresentável, 
oferecendo conforto e comodidade aos seus clientes, visto que, o 
entorno possui predominância para esse tipo de atividade. 
Face ao exposto, visto que o imóvel possui a devida Certidão nº 02802016, 
somos pela flexibilização quanto aos afastamentos: frontal e lateral. 
Condicionar (i) à comprovação de estacionamento; (ii) manter a 
volumetria existente em projeto e, em caso de futura alteração, adequar-
se a legislação vigente. 
 
14. DECISÃO N.º 349/16 – CMDU 
PROCESSO: 2014/796/824/06305 
INTERESSADO: DORIVAL DA SILVA CAMPOS 
PLEITO: REGULARIZAÇÃO E HABITE-SE RESIDENCIAL UNIFAMILIAR 
RELATOR: CONSELHEIRO REPRESENTANTE DO SINTRACOMEC 
Decidir, à unanimidade, pelo PROVIMENTO PARCIAL do recurso, 
deferindo a Regularização e Habite-se Residencial Unifamiliar, com três 
pavimentos, encontrando-se concluída, estando de acordo com o Projeto 
Arquitetônico apresentado (fls 20) 
Verifica-se que a construção está localizada numa área com formato de 
ferro de engomar, dificultando o atendimento dos afastamentos acima 
exigidos por lei (fls.16), sendo que o interessado mostrou-se interessado 
em sanar os demais itens. 
Condicionar o interessado a manter a volumetria apresentada no projeto 
e modificar o projeto para ambiente residencial, pois ainda está 
configurando como edificação comercial, retirando as placas de 
propaganda da faixada e à comprovação das vagas de estacionamento 
na quantidade exigida por lei, a ser confirmado pelo IMPLURB. 
 
15. DECISÃO N.º 350/16 – CMDU 
PROCESSO: 2014/796/824/02999 
INTERESSADO: ADRIANA DA COSTA ROCHA 
PLEITO: REGULARIZAÇÃO E HABITE-SE 
RELATOR: CONSELHEIRO REPRESENTANTE DO CREA 
Decidir, à unanimidade, pelo PROVIMENTO INTEGRAL do recurso, 
deferindo a Regularização e Habite-se com Inclusão de Atividade 
Industrial, ficando o imóvel localizado na AV. do Futuro, n 1565 – Tarumã. 
O Parecer do DIAP destaca que a mesma apresenta pendências 
documentais e referentes aos índices urbanísticos. 
Analisando as pendências verifica-se que as irregularidades apontadas 
não inviabilizam a flexibilização de algumas não conformidades. 
Condicionado (a) à apresentação do Auto de Vistoria do Corpo de 
Bombeiros para as atividades solicitadas; (b) à complementação da área 
permeável, (c) à adequação das vagas mínimas de estacionamento e (d) 
Renovação do Termo de Execução expedido pela MANAUSTRANS. 
ABSTENÇÃO da Conselheira do IMPLURB. 
 
16. DECISÃO N.º 351/16 – CMDU 
PROCESSO: 2015.00796.00824.0.002292 
INTERESSADO: SAMEL – SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO 
HOSPITALAR LTDA 
PLEITO: APROVAÇÃO E LICENÇA 
RELATOR: CONSELHEIRO REPRESENTANTE DO CREA 
À unanimidade, pelo PROVIMENTO PARCIAL, deferindo a Aprovação e 
Licença – Atividade – Serviço Tipo 02, para o imóvel localizado na AV. 
Joaquim Nabuco, 1666 - Centro. 
Trata-se de um empreendimento que prevê conservação da unidade 
histórica de 2° Grau na sua reforma e ampliação com parâmetros 
peculiares definidos para as unidades de preservação histórica, situado 
no SETOR 01 – SUBSETOR SÍTIO HISTÓRICO. 
Verificou-se que o empreendimento não atende quanto ao número de 
pavimentos, conforme legislação vigente Subsetor Sítio Histórico número 
máximo três (03) pavimentos, projeto apresentado são sete (07) 
pavimentos – Ao analisar o fato de que o imóvel se encontra no Sítio 
Histórico de Manaus, e numa detida análise nas legislações vigentes, 
segundo o Relator, existe respaldo necessário para a execução do 
projeto apresentado, com o amparo na LOMAM que institui o Sítio 
Histórico e ainda legisla quanto ao gabarito para o Sítio Histórico em 
nossa cidade, em seu Art. 235. 

Decide-se, assim, pela flexibilização quanto ao número de pavimentos, 
compreendendo que o imóvel que é lindeiro a AV. Joaquim Nabuco 
possui dois (02) pavimentos. 
Respeitando-se o CAMT poderá o responsável usufruir da Outorga do 
Direito de Construir, e a flexibilização quantos aos vãos de iluminação e 
ventilação voltados para os lotes vizinhos – pois na proposta executiva 
apresenta solução viável de instalação de brises metálicos fixos não 
prejudicando a privacidade de terceiros. 
Quanto aos afastamentos mínimos, que foi aplicado o anexo da Lei 
1838/2014 não se adotando a Resolução 001/2014 do CMDU, portanto, 
entendendo a função específica do projeto e compreendendo as suas 
particularidades decide-se pela flexibilização. 
Devem ser observados os demais itens do Parecer 503/2016 da DIAP: 
2.c,d,e,g e h. Quanto o item 2.h  ventilação dos apartamentos existe 
legislação específica e que não podem ter vãos maiores que possibilitem 
o risco de contaminação. 
Salienta-se a entrada em vigor do Decreto nº 3.302/2016 que retorna a 
Declaração de Compromisso e cita que, quando da aprovação do 
projeto, somente a planta de implantação e situação deve ser carimbada 
com a solicitação inicial, permanecendo as demais apenas com o 
carimbo de visado. 
Com relação às vagas de estacionamento, a SAMEL possui nas 
proximidades um imóvel de sua propriedade para 40 vagas com o 
objetivo de atender o seu complexo. 
Condicionando o pleito à apresentação da quantidade mínima de vagas 
exigidas conforme parecer DIAP e ao prévio pagamento das multas 
existentes decorrentes das ações fiscais. 
ABSTENÇÃO das Conselheira da PGM e ausência da Conselheira do 
IMPLURB. 
 
17. DECISÃO N.º 352/16 – CMDU 
PROCESSO: 2013/796/824/06056 
INTERESSADO: TOKA DA KAROL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 
LTDA (FORÇA CONSTRUTIVA) 
PLEITO: VIABILIDADE PARA PUBLICIDADE 
RELATOR: CONSELHEIRO REPRESENTANTE DO CREA 
Decidir, à unanimidade, pelo PROVIMENTO INTEGRAL do recurso, 
deferindo a de Viabilidade para Publicidade – Regularização dos Anos 
2014 e 2015, ficando o imóvel localizado na AV. Tancredo Neves, n° 
7278 – PQ. 10. 
Em 05/04/2016 a GEP emitiu despacho técnico n° 0381/2016 fl.72, na 
qual apresenta a situação atual dos engenhos publicitários instalados, 
onde observa-se que se tratam de adesivos na platibanda da loja e 
não letreiros publicitários como mencionado em levantamento anterior 
e ainda destacou que as placas de entrada e saída além de  
faixas promocionais que não estão sujeitas a licenciamento previsto 
em lei. 
Contudo ao analisar o quadro demonstrativo das quantidades de 
adesivos publicitários o qual menciona o quantitativo de seis (06) 
corretamente e suas dimensões, percebe-se que de forma equivocada 
cita-se uma dimensão a mais de 11,50m² totalizando sete (07) adesivos 
publicitários não demonstrados quando do levantamento “in loco”, sendo 
necessária a exclusão do quadro de cálculo. 
Assim sendo baseado nas informações constantes no processo em 
questão nos posicionamos pela VIABILIDADE PARA PUBLICIDADE - 
LICENÇA DE ADESIVOS PUBLICITÁRIOS para os elementos passíveis 
de cobrança e (a) que seja excluída da cobrança a placa não identificada 
de 11,50m², (b) que seja considerado o ano de 2016 para fins de cálculo 
a partir do término deste processo. 
Determinar o envio dos autos ao IMPLURB – GEP para as providências 
cabíveis, com cobrança dos anos anteriores e regularização do ano 
corrente. 
 
18. DECISÃO N.º 353/16 – CMDU 
PROCESSO: 2015/00796/00824/0/007724 
INTERESSADO: MARIA IVANILDE PAIVA DA SILVA 
PLEITO: APROVAÇÃO E LICENÇA PARA OBRA MULTIFAMILIAR 
RELATOR: CONSELHEIRO REPRESENTANTE DO CREA 
Decidir, à unanimidade, pelo PROVIMENTO PARCIAL do recurso, 
deferindo a Aprovação e Licença para Obra Multifamiliar, sendo um 
empreendimento de quatro (04) apartamentos com pavimento térreo 
com 103,40 m² e pavimento superior com 105,21m² totalizando uma 
área construída de 208,61m² em um terreno de 97,50m² com área 
regularizada de 42,25m², para o imóvel localizado na Rua Tiodolina 
Cordeiro n° 53, CJ. Eldorado – PQ 10 



 

Manaus, quinta-feira, 16 de junho de 2016 
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O empreendimento não atende quanto aos afastamentos frontais e laterais 
exigidos por lei, o alinhamento já consolidado de área e assinatura do 
carimbo de “área non aedificandi” somos pela flexibilização, uma vez que 
não há aberturas para os lotes vizinhos. O requerente 
deverá indicar vagas de estacionamento e apresentar área permeável. 
Deve ser registrado que caso haja futuras alterações a legislação deverá 
ser obedecida. 
 
19. DECISÃO N.º 354/16 – CMDU 
PROCESSO: 2013/00796/00824/0/004476 
INTERESSADO: NUTRE NORTE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA – EPP 
PLEITO: REGULARIZAÇÃO DE ENGENHOS PUBLICITÁRIOS 
RELATOR: CONSELHEIRO REPRESENTANTE DA CDL 
Decidir, à unanimidade, pelo PROVIMENTO INTEGRAL do recurso, 
deferindo a de Regularização de Engenhos Publicitário, possui Alvará de 
Licença da Prefeitura de Manaus (fl.50) para exercer atividade de 
EXPOSIÇÃO DE ENGENHO PUBLICITÁRIO composta de uma placa 
iluminada de uma face com área de 5,50m², anterior ao Decreto Municipal 
vigente n° 2.754 de 05 de maio de 2014 que dispõe sobre os novos 
parâmetros para comunicação Visual Urbana do Corredor Urbano Sul/Norte, 
segmento Sul da Cidade de Manaus, neste caso específico o engenho 
publicitário deveria, conforme novo Decreto, possuir área de exposição de 
2,00m². 
Verifica-se que a placa objeto desta lide, não causa poluição visual, não 
causa risco à segurança da população não impede a livre circulação dos 
pedestres e os equipamentos nela utilizados, não interferem na visibilidade e 
não desvirtuam as características da ambiência local, e finaliza alegando que 
não existe obste relevante para a permanência da atual placa utilizada. 
 

20. DECISÃO N.º 355/16 – CMDU 
PROCESSO: 2015/00796/00824/0/003917 
INTERESSADO: RAIMUNDA NONATA MARCOLINO COUTINHO 
PLEITO: APROVAÇÃO E LICENÇA UNIFAMILIAR 
RELATOR: CONSELHEIRO REPRESENTANTE DO CDL 
À unanimidade, pelo PROVIMENTO INTEGRAL do recurso, deferindo a 
Aprovação e Licença Unifamiliar, constituída de dois pavimentos, com 
área construída de 399,19m², área de acréscimo a aprovar e licenciar 
12,98m², área total de construção 412,17m² (pavimento térreo 250,49m² 
+ pavimento superior 161,68m²) em um lote de 244m², localizado à Rua 
Dom João de Souza Lima, n° 11 – São Jorge. 
No exame aos autos e após realização “in loco” à edificação, somos pelo 
deferimento do pleito, pois, de fato, as edificações existentes em ambos 
os lados da Rua Dom João de Souza Lima, seguem o mesmo padrão 
(não obedecem aos afastamentos) e são todas construções antigas. 
Ressaltamos que apesar da inobservância do afastamento frontal de 
todas as casas, existe passeio público de aproximadamente 1,20m de 
largura, livre de obstáculos. 
Condicionar a assinatura de carimbo de ÁREA NON AEDIFICANDI 
ABSTENÇÃO da Conselheira do IMPLURB. 
 

21.  DECISÃO N.º 356/16 – CMDU 
PROCESSO: 2016/00796/00824/0/001099 
INTERESSADO: GILVANA ANDRADE PRINTES 
PLEITO:  CERTIDÃO DE INFORMAÇÃO TÉCNICA PARA USO DO SOLO 
RELATOR: CONSELHEIRO REPRESENTANTE DO ANAUSTRANS 
À unanimidade, pelo IMPROVIMENTO do recurso, indeferindo a Certidão de 
Informação Técnica para Uso do Solo, referente às atividades de Transporte 
Rodoviário de Carga, exceto Produtos Perigosos e Mudanças, Intermunicipal, 
Interestadual e Internacional (Serviço Tipo 4) e Transporte Marítimo de Longo 
Curso (Serviço Tipo 4), para imóvel localizado na Rua Uirapuru, n° 352, QD 
32, Lote 03 – Cidade de Deus. 
Em consonância com a CTPCU que se manifestou desfavorável à 
alteração do Uso do Solo para as atividades pleiteadas, pois a Certidão 
n° 40352013 refere-se a outro endereço e, quanto a Certidão n° 005548 
foi para atividade de limpeza em prédios e domicílio, ou seja, para outras 
atividades, diferentes das ora solicitadas, as quais que causariam 
transtornos no trânsito e incômodo à vizinhança, aonde predomina o uso 
residencial (fls.35 e 36). 
 

22. DECISÃO N.º 357/16 – CMDU 
PROCESSO: 2016/00796/00824/0/001600 
INTERESSADO: DAYANE LOPES DE LIMA 
PLEITO:  CERTIDÃO DE INFORMAÇÃO TÉCNICA PARA USO DO SOLO 
RELATOR: CONSELHEIRO REPRESENTANTE DO CAU 
À unanimidade, pelo PROVIMENTO INTEGRAL do recurso, deferindo a 
Certidão de Informação Técnica para Uso do Solo, para Atividades de 

Escritório de Limpeza em Prédio e em Domicílios (Comercial – Tipo 1) 
sem nenhum tipo de depósito de material de limpeza. 
O uso solicitado não é permitido para o local, considerando que o lote foi 
definido para uso residencial. O requerente afirma que apenas utilizará 
para atividades de Escritório, sem impactos na vizinhança e sem 
armazenamento de quaisquer produtos. 
Pelo exposto somos pelo deferimento do pleito, condicionando (i) ao 
pagamento de Outorga Onerosa, (ii) à anuência dos moradores vizinhos 
imediatos ao referido imóvel, nos termos do Art. 99 do Plano Diretor, na 
mesma rua e, ainda, (iii) sob o registro de não armazenar nenhum 
produto a ser utilizado nos serviços prestados, sob pena de 
cancelamento da referida concessão e do Alvará de Funcionamento. 
 
23. DECISÃO N.º 358/16 – CMDU 
PROCESSO: 2012/796/824/003648 
INTERESSADO: PEARGE EMPREENDIMENTOS LTDA 
PLEITO: MEDIDA COMPENSATÓRIA 
RELATOR: PRESIDENTE DO CMDU 
Decidir, à unanimidade, pelo PROVIMENTO INTEGRAL da 
manifestação do Presidente do CMDU, atendendo ao pedido da 
empresa para recolhimento ao Fundo Municipal de Desenvolvimento 
Urbano – FMDU, no valor de R$ 95.359,26 (Noventa e cinco mil, 
trezentos e cinqüenta e nove reais e vinte e seis centavos) devidos a 
título de medida compensatória. 

 
 
 
 
 

EXTRATO DAS DECISÕES DA REUNIÃO ORDINÁRIA 
17ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO DIA 04.05.16 

 
1.  DECISÃO N.º 359/16 – CMDU 
PROCESSO: 2015.00796.00824.0.008114 
INTERESSADO: JULIETA DELFINA LACERDA DE MENEZES 
PLEITO: APROVAÇÃO E LICENÇA 
RELATOR: CONSELHEIRO REPRESENTANTE DA PGM 
À unanimidade, pelo PROVIMENTO PARCIAL, do recurso apresentado 
pela Requerente, deferindo a expedição de novo alvará de construção 
referente à Aprovação e Licença Unifamiliar de uma edícula no imóvel 
localizado nesta cidade à Rua Camapuã, casa 15, Condomínio 
Residencial Ephigênio Salles – Aleixo, devendo o muro limítrofe de 
fundos obedecer à altura máxima de 4,00m (quatro). 
O processo fora votado anteriormente, decidindo-se, em 02/03/2016: (a) 
ratificar a revogação do Alvará de Construção outrora expedido em favor 
da interessada; (b) condicionar a continuidade/regularização da obra à 
adequação do projeto e da altura máxima do muro divisório de fundos a 
4,00 metros; 
Em razão de entender como fato novo a questão do desnível do terreno, 
o processo foi convertido em Diligência. Após inspeção no local, a 
equipe técnica do IMPLURB esclareceu: 1) que existe desnível do lote 
em relação à rua, de 1,55 metros do local em que se encontra a edícula; 
2) que a edícula pode ser considerada como parcialmente em subsolo, 
ainda sim limitada a uma altura máxima de 4,00 metros, independente 
do desnível do terreno onde está situada. 
Não existem dúvidas de que o terreno da requerente apresenta um 
desnível que salta aos olhos, fato atestado inclusive pessoalmente pelo 
Relator. Assim, entende o colegiado pela manutenção da exegese do 
art. 82 da Lei Complementar nº 03/2014, qual seja, de que a altura deve 
ser computada a partir do nível do solo do imóvel da requerente, onde 
está sendo implantada a edícula. 
Assim manifesta-se o Conselho pelo deferimento parcial da pretensão 
deduzida em sede recursal, acompanhando o voto do relator, nos 
seguintes termos: (a) rechaçar a tese de cerceamento de defesa; (b) 
mantém-se o entendimento de ratificar a revogação do Alvará de 
Construção outrora expedido em favor da interessada e condicionar a 
continuidade/regularização da obra à adequação do projeto e da altura 
máxima da edícula a 4,00 metros de fundos da edícula a 4,00 metros, 
conforme aceito pela requerente, em manifestação de seus representantes 
na presente reunião. 



 

Manaus, quinta-feira, 16 de junho de 2016 
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2. DECISÃO N.º 360/16 – CMDU 
PROCESSO: 2013/796/824/06810 
INTERESSADO: BRASIL NORTE BEBIDAS LTDA 
PLEITO: VIABILIDADE PARA PUBLICIDADE 
RELATOR: CONSELHEIRO REPRESENTANTE DA PGM 
Pelo IMPROVIMENTO do recurso, indeferindo os recursos interpostos 
pela empresa em face da decisão que opinou pela legitimidade dos 
autos de infração lavrados contra a mesma  em virtude da irregularidade 
de engenhos publicitários. 
O Despacho técnico nº 2319/2015 – GEP/IMPLURB informou que a 
empresa não adotou as medidas necessárias às adequações dos 
engenhos publicitários, nos termos da Lei nº 05/2014. 
Desta feita, somos pelo improvimento total dos recursos administrativos 
interpostos, uma vez que os mesmos se limitam a afirmar que “foram 
tomadas todas as providências cabíveis para a regularização e 
licenciamento” dos engenhos, sem, no entanto, fazer qualquer 
comprovação do alegado, razão pela qual devem ser mantidos os autos 
de infração que foram legitimamente lavrados. 
 
3. DECISÃO N.º 361/16 – CMDU 
PROCESSO: 2016.00796.00824.0.005412 
INTERESSADO: KADIA ENEIDA SANTOS DA SILVA 
PLEITO: APROVAÇÃO E LICENÇA REGULARIZAÇÃO 
RELATOR: CONSELHEIRO REPRESENTANTE DO SINDUSCON 
À unanimidade, pelo PROVIMENTO INTEGRAL, deferindo a Aprovação 
e Licença Residencial Unifamiliar, ficando o imóvel localizado na Rua 
São João, nº 04 Qd. T, Conjunto Habitacional Flores II - Alvorada. 
A GLT, através de vistoria “in loco” constatou que a obra de reforma do 
existente e o acréscimo ainda não foram iniciados. A DIAP emitiu Parecer nº 
398/2016 na qual destaca que quanto a documentação encontra-se 
satisfatória e quanto aos índices urbanísticos não atende quanto ao 
afastamento de fundos da edificação, visto delimitação em planta de situação 
e localização – nessa situação somos pela flexibilização desse parâmetro em 
razão da inexistência de aberturas no limite do lote. 
Decide-se pela flexibilização da Aprovação e Licença Residencial 
Unifamiliar, de acordo com o projeto apresentado, observando a 
condicionante de que a interessada deverá seguir rigorosamente o 
projeto apresentado e em futuras alterações terá que seguir as regras 
estabelecidas no Plano Diretor vigente. 
 
4. DECISÃO N.º 362/16 – CMDU 
PROCESSO: 2016/00796/00824/0/002655 
INTERESSADO: PATRÍCIA PRESTES PEDROSA 
PLEITO: CERTIDÃO DE INFORMAÇÃO TÉCNICA PARA USO DO 
SOLO 
RELATOR: CONSELHEIRO REPRESENTANTE DA CMM 
À unanimidade, pelo PROVIMENTO INTEGRAL do pleito, deferindo a 
Certidão de Informação Técnica para Uso do Solo (CIT), para o imóvel 
localizado no Setor 11, Eixo de Atividades Avenida Maneca Marques, nº 
1840, CJ. Castelo Branco – PQ10. 
A CTPCU manifestou-se favorável à alteração de uso do solo, visto que 
não há obras no local e o uso do entorno já é bastante diversificado. 
Ademais, dispensou o termo de anuência dos moradores do entorno por 
se tratar de um Eixo de Atividades. 
Ante o exposto, o conselho é favorável à alteração do uso do solo para 
as atividades supracitadas, mediante ao pagamento da outorga onerosa, 
devendo ainda constar na Certidão que Atividade Industrial Tipo 3 
somente será possível com a apresentação do Estudo de Impacto de 
Vizinhança devidamente aprovado pelo IMPLURB quando do 
licenciamento da obra. 
 
5. DECISÃO N.º 363/16 – CMDU 
PROCESSO: 2016/00796/00824/0/001270 
INTERESSADO: MARILENE SOARES LEÃO 
PLEITO: CERTIDÃO DE INFORMAÇÃO TÉCNICA PARA USO DO 
RELATOR: CONSELHEIRO REPRESENTANTE DA CMM 
À unanimidade, pelo PROVIMENTO INTEGRAL do pleito, deferindo a 
Certidão de Informação Técnica para Uso do Solo (CIT), para o imóvel 
localizado na Rua Emiliano de Souza, nº 100, LT JD. Mauá - Mauazinho. 
O imóvel está situado no Setor 07 (Bairro Mauazinho), parâmetros permitidos: 
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; usos permitidos: residencial unifamiliar e multifamiliar; 
comercial; serviço; industrial de médio impacto; atividades permitidas: tipo 1, 

tipo 2, tipo 3 e tipo 4** (** exceto para o uso industrial). Os usos solicitados 
para o local não são permitidos, considerando que o lote foi aprovado para 
uso residencial. 
Acompanha-se o Parecer da CTPCU, sendo favorável à alteração de 
uso do solo, mediante o pagamento da outorga onerosa e desobstrução 
do passeio público, uma vez que foi edificada uma cobertura no mesmo. 
 
6. DECISÃO N.º 364/16 – CMDU 
PROCESSO: 2016/00796/00824/0/002267 
INTERESSADO: ALMEIDA’S COMÉRCIO DE PRODUTOS 
ALIMENTÍCIOS LTDA 
PLEITO: CERTIDÃO DE INFORMAÇÃO TÉCNICA PARA USO DO 
SOLO 
RELATOR: CONSELHEIRA REPRESENTANTE DA SEMINF 
À unanimidade, pelo IMPROVIMENTO do pleito, indeferindo a Certidão 
de Informação Técnica para Uso do Solo (CIT), para o imóvel localizado 
na Rua Lourenço Pontes, CJ. Residencial Belvedere – Bairro Planalto, 
entendendo-se tratar-se de Atividades Atacadistas, as quais não são de 
apoio específico aos moradores do Conjunto Residencial e, portanto, de 
estímulo à conversão do uso residencial em outros usos não aprovados, 
para aquele conjunto, aliado ao fato 
de que a empresa não demonstra, com clareza, a área destinada à 
execução dos serviços de carga e, ou descarga de mercadorias sem, 
contudo, fazer uso do passeio público da via. 
A CTPCU levando em consideração, sobretudo, que o uso residencial da 
via se mantém preservado pela maioria dos imóveis ali implantados e 
que os serviços executados pela empresa não a caracterizam como um 
ESCRITÓRIO DE CONTATOS compartilhado com o uso residencial 
manifestou-se pelo indeferimento. 
 
7. DECISÃO N.º 365/16 – CMDU 
PROCESSO: 2016.00796.00824.0.001775 
INTERESSADO: CHOCOBIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 
PRODUTOS ALIMENTÍCIOS 
PLEITO: CERTIDÃO DE INFORMAÇÃO TÉCNICA PARA USO DO 
SOLO. 
RELATOR: CONSELHEIRO REPRESENTANTE DO SINTRACOMEC 
À unanimidade, pelo PROVIMENTO INTEGRAL, deferindo a Certidão de 
Informação Técnica para Uso do Solo, para imóvel localizado nesta 
cidade Av. Cosme Ferreira, nº 8045 – Gilberto Mendes. 
O imóvel está localizado no Setor 09, Corredor Urbano Aleixo. 
Seguimento São José, onde são permitidas as atividades 1,2,3 e 4 
(exceto para uso industrial). 
A empresa comprovou que participa desde 2014 do programa de 
incubação de empresas do Instituto Federal de Educação Ciência e 
Tecnologia – IFAM, cujo objetivo é apoiar empresas de alunos e ex-
alunos a estabilizarem-se no mercado, criar produtos a partir de 
pesquisas com apoio de professores e alunos. Apesar das empresas 
serem classificadas como Industrial Tipo 03 e 4, trata-se de uma 
microempresa que produz vinhos de açaí e cerveja de cupuaçu em 
panelas de 30 litros. Utiliza-se de um espaço de 98m². 
Considerando que se trata de uma microempresa, operando em imóvel 
pertencente ao IFAM, conforme Termo aditivo de fls.16 e Contrato Social 
e CNPJ anexos, dispensa-se o pagamento da outorga onerosa, tendo 
em vista que tais atividades serão exercidas em caráter pré-operacional, 
sem produção considerável devido o porte do empreendimento. 
 
8. DECISÃO N.º 366/16 – CMDU 
PROCESSO: 2016/00796/00824/0/002239 
INTERESSADO: LORENE AMAZONAS COMÉRCIO DE SUCATA DE 
METAIS LTDA 
PLEITO: CERTIDÃO DE INFORMAÇÃO TÉCNICA PARA USO DO SOLO 
RELATOR: CONSELHEIRO REPRESENTANTE DO CREA 
À unanimidade, pelo PROVIMENTO INTEGRAL do pleito, deferindo a 
Certidão de Informação Técnica para Uso do Solo (CIT), com a 
finalidade de estabelecer a Atividade de COMÉRCIO ATACADISTA DE 
RESÍDUOS E SUCATAS METÁLICAS (Atividade Comercial – Tipo 04), 
para o imóvel localizado na Rua Marrocos, nº 452 – Flores. 
Em análise ao processo produtivo da atividade requerida se observou que a 
mesma se restringe à descaracterização dos resíduos eletrônicos, 
especificamente placas de circuitos impressos com componentes, através de 
triagem, trituração e armazenamento de big bag, destacando, ainda que o 
modelo adotado faça parte da cadeia produtiva de logística reversa de 
resíduos impostas pela política nacional de resíduos sólidos, além de 
observar ser uma atividade industrial de baixo impacto e pequeno porte. 
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Assim sendo, em discordância ao Parecer da CTPCU nos posicionamos 
pelo deferimento do pleito para a Atividade pleiteada com o pagamento 
da outorga onerosa e que conste na CERTIDÃO que se detectado o 
funcionamento de qualquer outra atividade diferente da solicitada acima 
ou ainda houver a geração de transtornos ao entorno imediato, a referida 
certidão perderá imediatamente seus efeitos e, por conseguinte, o 
cancelamento do Alvará de Funcionamento. 
Condicionar à confirmação da anuência da vizinhança já apresentada. 
ABSTENÇÃO do Conselheiro da PGM. 
 
9. DECISÃO N.º 367/16 – CMDU 
PROCESSO: 2015.00796.00824.0.001726 
INTERESSADO: KLAUSENNER ROBERTSON DE SOUZA 
PLEITO: APROVAÇÃO E LICENÇA COMERCIAL 
RELATOR: CONSELHEIRO REPRESENTANTE DA SEMEF 
À unanimidade, pelo PROVIMENTO INTEGRAL, deferindo a Aprovação 
e Licença Comercial, para ATIVIDADE de Desenvolvimento de 
Programas de Computador sob Encomenda (Serviço Tipo 2) no imóvel 
localizado nesta cidade à Rua Heisei, nº 11, QD-B Lote 15 – Jardim 
Sumiré – PQ.10 
A CTPCU, às fls. 62-64, manifestou-se favorável a alteração do uso para 
a atividade acima descrita, com cobrança de outorga onerosa e anuência 
de mais de 50% dos moradores dos dois lados das Ruas Heisei (Rua 
Belém) e Saka (Rua VII), numa extensão de 100m para cada lado, a 
partir do lote em análise. 
Ante o exposto, acolhemos o Parecer da CTPCU, com as condicionantes 
de pagamento de outorga onerosa e anuência de 50% dos moradores 
das ruas Heisei e Saka, numa extensão de 100 metros dos dois lados da 
via, nos termos do Plano Diretor. 
 
10. DECISÃO N.º 368/16 – CMDU 
PROCESSO: 2016.00796.00824.0.001369 
INTERESSADO: PROVISA CORRETORA DE SEGURO LTDA 
PLEITO: APROVAÇÃO E LICENÇA PARA CONSTRUIR 
RELATOR: CONSELHEIRO REPRESENTANTE DO CAU 
À unanimidade, pelo PROVIMENTO INTEGRAL, deferindo a Aprovação 
e Licença para Construção de Imóvel Comercial. O imóvel localiza-se em 
área onde os afastamentos frontais exigidos são de 5 metros, porém se 
encontra no Corredor Urbano na Av. Jacyra Reis e o afastamento frontal 
exigido para o local é de 8,00m, no entanto o lote é relativamente 
pequeno e, segundo o requerente, a aplicação do afastamento de 8,00m 
inviabiliza o empreendimento e, em geral, os afastamentos de 
edificações recentes e demais consolidadas não observam esse 
afastamento mínimo. Considerou, ainda, que o Projeto Arquitetônico 
obedece aos demais parâmetros urbanísticos, inclusive de 
estacionamento. 
2. Pelo exposto, decide-se pelo deferimento do pleito considerando que 
a Av. Jacira Reis tem relativa compatível caixa viária e não há previsão 
de alargamento, não há impactos relevantes na flexibilização. 
Condicionado à assinatura de carimbo de “ÁREA NON AEDIFICANDI. 

 
 
 
 

EXTRATO DAS DECISÕES DA REUNIÃO ORDINÁRIA 
18ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO DIA 11.05.16 

 
1.  DECISÃO N.º 369/16 – CMDU 
PROCESSO: 2016/00796/00824/0/002891 
INTERESSADO: C GALATI EIRELI - EPP 
PLEITO: CERTIDÃO DE INFORMAÇÃO TÉCNICA PARA USO DO SOLO 
RELATOR: CONSELHEIRO REPRESENTANTE DA PGM 
À unanimidade, pelo PROVIMENTO INTEGRAL do pleito, deferindo a 
Certidão de Informação Técnica para Uso do Solo (CIT), para Atividade 
de COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM 
GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO 
ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (COMERCIAL TIPO 03), 
COMÉRCIO VAREJISTA DE DOCES, BALAS, BOMBONS E 
SEMELHANTES (COMERCIAL TIPO 01) no endereço localizado na Rua 
Manoel Marques de Souza, nº 72, CJ. Castelo Branco – PQ10. 

O imóvel se localiza no SETOR 11, BAIRRO PARQUE 10, 
LOTEAMENTO CASTELO BRANCO, já tendo, segundo a GIT (fl.23), 
sido objeto de alteração de uso deferida pelo CMDU para atividades 
COMERCIAL TIPO 03 e 02. 
A CTPCU manifestou-se favorável ao pleito, considerando já ter sido o 
uso do imóvel alterado anteriormente por decisão do CMDU. 
Ante o exposto, o conselho é favorável à alteração do uso do solo para 
as atividades requeridas, sem a cobrança da outorga onerosa. 
 
2. DECISÃO N.º 370/16 – CMDU 
PROCESSO: 2016.00796.00824.0.002890 
INTERESSADO: PAULO ROBERTO CARVALHO FILIZZOLA 
PLEITO: CERTIDÃO DE INFORMAÇÃO TÉCNICA PARA USO DO SOLO 
RELATOR: CONSELHEIRA REPRESENTANTE DA SEMMAS 
À unanimidade, pelo PROVIMENTO INTEGRAL, para o funcionamento 
das ATIVIDADES DE FISIOTERAPIA – (SERVIÇO TIPO 01) E 
ATIVIDADES DE ESTÉTICA (SERVIÇO TIPO 01), no endereço 
localizado no SETOR 11 – Bairro Parque Dez de Novembro – onde são 
permitidas atividades Tipo 01, 02**e 03*** (** exceto para uso industrial e 
*** exceto para uso industrial e comércio atacadista) 
Em análise ao processo a CTPCU foi favorável a alteração do uso do 
solo mediante a cobrança da outorga onerosa e apresentação da 
anuência dos moradores da Rua Alfredo Monteiro até 100m de distância 
dos dois lados da via, a ser confirmado pelo IMPLURB. 
Conforme fotos anexas ao processo e informações apresentadas pelo 
interessado, verifica-se que o entorno já há outras atividades similares a 
do interessado e o uso é permitido. 
Diante do exposto, acompanha-se o Parecer da CTPCU, sendo 
favorável à alteração de uso do solo, mediante o pagamento da outorga 
onerosa e apresentação da anuência dos moradores Rua Alfredo 
Monteiro até 100m de distância dos dois lados da via, a ser confirmado 
pelo IMPLURB. 
 
3. DECISÃO N.º 371/16 – CMDU 
PROCESSO: 2016.00796.00824.0.001612 
INTERESSADO: MARIO DA SILVA BARBOSA - ME 
PLEITO: CERTIDÃO DE INFORMAÇÃO TÉCNICA PARA USO DO SOLO 
RELATOR: CONSELHEIRA REPRESENTANTE DA SEMMAS 
À unanimidade, pelo PROVIMENTO INTEGRAL, para o funcionamento 
das ATIVIDADES COMÉRCIO VAREJISTA LIQUEFEITO DE PETRÓLEO 
(COMERCIAL TIPO 02); COMÉRCIO VAREJISTA DE 
HORTIFRUTIGRANJEIROS (COMERCIAL TIPO 02); COMÉRCIO 
VAREJISTA DE BEBIDAS (COMERCIAL TIPO 03); COMÉRCIO 
VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA 
DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, SUPERMERCADOS (COMERCIAL 
TIPO 04), no endereço localizado no SETOR 05 – Bairro Japiim – onde 
são permitidas atividades Tipo 01,02 e 03** (** exceto para uso industrial) 
Segundo informações da GPS (fl.23) o lote está inserido na área 
comercial de loteamento 31 de março, aprovado. 
Conforme fotos anexas ao processo e informações apresentadas pelo 
interessado, verifica-se que o lote é ocupado por empreendimento com 
infraestrutura de minimercado, com área de uso inferior a 300m², de 
acordo com a Lei 1838/2014 – Normas de uso e ocupação do solo. 
Diante do exposto, acompanha-se o Parecer da CTPCU, sendo 
favorável à alteração de uso do solo para a atividade de Comércio 
Varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos 
alimentícios – supermercado (COMERCIAL TIPO 04), podendo a CIT ser 
expedida para as demais atividades solicitadas que são permitidas para 
o lote em área comercial, em questão. Sem pagamento de outorga. 
 
4. DECISÃO N.º 372/16 – CMDU 
PROCESSO: 2015.00796.00824.0.008220 
INTERESSADO: ERISMAR NUNES DE OLIVEIRA 
PLEITO: DESMEMBRAMENTO 
RELATOR: CONSELHEIRA REPRESENTANTE DA SEMMAS 
À unanimidade, pelo PROVIMENTO INTEGRAL, para o 
DESMEMBRAMENTO no endereço localizado no SETOR 014 – Bairro 
Alvorada. 
Segundo informações da GPS (fls. 57-58) o processo encontra-se 
satisfatório quanto a documentação. No entanto, quanto aos índices 
urbanísticos os lotes a desmembrar, casa 15ª E 15B, apresentam 
testada de 7,25m e 7,75m, respectivamente, não atendendo a testada 
mínima exigida, bem como os lotes a serem desmembrados apresentam 
área mínima inferior ao determinado, com 142,83m² a casa 15A, 
124,50m² a casa 15B e 152,72m² o lote remanescente. 
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O interessado solicitou flexibilização das testadas e áreas do lote, 
justificando que paga o IPTU para cada lote separadamente e que o 
imóvel possui Habite-se. 
Diante do exposto, somos favoráveis ao desmembramento, visto que os 
lotes estão ocupados pelas unidades habitacionais independentes, com 
testada para logradouro público, devendo seguir os parâmetros da 
legislação em caso de regularização e Habite-se de cada imóvel. 
Não serão flexibilizados novos índices urbanísticos para as edificações. 
 
5. DECISÃO N.º 373/16 – CMDU 
PROCESSO: 2016.00796.00824.0.002062 
INTERESSADO: ALCINEIDE DE OLIVEIRA BRAGA - ME 
PLEITO: CERTIDÃO DE INFORMAÇÃO TÉCNICA PARA USO DO SOLO 
RELATOR: CONSELHEIRO REPRESENTANTE DA FIEAM 
À unanimidade, pelo IMPROVIMENTO, para o funcionamento das 
ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL – PRÉ ESCOLA (SERVIÇO TIPO 
02) E ENSINO FUNDAMENTAL (SERVIÇO TIPO 03), no endereço 
localizado à Rua Clementino de Jesus, nº 20 quadra 528, núcleo 21, 
Etapa 5 – Bairro Novo Aleixo. 
De acordo com Parecer 313/16 da CTPCU, o imóvel localiza-se no 
SETOR 10 – Bairro Novo Aleixo, onde as atividades permitidas são Tipo 
1 e 3** (exceto para uso industrial). A GIT informou ainda que, os usos 
solicitados não são permitidos, por estar localizado em loteamento 
residencial, inserido no loteamento Conjunto Residencial Cidade Nova V, 
tornado o pleito inviável. 
Analisando os autos, fotos do local, o Conselho entende não ser possível 
a alteração de uso do solo, pelo fato do entorno ser predominantemente 
residencial e por não possuir estrutura física adequada para o 
desenvolvimento das atividades. Apesar da existência de 
estacionamento é obrigatório a previsão de estacionamento para 
funcionários, no mínimo, acrescidos 10% ao total de vagas necessárias, 
bem como de baia para embarque e desembarque de passageiros 
dentro dos limites do lote e existência de área livre externa de recreação, 
arborizada, com área proporcional à capacidade prevista do 
estabelecimento, nunca inferior a 50m². Assim sendo, o Conselho é 
desfavorável à alteração de uso para as atividades requeridas. 
 
6. DECISÃO N.º 374/16 – CMDU 
PROCESSO: 2016/00796/00824/0/002027 
INTERESSADO: ULISSES MOTTA LOPES JÚNIOR 
PLEITO: CERTIDÃO DE INFORMAÇÃO TÉCNICA PARA USO DO SOLO 
RELATOR: CONSELHEIRA REPRESENTANTE DA SEMINF 
À unanimidade, pelo PROVIMENTO INTEGRAL do pleito, deferindo a 
Certidão de Informação Técnica para Uso do Solo (CIT), objetivando 
empreender-se com a Atividade de Odontologia, para o imóvel localizado 
na Rua Vinícios de Souza Lima, nº 351 – CJ. Castelo Branco – PQ 10. 
A atividade proposta se classifica em SERVIÇO TIPO 2 e é permitida 
para o correspondente Setor Urbano 11 – Bairro PQ 10 de Novembro. 
Entretanto, o pleito fora indeferido pelo IMPLURB em razão do imóvel ter 
aprovação para o uso residencial do Conjunto Habitacional Castelo 
Branco. 
O interessado esclareceu que recebe seus clientes, em conformidade 
com os contatos prévios, para definir o dia e hora dos respectivos 
atendimentos, portanto, sem tempo de espera que possa comprometer o 
andamento dos compromissos de ambas as partes. 
Nesses termos trata-se da regularização de um Consultório 
Odontológico, com disponibilidade de vagas de estacionamento de 
veículos, que atendem, a contento, a demanda de veículos prevista, 
decidimos pelo deferimento e justificado pela Comissão Técnica. 
 
7. DECISÃO N.º 375/16 – CMDU 
PROCESSO: 2015/00796/00824/0/001956 
INTERESSADO: I.G INDÚSTRIA DE EMBALAGENS PLÁSTICAS LTDA 
PLEITO: APROVAÇÃO DE PROJETOS SEM LICENÇA 
RELATOR: CONSELHEIRA REPRESENTANTE DA SEMINF 
À unanimidade, pelo PROVIMENTO INTEGRAL, deferindo a Aprovação 
e Projetos sem Licenciamento, solicitando Aprovação de Projeto para 
edificar o prédio de uma “indústria de fabricação de fios, cabos e 
condutores isolados” no lote localizado na Rua Beija Flor Vermelho do 
Loteamento Residencial, aprovado e denominado como Chácara Parque 
Tropical – Bairro Tarumã. 
Ante a análise da DIAP e à consideração da decisão de indeferimento, 
quanto à mudança do uso do referido imóvel, a empresa apresentou o 
correspondente Estudo de Impacto de Vizinhança – EIV, o qual, fora 
devidamente analisado pela Comissão Técnica, destacando em suas 

considerações finais, que a Rua Beija Flor Vermelho é um Eixo de Atividades, 
com usos implantados semelhantes aos solicitados pela requerente, 
entendendo, assim, que não haverá geração de impactos maiores ao local, 
uma vez que o projeto se apresenta com soluções que amenizam eventuais 
problemas ao entorno do empreendimento, ou seja, oferece vagas para 
estacionamento de veículos em número superior ao mínimo exigido, dotados 
de área para manobras de veículos na área interna do lote, como prevê a 
construção de Estação de Tratamento de Esgoto – ETE, Rede de Drenagem 
e outros, manifestando-se, ao final, com parecer favorável. 
Pelo exposto e, entendendo que a empresa reformulou sua proposta 
inicial, de Aprovação de Projeto, para se empreender com nove (09) 
atividades industriais e quatro (04) comerciais, de classificação Tipo 5, 4, 
3 ou 2, para, apenas, uma (01) atividade INDUSTRIAL TIPO 05 – 
FABRICAÇÃO DE FIOS CABOS E CONDUTORES ELÉTRICOS 
ISOLADOS, compatível com outras já estabelecidas  no mesmo Eixo de 
Atividades, e que a proposta arquitetônica não se caracteriza como 
geradora de inconvenientes à vizinhança ou ao trânsito de veículos na 
correspondente via, o Conselho é favorável pela APROVAÇÃO DO 
PROJETO ARQUITETÔNICO apresentado, objetivando a implantação 
da atividade industrial de FABRICAÇÃO DE FIOS, CABOS E 
CONDUTORES ELÉTRICOS ISOLADOS, classificada em Industrial Tipo 
05, mediante o pagamento da correspondente outorga onerosa, 
estimada pela CTPCU no valor de R$ 9.669,91 e da apresentação do 
Licenciamento Ambiental. 
 
8. DECISÃO N.º 376/16 – CMDU 
PROCESSO: 2015/00796/00824/0/001504 
INTERESSADO: EVA MARIA CAVALCANTE DUARTE 
PLEITO: DESMEMBRAMENTO 
RELATOR: CONSELHEIRA REPRESENTANTE DO IMPLURB 
Pelo IMPROVIMENTO do recurso, indeferindo o Desmembramento do 
imóvel localizado a Rua Paulino Gomes, nº 75 – Petrópolis. 
O pleito destina-se ao desmembramento de um todo maior de 144,97m² 
a ser desmembrado em 02 (dois) lotes com dimensões de 72,29m² e 
72,68m². Contudo, a GPS INFORMOU ATRAVÉS DE Parecer nº 
2415/15 (fl.47) que o lote está inserido no SETOR 05 (Bairro Petrópolis), 
o qual estabeleceu área mínima de lote de 250m² o que tornou inviável a 
proposta de desmembramento. 
Ciente do indeferimento, o interessado requereu reanálise, esclarecendo que 
em consulta ao Órgão Estadual lhe foi fornecido comprovação de 
dominialidade da referida passagem. Sendo assim, em 26 de janeiro de 2016 
o processo foi convertido em Diligência a gerência de mobilidade urbana do 
IMPLURB para informações conclusivas acerca do beco em questão. 
Mediante Parecer técnico a gerência de mobilidade urbana esclarece 
que o trecho ocupado pelo beco em questão não está inserido no banco 
de dados do Instituto, não possui CDL, não possui rede de energia 
elétrica, ta,pouco nomenclatura definida pelo órgão de planejamento 
urbano, parâmetros estes indispensáveis para que uma via possa ser 
admitida como pública e conseqüentemente possibilitar um 
desmembramento. 
Diante do exposto, somos pelo Indeferimento do Desmembramento sem 
que haja a prévia apresentação de Cessão de Uso de Passagem pelo 
Poder Público Estadual 
 
9. DECISÃO N.º 377/16 – CMDU 
PROCESSO: 2016/00796/00824/0/002487 
INTERESSADO: P S XAVIER NETO 
PLEITO: CERTIDÃO DE INFORMAÇÃO TÉCNICA PARA USO DO SOLO 
RELATOR: CONSELHEIRA REPRESENTANTE DO IMPLURB 
À unanimidade, pelo PROVIMENTO INTEGRAL do pleito, deferindo a 
Certidão de Informação Técnica para Uso do Solo (CIT), para o imóvel 
localizado na Av. Constantinopla nº 1265 – Redenção. 
O imóvel em questão localiza-se no SETOR 14 (Bairro Redenção) Eixo 
de Atividades da Av. Constantinopla, onde o uso pleiteado não é 
permitido em função das diretrizes estabelecidas para o local as quais 
não permitem atividades industriais e atacadistas. 
O imóvel possui estrutura adequada para o desenvolvimento das 
atividades pleiteadas com área para carga e descarga e vagas de 
estacionamento para veículos, bem como o entorno já contempla 
diversas atividades de comércio e serviço. 
Ante ao exposto em consonância com o Parecer da CTPCU somos 
favoráveis pelo deferimento da alteração de uso com a devida cobrança de 
outorga onerosa condicionando ao interessado solicitar a inclusão das 
atividades atualmente pleiteadas na correspondente certidão de Habite-se. 
ABSTENÇÃO do Conselheiro do CAU. 
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10. DECISÃO N.º 378/16 – CMDU 
PROCESSO: 2016/00796/00824/0/001123 
INTERESSADO: FRANCENILDO VIEIRA DE SOUZA 
PLEITO: CERTIDÃO DE INFORMAÇÃO TÉCNICA PARA USO DO 
SOLO 
RELATOR: CONSELHEIRO REPRESENTANTE DO SINTRACOMEC 
À unanimidade, pelo PROVIMENTO INTEGRAL do pleito, deferindo a 
Certidão de Informação Técnica para Uso do Solo (CIT), para as 
Atividades COMÉRCIO VAREJISTA DE LATICÍNIOS E FRIOS 
(Comercial Tipo 1) no imóvel localizado na Rua Prof. Félix Valois 61, CJ. 
Cidade Nova. 
Segundo informações da CTPCU, trata-se de um pequeno 
empreendimento similar a outros empreendimentos existentes no 
entorno que servirá aos moradores e não causará impactos significativos 
aos moradores e nem ao trânsito local. 
Diante o exposto, em consonância com a CTPCU, somos pelo 
deferimento do pleito condicionando a apresentação de estacionamento 
conforme determina a legislação vigente e ao pagamento da outorga 
onerosa. 
 
11. DECISÃO N.º 379/16 – CMDU 
PROCESSO: 2016.00796.00824.0.002029 
INTERESSADO: JOHNNY DA SILVA MOTA 
PLEITO: CERTIDÃO DE INFORMAÇÃO TÉCNICA PARA USO DO 
SOLO 
RELATOR: CONSELHEIRO REPRESENTANTE DO CREA 
À unanimidade, pelo PROVIMENTO INTEGRAL, para o funcionamento 
das ATIVIDADES DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA 
VEÍCULOS AUTOMOTORES (SERVIÇO TIPO 02) E COMÉRCIO À 
VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS DE AR (COMERCIAL TIPO 
03), no endereço localizado na Rua Antônio Plácido, nº 09 – CJ. Juruá – 
Alvorada. 
A GIT comunica através do Parecer nº 43/2016 (fl.32), que o lote está 
localizado no SETOR 14 (Bairro Alvorada) onde os usos pretendidos 
estão enquadrados em Atividades de Serviços Tipo 02 e Atividade 
Comercial Tipo 03 permitidas para o local (Atividade Tipo 01, 02, 03 – 
exceto industrial e Tipo 04 – exceto industrial e comércio atacadista), 
tornando o pleito indeferido. 
Assim sendo, em consonância ao Parecer exarado pela CTPCU somos 
favoráveis pelo deferimento do pleito para as ATIVIDADES DE 
SERVIÇO TIPO 02 E ATIVIDADE COMERCIAL TIPO 03, visto que o 
imóvel é de esquina e se localiza para Rua Ianomâmi, eixo de atividade 
da Avenida Cravina dos Poetas, via larga e por ser um eixo de atividade 
tem vocação comercial, e desse modo as atividades não impactarão na 
vizinhança, além do interessado ficar ciente da necessidade do 
pagamento da outorga onerosa, e ainda que conste no corpo da 
Certidão que se detectado o funcionamento de qualquer outra atividade 
diferente das autorizadas ou ainda houver a geração de transtornos ao 
entorno imediato, a referida Certidão perderá imediatamente seus efeitos 
e, por conseguinte, o cancelamento do Alvará de Funcionamento. 
 
12. DECISÃO N.º 380/16 – CMDU 
PROCESSO: 2015.00796.00824.0.007244 
INTERESSADO: OLGA HELENA TOLEDO PIRES DE CARVALHO 
PLEITO: DESMEMBRAMENTO 
RELATOR: CONSELHEIRA REPRESENTANTE DA SMTU 
À unanimidade, pelo PROVIMENTO INTEGRAL, para o 
DESMEMBRAMENTO no endereço localizado na Rua Santo 
Antenodoro, s/nº - Bairro de Flores. 
A interessada solicita o desmembramento de um lote de 995,58m² com 
testada de 83,43m, em 3 (três) lotes. 
Em conformidade com a informação nº 03015/2015 – GPS (fls.14-15), o 
lote a desmembrar não atende a área mínima de 160,00m². 
A interessada alegou que o projeto reflete a situação real do lote 1 já é 
um desmembramento consolidado, onde fisicamente já se encontra 
separado do todo maior. Explicou que tal lote foi incorporado a outro lote 
residencial do comprador, cujo total ultrapassa 300,00m². 
No exame dos autos, verificou-se a possibilidade de flexibilização quanto 
à área do Lote 1, visto que já se encontra incorporado à outra  lote, 
inclusive, com edificação construída e, ainda, que o desmembramento 
não causará prejuízos à mobilidade urbana e nem à qualidade 
ambiental. 
Salienta-se, por fim, a necessidade de atendimento quanto à 
documentação apresentada, concernente á apresentação de 
procuração. 

13. DECISÃO N.º 381/16 – CMDU 
PROCESSO: 2016/00796/00824/0/001034 
INTERESSADO: MAPRIL ASSUNÇÃO PEREIRA DE SOUZA - ME 
PLEITO: CERTIDÃO DE INFORMAÇÃO TÉCNICA PARA USO DO SOLO 
RELATOR: CONSELHEIRA REPRESENTANTE DA SMTU 
À unanimidade, pelo PROVIMENTO INTEGRAL do recurso, deferindo a 
Certidão de Informação Técnica para Uso do Solo, para o imóvel 
localizado na AV. Abiurana, n° 2391 – Mauazinho. Localizado no 
SETOR 07 (Bairro Mauazinho), com usos e atividades compatíveis com 
a presença de estabelecimentos portuários e/ou vinculados ao Distrito 
Industrial e às áreas institucionais; tolerância para uso residencial em 
condições que garantam adequada habitabilidade. Os usos permitidos 
são residencial unifamiliar e multifamiliar, comercial de serviços, e 
industrial de médio impacto. As atividades permitidas são Tipo 1, 02, 03 
e 04** (exceto para uso industrial) 
O interessado informou que o local servirá apenas para fins 
administrativos, sem processo produtivo; que a venda é feita pela 
internet, catálogo ou folheto; que a atividade é realizada no local do 
cliente e que não possui estoque de mercadoria e nem área de 
carga/descarga. 
A CTPCU, após análise dos autos, manifestou-se favorável ao pleito, 
pois as atividades industriais, classificadas como as mais impactantes, 
são permitidas para o local. 
Salienta-se que não haverá cobrança de outorga onerosa, pois não há 
alteração do uso do solo. O Estudo de Impacto de Vizinhança também 
foi dispensado, visto que o lote encontra-se no Distrito Industrial. 
Ante o exposto, somos pelo deferimento do pleito. 
 
14. DECISÃO N.º 382/16 – CMDU 
PROCESSO: 2015/00796/00824/0/000884 
INTERESSADO: GALDINOS CONFECÇÕES E COMÉRCIO LTDA - ME 
PLEITO: CERTIDÃO DE INFORMAÇÃO TÉCNICA PARA USO DO SOLO. 
RELATOR: CONSELHEIRO REPRESENTANTE DA CDL 
À unanimidade, pelo PROVIMENTO INTEGRAL do recurso, deferindo a 
Certidão de Informação Técnica para Uso do Solo (CIT), ficando o 
imóvel localizado na de Travessa Barretos, Loteamento Cidade do Leste, 
n° 16 QD B-3 – Bairro Gilberto Mestrinho. O imóvel situado no endereço 
descrito no SETOR 09 (Bairro Gilberto Mestrinho) ATIVIDADES 
PERMITIDAS Tipo 01, 02, e 03* (exceto para o uso industrial) Usos 
Permitidos: residencial unifamiliar e multifamiliar, comércio; de serviços e 
industrial de baixo impacto. 
A GEAT/IMPLURB determinou arquivamento do processo por 
desinteresse (fl.34). Em Março do corrente ano, o requerente solicitou 
desarquivamento e reenquadramento da Atividade Industrial Tipo 3 para 
Industrial Tipo 1 (fl.39) nos termos do Art.36, § da  Lei 1.838 de Uso e 
Ocupação do Solo. 
Após necessárias diligências e atendimento de algumas exigências por 
parte do requerente, solicitadas pela CTPCU manifestou-se favorável ao 
pleito do requerente, por entender após devida análise, que o 
reenquadramento solicitado é factível. Realizada verificação “in loco” da 
edificação objeto desta “lide” bem como devida análise dos autos 
acostados, decidimos pelo deferimento do pleito, com a devida cobrança 
da outorga onerosa e o atendimento da condicionante determinada pela 
CTPCU no Parecer (fls.48 e 49). 
 
15. DECISÃO N.º 383/16 – CMDU 
PROCESSO: 2016/00796/00824/0/001006 
INTERESSADO: BRUNO DE SOUZA GAMA 
PLEITO: CERTIDÃO DE INFORMAÇÃO TÉCNICA PARA USO DO 
SOLO 
RELATOR: CONSELHEIRO REPRESENTANTE DA CDL 
Á unanimidade, pelo IMPROVIMENTO do recurso, indeferindo a 
Certidão de Informação Técnica para Uso do Solo para imóvel situado 
no endereço Rua Vicente Fiola n° 1286 CJ. Castelo Branco – PQ 10, 
situado no endereço acima descrito no SETOR 11 (Bairro PQ 10 de 
Novembro) Parâmetros Permitidos: Atividades compatíveis com ouso 
residencial e com a proteção dos recursos naturais. Usos Permitidos: 
Residencial Unifamiliar e Multifamiliar, comercial, serviços e industrial. 
Atividades Permitidas: Tipo 01, 02**e 03*** (exceto uso industrial e 
comércio atacadista). 
O interessado informou que no local onde a empresa está localizada 
existem próximas a sua empresa na mesma rua vários outros 
estabelecimentos comerciais e que causarão transtornos aos demais 
moradores em virtude da entrega do produto (tradição), ser realizada via 
entrega na residência do cliente. 



 

Manaus, quinta-feira, 16 de junho de 2016 
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O Conselho anteriormente já havia indeferido o pleito, pela inexistência 
de oferta de vagas para estacionamento dos veículos dos possíveis 
clientes. O requerente apresentou carta, onde informa que a operação 
de carga e descarga ocorre em área interna, portanto, não acarreta 
transtorno ao trânsito local. 
Após análise da carta, verificou-se que o requerente não apresentou fato 
novo, que suscitasse o saneamento do motivo que baseou o 
indeferimento descrito no Parecer deste Conselho (fls. 49 e 50). 
 
16. DECISÃO N.º 384/16 – CMDU 
PROCESSO: 2015/00796/00824/0/004645 
INTERESSADO: F M DA LUZ E CIA LTDA - ME 
PLEITO: CERTIDÃO DE INFORMAÇÃO TÉCNICA PARA USO DO SOLO 
RELATOR: CONSELHEIRO REPRESENTANTE DA CDL 
Á unanimidade, pelo IMPROVIMENTO do recurso, indeferindo a 
Certidão de Informação Técnica para Uso do Solo (CIT), para imóvel 
situado no endereço Rua Monte Sinai n° 4 – Colônia Terra Nova, situado 
no endereço acima descrito no SETOR 17 (Bairro Colônia Terra Nova) 
Parâmetros Permitidos: Atividades compatíveis com o uso residencial e 
com a proteção dos recursos naturais. Usos Permitidos: Residencial 
Unifamiliar e Multifamiliar, comercial, serviços e industrial de baixo 
impacto. Atividades Permitidas: Tipo 01, 02 e 03** (**exceto uso 
industrial e comércio atacadista). 
O interessado informou que na maioria das edificações da Rua Monte 
Sinai, decidimos pela  manutenção do indeferimento do pleito, apesar da 
existência de alguns estabelecimentos comerciais, a maioria das 
edificações são do tipo residencial, também verificado pela CTPCU 
Conforme Parecer (fls.30 e 31). Ainda, o requerente não oferece vagas 
para estacionamento dos   veículos automotores dos seus clientes, 
conforme descrito no Memorial Descritivo para Certidão de Informação 
Técnica (fl. 09) e confirmação por ocasião da verificação in loco. 
 
17. DECISÃO N.º 385/16 – CMDU 
PROCESSO: 2014/796/824/06304 
INTERESSADO: ASAS DE SOCORRO 
PLEITO: DESMEMBRAMENTO 
RELATOR: CONSELHEIRO REPRESENTANTE DA MANAUSTRANS 
À unanimidade, pelo PROVIMENTO INTEGRAL do recurso, deferindo o 
Desmembramento, estando o imóvel localizado na Rua Capitão Anísio 
n° 657 – Puraquequara. Área do Lote com 365.612,60m², lote a 
desmembrar com 29.190,60m², conforme informação n° 0147/2015 
DEGTA/SEMMAS que o referido lote está inserido em Área de 
Preservação Permanente - APP do Igarapé Boa Vista e no Rio 
Amazonas (fls.28 e 29). 
Segundo informação n° 0315/2015 da GPS (fls 32 e 33) a 
documentação apresentada não se encontra satisfatória e que a 
proposta de desmembramento para o endereço citado está indeferido, 
pois o lote a desmembrar está em APP, portanto não atende o disposto 
no art. 3° da Lei Complementar de 16 de janeiro de 2014. 
Assim sendo, em atenção a informação n° 0147/2015 – 
DEGTA/SEMMAS que o referido lote está inserido em ÁREA DE 
PRESERVAÇÃO PERMANENTE – APP e que não atende o disposto no 
art. 3° da Lei Complementar de 16 de janeiro de 2014. 
Assim sendo, favoráveis os Conselheiros IMPLURB, SEMINF, SEMEF, 
SINTRACOMEC, CMM, FIEAM, CDL CAU E CREA (09 votos), contra os 
Conselheiros MANAUSTRANS, SMTU, PGM E SEMMAS (04 votos) 
desde que mantida a volumetria sem novas construções. 
 
18. DECISÃO N.º 386/16 – CMDU 
PROCESSO: 2016/00796/00824/0/001662 
INTERESSADO: SILVIA MARTINS DA CRUZ 
PLEITO: CERTIDÃO DE INFORMAÇÃO TÉCNICA PARA USO DO SOLO 
RELATOR: CONSELHEIRO REPRESENTANTE DO CAU 
Á unanimidade, pelo PROVIMENTO INTEGRAL do recurso, deferindo a 
Certidão de Informação Técnica para Uso do Solo (CIT), para imóvel 
situado no endereço Rua Guapo n° 56 Lot. Cidade Nova I – Bairro 
Cidade Nova. 
O imóvel encontra-se inserido no SETOR 10 (Bairro Cidade Nova) 
Corredor Urbano Leste-Oeste, segmento Noel Nutels. Diretrizes 
permitem reforço ao comércio e serviços existentes e integração de 
comércio com uso residencial. 
A requerente anexou fotos de diversas atividades comerciais em 
funcionamento no mesmo local e precisa da CIT para construir empresa junto 
à JUCEA. Foi verificada a veracidade da informação e que a requerente está 
instalada em área de ocupação comercial do TIPO 01 já consolidada. 

Diante do exposto, somos pelo deferimento da solicitação de mudança 
de uso do solo para as atividades pleiteadas sem a necessidade de 
anuência dos moradores da vizinhança, mediante a condição do 
pagamento de Outorga Onerosa, seguindo os cálculos da CTPCU 
anexados no processo com o Parecer n° 305/2016. 

 
 
 

INSTITUTO  MUNICIPAL  DE  ENGENHARIA 
E  FISCALIZAÇÃO  DO  TRÂNSITO 

 
 

(*) PORTARIA Nº 062/2016 – PRE/MANAUSTRANS 
 

O DIRETOR-PRESIDENTE DO INSTITUTO MUNICIPAL 
DE ENGENHARIA E FISCALIZAÇÃO DO 
TRÂNSITO/MANAUSTRANS, no uso das atribuições legais conferidas 
pela legislação vigente, 
 

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

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

RESOLVE: 
 

Art.1° CONCEDER Destaque de Crédito Orçamentário em 
favor da Unidade Gestora 540201– SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL 
DE TRANSPORTE4S URBANOS/SMTU, no valor total de 
R$ 2.222.869,06 (Dois milhões, duzentos e vinte e dois mil, 
oitocentos e sessenta e nove reais e cem centavos), conforme 
Anexo Único desta Portaria. 
 

Art.2° A Descentralização de que trata esta Portaria tem 
como objeto custear despesas com Obras de Revitalizaão Geral do 
Terminal de Integração 1 – T1, que será realizada pela Unidade Gestora 
Executora 540201– SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE 
TRANSPORTES URBANOS/SMTU. 
 

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

Anexo Único da Portaria nº 062/2016 – MANAUSTRANS 
 

Nº F SF P A ND FR R$ 

01 15 451 1023 3035 449051 0210 2.222.869,06 

Total 2.222.869,06 

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

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

 
 
 
 
 
 
 

(*) Republicação da Portaria nº 062/2016 – PRE/MANAUSTRANS, publicado no 
DOM 3909, de 15/06/2016. 



 

Manaus, quinta-feira, 16 de junho de 2016 
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DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO 
 

O DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO MUNICIPAL 
DE ENGENHARIA E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO – 
MANAUSTRANS, no uso de suas atribuições legais, e 
 

CONSIDERANDO a deliberação da COMISSÃO 
PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL/MANAUSTRANS, no 
procedimento licitatório referente ao Pregão Presencial nº 003/2016 – 
CPL/MANAUSTRANS; 
 

CONSIDERANDO, o teor do Parecer nº. 020/2016 
PJU/MANAUSTRANS, datado de 15/06/2016, no Processo nº 
2016/17269/17285/00082 
 

CONSIDERANDO, a inexistência de qualquer vício ou 
irregularidade. 
 

RESOLVE: 
 

I – HOMOLOGAR a Adjudicação proferida nos autos do 
processo administrativo nº 2016/17269/17285/00082, referente ao 
Pregão Presencial nº 003/2016 – CPL/MANAUSTRANS, relativo à 
Contratação de empresa(s) especializada(s) em fornecimento de 
equipamentos para motocicletas com serviços de instalações, para 
atender as necessidades do Instituto Municipal de Engenharia e 
Fiscalização do Trânsito-MANAUSTRANS, conforme Termo de 
Referência (Anexo I do Edital), que declarou vencedora dos Itens 01, 02, 
03, 04, 05 e 06 a empresa ANTONIO SILVA PRADO EPP: Item 01: 
Valor Unitário de R$ 320,00 (Trezentos e vinte reais), com valor Total de 
R$ 3.200,00 (Três mil e duzentos reais); Item 02: Valor Unitário de 
R$ R$ 320,00 (Trezentos e vinte reais), com valor Total de R$ 3.200,00 
(Três mil e duzentos reais); Item 03: Valor Unitário de R$ 195,00 (Cento 
e noventa e cinco reais), com valor Total de R$ 1.950,00 (Hum mil, 
novecentos e cinquenta reais); Item 04: Valor Unitário de R$ 45,00 
(Quarenta e cinco reais), com valor Total de R$ 450,00 (Quatrocentos e 
cinquenta reais); Item 05: Valor Unitário de R$ 1.100,00 (Hum mil e cem 
reais), com valor Total de R$ 11.000,00 (Onze mil reais); Item 06: Valor 
Unitário de R$350,00 (Trezentos e cinquenta reais), com valor Total de 
R$ 3.500,00 (Três mil e quinhentos reais); perfazendo o valor global do 
certame de R$23.300,00 (Vinte e três mil e trezentos reais). 
 

II – DETERMINAR, ao setor competente para emissão da 
respectiva Nota de Empenho nos termos da Lei. 
 

Manaus, 15 de junho de 2016. 
 

 
 
 
 
 

SUPERINTENDÊNCIA  MUNICIPAL  DE 
TRANSPORTES  URBANOS 

 
 

PORTARIA N.º 046/2016 – 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 2016/14908/14973/00740; 

RESOLVE: 
 

SUSPENDER, pelo prazo de 12 (doze) meses, o 
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 10/06/2016, com base no art. 36, do Decreto n.º 
4.837/00. 
 

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

Manaus, 13 de junho de 2016. 
 

 
 
 
 
 

DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO 
 

O SUPERINTENDENTE DA SUPERINTENDÊNCIA 
MUNICIPAL DE TRANSPORTES URBANOS – SMTU, no uso de suas 
atribuições legais, e, 
 

CONSIDERANDO o teor da ata apresentada pela 
Comissão de Licitação, referente ao PREGÃO PRESENCIAL 
Nº008/2016-CL/SMTU – que tem por objetivo AQUISIÇÃO DE 
FERRAMENTAS PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE 
ABRIGOS EM PONTOS DE PARADA DE ONIBUS, DOS TERMINAIS 
DE INTEGRAÇÃO, E DO PREDIO DESTA SMTU, PELO PERIODO DE 
12(DOZE) MESES. 
 

RESOLVE: 
 

I – HOMOLOGAR a deliberação da Comissão de Licitação 
constante da ata do procedimento acima referido. 
 

II – ADJUDICAR a empresa: MALIBU COMERCIAL 
LIMITADA-ME, vencedora do certame com valor total de 
R$ R$ 16.778,53 (DEZESSEIS MIL, SETECENTOS E SETENTA E 
OITO REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS). Gabinete do 
Superintendente da Superintendência Municipal de Transportes Urbanos 
– SMTU, em 15 de junho de 2016. 
 

Manaus, 15 de junho de 2016. 
 

 
 
 
 
 
 

ASSUNTO: DECLARAÇÃO DE BENS 
 
ÓRGÃO: SMTU 
SERVIDOR(A): FRANCISCO LINO BARRETO NETO 
CARGO: ASSESSOR II – CAD-2 
SIT: (X) NOMEAR    ( ) EXONERAR   (  ) ANUAL 
DECRETO DE 14.06.2016               DOM Nº 3908 DE 14.06.2016 

NADA A DECLARAR 

DECLARO QUE NÃO POSSUO QUALQUER OUTRO BEM QUE NÃO OS 
ENUMERADOS NESTE FORMULÁRIO E RESPONSABILIZO-ME PELA 
AUTENTICIDADE DAS DECLARAÇÕES AQUI PRESTADAS. 
 

 
 



 

Manaus, quinta-feira, 16 de junho de 2016 
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COMISSÃO  MUNICIPAL  DE  LICITAÇÃO 

 
 

AVISO DE LICITAÇÃO 
 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 082/2016 – SCLS/CML/PM 
(RESTABELECIMENTO) 
OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de 
serviço em Manutenção Preventiva e Corretiva, incluindo fornecimento 
de peças e demais insumos necessários, para execução de serviço em 
equipamentos do sistema de telefonia, pertencentes a estrutura do 
Programa SAMU 192 da Secretaria Municipal de Saúde de Manaus - 
SEMSA. 
 
Abertura das Propostas: 28.06.2016 às 9h. 
 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 090/2016 – SCLS/CML/PM 
OBJETO: Aquisição de Conjuntos de Cortinas Divisórias de Leitos, para 
atender as necessidades da Maternidade Dr. Moura Tapajoz da 
Secretaria Municipal de Saúde de Manaus - SEMSA. 
 
Abertura das Propostas: 28.06.2016 às 15h. 
 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 091/2016 – SCLS/CML/PM 
OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de 
serviço em Manutenção Corretiva, com reposição de peças, no Barco 
2177, pertencente ao Distrito de Saúde Rural da Secretaria Municipal de 
Saúde de Manaus - SEMSA. 
 
Abertura das Propostas: 29.06.2016 às 9h. 
 
Os Editais encontram-se à disposição dos interessados na Subcomissão 
de Licitação da Área de Saúde, na Rua Mario Ypiranga nº 1695 – 
Adrianópolis, com acesso pela Rua Maceió, no horário de 08 às 14h, de 
segunda a sexta-feira e nos sites: licitacao-semsa.manaus.am.gov.br e 
sistemas.manaus.am.gov.br. 
 

Manaus-AM, 14 de junho de 2016. 
 

 
 
 
 
 

AVISO DE LICITAÇÃO 
 
 

A COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO da 
PREFEITURA DE MANAUS torna público: 
 
PREGÃO PRESENCIAL N. 094/2016 – (SEMINF) CML/PM. 
Objeto: Eventual contratação de empresa especializada em serviços de 
engenharia para confecção de tampas em concreto armado, conforme 
especificações e quantidades contidas no Termo de Referência para 
atender às necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura. 
Data e Horário: 01/07/2016 às 09h00. 
 

O Edital estará disponível aos interessados a partir do dia 
17/06/2016 no site sistemas.manaus.am.gov.br ou na COMISSÃO 
MUNICIPAL DE LICITAÇÃO, na Avenida Constantino Nery nº 4080 – 
Chapada, no horário das 8h ás 14h, de segunda-feira a sexta-feira, 
telefone (92) 3215-6375 / 6376. 
 

Manaus, 16 de junho de 2016. 
 

                      

AVISO DE LICITAÇÃO 
 

A COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO da 
PREFEITURA DE MANAUS torna público: 
 

PREGÃO PRESENCIAL N. 095/2016 – (SEMINF) CML/PM. 
Objeto: Eventual contratação de empresa especializada em serviços de 
engenharia para fabricação e fornecimento de aduelas (galerias 
celulares) de concreto armado pré-moldada, conforme especificações e 
quantidades contidas no Termo de Referência para atender às 
necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura. 
Data e Horário: 30/06/2016 às 09h00. 
 

O Edital estará disponível aos interessados a partir do dia 
17/06/2016 no site sistemas.manaus.am.gov.br ou na COMISSÃO 
MUNICIPAL DE LICITAÇÃO, na Avenida Constantino Nery nº 4080 – 
Chapada, no horário das 8h ás 14h, de segunda-feira a sexta-feira, 
telefone (92) 3215-6375 / 6376. 
 

Manaus, 16 de junho de 2016. 

                            

 
 

AVISO DE LICITAÇÃO 
 

A COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO da 
PREFEITURA DE MANAUS torna público: 
 

PREGÃO PRESENCIAL N. 096/2016 – (SEMEF) CML/PM. 
Objeto: Eventual fornecimento de óleo lubrificante para motor a diesel 
para atender aos órgãos e entidades da Administração Pública Direta e 
Indireta da Prefeitura de Manaus. 
Data e Horário: 01/07/2016 às 09h00. 
 

O Edital estará disponível aos interessados a partir do dia 
20/06/2016 no site sistemas.manaus.am.gov.br ou na COMISSÃO 
MUNICIPAL DE LICITAÇÃO, na Avenida Constantino Nery nº 4080 – 
Chapada, no horário das 8h ás 14h, de segunda-feira a sexta-feira, 
telefone (92) 3215-6375 / 6376. 
 

Manaus, 16 de junho de 2016. 
 

 
 
 

 
 

 
AVISO DE PROSSEGUIMENTO 

 
A COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO da 

PREFEITURA DE MANAUS torna público: 
 

PREGÃO PRESENCIAL N. 029/2015-(SEMEF) CML/PM. 
Objeto: Registro de Preços para eventual contratação de empresa 
especializada para a implantação de serviço de comunicação de dados em 
uma rede metro ethernet em fibra óptica com tecnologia IP/MPLS, serviço 
de acesso à Internet com circuitos de acesso em fibra óptica, incluindo 
fornecimento de hardware e softwares necessários à sua implantação, com 
os serviços de instalação, configuração, treinamento na solução de tráfego 
de rede no formato hands-on, conforme os quantitativos e especificações 
definidos no termo de referência e seus anexos. 
Data e Horário: 22/06/2016 às 10h00. 
 

Maiores informações na COMISSÃO MUNICIPAL DE 
LICITAÇÃO, na Avenida Constantino Nery nº 4080 - Chapada, no horário 
de 8h ás 14h, de segunda-feira a sexta-feira, telefone (92) 3215-6375. 
 

Manaus, 16 de junho de 2016. 
 
 

 

 

 

 
 
 

http://licitacao-semsa.manaus.am.gov.br/
http://sistemas.manaus.am.gov.br/
http://sistemas.manaus.am.gov.br/
http://sistemas.manaus.am.gov.br/


 

Manaus, quinta-feira, 16 de junho de 2016 
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