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Poder Executivo 

 

 

 

LEI Nº 2.265, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2017 
 

CRIA a Agência Reguladora dos Serviços 
Públicos Delegados do Município de Manaus 
(Ageman) e dá outras providências. 

 

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

 

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

LEI: 
 

TÍTULO I 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

CAPÍTULO I 
DA CRIAÇÃO, NATUREZA E OBJETIVOS 

 

Art. 1.º Fica criada a Agência Reguladora dos Serviços 
Públicos Delegados do Município de Manaus, entidade integrante da 
Administração Pública Municipal Indireta, vinculada ao Gabinete do 
Prefeito, submetida a regime autárquico especial, dotada de poder de 
polícia, com personalidade jurídica própria e autonomia patrimonial, 
administrativa, funcional e financeira, com sede e foro no município de 
Manaus. 

Parágrafo único. A Agência Reguladora dos Serviços 
Públicos Delegados do Município de Manaus somente será extinta por 
Lei específica. 
 

Art. 2.º À Agência compete exercer o poder regulatório, 
normatizador, controlador e fiscalizador dos serviços públicos delegados 
prestados no âmbito do município de Manaus, de sua competência ou a 
ele atribuídos por outros entes federados, em decorrência de norma 
legal, regulamentar ou pactual, nos termos desta Lei. 
 

Art. 3.º A Agência Reguladora tem como objetivos 
permanentes: 

I – a universalidade e a isonomia no acesso e na fruição 
dos serviços delegados; 

II – qualidade, regularidade e continuidade compatíveis 
com a sua natureza e com a exigência dos usuários; 

III – a razoabilidade e a modicidade tarifária; 
IV – a expansão das redes e sistemas e sua eficácia; 
V – a competição, a diversificação e a ampliação da oferta; 
VI – o justo retorno dos investimentos públicos e privados; 
VII – o incremento da produtividade; 
VIII – o equilíbrio econômico e financeiro dos contratos; e 
IX – a estabilidade nas relações entre o Poder Público 

delegante, delegatários e usuários. 
 

CAPÍTULO II 
DAS DEFINIÇÕES 

 
Art. 4.º Para os fins do disposto nesta Lei considera-se: 
I – Poder Concedente: o Município de Manaus; 
II – Ente Regulado: órgão ou entidade pública ou privada, 

pessoa física, jurídica ou consórcio de empresas, ao qual foi outorgada 

ou delegada a prestação de serviços públicos mediante concessão, 
permissão, outorga ou outra forma de contratação a critério da 
Administração; 

III – Serviços Públicos Delegados: aqueles cuja prestação 
for delegada pelo Poder Concedente, mediante licitação, às pessoas 
físicas, jurídicas ou aos consórcios de empresas, nas modalidades de 
concessão, permissão ou outra forma de contratação a critério da 
Administração; 

IV – Concessão de Serviço Público: a delegação de sua 
prestação, feita pelo Poder Concedente, mediante licitação na forma da 
lei, a pessoa jurídica ou consórcio de empresas que demonstre 
capacidade para seu desempenho; e 

V – Permissão de Serviço Público: a delegação de sua 
prestação, a título precário, mediante licitação, na forma da lei, da 
prestação de serviços públicos feita pelo Poder Concedente a pessoa 
física ou jurídica que demonstre capacidade para o seu desempenho. 

 
TÍTULO II 

DA AGÊNCIA REGULADORA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS 
DELEGADOS DO MUNICÍPIO DE MANAUS 

 
CAPÍTULO I 

DAS COMPETÊNCIAS 
 

Art. 5.º Compete à Agência Reguladora: 
I – regular a prestação de todos os serviços de 

competência municipal delegados a terceiros, sob qualquer forma, de 
maneira suplementar a legislação federal, estadual e municipal, 
estabelecendo normas e padrões a serem observados pelos prestadores 
públicos e privados dos respectivos serviços; 

II – acompanhar e fiscalizar a prestação de todos os 
serviços, mediante a verificação do cumprimento de planos e diretrizes 
municipais de cada um dos serviços delegados, na forma das 
disposições estabelecidas pelas normas, regulamentos e contratos de 
concessão e permissão; 

III – aplicar as sanções cabíveis e expedir orientações para 
ajustes dos serviços pelos prestadores, podendo, inclusive, formalizar 
Termo de Ajuste Regulatório (TAR), entre a Agência e os Entes 
Regulados; 

IV – manter e operar sistema de informação sobre os 
serviços, articulado com os Sistemas Nacional e Estadual de 
Informações das respectivas áreas de atuação, gerando e 
disponibilizando informações para subsidiar estudos e decisões sobre o 
setor e apoiar as atividades de regulação, normatização, controle e 
fiscalização; 

V – acompanhar a evolução e as tendências futuras das 
demandas dos serviços das áreas delegadas a terceiros, públicos ou 
privados, no intuito de identificar e antecipar necessidades de 
investimento em programas de expansão; 

VI – analisar e emitir pareceres sobre proposta de 
legislação e normas que digam respeito à regulação de todos os 
serviços delegados; 

VII – acompanhar e orientar o Poder Executivo Municipal 
na preparação, montagem e execução de processos para delegação da 
prestação de serviços, por meio de concessão, permissão, outorga e 
demais formas de contratação a critério da Administração, visando a 
garantir a ordem e compatibilidade daqueles processos com as normas e 
práticas adequadas de regulação e controle dos serviços; 
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VIII – auxiliar o Poder Concedente na análise das tarifas 
decorrentes dos serviços públicos delegados, observado o equilíbrio 
econômico-financeiro dos contratos, mediante mecanismos que induzam 
à eficiência e eficácia dos serviços e que permitam a apropriação social 
dos ganhos de produtividade; 

IX – acompanhar e auditar o desempenho operacional e 
econômico-financeiro dos prestadores de serviços, visando a assegurar 
a capacidade financeira dessas instituições como garantia da prestação 
futura dos serviços; 

X – indicar ao Poder Concedente, nos casos e condições 
previstos em Lei e nos documentos contratuais, as hipóteses de 
intervenção e retomada da operação dos serviços delegados; 

XI – implantar ouvidoria e dar publicidade aos 
procedimentos adotados, bem como manifestar-se, conclusivamente, 
sobre as reclamações que, a juízo do interessado, não tenham sido 
suficientemente atendidas pelos prestadores dos serviços delegados; 

XII – publicar relatórios, proceder à realização de estudos e 
projetos visando ao desenvolvimento, aperfeiçoamento e modernização 
dos serviços delegados; 

XIII – aprovar os Manuais de Prestação de Serviços e de 
Atendimento aos Usuários, elaborados pelos respectivos prestadores 
dos serviços delegados; e 

XIV – representar o Poder Concedente em conselhos, 
comitês, fóruns, seminários e outros quaisquer órgãos, de âmbito 
federal, estadual ou municipal, vinculados aos serviços delegados. 

§ 1.º A Agência Reguladora deverá participar, em caráter 
opinativo, de todo o processo de concessão de serviços delegados 
realizados pelo Poder Concedente, desde os estudos preliminares. 

§ 2.º Os atos de regulação, normatização, controle e 
fiscalização dos serviços públicos delegados pelo Município caberá à 
Agência Reguladora, mediante a homologação dos respectivos 
Contratos de Delegação. 

§ 3.º Os contratos já existentes, anteriores à criação da 
Agência Reguladora, serão regulados e fiscalizados após estudo prévio 
de todo processo da concessão, levando-se em conta a viabilidade 
técnica, operacional, econômico-financeira dos respectivos serviços 
delegados, com vistas à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro 
dos contratos, da modicidade tarifária e da boa qualidade dos serviços 
prestados, resguardadas as competências específicas de outros órgãos 
ou entidades públicas sobre o serviço. 

§ 4.º A Agência Reguladora, representada pelo Diretor-
Presidente ou representante por ele indicado, comporá o Comitê Gestor 
do Programa de Parcerias Público-Privadas do Município de Manaus 
(CGP – Manaus), na condição de assistente, em caráter opinativo. 
 

Art. 6.º A Agência Reguladora cumprirá e fará cumprir a 
legislação, as normas e demais procedimentos pertinentes e aplicáveis 
aos contratos de gestão, administrativos, de concessão, outorga e 
permissão dos serviços públicos por ela regulados. 
 

Art. 7.º Compete à Agência Reguladora o exame dos 
pleitos de revisões e reajustes tarifários dos serviços sob sua regulação, 
a fim de se manter o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos, 
observado, em qualquer caso: 

I – a legislação pertinente; 
II – as cláusulas dos editais, contratos, convênios, ajustes 

ou qualquer outro tipo de avença; e 
III – o intervalo mínimo de doze meses entre os reajustes. 
§ 1.º As tarifas serão fixadas de forma clara e objetiva, 

devendo os reajustes e as revisões tornar-se públicos com antecedência 
mínima de trinta dias em relação à sua exigibilidade. 

§ 2.º Os reajustes ordinários, assim definidos nos contratos 
de concessão, serão aplicados conforme índices setoriais. 

§ 3.º Considerando que os reajustes ordinários estão 
previstos em contrato, devendo os índices ser aplicados 
obrigatoriamente, conforme pactuados, o Chefe do Executivo não terá 
poder de alterá-los ou vetá-los. 

§ 4.º Nas revisões tarifárias, assim definidas como 
reajustes extraordinários, para adequação ao equilíbrio econômico-
financeiro, a Agência Reguladora apresentará parecer indicando a 
existência ou não de desequilíbrio e, consequentemente, o percentual de 
revisão à submissão do Chefe do Executivo que poderá acatar ou vetar 
a revisão de tarifa solicitada. 

§ 5.º As tarifas e os preços dos serviços serão modificados 
pelo Poder Concedente, segundo fórmulas e parâmetros previamente 
definidos e tornados públicos antes de sua aplicação, sendo 

estabelecidos por critérios objetivos, demonstráveis, acessíveis ao 
entendimento comum e com prazos determinados de validade. 
 

Art. 8.º A Agência Reguladora poderá firmar contratos de 
gestão com outros organismos da Administração. 

Parágrafo único. Os contratos previstos neste artigo 
conterão, obrigatoriamente, os prazos de duração, os controles e 
critérios de avaliação de desempenho, direitos, obrigações e 
responsabilidades dos dirigentes, a remuneração do pessoal, as formas 
de avaliação externa e interna da qualidade e da produtividade dos 
serviços prestados. 
 

Art. 9.º A Agência Reguladora atuará no sentido de 
solucionar os conflitos de interesses, no limite de suas atribuições, 
relativos aos serviços objeto de sua finalidade. 
 

Art. 10. A Agência Reguladora procederá à fiscalização, ao 
acompanhamento e ao controle dos serviços públicos delegados de sua 
competência, abrangendo as áreas administrativa, contábil, comercial, 
técnica, econômica e financeira, operacional e jurídica, inclusive, por 
meio do estabelecimento de indicadores de desempenho, podendo 
estabelecer diretrizes de procedimento ou sustar ações que considere 
incompatíveis com as exigências da prestação do serviço adequado. 

§ 1.º A fiscalização, o acompanhamento e o controle dos 
serviços delegados consistirá na verificação concreta, para cada caso, 
dos serviços delegados, objetivando apurar se estão sendo prestados de 
acordo com as políticas, diretrizes, padrões, normas técnicas, 
contratuais ou convencionais estabelecidas. 

§ 2.º Os representantes da fiscalização, mediante 
comunicação prévia de cinco dias por escrito ao Delegatário dos 
serviços, terão livre acesso, em qualquer época, a pessoas, obras, 
instalações e equipamentos vinculados ao serviço público delegado, 
inclusive seus registros contábeis, podendo requisitar, de qualquer setor 
ou pessoa da Delegatária, informações e esclarecimentos que permitam 
aferir a correta execução do contrato, bem como os dados considerados 
necessários para o controle estatístico e planejamento do serviço 
delegado. 
 

Art. 11. A Agência aplicará diretamente, e quando 
couberem, as sanções decorrentes da inobservância da legislação 
vigente ou do descumprimento dos contratos de concessão, permissão 
ou demais atos de delegação dos serviços públicos, assegurada a ampla 
defesa. 
 

Art. 12. A Agência Reguladora poderá contratar com 
entidades públicas ou privadas, serviços técnicos, vistorias, estudos e 
auditorias, necessários ao exercício das atividades de sua competência, 
respeitada a legislação pertinente. 
 

Art. 13. A Agência Reguladora manterá cadastro com os 
registros das entidades de representação de usuários, concessionários e 
permissionários dos serviços públicos delegados sob sua regulação. 
 

CAPÍTULO II 
DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

 

Art. 14. Dirigida por um diretor-presidente, com o auxílio de 
cinco diretores, a Ageman, com vistas ao cumprimento de sua finalidade 
e ao exercício de suas competências, tem a seguinte estrutura 
operacional: 
 

I – Orgão Colegiado: 
a) Conselho Municipal de Regulação e Fiscalização dos 

Serviços Públicos Concedidos. 
 
II – Orgãos de Assistência e Assessoramento: 
a) Gabinete do Presidente; 
b) Diretoria Jurídica; 
c) Assessoria de Comunicação. 
 
III – Órgãos de Apoio à Gestão: 
a) Diretoria Administrativa e Financeira 
1. Departamento de Administração e Finanças: 
1.1 Divisão de Gestão de Pessoas, Planejamento, 

Orçamento e Finanças; 
1.2 Divisão de Patrimônio, Materiais, Serviços e Tecnologia 

da Informação. 
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IV – Órgãos de Atividades Finalísticas: 
a) Diretoria Técnica de Concessões, Obras e Saneamento: 
1. Departamento de Regulação Técnica e Gestão de 

Contratos: 
1.1. Divisão de Informação, Geoprocessamento, 

Engenharia e Execução de Projetos; 
1.2. Divisão de Fiscalização, Controle da Qualidade dos 

Serviços, Regulação e Acompanhamento dos Contratos. 
 

b) Diretoria Técnica de Transportes e Mobilidade Urbana: 
1. Departamento de Regulação de Trânsito e Mobilidade: 
1.1 Divisão de Infraestrutura, Projetos de Mobilidade, 

Serviços de Obras e Estrutura Viária; 
1.2 Divisão de Planejamento, Gestão do Transporte 

Público Urbano,  Controle e Fiscalização Técnico-Operacional. 
 

c) Diretoria de Gestão Econômica e Tarifária 
1. Departamento de Regulação Econômica e Regime 

Tarifário 
1.1 Divisão de Regulação do Desempenho Econômico 

Financeiro dos Contratos, Avaliação e Acompanhamento Tarifário; 
1.2 Divisão de Auditoria de Custos e Investimentos. 

 

d) Ouvidoria 
 

Parágrafo único. O regimento interno da Agência será 
editado por meio de decreto e disporá sobre a composição 
organizacional das diretorias, considerando as especificidades dos 
serviços delegados e disporá sobre as competências e as normas de 
funcionamento das unidades. 
 

Art. 15. O Presidente e os Diretores da Agência serão 
nomeados pelo Prefeito, sendo que o nome e o currículo do Presidente 
será submetido à aprovação da Câmara de Vereadores. 

§ 1.º O mandato dos membros da Agência não serão 
coincidentes. O mandato do Presidente será de quatro anos e o dos 
Diretores será de três anos. 

§ 2.º Em todos os mandatos haverá possibilidade de 
recondução, a critério do Chefe do Executivo. 

§ 3.º Enquanto não ocorrer a nomeação, serão 
automaticamente prorrogados os mandatos dos diretores em exercício. 

§ 4º Os dirigentes da Agência serão nomeados entre 
brasileiros que satisfaçam os seguintes requisitos: 

I – idoneidade moral e reputação ilibada; 
II – formação de nível superior; 
III – experiência profissional em administração pública ou 

privada. 
§ 5.º Ocorrendo a vacância de qualquer dos cargos de 

direção, no curso do mandato, ele será completado por sucessor 
nomeado na forma do caput, que o exercerá até seu término. 

§ 6.º A perda do cargo dos dirigentes, no curso do 
mandato, somente poderá ocorrer em decorrência de renúncia, de 
sentença judicial transitada em julgado ou de decisão definitiva em 
processo administrativo disciplinar. 

§ 7.º Será considerada justa causa para a perda de cargo 
a inobservância, por qualquer um dos dirigentes, dos deveres e 
proibições funcionais, bem como a comprovada prática de ato de 
improbidade administrativa ou crime contra a Administração Pública 
durante a vigência do mandato, observados os procedimentos elencados 
no § 6.º. 

§ 8.º Para fins do disposto neste artigo, cabe ao Prefeito 
Municipal mandar instaurar e julgar o processo administrativo disciplinar 
a ser conduzido por comissão especial e determinar, por decreto, o 
afastamento preventivo de qualquer dos membros da Administração 
Superior e, por fim, a perda do mandato, se for o caso. 

§ 9.º O ex-dirigente, nos seis meses seguintes ao término 
do exercício do mandato, estará impedido de prestar quaisquer serviços, 
remunerados ou não, a empresas privadas que mantenham qualquer 
tipo de vínculo com a Administração Direta ou Indireta do Município. 

§ 10. A remuneração do Diretor-Presidente da Agência 
equivale ao valor do subsídio fixado para os Secretários Municipais. 

§ 11. A remuneração dos Diretores, pelo exercício do 
mandato, será equivalente ao valor da remuneração fixada para o cargo 
símbolo DAS-4. 

§ 12. Na ausência do Diretor-Presidente da Agência 
responderá o Diretor Jurídico. 

Art. 16. É vedado aos dirigentes da Agência: 
I – exercer qualquer atividade sindical ou de direção 

político-partidária; 
II – ter atividades empresariais e profissionais nas áreas 

reguladas pela Agência, à exceção de ensino e pesquisa; 
III – estar ligado e ter interesse direto ou indireto em 

empresa ou qualquer entidade relacionada aos serviços públicos 
regulados pela Agência. 
 

Art. 17. Compete aos dirigentes da Agência Reguladora: 
I – cumprir e fazer cumprir as normas legais e 

regulamentares relativas às áreas de competência da Agência; 
II – solucionar, como instância administrativa recursal, 

litígios relacionados aos serviços municipais delegados e arbitrar os 
litígios propostos pelos interessados; 

III – examinar e decidir, como instância administrativa final, 
os demais assuntos relacionados às áreas de competência da Agência, 
bem como os que dispuserem de forma especial esta Lei e o regimento 
interno, salvo nos casos de delegação de competências de outros entes 
federados, se assim dispuser o convênio ou contrato; 

IV – solucionar, como instância administrativa final, 
conflitos relacionados às áreas de competência originária da Agência e 
de competência delegada por outros entes federados, se assim dispuser 
o convênio ou contrato, ouvidos os respectivos envolvidos, e arbitrar os 
litígios propostos pelos interessados; 

V – aprovar previamente atos de caráter normativo em 
matérias de competência da Agência Reguladora; 

VI – aprovar previamente os termos de atos de outorga de 
autorização, contratos de concessão e permissão de serviços públicos 
de sua competência; 

VII – decidir sobre planejamento estratégico da Agência e 
políticas administrativas internas e de recursos humanos, nos termos da 
legislação específica; 

VIII – aprovar e alterar o regimento interno da Agência 
Reguladora; 

IX – aprovar previamente os atos administrativos de 
competência da Agência, podendo delegá-los na forma do regimento 
interno, e dos convênios, contratos e acordos em que a Agência 
intervenha ou seja parte; 

X – autorizar viagens nacionais e internacionais de seus 
servidores para desempenho de atividades técnicas e de capacitação 
profissional relacionadas às competências da Agência; 

XI – elaborar proposta de orçamento anual da Agência e 
enviá-la ao órgão competente da Prefeitura; 

XII – exercer a última instância administrativa quanto a 
penalidades aplicadas a Entes Regulados e quanto a recursos sobre 
matérias de natureza interna, inclusive sanções disciplinares a 
servidores da Agência; 

XIII – prestar contas, em conformidade com os controles 
sociais, no que diz respeito a atos de gestão. 

 
Art. 18. A descrição das competências das Unidades da 

Estrutura Organizacional será estabelecida em Regimento Interno. 
 

Art. 19. Compete ao Diretor-Presidente da Agência 
Reguladora: 

I – representar a Agência; 
II – cumprir e fazer cumprir as decisões da Administração 

Superior; 
III – orientar, coordenar e supervisionar as atividades 

administrativas da Agência Reguladora; e 
IV – atender às demais obrigações decorrentes desta Lei, 

bem como as do regimento da Agência. 

 
CAPÍTULO III 

DO CONSELHO MUNICIPAL DE REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 
DOS SERVIÇOS PÚBLICOS CONCEDIDOS 

 
Seção I 

Da Composição e da Representação 

 
Art. 20. O Conselho Municipal de Regulação e 

Fiscalização dos Serviços Públicos Concedidos será composto por oito 
membros titulares, acompanhados de seus respectivos suplentes, 
conforme representação e indicação a seguir discriminadas: 
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I – um representante da Agência, na pessoa do Diretor-
Presidente, na condição de Presidente nato do Colegiado; 

II – dois membros da sociedade civil organizada, indicados 
na forma de regulamento próprio; 

III – dois representantes do Poder Executivo, indicados 
pelo Prefeito; 

IV – um representante dos operadores dos serviços 
delegados; 

V – um representante dos usuários dos serviços 
delegados; e 

VI – um representante do Poder Legislativo, indicado pelo 
respectivo Presidente, dentre servidores ocupantes de cargo efetivo na 
Câmara Municipal. 

Parágrafo único. O Secretário do Conselho Municipal de 
Regulação e Fiscalização dos Serviços Públicos Concedidos será 
escolhido na forma do regimento. 

 
Art. 21. O conselheiro membro do Conselho Municipal de 

Regulação e Fiscalização dos Serviços Públicos Concedidos satisfará, 
simultaneamente, as condições de: 

I – ser brasileiro; 
II – ser maior de idade; 
III – ser residente no município de Manaus; 
IV – ter habilitação profissional de nível superior; 
V – ter reputação ilibada e idoneidade moral; e 
VI – não manter relações de parentesco por 

consanguinidade ou afinidade em linha direta ou colateral, até o terceiro 
grau, com controlador, diretor, administrador, gerente, preposto, 
mandatário, conselheiro ou pessoa que detenha capital de empresas 
concessionárias e permissionárias, inclusive controladas, coligadas ou 
subsidiárias destas. 

 
Seção II 

Da Competência 

 
Art. 22. Ao Conselho Municipal de Regulação e 

Fiscalização dos Serviços Públicos Concedidos, como órgão consultivo e 
deliberativo, compete: 

I – deliberar sobre matérias definidas em regulamento; 
II – emitir pareceres quanto às minutas de editais de 

licitação, aos termos de permissão e de concessão para os serviços 
pertinentes à Agência Reguladora; 

III – deliberar sobre o acompanhamento, o controle, a 
fiscalização e o cumprimento das normas legais, regulamentares e 
pactuadas relativas aos serviços públicos delegados, e em especial, 
regime tarifário, contratos de concessão e os termos de permissão; 

IV – deliberar e emitir parecer sobre relatórios anuais 
referentes às atividades desenvolvidas pela Agência Reguladora quanto 
ao desempenho dos serviços delegados; 

V – propor a extinção da concessão ou da permissão de 
serviço público delegado, nos casos previstos em normas legais, 
regulamentares ou pactuadas; 

VI – propor a intervenção, a declaração de caducidade ou 
a encampação de concessão ou permissão de serviço público delegado, 
nos casos e condições previstos em normas legais, regulamentares ou 
pactuadas; 

VII – propor alteração das condições da concessão ou 
permissão dos serviços públicos delegados sujeitos à atividade 
reguladora da Agência; 

VIII – responder às consultas sobre matéria de sua 
competência; 

IX – acompanhar o planejamento estratégico anual da 
Agência Reguladora; 

X – deliberar sobre a proposta orçamentária anual da 
Agência Reguladora e sobre o Plano de Metas a ele vinculado; 

XI – exercer outras atribuições previstas regimentalmente; 
XII – acompanhar a evolução dos padrões de serviços e 

custos, determinando análises e esclarecimentos nas situações de 
anormalidades; 

XIII – analisar e decidir sobre os recursos interpostos das 
decisões dos dirigentes da Agência pelos prestadores de serviços e 
usuários, como instância final administrativa; e 

XIV – analisar e opinar sobre as políticas públicas relativas 
aos serviços delegados. 

Art. 23. Compete ao Presidente do Conselho Municipal de 
Regulação e Fiscalização dos Serviços Públicos Concedidos: 

I – convocar as sessões e determinar a respectiva pauta; 
II – presidir as sessões do Conselho; e 
III – atender às demais tarefas que lhes forem atribuídas 

regimentalmente. 

 
Art. 24. Compete ao Secretário do Conselho Municipal de 

Regulação e Fiscalização dos Serviços Públicos Concedidos: 
I – auxiliar diretamente o Presidente do Conselho; e 
II – atender às demais tarefas que lhes forem atribuídas 

regimentalmente. 

 
Art. 25. Compete aos Conselheiros do Conselho Municipal 

de Regulação e Fiscalização dos Serviços Públicos Concedidos: 
I – conhecer, analisar e votar as matérias submetidas ao 

Conselho; 
II – relatar e emitir pareceres; 
III – solicitar informações complementares, bem como 

requerer a realização de diligências que se fizerem necessárias; 
IV – propor indicadores de desempenho dos serviços e de 

procedimentos amostrais para o controle e fiscalização dos serviços 
públicos delegados; e 

V – atender às demais tarefas que lhes forem atribuídas 
pela regulamentação desta Lei e pelo regimento do Conselho. 

 
Seção III 

Do Mandato e da Retribuição Pecuniária 

 
Art. 26. Os conselheiros serão indicados por suas 

instituições e nomeados pelo Chefe do Executivo para um mandato de 
dois anos, sendo admitida a recondução. 

 
Art. 27. É vedado aos membros do Conselho Municipal de 

Regulação e Fiscalização dos Serviços Públicos Concedidos, bem como 
aos dirigentes da Agência, sob pena de perda do mandato: 

I – tornar-se sócio, quotista ou acionista ou exercer 
qualquer cargo ou função de controlador, diretor, administrador, gerente, 
preposto mandatário, conselheiro, consultor ou empregado de empresa 
ou dos grupos econômicos que essa integre e que seja concessionária 
ou permissionária dos serviços regulados pelo Conselho; 

II – receber das concessionárias ou permissionárias 
referidas no inciso I, tratamento diferenciado daqueles oferecidos ao 
público em geral; 

III – exercer mandato eletivo político-partidário e/ou 
integrar comissão executiva político-partidária; e 

IV – pronunciar-se de maneira pública sobre assunto 
submetido à Agência, salvo nas sessões plenárias. 

Parágrafo único. A vedação prevista no inciso I deste 
artigo não se aplica aos representantes de serviços delegados que 
compõe o Conselho de Regulação. 

 
Art. 28. Aos conselheiros do Conselho Municipal de 

Regulação e Fiscalização dos Serviços Públicos Concedidos será 
atribuída retribuição pecuniária (Jeton) de participação, por reunião, nos 
seguintes valores: 

I – ao Presidente do Conselho: vinte e uma UFMS; 
II – aos demais membros: dezesseis UFMS. 
Parágrafo único. O Conselho poderá reunir quantas vezes 

for necessário num mês, mas apenas duas reuniões serão remuneradas, 
conforme incisos I e II deste artigo. 

 
Art. 29. O Conselheiro que deixar de comparecer a reunião 

ordinária ou extraordinária sem motivo justificado, e não tendo indicado 
seu representante, não terá direito a receber o “jeton” correspondente à 
reunião a que faltou. 

 
Seção IV 

Das Deliberações 

 
Art. 30. As decisões do Conselho Municipal de Regulação 

e Fiscalização dos Serviços Concedidos serão tomadas pelo voto da 
maioria simples de seus integrantes. 
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§ 1.º Em caso de ausência de qualquer dos conselheiros e 
respectivos suplentes e havendo empate em deliberação, o Presidente 
do Conselho terá o voto de qualidade. 

§ 2.º O quórum mínimo para deliberação será de cinco 
Conselheiros. 

 
TÍTULO III 

DOS SERVIÇOS DELEGADOS 

 
CAPÍTULO I 

DA ABRANGÊNCIA 

 
Art. 31. Constituirão objeto de atuação da Agência 

Reguladora todos os serviços públicos municipais delegados, a qualquer 
tempo, por meio de concessão, permissão, acordo, ajuste ou qualquer 
outro tipo de instrumento celebrado entre o Poder Concedente e 
terceiros. 

 
CAPÍTULO II 

DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES 

 
Art. 32. A Agência Reguladora deverá implantar e manter, 

permanentemente atualizado, sistema de compilação e de 
processamento de informações técnicas e operacionais dos serviços 
públicos delegados sob sua competência, prestados no âmbito do 
Município. 

Parágrafo único. O sistema será capaz de correlacionar 
dados, subsidiando as atividades de regulação e de informação aos 
cidadãos. 

 
CAPÍTULO III 

DA PUBLICIDADE E DO CONTROLE 

 
Art. 33. Observada a periodicidade anual, a Agência 

Reguladora analisará o desempenho dos serviços e tornará público por 
meio de relatório de suas atividades e de cada um dos serviços pela 
Agência regulados. 

 
TÍTULO IV 

DO PATRIMÔNIO E DAS RECEITAS 

 
Art. 34. Passam a integrar o patrimônio da Agência os 

bens transferidos pelo Município, bem como aqueles que lhe venham a 
ser legados, doados ou adquiridos. 

Parágrafo único. Fica instituída a Taxa de Regulação e 
Fiscalização (TR), decorrente do exercício do poder de polícia em razão 
da atividade de regulação e fiscalização sobre a prestação dos serviços 
públicos delegados de abastecimento de água, de esgotamento 
sanitário, de manejo, tratamento e destinação final de resíduos sólidos, 
de transporte coletivo urbano, de iluminação pública, dentre outros 
serviços públicos delegados. 

 
Art. 35. Constituem receitas da Agência Reguladora: 
I – percentual incidente sobre o faturamento mensal da 

concessionária ou permissionária, decorrente da receita dos serviços 
públicos delegados, nos termos dos contratos e atos respectivos; 

II – valor de multas e de indenizações estabelecidas nos 
contratos de concessão e termos de permissão; 

III – transferência de dotações orçamentárias e créditos 
adicionais que lhe forem consignados no orçamento anual da Prefeitura; 

IV – rendas de bens patrimoniais ou produto de sua 
alienação, na forma da legislação pertinente; 

V – transferência de recursos de outros órgãos públicos; 
VI – receitas oriundas de aplicações financeiras; 
VII – recursos de operações de crédito, inclusive os 

provenientes de empréstimos ou financiamentos; 
VIII – recursos oriundos da prestação de serviços a órgãos 

e entidades públicas ou particulares, mediante contratos, convênios, 
ajustes ou acordos; 

IX – doações, auxílios e subvenções de entidades públicas 
ou privadas, nacionais ou estrangeiras; 

X – transferências de recursos pelo Poder Concedente, a 
título de fiscalização dos serviços públicos delegados; 

XI – venda de publicações e material técnico; 
XII – emolumentos e preços cobrados em decorrência do 

exercício de fiscalização, bem como quantias recebidas pela aprovação 
de laudos; 

XIII – tarifas e remunerações que lhe sejam conferidas na 
forma da lei ou contrato de concessão ou permissão; 

XIV – os valores percebidos por órgãos e entidades 
municipais por conta de atividades de regulação e de fiscalização de 
serviços regulados pela Agência Reguladora; e 

XV – outras fontes de receitas previstas em lei. 
§ 1.º O valor estabelecido no inciso I deste artigo será de 

até um por cento, incidente sobre os valores faturados pelos operadores 
dos serviços públicos delegados e submetidos à regulação e controle, e 
deverá ser pago a Agência Reguladora até o décimo dia do mês 
subsequente ou no prazo estipulado em contrato, sob pena de acarretar 
a caducidade da concessão ou permissão. 

§ 2.º Os valores relativos às atividades que tratam os 
incisos XI e XII deste artigo serão estabelecidos pela Agência 
Reguladora. 

§ 3.º Os recursos da Agência Reguladora serão aplicados 
exclusivamente nas atividades do órgão, na forma prevista no seu 
orçamento. 

 
TÍTULO V 

DA INSTÂNCIA CONSULTIVA 

 
Art. 36. A Agência Reguladora ouvirá o Conselho 

Municipal de Regulação e Fiscalização dos Serviços Concedidos como 
instância consultiva e de representação do interesse coletivo da 
comunidade, o qual terá acesso, a qualquer tempo, a todos os assuntos 
relativos à Agência, podendo requerer, justificadamente, esclarecimentos 
e providências. 

Parágrafo único. O Conselho Municipal de Regulação e 
Fiscalização dos Serviços Concedidos será ouvido previamente quanto 
às propostas de novas concessões, outorgas e à edição de atos 
normativos que tratem de indicadores de desempenho dos serviços ou 
de estruturas tarifárias, inclusive suas revisões. 

 
TÍTULO VI 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

 
Art. 37. A Agência Reguladora adotará, em conformidade 

com as normas regulamentares e os respectivos contratos, as seguintes 
penalidades a serem aplicadas pela fiscalização: 

I – advertência escrita; 
II – multas em valores atualizados; 
III – suspensão temporária de participação em licitação; 
IV – intervenção administrativa, nos casos previstos em lei, 

no contrato ou ato autorizativo; 
V – revogação da autorização; e 
VI – outras previstas em lei ou contrato. 

 
Art. 38. A Agência Reguladora definirá os procedimentos 

administrativos relativos à aplicação de penalidade de cobrança e 
pagamento das multas legais e contratuais, assegurado o contraditório e 
a ampla defesa. 
 

Art. 39. Para os fins da presente Lei são também 
considerados serviços públicos delegados as autorizações de serviços 
públicos. 
 

Art. 40. A Agência Reguladora poderá promover realização 
de audiências públicas, cujas finalidades e procedimentos serão 
estabelecidos em regimento interno ou ato normativo da autarquia. 
 

Art. 41. Os procedimentos administrativos relativos à 
fiscalização, atribuições, imposições de penalidades e outros 
concernentes à regulação serão estabelecidos na regulamentação desta 
Lei, no regimento interno, nos atos normativos da Agência Reguladora 
ou nos contratos. 
 

Art. 42. A estrutura e a competência dos órgãos da 
Agência Reguladora, as atribuições e o código de ética a que estarão 
sujeitos seus integrantes serão estabelecidos em regimentos internos, os 
quais serão editados por Decreto. 



 

Manaus, segunda-feira, 11 de dezembro de 2017 
 
 
 

 
 

DOM | Edição 4261 | Página 6 
 

Art. 43. O Prefeito editará atos de regulamentação 
necessários à execução do previsto nesta Lei. 
 

Art. 44. Até a realização de concurso público e nomeação 
de procurador autárquico, a Procuradoria Jurídica da Agência será 
exercida, conjuntamente, por dois procuradores do município, 
designados pelo Procurador-Geral. 

Parágrafo único. Lei disporá sobre a carreira de 
Procurador Autárquico da entidade reguladora. 
 

Art. 45. As despesas decorrentes da execução desta Lei 
correrão por conta das dotações consignadas no orçamento do Poder 
Executivo pelo prazo impreterível de cento e vinte dias. 

§ 1.º As despesas decorrentes da execução desta Lei 
correrão por conta da Casa Civil até a aprovação da alteração do Plano 
Plurianual e da Lei Orçamentária do Município. 

§ 2.º Durante o período de que trata o caput deste artigo 
somente serão nomeados o Diretor-Presidente e os Diretores da 
Agência. 
 

Art. 46. O provimento da totalidade dos cargos previstos 
nesta Lei dar-se-á à medida que a Agência apresente capacidade de 
custear a despesa. 
 

Art. 47. A Agência Reguladora poderá requisitar servidores 
e empregados de órgãos e entidades integrantes da Administração 
Pública. 
 

Art. 48. Esta Lei entra em vigor três dias após a data da 
publicação. 
 

Manaus, 11 de dezembro de 2017. 
 

 
 
 

ANEXO ÚNICO 
 

Quadro de Cargos em Comissão 
 

CARGO SIMBOLOGIA QUANTIDADE 

Diretor-Presidente - 01 

Diretor Jurídico DAS-4 01 

Diretor de Área DAS-4 04 

Ouvidor DAS-3 01 

Chefe de Gabinete DAS-3 01 

Diretor de Departamento DAS-3 04 

Assessor de Comunicação DAS-3 01 

Chefe de Divisão DAS-2 08 

Assessor Técnico II DAS-2 07 

Assessor Técnico III DAS–1 08 

Assessor I CAD–3 07 

Assessor II CAD–2 07 

Assessor III CAD–1 05 

TOTAL 55 

 
Membros do Conselho 

 

FUNÇÃO SIMBOLOGIA QUANTIDADE 

Presidente do Conselho Consultivo - 01 

Membro do Conselho Consultivo - 07 

TOTAL 08 

 
Quadro de Funções Gratificadas 

 

FUNÇÃO SIMBOLOGIA QUANTIDADE 

Chefia e Assessoramento FG- 3 10 

TOTAL 10 

DECRETO Nº 3.888, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2017 

 
APROVA o projeto de Loteamento 
denominado “Residencial Cidadão Manauara 
2 – Etapa A” na forma que especifica, e 
estabelece outras providências. 

 
O PREFEITO DE MANAUS, no uso da competência que 

lhe confere o art. 128, inc. I, da Lei Orgânica do Município de Manaus, 
 
CONSIDERANDO a Lei Complementar nº 004, de 16 de 

janeiro de 2014 e a Lei nº 6.766, de 19 de dezembro de 1979, que 
dispõem sobre o Parcelamento do Solo Urbano; 

 
CONSIDERANDO que o empreendimento é de interesse 

social, com finalidade de construção de moradias no âmbito do 
Programa Minha Casa, Minha Vida, destinado à famílias com renda de 
até 03 (três) salários mínimos; 

 
CONSIDERANDO o que dispõe na Portaria nº 627, de 03 

de novembro de 2017, que divulgou as propostas habilitadas para 
aquisição de imóveis com recursos advindos da integralização de cotas 
no Fundo de Arrendamento Residencial – FAR, no âmbito do Programa 
Nacional de Habitação Urbana – PNHU, integrante do Programa Minha 
Casa, Minha Vida – PMCMV; 

 
CONSIDERANDO que o bem imóvel foi doado conforme 

Decreto nº 3.884, de 05 de dezembro de 2017, em consonância com a 
Lei nº 2.259, de 04 de dezembro de 2017, ao Fundo de Arrendamento 
Residencial – FAR; 

 
CONSIDERANDO o teor do Ofício nº 1.801/2017 – 

GPRES/IMPLURB (PRESID) e o que mais consta nos autos do 
Processo nº 2015/796/824/00822, 
 

DECRETA: 
 

Art. 1º Fica aprovado o Projeto de Loteamento 
denominado “Residencial Cidadão Manauara 2 – Etapa A”, registrado 
sob matricula nº 93.968, no Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis 
e Protestos de Letras, com área total 25.214,34 m² (vinte e cinco mil, 
duzentos e catorze metros quadrados e trinta e quatro decímetros 
quadrados) e perímetro de 922,09 m (novecentos e vinte e dois metros e 
nove centímetros), situado na Rua Paxiúba, s/nº, Setor 17, Bairro Santa 
Etelvina, com os seguintes limites e confrontações: ao Norte: com a Rua 
projetada “caju” e terras pertencentes a Associação Amazonense do 
Ministério Público (Cemitério de Cães), por uma linha entre os marcos 
M-01/M-02, no azimute plano de 96°34‟03” na distância de 370,00 m 
(trezentos e setenta metros); ao Sul: com o empreendimento Cidadão 
Manauara 02-B, por três linhas entre os marcos M-03/M-04/M-05/M-06, 
nos azimutes planos de 276°33‟57”, 186°33‟57” e 276°34‟03” nas 
respectivas distâncias de 267,94 m (duzentos e sessenta e sete metros 
e noventa e quatro centímetros), 26,10 m (vinte e seis metros e dez 
centímetros) e 110,18 m (cento e dez metros e dezoito centímetros); à 
Leste: com o braço do Igarapé do Passarinho, por uma linha entre os 
marcos M-02/M-03, no azimute plano de 191°56‟37” na distância de 
60,47 m (sessenta metros e quarenta e sete centímetros); e à Oeste: 
com a Rua Paxiúba (via projetada), por uma linha entre os marcos M-
06/M-01, no azimute plano de 15°38‟29” na distância de 87,40 m (oitenta 
e sete metros e quarenta centímetros). 

 
Art. 2º Possui os seguintes índices de aproveitamento de 

área urbanizada: 
I – RESIDENCIAL, com área de 12.311,62 m² (doze mil, 

trezentos e onze metros quadrados e sessenta e dois decímetros 
quadrados), equivalente a 48,83 % (quarenta e oito inteiros e oitenta e 
três centésimos por cento) da área total da gleba; 

II – SISTEMA VIÁRIO, com área de 6.778,81 m² (seis mil, 
setecentos e setenta e oito metros quadrados e oitenta e um decímetros 
quadrados), equivalente a 26,88 % (vinte e seis inteiros e oitenta e oito 
centésimos por cento) da área total da gleba; 

III – ÁREA VERDE, com área de 2.229,74 m² (dois mil, 
duzentos e vinte e nove metros quadrados e setenta e quatro decímetros 
quadrados), equivalente a 9,12 % (nove inteiros e doze centésimos por 
cento) da área total da gleba; 
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IV – ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE, com 
área de 1.485,08 m² (mil quatrocentos e oitenta e cinco metros 
quadrados e oito decímetros quadrados), equivalente a 5,89 % (cinco 
inteiros e oitenta e nove centésimos por cento) da área total da gleba; e 

V – EQUIPAMENTO URBANO E COMUNITÁRIO, com 
área de 2.339,09 m² (dois mil, trezentos e trinta e nove metros 
quadrados e nove decímetros quadrados), equivalente a 9,28 % (nove 
inteiros e vinte e oito centésimos por cento) da área total da gleba. 

 
Art. 3º Fica constituído o plano de loteamento com 3 (três) 

quadras destinadas a implantação de blocos residenciais, 1 (uma) área 
verde, 2 (duas) áreas referentes à equipamentos urbanos e comunitários 
e sistema viário constituído por 1 (uma) rua e 2 (duas) Travessas. 

 
Art. 4º Ficam caucionados para a garantia da execução do 

loteamento as 3 (três) quadras destinadas a implantação de blocos 
residenciais. 

 
Art. 5º Fica o proprietário loteante obrigado a: 
I – registrar mediante o cartório competente, dentro do 

prazo de 180 (cento e oitenta) dias e licenciá-lo em até 12 (doze) meses 
sob pena de caducidade da aprovação, atendendo ao disposto na Lei    
nº 6.766, de 19 de dezembro de 1979, de acordo com o art. 19 da Lei 
Complementar nº 004, de 16 de janeiro de 2014, a presente aprovação 
do plano de loteamento; e 

II – após o devido licenciamento, executar todas as obras e 
serviços constantes nos projetos e memoriais descritivos aprovados e 
carimbados, bem como a todos os itens listados no art. 23 da Lei 
Complementar nº 004, de 16 de janeiro de 2014. 

 
Art. 6º As áreas descritas nos incisos II, III, IV e V do      

art. 2º deste Decreto, deverão ser registradas em matrículas autônomas, 
indicando como proprietário o Município de Manaus. 

 
Art. 7º Este Decreto entrará em vigor na data de sua 

publicação. 

 
Manaus, 11 de dezembro de 2017. 

 
 
 
 

DECRETO DE 11 DE DEZEMBRO DE 2017 

 
O PREFEITO DE MANAUS, no uso da competência que 

lhe confere o art. 128, inc. I, da Lei Orgânica do Município de Manaus, 
resolve 

 
ALTERAR a lotação da servidora DANIELLE COLARES 

DE OLIVEIRA, Assessor Técnico III, simbologia DAS-1, nomeação 
confirmada por meio do Decreto datado publicado na Edição nº 4.047 do 
Diário Oficial do Município de 17-01-2017, cujo exercício se dará na 
SUBSECRETARIA MUNICIPAL DE ABASTECIMENTO, FEIRAS E 
MERCADOS, integrante da estrutura organizacional da CASA CIVIL, 
conforme Lei nº 2.140, de 20-06-2016. 
 

Manaus, 11 de dezembro de 2017. 

          

DECRETO DE 11 DE DEZEMBRO DE 2017 

 
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 teor do Ofício nº 3984/2017 – 
GS/SEMEF e o que mais consta nos autos do Processo                                  
nº 2017/19309/19630/05530, resolve 
 

NOMEAR, a contar de 15-12-2017, nos termos do art. 11, 
inc. II, da Lei nº 1.118, de 01-09-1971 - Estatuto dos Servidores Públicos 
do Município de Manaus, o senhor ALAIN GIAN RIBEIRO DA COSTA 
para exercer o cargo de SUBSECRETÁRIO DE GESTÃO, integrante da 
estrutura organizacional da SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, 
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONTROLE INTERNO – SEMEF, 
objeto da Lei nº 2.054, de 29-10-2015. 
 

Manaus, 11 de dezembro de 2017. 

 
 
 
 

DECRETO DE 11 DE DEZEMBRO DE 2017 

 
O PREFEITO DE MANAUS, no uso da competência que 

lhe confere o art. 80, inc. XI, da Lei Orgânica do Município de Manaus, e 
 

CONSIDERANDO o teor do Ofício nº 3984/2017-
GS/SEMEF, e o que mais consta nos autos do Processo                                 
nº 2017/19309/19630/05530, 
 

RESOLVE: 
 

I – EXONERAR, a contar de 15-12-2017, nos termos do       
art. 103, inc. I, § 1°, inc. II, alínea “a”, da Lei nº 1.118, de 01-09-1971 – 
Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Manaus, os servidores 
abaixo relacionados, integrantes da estrutura organizacional da 
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO E CONTROLE INTERNO – SEMEF: 
 

NOME CARGO SIMBOLOGIA 

ALAIN GIAN RIBEIRO DA COSTA 
Diretor de Departamento de Gestão 

Estratégica 
DAS-3 

FÁBIO OTINO DE CASTRO FREITAS Chefe de Divisão de Qualidade Total DAS-2 

KEYLA AHNIZERET DA SILVA CUNHA 
Chefe de Divisão de Manutenção de 

Sistemas 
DAS-2 

 
II – NOMEAR, a contar de 15-12-2017, nos termos do             

art. 11, inc. II, da Lei nº 1.118, de 01-09-1971 – Estatuto dos Servidores 
Públicos do Município de Manaus, os senhores abaixo relacionados, 
integrantes da estrutura organizacional da SECRETARIA MUNICIPAL 
DE FINANÇAS, TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONTROLE 
INTERNO – SEMEF, objeto da Lei nº 2.054, de 29-10-2015: 
 

NOME CARGO SIMBOLOGIA 

FÁBIO OTINO DE CASTRO FREITAS 
Diretor de Departamento de Gestão 

Estratégica 
DAS-3 
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NOME CARGO SIMBOLOGIA 

KEYLA AHNIZERET DA SILVA CUNHA 
Diretor de Departamento de Qualidade do 

Relacionamento com o Cidadão 
DAS-3 

CAMILA DA SILVA ABINADER Chefe de Divisão de Qualidade Total DAS-2 

 
Manaus, 11 de dezembro de 2017. 

 
 
 
 

PREFEITURA DE MANAUS 
 

CASA CIVIL/ 
SUBSECRETARIA MUNICIPAL DE ABASTECIMENTO, 

FEIRAS E MERCADOS 
 

AVISO DE EDITAL 
 

A Prefeitura de Manaus, através da Casa Civil, torna 
público, a abertura das inscrições, no período de 12 a 17 de dezembro 
de 2017, de Processo Seletivo Simplificado, visando à contratação 
temporária de Agente de Fiscalização, com cadastro de reserva, a fim de 
atender as necessidades dessa Secretaria, mediante normas e 
condições expressas na Lei nº 1.425 de 26 de março de 2010. 
 

Manaus, 11 de dezembro de 2017. 
 

 
 
 

EDITAL 

 
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2017 – CASA CIVIL 

 
A Prefeitura de Manaus, por meio da Subsecretaria 

Municipal de Abastecimento, Feiras e Mercados, unidade vinculada a 
Casa Civil, torna pública a abertura de inscrições de 12 a 17/12/2017, 
pela internet, e de 13 a 18/12/2017 para entrega da documentação no 
local constante no Quadro 3 deste Edital, e estabelece as normas para 
realização de Processo Seletivo Simplificado para Contratação de 
Agente de Fiscalização por tempo determinado, pelo período de  01 
(um) ano, para atender as necessidades desta Casa Civil, com lotação 
na Subsecretaria de Abastecimento, Feiras e Mercados, sujeitos ao 
Regime Jurídico de Direito Administrativo instituído pela Lei nº. 1425, de 
26 de março de 2010, e pelo Decreto nº 544, de 26 de maio de 2010, 
observadas as disposições constitucionais referentes ao assunto, bem 
como as normas contidas no presente Edital. 
 
1. DAS ESPECIFICAÇÕES DA FUNÇÃO, VAGAS, 

REMUNERAÇÃO E CARGA HORÁRIA SEMANAL,  
REQUISITOS OBRIGATÓRIOS E ATRIBUIÇÕES. 

 
1.1. O Quadro 1 abaixo apresenta , vagas, remuneração e carga 

horária semanal, conforme abaixo: 

QUADRO 1 

Função 
Vagas – Ampla 
Concorrência 

Quantidade de 
Vagas (PCD) * 

Remuneração 
Carga Horária 

Semanal 

Agente de 
Fiscalização 

95 5 R$ 2.075,00 40h 

*PCD: Pessoa com Deficiência. 

 
1.2. Dos Requisitos Obrigatórios e Atribuições: 
I – Agente de Fiscalização: 
a) Requisitos Obrigatórios: Curso superior completo em qualquer 

área do conhecimento, reconhecido pelo MEC, aptidão para o 
serviço e condições de saúde compatíveis ao desempenho das 
atribuições. 

b) Atribuições: Orientar, controlar, fiscalizar e organizar as 
atividades inerentes ao comércio informal nos logradouros 
públicos, bem como notificar, autuar, apreender, remover 
mercadorias e outros procedimentos em desacordo com o 
Código de Postura, Obras e Meio Ambiente, elaborar relatórios e 
executar outras atividades correlatas; poderá ser requisitado para 
fiscalizações fora do horário de expediente, inclusive sábados, 
domingos, feriados e horários noturnos. 

 
2. DO LOCAL DE TRABALHO 
 
2.1. Os candidatos selecionados serão lotados na Subsecretaria de 

Abastecimento, Feiras e Mercados e desenvolverão suas 
atividades de natureza externa, nas vias e logradouros públicos 
localizado em uma das seis zonas da Cidade de Manaus a serem 
definidas. 

 
3. DAS INSCRIÇÕES 
 
3.1. FORMA, DATA, LOCAL E HORÁRIO DE INSCRIÇÃO 
3.1.1. O candidato deverá realizar a inscrição pela internet na página da 

CASA CIVIL, acessando o endereço eletrônico 
http://pss2017.manaus.am.gov.br/, a partir de 09h 00min do dia 
12/12/2017 até às 23h 59min do dia 17/12/2017, na ocasião 
será gerado o número de inscrição e uma ficha de check-list de 
documentos, o candidato deverá imprimir seu comprovante de 
inscrição em duas vias e a ficha de check-list de documentos em 
uma via, declarando submeter-se às condições exigidas neste 
Edital, o candidato efetuará a entrega dos documentos 
comprobatórios para efetivação da inscrição. 

3.1.2. Data, Local e Horários para entrega da documentação/efetivação 
da Inscrição, exceto sábado, domingo e feriado: 

 
QUADRO 3. INFORMAÇÃO SOBRE A ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO 

LOCAL DE ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO DATA HORÁRIO 

Rua Carvalho Paes de Andrade, 140 – São 
Francisco, na Subsecretaria de Abastecimento, 
Feiras e Mercados (próximo a Escola Estadual 
Helena Araújo). 

13 a 18/12/2017 
9h às 12h 

e das 
13h às 16h 

 
3.2. Não haverá cobrança de taxa de inscrição. 
3.3. O candidato deverá tomar conhecimento de todos os requisitos 

exigidos no Edital que regem o Processo Seletivo Simplificado, 
antes de realizar sua inscrição. 

3.4. No ato da efetivação da Inscrição o candidato deverá apresentar 
01 (uma) via da inscrição gerada pelo site, 01 (uma) via da ficha 
de check-list gerada pelo site e 01 (uma) cópia autenticada dos 
seguintes documentos dentro de um envelope grande: 

a) Carteira de Identidade; 
b) Cadastro de Pessoa Física – CPF; 
c) Comprovante de Escolaridade (diploma e histórico da 

graduação); 
d) Comprovante de residência (água, energia ou telefone) 

atualizado; 
e) Curriculum Vitae. 
3.5. Somente serão efetivadas as inscrições dos candidatos que 

apresentarem toda a documentação constante no subitem 3.4., 
do presente Edital. 

3.6. No ato da efetivação da inscrição o candidato poderá apresentar 
documentos comprobatórios de títulos, para fins de pontuação, 
conforme o Quadro 6.2.1, constantes no subitem 6 do presente 
Edital. 

3.7. Não será considerada para efeito de titulação, a documentação 
básica que for requisito da função. 

3.8. Será indeferida a inscrição: 

http://pss2017.manaus.am.gov.br/
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a) caso a ficha de inscrição e a ficha de check-list se apresente 
ilegível e/ou incompleta, não havendo recurso contra o respectivo 
indeferimento; 

b) caso sejam detectadas informações discordantes com a 
documentação fornecida para a inscrição neste certame; 

c) entregar documentos sem acompanhamento da ficha de 
inscrição e da ficha de check-list de documentos. 

3.9. Não haverá inscrição condicional, via fax-símile, e/ou 
extemporânea. 

3.10. Verificada, a qualquer tempo, que a solicitação de inscrição não 
atenda a todos os requisitos fixados no Edital, ou que contrarie 
disposições constitucionais ou legais para exercício da função 
objeto de contratação deste certame, esta será cancelada, 
mediante justificativa do avaliador, e o candidato será eliminado 
do Processo Seletivo Simplificado. 

3.11. Qualquer informação falsa ou inexata por parte do candidato, 
apurada em qualquer época, implicará a eliminação e perda de 
todos os direitos ao Processo Seletivo Simplificado e, caso tenha 
sido contratado, poderá ser dispensado. 

3.12. Será permitida a efetivação da inscrição no local e horário 
constante no Quadro 3, subitem 3.1.2, do presente Edital, por 
terceiros mediante a entrega de Procuração do interessado, com 
poderes específicos, acompanhada de cópia legível do 
documento de identidade do candidato e do procurador, todos 
com reconhecimento de firma por cartório. Deverá ser 
apresentada uma procuração para cada candidato, ficando a 
mesma retida com os documentos relativos á efetivação de 
inscrição. O candidato e/ou seu procurador são responsáveis 
pelas informações prestadas na Ficha de Inscrição, arcando os 
mesmos com as consequências de eventuais erros de 
preenchimento. 

3.13. A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a aceitação 
das normas e condições estabelecidas neste Edital, sobre as 
quais não poderá alegar desconhecimento, ainda que feita 
mediante procuração. 

 
4. DA INSCRIÇÃO DE PESSOA COM DEFICIÊNCIA - PCD 

 
4.1. O presente Processo Seletivo Simplificado reserva a proporção 

de até 5% (cinco por cento) das vagas aos candidatos que se 
declararem Pessoa com Deficiência - PCD, conforme art. 37, 
inciso VIII, da Constituição da República Federativa do Brasil de 
1988, na Lei Federal nº 7.853, de 24 de outubro de 1989, e no 
Decreto Federal nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999 e na 
LOMAN. 

4.2. O candidato que desejar concorrer a uma das vagas reservadas 
às pessoas com deficiência deverá declarar tal intento no ato da 
inscrição, especificando o tipo de deficiência do qual é portador e 
a sua respectiva Classificação Internacional de Doenças - CID. 

4.3. Somente serão consideradas como pessoas com deficiência 
aquelas que se enquadrem nas categorias constantes do art. 4° 
do Decreto Federal no 3.298, de 20 de dezembro de 1999, 
alterado pelo Decreto Federal no 5.296, de 02 de dezembro de 
2004. 

4.4. O laudo médico deverá ser entregue, impreterivelmente, até o dia 
18 de dezembro de 2017, conforme período de efetivação de 
inscrição no Quadro 3, subitem 3.1.2., do presente Edital, 
devendo conter: 

a) identificação da entidade, pública ou privada, expedidora; 
b) nome completo do candidato; 
c) especificação do tipo de deficiência, bem como do grau da 

limitação que tal deficiência impõe ao seu portador; 
d) indicação das prováveis causas da deficiência; 
e) classificação internacional de doenças (CID); 
f) local e data de sua emissão; 
g) nome, assinatura, carimbo e CRM do médico atestante. 
4.5. O laudo médico deverá ter sido emitido há, no máximo, doze 

meses do último dia do prazo de inscrições, ainda que a 
deficiência possua caráter permanente. 

4.6. O laudo médico não será devolvido, sob qualquer alegação, 
ainda que original, e dele não será fornecida cópia. 

4.7. Caso o candidato não apresente o laudo médico na forma dos 
subitens 4.5 e 4.6 ou o laudo médico encaminhado não atenda 
aos requisitos constantes neste Edital, o candidato perderá o 
direito a concorrer às vagas destinadas aos portadores de 

necessidades especiais e permanecerá concorrendo apenas às 
vagas de ampla concorrência. 

4.8. O candidato que não for considerado pessoa com deficiência 
pela equipe multiprofissional ou que não comparecer no dia, hora 
e local marcados para realização da avaliação pela equipe 
multiprofissional perderá o direito à vaga reservada a pessoas 
com deficiência que ocuparia, permanecendo na relação de 
candidatos de ampla concorrência classificados no Processo 
Seletivo Simplificado. 

4.9. As vagas reservadas a pessoas com deficiência que não forem 
providas por falta de candidatos, por eliminação no Processo 
Seletivo Simplificado, por contraindicação na perícia médica ou 
por outro motivo, serão preenchidas pelos demais candidatos 
aprovados, observada a ordem geral de classificação. 

4.10. Após a contratação e entrada em exercício, a deficiência não 
poderá ser arguida para justificar a concessão de aposentadoria 
por invalidez, salvo nas hipóteses excepcionais de agravamento 
imprevisível da deficiência que impossibilite a permanência do 
servidor em atividade, desde que deferida pela Junta Médico-
Pericial do Município de Manaus. 

 

5. DAS CONDIÇÕES PARA CONTRATAÇÃO 
 

5.1. Ser brasileiro nato, ou naturalizado (processo concluído), ou 
português amparado pela reciprocidade de direitos advinda da 
legislação específica; 

5.2. Apresentar certificado de quitação com o serviço militar (se do 
sexo masculino); 

5.3. Apresentar comprovante de regularização com as obrigações 
eleitorais (última eleição); 

5.4. Ter idade mínima de dezoito anos completos na data de 
contratação; 

5.5. Ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições da 
função, atestadas pela Junta Médico-Pericial do Município-
JMPM, mediante os exames abaixo relacionados: 

 
EXAMES SOLICITADOS PELA JMPM VALIDADE 

Hemograma completo (sangue) 03 meses 

Llipidograma (sangue) 03 meses 

Glicemia em jejum (sangue) 03 meses 

Uréia (sangue) 03 meses 

Creatinina (sangue) 03 meses 

TGO (sangue) 03 meses 

TGP (sangue) 03 meses 

GAMA GT (sangue) 03 meses 

Tipagem Sanguínea e Fator RH (sangue) 03 meses 

VDRL (sangue) 03 meses 

Sorologia para Hepatite B e C (HBS Ag, anti HCV) 03 meses 

P.S.A – para homens a partir de 40 anos de idade 03 meses 

E.A.S (Urina) 03 meses 

Parasitológico (fezes) 03 meses 

Raios-X do Tórax AP e Perfil – com laudo 12 meses 

Mamografia ou USG de mama bilateral – para mulheres a partir de 35 anos de 
idade 

12 meses 

Colpocitologia Oncótica/preventivo – para mulheres em qualquer idade 12 meses 

Laudo Oftalmológico 12 meses 

Eletrocardiograma com laudo médico – para todos a partir de 40 anos de idade 12 meses 

Carteira de vacinação (Tétano, Hepatite e Febre Amarela) 12 meses 

Atestado de Sanidade Física e Mental expendido por médico Psiquiatra 03 meses 

Laudo Psicológico expedido por Psicólogo 03 meses 

 

5.6. Não ter sido aposentado por invalidez; 
5.7. Não ter sofrido, no exercício de função ou cargo público, 

penalidade incompatível com a contratação; 
5.8. Cumprir as determinações deste Edital; 
5.9. Encontrar-se em pleno exercício de seus direitos civis e políticos; 
5.10. Não poderão ser contratados os candidatos que foram servidores 

temporários, antes de decorridos 12 (doze) meses do 
encerramento ou dispensa de seu contrato de trabalho 
temporário anterior, conforme estipulado no art. 10, Inciso V, da 
Lei nº 1.425, de 26 de março de 2010. 

 
6. DA AVALIAÇÃO DE TÍTULOS 
 

6.1. A todos os candidatos que atenderem aos requisitos obrigatórios 
para a inscrição, serão atribuídos 10 (dez) pontos. 
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6.2. O Processo Seletivo Simplificado será realizado considerando a 
somatória de títulos, observando a pontuação constante no 
quadro abaixo: 

 

Quadro 6.2.1 Titulação da Função de Agente de Fiscalização 

TÍTULOS VALOR UNITÁRIO 
QUANT. MÁXIMA DE 

TÍTULOS 

Curso de Pós-Graduação – Doutorado 05 pontos 1 

Curso de Pós-Graduação – Mestrado 03 pontos 1 

Curso de Pós-Graduação – Especialização (com 
carga horária mínima de 360 horas) 

02 pontos 1 

 
7. DA COMPROVAÇÃO DA TITULAÇÃO 
 

7.1. A comprovação dos títulos (Especialização, Mestrado ou 
Doutorado) será feita mediante a apresentação de cópia do 
Diploma (frente e verso) ou Certificado de Conclusão, 
acompanhada do Histórico Escolar, expedido pela instituição 
oficial de ensino devidamente reconhecida pelo Ministério da 
Educação e Cultura – MEC. 

7.1.1. Para comprovação de conclusão de curso de Especialização, 
Mestrado ou Doutorado, serão aceitas ainda declarações ou 
atestados oficiais de conclusão do curso em que constem 
necessariamente as disciplinas cursadas, frequência, avaliação e 
carga horária, emitida e assinada pelo Chefe de Registro 
Acadêmico. 

7.2. Somente serão considerados os cursos de Especialização 
realizados por instituições credenciadas pelo MEC e duração 
mínima de 360 horas. 

7.3. Todo e qualquer comprovante de Pós-Graduação que estiver em 
língua estrangeira, somente será considerado se vier 
acompanhado da revalidação de acordo com a Lei n.º 9.394/96, 
que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, 
excetuando-se dessa exigência os certificados expedidos pelos 
países integrantes do Acordo do Mercosul. 

7.4. Não serão computados os títulos que ultrapassarem o limite 
máximo de pontos estabelecidos no Quadro 6.2.1. 

7.5. Quando o nome do candidato constante no título apresentado for 
diferente do nome declarado na inscrição, deverá ser anexado 
comprovante oficial de alteração do nome. 

7.6. Não serão atribuídos pontos para: 
a) As exigências como requisito básico da função; 
b) Declaração de conclusão de cursos em que a data de emissão 

não esteja atualizada ou assinada; 
c) Comprovante de conclusão de curso emitido via internet sem o 

acompanhamento da impressão da confirmação da autenticidade 
do documento; 

d) Declaração que não esteja clara quanto à conclusão do curso. 
 

8. DO PROCESSO DE CLASSIFICAÇÃO E CRITÉRIOS DE 
DESEMPATE 

 

8.1. A classificação final será feita pela soma dos pontos obtidos nos 
títulos apresentada em ordem decrescente de pontos. 

8.2. Apurado o total de pontos, na hipótese de empate, terá 
preferência o candidato mais idoso (Lei Federal nº. 10.741 de 
01/10/2003, Artigo 27, Parágrafo Único). 

8.3. Possuir maior idade, considerando dia, mês e ano de 
nascimento. 

8.4. O resultado preliminar do Processo Seletivo Simplificado será 
publicado em Diário Oficial do Município. 

 

9. DOS RECURSOS 
 

9.1. Caberá somente um recurso contra erros ou omissões na nota de 
Títulos, dentro de 02 (dois) dias úteis, a contar do dia útil 
subsequente à publicação do resultado da avaliação de títulos no 
Diário Oficial do Município de Manaus. 

9.2. O recurso deverá ser individual ou mediante procuração, 
observando-se os critérios estabelecidos no subitem 3.13., do 
presente Edital, com a indicação precisa do subitem em que o 
candidato se julgar prejudicado, e devidamente fundamentado, 
devendo conter os dados que informem sobre a identidade do 
recorrente e o número de inscrição. 

9.3. O recurso deverá ser dirigido à Comissão do Processo Seletivo 
Simplificado, devendo o candidato: 

a) preencher o formulário de requerimento padrão da Casa Civil, 
devidamente fundamentado e com anexos probatórios relativas à 
argumentação objeto do recurso; 

b) protocolar processo na Unidade de Protocolo da Subsecretaria 
de Abastecimento, Feiras e Mercados, localizada na Rua 
Carvalho Paes de Andrade, 140, São Francisco, no horário das 
8h às 12h, no prazo estabelecido no subitem 9.1., do presente 
Edital. 

9.4. Será indeferido, preliminarmente, o pedido de recursos não 
fundamentados ou intempestivos, não subscritos pelo próprio 
candidato ou seu procurador, interposto por fax-símile, telegrama, 
internet, como também os que não contiverem dados necessários 
à identificação do(s) candidato(s). 

 
10. DA HOMOLOGAÇÃO 
 
10.1. As decisões dos recursos quanto à nota atribuída serão dadas a 

conhecer, coletivamente, e apenas as relativas aos pedidos que 
forem deferidos, que serão publicadas em Diário Oficial do 
Município juntamente com a homologação do resultado final. 

 
11. DA CONTRATAÇÃO 
 
11.1. O candidato classificado, obedecida à ordem de classificação, 

será convocado para a realização dos Exames Médicos e 
procedimentos pré-admissionais, todos de caráter eliminatório, 
no prazo mínimo de 15 (quinze) dias consecutivos a ser 
estipulado pela Administração, a contar da data da publicação no 
Diário Oficial do Município, devendo apresentar original e 02 
(duas) cópias dos seguintes documentos: 

a) Carteira de Identidade, ou do documento único equivalente, de 
valor legal; 

b) Cadastro de Pessoa Física – CPF; 
c) Título de Eleitor com o comprovante de votação da última 

eleição, dos dois turnos, quando houver, ou Certidão de quitação 
com a Justiça Eleitoral; 

d) Comprovante de regularidade da situação militar, se do sexo 
masculino; 

e) Inscrição no PIS/PASEP; 
f) Certidão de casamento (se houver); 
g) Certidão de nascimento de dependentes menores (se houver); 
h) Comprovante de residência atualizado (água, energia ou 

telefone) 
i) Comprovante de conta corrente bancária somente Bradesco; 
j) Comprovante de Escolaridade; 
k) Comprovante de registro no Conselho Profissional competente, 

com informação da transferência se o registro for de outra 
Unidade Federativa do Brasil; 

l) Comprovante de quitação do Conselho Profissional competente; 
m) 02 (duas) fotografias 3x4 recentes; 
n) Laudo da Junta Médico-Pericial do Município relativo aos exames 

clínicos e psiquiátrico realizados, atestando a aptidão física e 
mental para o exercício da função; 

o) Declaração de Antecedentes Criminais, Federal e Estadual; 
p) Certidão de Naturalização (em caso de estrangeiro que se 

naturalizou brasileiro). 
11.2. No ato da contratação, mediante a assinatura do respectivo 

Termo, o contratado deverá preencher: 
a) Declaração de Bens; 
b) Declaração de que ocupa ou não outra função ou cargo público, 

com indicação do órgão, de carga horária semanal e horário de 
trabalho, ou que perceba remuneração, proventos de 
aposentadoria ou benefício de auxílio-doença. 

11.3. As informações falsas ou inverídicas relativas a outros vínculos 
de contrato de trabalho que resulte e configure acúmulo de 
cargos públicos com outros órgãos ou entidades públicas, em 
desacordo com o art. 37, XVI, da Constituição da República 
Federativa do Brasil, ensejará a eliminação do candidato no 
referido Processo Seletivo Simplificado. 

11.4. O candidato que for convocado para contratação e não 
comparecer ao local de trabalho no período previsto no Edital de 
convocação, ou não apresentar qualquer um dos documentos 
exigidos, será eliminado do Processo Seletivo Simplificado, 
sendo convocado o candidato seguinte na lista de classificação, 
observada a existência de vaga remanescente e o interesse 
público da Administração. 

11.5. A classificação final no Processo Seletivo Simplificado não 
assegura ao candidato o direito de contratação, mas apenas a 
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expectativa de realização de tal ato, segundo a rigorosa ordem 
de classificação, ficando a concretização deste ato condicionada 
à oportunidade e conveniência da Administração. 

11.6. A Prefeitura de Manaus reserva-se ao direito de proceder à 
contratação, em número que atenda ao seu interesse público e 
suas necessidades. 

 
12. DO CADASTRO DE RESERVA 
 
12.1. Os candidatos não eliminados, excedentes às vagas constantes 

neste Edital, serão mantidos em cadastro de reserva, no 
quantitativo de 95 (noventa e cinco) vagas e, poderão ser 
convocados para contratação mediante a disponibilidade de 
vagas que surgirem, durante o prazo de validade do presente 
Processo Seletivo Simplificado. 

12.2. Na hipótese da existência de vagas e na situação descrita no 
subitem anterior, a convocação para contratação de candidatos 
não eliminados, dar-se-á mediante ato devidamente publicado no 
Diário Oficial do Município, obedecendo à ordem de classificação. 

12.3. O não comparecimento do candidato no prazo definido no Edital 
de convocação implicará a desistência da vaga e eliminação do 
certame. 

 
13. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
13.1. Todos os candidatos inscritos e que preenchem os requisitos 

básicos exigidos no Edital, serão relacionados para homologação 
do resultado final, de acordo com a ordem de classificação 
decrescente de pontos. 

13.2. Os candidatos constantes da homologação do Processo Seletivo 
Simplificado serão convocados com estrita observância da ordem 
de classificação decrescente de pontos. 

13.3. A classificação final será publicada constando a quantidade de 
pontos obtidos pela análise dos Títulos. 

13.4. A homologação deste Processo Seletivo Simplificado será 
publicada no Diário Oficial do Município de Manaus e divulgada 
em jornal local de grande circulação, bem como no site 
http://pss2017.manaus.am.gov.br/. 

13.5. É de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento 
de todos os atos publicados referente ao presente Processo 
Seletivo Simplificado. 

13.6. Itens deste Edital poderão sofrer eventuais atualizações ou 
retificações, enquanto não consumada a providência ou evento 
que lhes disser respeito, circunstância que será mencionada em 
Edital ou Aviso a ser publicado, devendo o candidato manter-se 
informado sobre as eventuais atualizações e/ou retificações. 

13.7. Os procedimentos do Processo Seletivo Simplificado referente ao 
Edital, pontos obtidos, recurso, homologação, contratação e 
editais de convocações, serão publicados no Diário Oficial do 
Município, divulgados em jornal local de grande circulação, bem 
como no site http://pss2017.manaus.am.gov.br/. 

13.8. O presente Processo Seletivo Simplificado será válido pelo prazo 
de 01 (um) ano, a contar da data da publicação da Homologação 
no Diário Oficial do Município, podendo ser prorrogado por igual 
período a critério da Administração. 

13.9. Após a Homologação do Processo Seletivo Simplificado, todas as 
informações a ele relativas serão dadas aos interessados pela 
Subsecretaria Municipal de Abastecimento, Feiras e Mercados, 
unidade vinculada a Casa Civil. 

13.10. A Subsecretaria Municipal de Abastecimento, Feiras e Mercados, 
unidade vinculada a Casa Civil, não se responsabiliza pelas 
inscrições não recebidas por motivo de ordem técnica dos 
computadores, falhas de comunicação, congestionamento das 
linhas de comunicação, bem como outros fatores de ordem 
técnica que impossibilitem a transferência de dados. 

13.11. Os casos omissos serão analisados pela Subsecretaria Municipal 
de Abastecimento, Feiras e Mercados, unidade vinculada a Casa 
Civil. 

 
Manaus, 11 de dezembro de 2017. 

 

 

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 13.328/2017 
 

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

 
O SUBSECRETÁRIO SUBCHEFE MUNICIPAL DE 

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

 
CONSIDERANDO a delegação de competência firmada 

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

 
CONSIDERANDO o requerimento do servidor adiante 

identificado; 
 
CONSIDERANDO o teor do Ofício n° 3289/2017-

NTRAB/GTRAB/SEMSA, subscrito pelo Secretário Municipal de Saúde; 
 
CONSIDERANDO a análise da Divisão de 

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

 
CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo          

nº 2017/1637/3944, resolve 
 
 
CONSIDERAR EXONERADO, a pedido, a contar de             

20-06-2017, nos termos do art. 103, inc. I, § 1º, inc. I, da Lei nº 1.118, de 
1º de setembro de 1971 - Estatuto dos Servidores Públicos do Município 
de Manaus, o servidor ANTONIO FERNANDES MARQUES NETO, do 
cargo de ES – Fisioterapeuta E-01, matrícula 117.990-0 A, integrante do 
quadro de pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA. 

 
GABINETE DO SUBSECRETÁRIO SUBCHEFE 

MUNICIPAL DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE GOVERNO DA 
CASA CIVIL, em Manaus, 11 de dezembro de 2017. 

 
 
 
 

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 13.329/2017 

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

 
O SUBSECRETÁRIO SUBCHEFE MUNICIPAL DE 

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

 
CONSIDERANDO a delegação de competência firmada 

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

 
CONSIDERANDO o requerimento da servidora adiante 

identificada; 
 
CONSIDERANDO o teor do Ofício n° 5087/2017-

NTRAB/GTRAB/SEMSA, subscrito pelo Secretário Municipal de Saúde; 
 
CONSIDERANDO a análise da Divisão de 

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

 
CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo          

nº 2017/1637/6905, resolve 

http://pss2017.manaus.am.gov.br/
http://pss2017.manaus.am.gov.br/
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CONSIDERAR EXONERADA, a pedido, a contar de             
03-10-2017, nos termos do art. 103, inc. I, § 1º, inc. I, da Lei nº 1.118, de 
1º de setembro de 1971 - Estatuto dos Servidores Públicos do Município 
de Manaus, a servidora CONSUELENA LOPES LEITAO, do cargo de     
ES – Psicólogo E-01, matrícula 117.102-0 C, integrante do quadro de 
pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA. 

 
GABINETE DO SUBSECRETÁRIO SUBCHEFE 

MUNICIPAL DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE GOVERNO DA 
CASA CIVIL, em Manaus, 11 de dezembro de 2017. 

 
 
 
 

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 13.330/2017 
 

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

 
O SUBSECRETÁRIO SUBCHEFE MUNICIPAL DE 

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

 

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

 

CONSIDERANDO o requerimento do servidor adiante 
identificado; 

 

CONSIDERANDO o teor do Ofício n° 5087/2017-
NTRAB/GTRAB/SEMSA, subscrito pelo Secretário Municipal de Saúde; 

 

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

 

CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo          
nº 2017/1637/6922, resolve 

 
CONSIDERAR EXONERADO, a pedido, a contar de             

06-10-2017, nos termos do art. 103, inc. I, § 1º, inc. I, da Lei nº 1.118, de 
1º de setembro de 1971 - Estatuto dos Servidores Públicos do Município 
de Manaus, o servidor ROGERIO CAMINHA VALLEJO, do cargo de     
AS – Assistente Administração D-01, matrícula 122.659-2 A, integrante 
do quadro de pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - 
SEMSA. 

 
GABINETE DO SUBSECRETÁRIO SUBCHEFE 

MUNICIPAL DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE GOVERNO DA 
CASA CIVIL, em Manaus, 11 de dezembro de 2017. 

 
 
 
 

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 13.331/2017 
 

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

 
O SUBSECRETÁRIO SUBCHEFE MUNICIPAL DE 

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

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

 
CONSIDERANDO o requerimento da servidora adiante 

identificada; 
 
CONSIDERANDO o teor do Ofício n° 5087/2017-

NTRAB/GTRAB/SEMSA, subscrito pelo Secretário Municipal de Saúde; 
 
CONSIDERANDO a análise da Divisão de 

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

 
CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo          

nº 2017/1637/7275, resolve 
 
 
CONSIDERAR EXONERADA, a pedido, a contar de             

19-10-2017, nos termos do art. 103, inc. I, § 1º, inc. I, da Lei nº 1.118, de 
1º de setembro de 1971 - Estatuto dos Servidores Públicos do Município 
de Manaus, a servidora MARIA DO SOCORRO CEZAR GUIMARAES, 
do cargo de AS – Técnico em Enfermagem D-02, matrícula 109.859-4 A, 
integrante do quadro de pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SAÚDE - SEMSA. 

 
GABINETE DO SUBSECRETÁRIO SUBCHEFE 

MUNICIPAL DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE GOVERNO DA 
CASA CIVIL, em Manaus, 11 de dezembro de 2017. 

 
 
 
 

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 13.332/2017 

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

 
O SUBSECRETÁRIO SUBCHEFE MUNICIPAL DE 

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

 
CONSIDERANDO a delegação de competência firmada 

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

 
CONSIDERANDO o requerimento da servidora adiante 

identificada; 
 
CONSIDERANDO o teor do Ofício n° 5087/2017-

NTRAB/GTRAB/SEMSA, subscrito pelo Secretário Municipal de Saúde; 
 
CONSIDERANDO a análise da Divisão de 

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

 
CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo          

nº 2017/01/0192, resolve 
 
 
CONSIDERAR EXONERADA, a pedido, a contar de             

1º-11-2017, nos termos do art. 103, inc. I, § 1º, inc. I, da Lei nº 1.118, de 
1º de setembro de 1971 - Estatuto dos Servidores Públicos do Município 
de Manaus, a servidora DANIELE NAZARE MACIEL ANDRADE, do 
cargo de AS – Assistente Administração D-01, matrícula 122.719-0 A, 
integrante do quadro de pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SAÚDE - SEMSA. 
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GABINETE DO SUBSECRETÁRIO SUBCHEFE 
MUNICIPAL DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE GOVERNO DA 
CASA CIVIL, em Manaus, 11 de dezembro de 2017. 

 

 
 
 

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 13.333/2017 
 

DESIGNA substituto de servidora afastada 
em virtude de folga eleitoral. 

 
O SUBSECRETÁRIO SUBCHEFE MUNICIPAL DE 

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

 
CONSIDERANDO a delegação de competência firmada 

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

 
CONSIDERANDO o teor do Ofício nº 1609/17-

GS/SEMMAS, subscrito pelo Secretário Municipal de Meio Ambiente e 
Sustentabilidade; 

 
CONSIDERANDO o art. 1º, inc. II, combinado com o art. 2º 

do Decreto nº 3.852, de 26 de outubro de 2017; 
 
CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo         

nº 2017/19309/19630/05511, resolve 
 
 
CONSIDERAR DESIGNADO o servidor JEU LINHARES 

BENTES JUNIOR, Diretor de Área, para responder, cumulativamente, 
pelas atribuições do cargo de provimento em comissão de Diretor 
Administração e Finanças, simbologia DAS-4, integrante da estrutura 
organizacional da SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E 
SUSTENTABILIDADE – SEMMAS, no período de 27-11 a 1º-12-2017, 
sem direito à percepção da remuneração inerente ao exercício do cargo, 
em substituição da titular RENATA BEZERRA DE MELO, afastada em 
virtude de folga eleitoral. 

 
GABINETE DO SUBSECRETÁRIO SUBCHEFE 

MUNICIPAL DE ASSUNTOS ADMINSTRATIVOS E DE GOVERNO DA 
CASA CIVIL, em Manaus, 11 de dezembro de 2017. 

 

 
 
 

SECRETARIA  MUNICIPAL  DE  COMUNICAÇÃO 

 
 

PORTARIA N.º 035/2017 – GS/SEMCOM 
 
 

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO - 
SEMCOM, em exercício no uso da competência  que lhes conferem os 
artigos 86, Inciso IV e 128, Inciso II, da Lei Orgânica do Município de 
Manaus; 

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

RESOLVE 
 

I –INSTITUI a Comissão para Acompanhamento e 
Fiscalização referente a 05 (cinco) inscrições de servidores, visando a 
participação do evento da 17º Convenção Nacional das Empresas de 
Serviços Contábeis e das Empresas de Assessoramento, Perícias, 
Informações e Pesquisas - CONESCAP, constante no Processo 
Administrativo nº 2017/2487/3507/01918, composta pelos servidores 
abaixo relacionados: 
 
Marcella Lima Antony 124.421-3 

André Luiz Alves da Silva 098.017-0 

Kelly Laureny Bastos Melo 131.266-9 

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

 
Manaus, 14 de novembro de 2017. 

 
 
 
 

SECRETARIA  MUNICIPAL  DE  FINANÇAS, 
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONTROLE INTERNO 

 
 

PORTARIA N.º 320/2017 – GS/SEMEF 
 
 

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, 
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONTROLE INTERNO – SEMEF, 
em exercício, na 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, RESOLVE 

 
I. DISPENSAR da Função Gratificada a servidora abaixo 

identificada: 
 

NOME DO SERVIDOR FUNÇÃO GRATIFICADA A CONTAR DE 

CAMILA DA SILVA ABINADER FG-3 15/12/2017 

 
Publique-se e Cumpra-se. 

 
Manaus, 07 de dezembro de 2017. 

 
 
 
 

PORTARIA N.º 321/2017 – GS/SEMEF 
 
 

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, 
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONTROLE INTERNO, em 
exercício, na 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 Municipal nº 1.955, de 

29 de dezembro de 2014; 
 

CONSIDERANDO os Ofícios nº 3937 e 3984 – 
GS/SEMEF, que tratam de Exoneração e Nomeação de Servidores, 
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RESOLVE 
 

I. CESSAR a Gratificação Técnica Fazendária – GTF dos 
servidores abaixo identificados. 
 

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

ALAIN GIAN RIBEIRO DA COSTA 600 15/12/2017 

GUILHERME BENDER 600 15/12/2017 

FRANKLIN FERREIRA DOS SANTOS 600 15/12/2017 

HORACIO DA COSTA MOURAO JUNIOR 600 15/12/2017 

 
II. ALTERAR a Gratificação Técnica Fazendária – GTF dos 

servidores: 
 

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

FÁBIO OTINO DE CASTRO FREITAS 600 15/12/2017 

KEYLA AHNIZERET DA SILVA CUNHA 600 15/12/2017 

CAMILA DA SILVA ABINADER 500 15/12/2017 

 

III. CONCEDER Gratificação Técnica Fazendária – GTF ao 
servidor: 
 

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

FRANCISCO MOREIRA FILHO 600 15/12/2017 

 

Publique-se e Cumpra-se. 
 

Manaus, 07 de dezembro 2017. 

 
 
 
 

SECRETARIA  MUNICIPAL  DE  SAÚDE 

 
 

PORTARIA Nº 698/2017-GCONT/SEMSA 
 

O SUBSECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO 
ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO, 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 o Primeiro Termo Aditivo ao Contrato 
nº 030/2015 – Prorrogação e Decréscimo, que entre si celebram o 
Município de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Saúde – 
SEMSA, e a empresa Hossokawa Comércio e Representação de 
Produtos de Higiene e Limpeza Ltda. 
 

CONSIDERANDO o Serviço de fornecimento de produtos 
saneantes utilizados no processamento de roupas de serviços de saúde, 
com cessão em comodato dos equipamentos (dosadores) a serem 
fornecidos à Maternidade Dr. Moura Tapajoz da Secretaria Municipal de 
Saúde de Manaus – SEMSA. 
 

CONSIDERANDO a Portaria nº 016/2017-
GCONT/SEMSA, datada de 06/01/2017, que designa servidores para 
acompanhar, fiscalizar e atestar as Notas Fiscais referentes ao contrato 
supracitado. 
 

RESOLVE: 
 

I – DISPENSAR os servidores abaixo relacionados, 
designados pela Portaria nº 016/2017-GCONT/SEMSA. 

 
NOME CARGO MATRÍCULA 

Cláudia Teixeira da Silva Especialista em Saúde 099.755-2B 

Geraldo Felipe da Costa Marques Barbosa Especialista em Saúde 099.399-9B 

Luiz Carlos Lopes Carneiro Assistente em Saúde 109.200-6A 

Juliana Ignácia Rodrigues Costa Assistente em Saúde 110.725-9A 

II - DESIGNAR os servidores abaixo relacionados para 
acompanhar, fiscalizar e atestar as Notas Fiscais e/ou Recibos 
referentes à execução do contrato supramencionado. 

 
.GESTOR DO CONTRATO 

NOME CARGO MATRÍCULA 

Angélica Marocchio Tavares Especialista em Saúde 123.241-0C 

FISCAIS DO CONTRATO 

NOME CARGO MATRÍCULA 

Henryeth de Araújo Souza Assistente em Saúde 122.524-3A 

Luiz Carlos Lopes Carneiro Assistente em Saúde 109.200-6A 

Juliana Ignácia Rodrigues Costa Assistente em Saúde 110.725-9A 

FISCAL SUPLENTE DO CONTRATO 

NOME CARGO MATRÍCULA 

Francisco Carvalho Rodrigues Júnior Assistente em Saúde 110.537-0A 

 
III - ESTABELECER que serão necessárias, no mínimo, 3 

(três) assinaturas dos servidores designados para fins de atesto das 
Notas Fiscais. 
 

IV – Esta Portaria opera efeitos a contar 03 de julho de 
2017. 
 

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

Manaus, 04 de dezembro de 2017. 

 
 
 
 

PORTARIA Nº 699/2017-GCONT/SEMSA 
 
 

O SUBSECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO 
ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO, 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 o Termo de Contrato nº 022/2017, que 
entre si celebram o Município de Manaus, por meio da Secretaria 
Municipal de Saúde – SEMSA, e a empresa Cunha e Brandão 
Representação de Eletroeletrônicos Ltda. – EPP. 
 

CONSIDERANDO os Serviços de limpeza e conservação, 
com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, conforme 
Itens 01 e 02, Lote 02, Ata de Registro de Preços nº 155/2016-
DIREP/SEMSA, resultante do Pregão Presencial nº 135/2016.-
SCLS/CML/PM para atender as necessidades do Edifício Sede da 
Secretaria Municipal de Saúde de Manaus – SEMSA. 
 

CONSIDERANDO a Portaria nº 462/2017-
GCONT/SEMSA, datada de 08/08/2017, que designa servidores para 
acompanhar, fiscalizar e atestar as Notas Fiscais referentes ao contrato 
supracitado. 
 

RESOLVE: 
 

I – DISPENSAR os servidores abaixo relacionados, 
designados pela Portaria nº 462/2017-GCONT/SEMSA. 
 

GESTOR DO CONTRATO 

NOME CARGO MATRÍCULA 

Arnaldo Taveira de Souza Júnior Especialista em Saúde 108.804-1A 

FISCAIS DO CONTRATO 

NOME CARGO MATRÍCULA 

Marcos de Jesus Vilela 
Chefe da Divisão de Manutenção 

Predial 
011.237-2J 

Fabricio Viana Rodrigues Assistente em Saúde 108.533-6A 

Everton Conceição de Albuquerque Assistente em Saúde 108.281-7A 



 

Manaus, segunda-feira, 11 de dezembro de 2017 
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FISCAL SUPLENTE DO CONTRATO 

NOME CARGO MATRÍCULA 

José Silva da Costa Assistente em Saúde 108.065-2A 

 
II - DESIGNAR os servidores abaixo relacionados para 

acompanhar, fiscalizar e atestar as Notas Fiscais e/ou Recibos 
referentes à execução do contrato supramencionado. 
 

.GESTOR DO CONTRATO 

NOME CARGO MATRÍCULA 

Raimunda Vanilce Monteiro Lima Especialista em Saúde 080.497-5F 

FISCAIS DO CONTRATO 

NOME CARGO MATRÍCULA 

Fabricio Viana Rodrigues Assistente em Saúde 108.533-6A 

Everton Conceição de Albuquerque Assistente em Saúde 108.281-7A 

Jozimar dos Santos Assunção Assistente em Saúde 108.541-7A 

FISCAL SUPLENTE DO CONTRATO 

NOME CARGO MATRÍCULA 

José Silva  da Costa Assistente em Saúde 108.065-2A 

 
III - ESTABELECER que se mantenha os demais fiscais 

das portarias anteriores, ainda sendo necessárias, no mínimo, 3 (três) 
assinaturas dos servidores designados para fins de atesto das Notas 
Fiscais. 
 

IV – Esta Portaria opera efeitos a contar de 20 de outubro 
de 2017. 
 

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

Manaus, 04 de dezembro de 2017. 

 
 
 
 

PORTARIA Nº 700/2017-GCONT/SEMSA 
 

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

CONSIDERANDO os dispositivos nos artigos 67 e 73, da 
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; 
 

CONSIDERANDO o Primeiro Termo Aditivo ao Contrato 
nº 021/2017- Prorrogação, que entre si celebram o Município de 
Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA, e a 
empresa Orsel – Organização Regional de Serviços Ltda. 
 

CONSIDERANDO os serviços de transporte com 15 
(quinze) veículos automotores, características: popular, hatchback, motor 
1.0, potência mínima de 73 cv, combustível flex, 05 portas, sendo 01 
porta-malas, capacidade para 05 passageiros, ano/modelo no mínimo 
correspondente ao ano de locação, características adicionais: 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. Modelo: 
CELTA, PALIO, HB20 ou similar. Conforme Projeto Básico/Termo de 
Referência, Pregão Presencial nº 010/2017 – SCLS/CML/PM e Ata de 
Registro de Preços nº 025/2017, para transportar amostras biológicas 
dos Postos de Coleta para os Laboratórios Distritais desta SEMSA; e 
ainda, atender a Norma Operacional de Assistência – NOAS-SUS 01/02, 
RDC nº 302/2005 e nº 20/2014 – Boas práticas de Laboratório. 
 

RESOLVE: 
 

I - DESIGNAR os servidores abaixo relacionados para 
acompanhar, fiscalizar e atestar as Notas Fiscais, referentes à execução 
do contrato acima citado: 

 

GESTOR DO CONTRATO 

NOME CARGO MATRÍCULA 

Ana Paula Neves da Silva Especialista em Saúde 083.425-4C 

FISCAIS DO CONTRATO 

NOME CARGO MATRÍCULA 

Jander Torres da Silva Especialista em Saúde 065.028-5B 

Dulcian Alves Moreira Especialista em Saúde 091.381-2A 

Rosilene da Silva Jucá Especialista em Saúde 065.407-8B 

Lucinei Alves Maciel Especialista em Saúde 083.931-0B 

Edson de Freitas Gomes Especialista em Saúde 064.054-9C 

FISCAIS SUPLENTES DO CONTRATO 

NOME CARGO MATRÍCULA 

Alexandre Magno de Queiroz 
Medeiros 

Especialista em Saúde 110.744-5A 

Paulo César Ferreira da Silva Especialista em Saúde 082.534-4A 

Giselle Katiane Bonfim Bacellar 
de Souza 

Especialista em Saúde 109.033-0A 

Pedro Rauel Candido Domingos Especialista em Saúde 130.293-0A 

Marinely Cavalcante Gomes 
Corrêa 

Especialista em Saúde 
112.414-5B 

 

 

II - ESTABELECER que serão necessárias, no mínimo, 3 
(três) assinaturas dos servidores acima designados para fins de atesto 
das Notas Fiscais. 
 

III – CONVALIDAR que este ato tenha seus efeitos a 
contar da Ordem de Execução de Serviços. 

 

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

Manaus, 04 de dezembro de 2017. 

 
 
 
 

PORTARIA Nº 701/2017-GCONT/SEMSA 
 

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

CONSIDERANDO os dispositivos nos artigos 67 e 73, da 
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; 
 

CONSIDERANDO o Primeiro Termo Aditivo ao Contrato 
nº 048/2016 – Prorrogação e Decréscimo de Valor, que entre si 
celebram o Município de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de 
Saúde – SEMSA, e a empresa São Pedro Transporte Ltda. - EPP; 
 

CONSIDERANDO o serviço de transporte com 01 (um) 
veículo, tipo caminhão pipa, potência mínima de 180 cv, ano de 
fabricação a partir de 2010, movido a diesel, capacidade mínima do 
tanque para 10.000 litros, com bomba de sucção, com mangueira 
medindo no mínimo 3” e 50mt de comprimento, com tacógrafo, sirene de 
ré e todos os equipamentos obrigatórios definidos pelo CTB e pelo 
CONTRAN, com manutenção total por conta da contratada, para atender 
as necessidades da Unidades de Saúde da Secretária Municipal de 
Saúde de Manaus - SEMSA. Conforme o Edital do Pregão Presencial 
Nº 078/2015 –CML/PM, Item 08, Ata De Registro De Preços Nº 001/2016 
– SEMINF, já decrescido o valor de R$ 14.454,00 (quatorze mil, 
quatrocentos e cinqüenta e quatro reais), correspondentes a 5% (cinco 
por cento) do valor original do contrato. 

 

RESOLVE: 
 

I - DESIGNAR os servidores abaixo relacionados para 
acompanhar, fiscalizar e atestar as Notas Fiscais, referentes à execução 
do contrato acima citado: 

 
GESTOR DO CONTRATO 

NOME CARGO MATRÍCULA 

Raimunda Vanilce Monteiro Lima Especialista em Saúde 080.497-5F 

FISCAIS DO CONTRATO 

NOME CARGO MATRÍCULA 

Fabricio Viana Rodrigues Assistente em Saúde 108.533-6A 

Jozimar dos Santos Assunção Assistente em Saúde 108.541-7A 

Joel dos Santos Silva Assistente em Saúde 108.888-2A 

FISCAL SUPLENTE DO CONTRATO 

NOME CARGO MATRÍCULA 

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



 

Manaus, segunda-feira, 11 de dezembro de 2017 
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II - ESTABELECER que serão necessárias, no mínimo, 3 
(três) assinaturas dos servidores acima designados para fins de atesto 
das Notas Fiscais. 
 

III – CONVALIDAR que este ato tenha seus efeitos a 
contar da Ordem de Execução de Serviços. 
 

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

Manaus, 04 de dezembro de 2017. 

 
 
 
 

PORTARIA Nº 702/2017-GCONT/SEMSA 
 

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

CONSIDERANDO os dispositivos nos artigos 67 e 73, da 
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; 
 

CONSIDERANDO o Termo de Contrato nº 025/2017, que 
entre si celebram o Município de Manaus, por meio da Secretaria 
Municipal de Saúde – SEMSA, e a empresa B. L. P. GOMES – EPP; 
 

CONSIDERANDO o serviço de fornecimento de 
alimentação preparada e serviço de Buffet, para atender as 
necessidades de eventos institucionais da Secretaria Municipal de 
Saúde - SEMSA, conforme Pregão Nº 095/2016 – SCLS/CML/PM, ATA 
DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 109/2016 – DIREP/SEMSA. 
 

RESOLVE: 
 

I - DESIGNAR os servidores abaixo relacionados para 
acompanhar, fiscalizar e atestar as Notas Fiscais, referentes à execução 
do contrato acima citado: 
 

GESTOR DO CONTRATO 

NOME CARGO MATRÍCULA 

Elizangela Machado de Macêdo 
dos Santos 

Especialista em Saúde 112.630-0A. 

FISCAIS DO CONTRATO 

NOME CARGO MATRÍCULA 

Raimunda Vanilce Monteiro Lima Especialista em Saúde 080.497-5F 

Fernanda Maria Matheus 
Bártholo 

Especialista em Saúde 096.447-6F 

Claudia Nayara da Rocha Dias Especialista em Saúde 112.637-7A 

FISCAL SUPLENTE DO CONTRATO 

NOME CARGO MATRÍCULA 

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

 
II - ESTABELECER que serão necessárias, no mínimo, 3 

(três) assinaturas dos servidores acima designados para fins de atesto 
das Notas Fiscais. 
 

III – CONVALIDAR que este ato tenha seus efeitos a 
contar da Ordem de Execução de Serviços. 

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

 
Manaus, 04 de dezembro de 2017. 

 

SECRETARIA  MUNICIPAL  DE  EDUCAÇÃO 

 
 

PORTARIA N.º 0396/2017-SEMED/GS 
 

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso 
das atribuições legais conferidas pela legislação vigente,  

 

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

 

CONSIDERANDO o que dispõe no artigo 8º, § 3º e da Lei 
Municipal nº 2.200, de 06 de janeiro de 2017,  

 

CONSIDERANDO ainda o que dispõe no art. 7º, § 3º e art. 
15, do decreto Municipal nº 3.622 de 31.01.2017, 
 

RESOLVE: 
 

Art. 1º CONCEDER Destaque de Crédito Orçamentário em 
favor da Unidade Gestora 180102-FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA 
EDUC. BÁSICA E DE VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO, no valor total 
de R$ 482.663,39 (quatrocentos e oitenta e dois mil seiscentos e 
sessenta e três reais e trinta e nove centavos), conforme Anexo 
Único desta Portaria. 

 
Art. 2º A descentralização de que trata esta portaria tem 

como objeto o empenhamento de despesa com aquisição de material 
escolar para esta secretaria e que deverá ser realizada pela Unidade 
Gestora Executora 180102- FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA 
EDUC. BÁSICA E DE VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO. 

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

publicação, operando seus efeitos a partir de 01 de novembro de 2017. 
 

Anexo Único da Portaria nº 0396/2017-SEMED/GS 
 

Nº F SF P A ND FR R$ 

01 12 361 1031 2098 339032 0118 437.864,54 

02 12 365 1030 2153 339032 0118 44.798,85 

Total: 482.663,39 

 
Nº. Sequência Ordinal da Programação de Trabalho Descentralizada 
Códigos: 
 

F: Função 
SF: Subfunção 
P: Programa 
A: Ação 
ND: Natureza de Despesa 
FR: Fonte de Recurso 
 

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

Manaus, 14 de novembro de 2017. 

 
 
 
 

PORTARIA Nº 0416/2017-SEMED/GS 
 

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

CONSIDERANDO o teor dos Processos nº 2013/4114/ 
4147/06162; 2015/4114/4147/05708, 2015/4114/4147/06092 e 2017/ 
4114/4147/02967, PAD 002/2016 – CPRD/SEMAD; 



 

Manaus, segunda-feira, 11 de dezembro de 2017 
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RESOLVE: 
 

TORNAR SEM EFEITO a Portaria nº 00401/2017-
SEMED/GS, publicada no DOM Edição 4250, de 23/11/2017, que 
constituiu comissão de sindicância composta pelos servidores Paulo 
Roberto Arce Nicolau, Yuri Chrystine P. Siqueira Rolo e Sérgio 
Paulo Mesquita Júnior, para, sob a presidência do primeiro, apurar no 
prazo de 30 (trinta) dias, a penalidade aplicada ao ex-servidor.  
 

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

Manaus, 05 de dezembro de 2017. 

 
 
 
 

PORTARIA Nº 0417/2017-SEMED/GS 
 

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

 

CONSIDERANDO o que consta dos Processos 
nº 2013/4114/4147/06162; 2015/4114/4147/05708; 2015/4114/4147/ 
06092; 2017/4114/4147/02967 e Processo Administrativo Disciplinar 
nº 002/2016-CPRD/SEMAD, 
 

RESOLVE: 
 

CONSTITUIR Comissão Revisora, composta pelos 
servidores Paulo Roberto Arce Nicolau, Maziles Marques dos Reis e 
Sérgio Paulo Mesquita Júnior para, sob a presidência do primeiro, 
reavaliar, no prazo de 30 (trinta) dias, a penalidade aplicada ao ex-
servidor. 
 

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

Manaus, 05 de dezembro de 2017. 

 
 
 
 

PORTARIA Nº 0418/2017-SEMED/GS 
 

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

 

CONSIDERANDO a Portaria nº 1294/2013 – SEMED/GS, 
de 14 de novembro de 2013 no DOM 3296 e alterações; 
 

RESOLVE: 
 

DESIGNAR a servidora MARJORY MARINA 
MARREIROS PARDO DAS MERCÊS, matrícula nº 129.656-6 A, 
Técnico Municipal/Assistente de Administração, a contar de 01/11/2017, 
como membro da Comissão de Controle Interno. 

 

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

Manaus, 05 de dezembro de 2017. 

 

PORTARIA Nº 0419/2017-SEMED/GS 
 
 

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

 
CONSIDERANDO o que consta do Processo 

nº 2017/4114/4247/00678, 

 
RESOLVE: 

 
I – PRORROGAR, por mais 15 (quinze) dias, a Portaria 

nº 0374/2017-SEMED/GS, publicada no DOM Edição 4235, de 
30/10/2017, que determinou, com fulcro no artigo 236, parágrafo único 
da Lei nº 1.118/71, §1º do art. 1º c/c art. 2º da Lei nº 2.223/2017; e art. 
10 do Decreto nº 3.723/2017, a instauração de Processo Administrativo 
de Sindicância por suposta conduta prevista no inciso II, §1º do art. 226 
da Lei nº 1.118/71. 
 

II – ENCAMINHAR o processo à Comissão Permanente de 
Ética e Sindicância desta Secretaria; 

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

 
Manaus, 05 de dezembro de 2017. 

 
 
 
 

 
PORTARIA Nº 0420/2017-SEMED/GS 

 
 

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

 
CONSIDERANDO o que consta no processo 

nº 2017/4114/4238/00705; 

 
RESOLVE: 

 
I – PRORROGAR, por mais 15 (quinze) dias, a Portaria 

nº 0366/2017-SEMED/GS, publicada no DOM Edição 4232, de 
25/10/2017, que determinou, com fulcro no artigo 226, II, §1º da Lei 
nº 1.118/71, c/c art.13, §3º da Lei nº 1.425/2010, a instauração de 
Processo Administrativo de Sindicância por suposto abandono de cargo 
do servidor. 

 
II – ENCAMINHAR o processo à Comissão Permanente de 

Ética e Sindicância desta Secretaria; 

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

 
Manaus, 05 de dezembro de 2017. 

 



 

Manaus, segunda-feira, 11 de dezembro de 2017 
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ERRATA 
 

ERRATA da Portaria nº 0279/2017, de 25 de julho de 
2017, publicada no DOM Edição 4177, de 31/07/2017, referente à 
Progressão por Titularidade, da servidora ELZA ARÚJO DA SILVA,  
matrícula 127.586-0 A , Pedagogo, 20 horas, do quadro de pessoal da 
Secretaria Municipal de Educação - SEMED. 
 
ONDE SE LÊ: 
 
PEDAGOGO 40 HORAS  
 
LEIA-SE: 
 
PEDAGOGO 20 HORAS  
 

Manaus, 05 de dezembro de 2017. 

 
 
 
 

ERRATA 
 

ERRATA da Portaria nº 0280/2017, de 25 de julho de 
2017, publicada no DOM Edição 4177, de 31/07/2017, referente à 
Progressão por Titularidade, do servidor HEBERT JOSE BALIEIRO 
TEIXEIRA,  matrícula 128.772-9 A , Pedagogo, 20 horas, do quadro de 
pessoal da Secretaria Municipal de Educação - SEMED. 
 
ONDE SE LÊ: 
 
HERBERT JOSE BALIEIRO TEIXEIRA   
 
LEIA-SE: 
 
HEBERT JOSE BALIEIRO TEIXEIRA   
 

Manaus, 06 de dezembro de 2017. 

 
 
 
 

SECRETARIA  MUNICIPAL  DE 
MEIO  AMBIENTE  E  SUSTENTABILIDADE 

 
 

PORTARIA Nº 031/2017-FMDMA 

 
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E 

SUSTENTABILIDADE/SEMMAS, em exercício, responsável pela gestão 
do FUNDO MUNICIPAL PARA DESENVOLVIMENTO E MEIO 
AMBIENTE – FMDMA, no uso das atribuições legais que lhe são 
conferidas pela legislação vigente, 
 

CONSIDERANDO os arts. 3º e 4º 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 o que dispõe no artigo 8º, da Lei 
Municipal nº 2.200, de 06 de janeiro de 2017, 

CONSIDERANDO ainda o que dispõe no art. 7º, § 3º e art. 
15, do decreto Municipal nº 3.622 de 31.01.2017, 
 

RESOLVE: 
 

Art. 1º CONCEDER Destaque de Crédito Orçamentário em 
favor da Unidade Gestora 280101 – SECRETARIA MUNICIPAL DE 
MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEMMAS, no valor total de 
R$ 32.947,20 (Trinta e dois mil, novecentos e quarenta e sete reais e 
vinte centavos) conforme Anexo Único desta Portaria. 
 

Art. 2º A descentralização de que trata esta Portaria tem 
como objeto o pagamento dos conselheiros do Conselho Municipal de 
Desenvolvimento e Meio Ambiente/COMDEMA e que será realizada pela 
Unidade Gestora Executora 280101 – SECRETARIA MUNICIPAL DE 
MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEMMAS. 
 

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, operando seus efeitos a partir de 06 de novembro de 2017. 
 

Anexo Único da Portaria nº 031/2017 – FMDMA 
 

Nº F SF P A ND FR R$ 

01 18 122 4002 2363 319011 0210 14.976,00 

01 18 122 4002 2363 339036 0210 17.971,20 

Total: 32.947,20 
 

Nº. Sequência Ordinal da Programação de Trabalho Descentralizada 
Códigos: 
F: Função 
SF: Subfunção 
P: Programa 
A: Ação 
ND: Natureza de Despesa 
FR: Fonte de Recurso 
 

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

Manaus, 28 de novembro de 2017. 

 
 
 
 
COLMÉIA LARANJEIRAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 
LTDA - SPE torna público que recebeu da SEMMAS a Licença 
Municipal de Operação nº 074/2011-5 sob o processo nº. 
2010/4933/6187/00294 que autoriza a Atividade Residencial 
Multifamiliar, com a finalidade de Implantação de um Condomínio 
Residencial Multifamiliar “THE CLUB RESIDENCE PARQUE DAS 
LARANJEIRAS – TORRE ATENAS”, com validade de 12 meses, sito a 
Rua Goiás, nº 28 – Flores – Manaus/ AM. 
 
 
 
 
 

SECRETARIA  MUNICIPAL  JUVENTUDE, 
ESPORTE  E  LAZER 

 
 

EXTRATO DO CONTRATO N. 017/2017 

 
1. ESPÉCIE: Contrato nº. 17/2017, celebrado em 13.11.2017. 
2. PARTES: Município de Manaus (SEMJEL) e a empresa NELL 
CONSTRUTORA LTDA – ME. 
3. OBJETO: “IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE COM 
EQUIPAMENTOS COM ACESSIBILIDADE NA PRAÇA VON MARTIUS, 
LOCALIZADA NA AV. HUMBOLDT, CONJUNTO ACARIQUARA, 
BAIRRO COROADO, MANAUS/AM”, de acordo com a Tomada de 
Preços nº. 018/2017-CML/PM e seus anexos. 
4. VALOR GLOBAL: R$85.770,16 (oitenta e cinco mil setecentos e 
setenta reais e dezesseis centavos). 



 

Manaus, segunda-feira, 11 de dezembro de 2017 
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5. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: à conta da seguinte rubrica 
orçamentária: 26100 – 27.812.1002.1122.0000 – 44905193 - Fonte 
nº 01000000 – Nota de Empenho nº. 00433 de 29.09.2017. 
6. PRAZO: O prazo de vigência do presente contrato será de 60 
(sessenta) dias corridos, findo o qual os mesmos deverão ser 
concluídos, restando claro que o início da contagem dar-se-á com o 
recebimento pela CONTRATADA da Ordem de Serviço respectiva, o que 
por sua vez, está condicionada à publicação do Extrato deste Termo de 
Contrato no Diário Oficial do Município, na forma da Clausula Vigésima 
Segunda, podendo ser alterado este prazo conforme demonstra a 
Clausula Décima Sétima. 
 

Manaus, 05 de dezembro de 2017. 

 
 
 
 

SECRETARIA  MUNICIPAL  DE  INFRAESTRUTURA 

 
 

PORTARIA N° 121/2017 - SEMINF/GS 
 

O SUBSECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO E 
PLANEJAMENTO, no uso das prerrogativas  que lhe outorga o inciso II 
do artigo 128 da Lei Orgânica do Município de Manaus e Lei 
Delegada nº 20, de 31.07.2013, 
 

CONSIDERANDO a necessidade de se adequar o gozo 
das férias dos servidores da Secretaria de conformidade com a realidade 
de seu órgão de lotação, 
 

RESOLVE: 
 

INCLUIR na Escala de Férias da SEMINF, referente ao 
exercício 2017/2018, encaminhada através da Portaria nº 114/2017-
SEMINF/GS, publicada no DOM 4246 de 16.11.2017, os servidores 
adiante identificados, a saber: 
 

MatrÍcula Nome 
Mês escolhido 

1/3 Gozo 

129.083-5B NEEMIAS BRAGA  DA SILVA COITINHO NOV DEZ 

119.979-0C VIVIANE ARAUJO DE SOUZA NOV DEZ 

 
CUMPRA-SE, REGISTRE E PUBLIQUE-SE 

 
Manaus, 4 de dezembro de 2017. 

 
 
 
 

MANAUS PREVIDÊNCIA 

 
 

PORTARIA POR DELEGAÇÃO N.º 429/2017 

 
CONCEDE aposentadoria a servidor, na 
forma que especifica. 

 
O DIRETOR-PRESIDENTE DA MANAUS PREVIDÊNCIA, 

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

CONSIDERANDO a delegação de competência firmada 
pelo Prefeito de Manaus no Decreto nº 3327, de 23.05.2016, publicado 
no DOM nº 3894, de mesma data, e o teor da Portaria nº 074/2016 – 
GP/MANAUS PREVIDÊNCIA, de 31.05.2016, publicada no DOM 
nº 3902, de 06.06.2016, 

 
CONSIDERANDO o teor do Despacho de Concessão de 

Benefício nº 540/2017, que opina pela concessão do benefício de 
aposentadoria por tempo de contribuição à servidora abaixo identificada, 
subscrito pelo Agente Previdenciário da Manaus Previdência, 

 
CONSIDERANDO o Parecer Técnico nº 564/2017 – 

AUDIN/MANAUS PREVIDÊNCIA, que conclui que o processo está 
dentro das normas de legalidade dos atos de admissão e de concessão 
da aposentadoria, 

 
CONSIDERANDO o disposto na Planilha de Cálculo dos 

Proventos elaborada pela Manaus Previdência e o que mais consta do 
processo protocolado sob o nº 2017/1637/2294, de 10.04.2017, resolve, 

 
APOSENTAR, nos termos do artigo 3º, da Emenda 

Constitucional nº 47/2005, c/c artigo 53-B da Lei Municipal nº 870, de 
21.07.2005, a servidora MARIA APARECIDA MELO DAS NEVES, no 
cargo de AS–Técnico em Dermatologia Sanitária D-09, matrícula 
064.994-5A, do quadro de pessoal da Secretaria Municipal de Saúde – 
SEMSA, com os proventos mensais de R$ 2.675,90 (dois mil, seiscentos 
e setenta e cinco reais e noventa centavos) discriminados na forma 
abaixo: 
 

Composição da Remuneração Fundamentação Legal Valor 

Subsídio 
Art. 3º, inciso IX, da Lei nº 1.222, de 

26.03.2008, c/c Lei nº 2.134, de 
10.06.2016. 

R$ 2.675,90 

Total dos Proventos R$ 2.675,90 

 
GABINETE DO DIRETOR-PRESIDENTE DA MANAUS 

PREVIDÊNCIA, em Manaus, 06 de dezembro de 2017. 

 

 
 
 

PORTARIA POR DELEGAÇÃO N.º 430/2017 
 

CONCEDE aposentadoria a servidor, na 
forma que especifica. 

 
O DIRETOR-PRESIDENTE DA MANAUS PREVIDÊNCIA, 

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

 
CONSIDERANDO a delegação de competência firmada 

pelo Prefeito de Manaus no Decreto nº 3327, de 23.05.2016, publicado 
no DOM nº 3894, de mesma data, e o teor da Portaria nº 074/2016 – 
GP/MANAUS PREVIDÊNCIA, de 31.05.2016, publicada no DOM 
nº 3902, de 06.06.2016, 

 
CONSIDERANDO o teor do Despacho de Concessão de 

Benefício nº 538/2017, que opina pela concessão do benefício de 
aposentadoria por tempo de contribuição à servidora abaixo identificada, 
subscrito pelo Analista Previdenciário da Manaus Previdência, 
 

CONSIDERANDO o Parecer Técnico nº 571/2017 – 
AUDIN/MANAUS PREVIDÊNCIA, que conclui que o processo está 
dentro das normas de legalidade dos atos de admissão e de concessão 
da aposentadoria, 

 
CONSIDERANDO o disposto na Planilha de Cálculo dos 

Proventos elaborada pela Manaus Previdência e o que mais consta do 
Processo protocolado sob o nº 2017/4114/4147/07789, de 13.09.2017, 
resolve, 
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APOSENTAR, nos termos do artigo 6º, da Emenda 
Constitucional nº 41/2003, c/c artigo 51, da Lei Municipal nº 870, de 
21.07.2005, a servidora MARIA SUELI BARBOSA CARNEIRO, no 
cargo de Professor de Nível Médio 20H 3-B, matrícula 064.586-9A, do 
quadro de pessoal da Secretaria Municipal de Educação – SEMED, 
com os proventos mensais de R$ 2.491,91 (dois mil, quatrocentos e 
noventa e um reais e noventa e um centavos) discriminados na forma 
abaixo: 
 

Composição da 
Remuneração 

Fundamentação Legal Valor 

Vencimento 20H 
Art. 1º, inciso I da Lei n° 1.879, de 

04.06.2014, c/c Lei n° 2.135 de 10.06.2016. 
R$ 2.491,91 

Total dos Proventos R$ 2.491,91 

 

GABINETE DO DIRETOR-PRESIDENTE DA MANAUS 
PREVIDÊNCIA, em Manaus, 06 de dezembro de 2017. 

 
 
 
 

PORTARIA POR DELEGAÇÃO N.º 431/2017 
 

CONCEDE aposentadoria a servidor, na 
forma que especifica. 

 

O DIRETOR-PRESIDENTE DA MANAUS PREVIDÊNCIA, 
no uso da competência que lhe confere o art. 128, inc. II, da Lei 
Orgânica do Município de Manaus, 

 

CONSIDERANDO a delegação de competência firmada 
pelo Prefeito de Manaus no Decreto nº 3327, de 23.05.2016, publicado 
no DOM nº 3894, de mesma data, e o teor da Portaria nº 074/2016 – 
GP/MANAUS PREVIDÊNCIA, de 31.05.2016, publicada no DOM 
nº 3902, de 06.06.2016, 

 

CONSIDERANDO o teor do Despacho de Concessão de 
Benefício nº 544/2017, que opina pela concessão do benefício de 
aposentadoria por tempo de contribuição à servidora abaixo identificada, 
subscrito pelo Agente Previdenciário da Manaus Previdência, 

 

CONSIDERANDO o Parecer Técnico nº 567/2017 – 
AUDIN/MANAUS PREVIDÊNCIA, que conclui que o processo está 
dentro das normas de legalidade dos atos de admissão e de concessão 
da aposentadoria, 

 

CONSIDERANDO o disposto na Planilha de Cálculo dos 
Proventos elaborada pela Manaus Previdência e o que mais consta do 
Processo protocolado sob o nº 2017/4114/9648/01019, de 21.08.2017, 
resolve, 

 
APOSENTAR, nos termos do artigo 6º, da Emenda 

Constitucional nº 41/2003, c/c artigo 51, da Lei Municipal nº 870, de 
21.07.2005, a servidora MARIA ANUNCIAÇÃO SARAIVA DE LIMA, no 
cargo de Professor Nível Médio 20H 3-E, matrícula 064.673-3A, do 
quadro de pessoal da Secretaria Municipal de Educação – SEMED, 
com os proventos mensais de R$ 2.722,97 (dois mil, setecentos e vinte e 
dois reais e noventa e sete centavos) discriminados na forma abaixo: 
 

Composição da 
Remuneração 

Fundamentação Legal Valor 

Vencimento 20H 
Art. 1º, inciso I da Lei n° 1.879, de 04.06.2014, 
c/c Lei n° 2.135 de 10.06.2016. 

R$ 2.722,97 

Total dos Proventos R$ 2.722,97 

 

GABINETE DO DIRETOR-PRESIDENTE DA MANAUS 
PREVIDÊNCIA, em Manaus, 06 de dezembro de 2017. 

 

PORTARIA N.º 184/2017-GP/MANAUS PREVIDÊNCIA 
 

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

 
CONSIDERANDO o Despacho de Concessão de Benefício 

nº 542/2017, subscrito pelo Agente Previdenciário da Manaus 
Previdência, e demais documentos que instruem os autos do processo 
nº 2017/17848/17894/00822, de 22.11.2017, 

 
CONSIDERANDO o Parecer Técnico nº 569/2017– 

AUDIN/MANAUS PREVIDÊNCIA que conclui que o processo está dentro 
das normas de legalidade dos atos de concessão da pensão por morte, 
 

RESOLVE 
 

I – CONCEDER pensão por morte, a contar da data do 
óbito, nos termos dos artigos 8º, inciso I, § 1º, 27, inciso II, alínea “a”, 41, 
inciso I, 42, inciso I, e 47, § 2º, inciso IV, alínea “c”, item 6, todos da Lei 
Municipal nº 870, de 21.07.2005, à senhora FRANCISCA MODESTO 
DA SILVA, na condição de cônjuge do servidor SATURNINO CARLOS 
DA SILVA, falecido em 12.11.2017, aposentado no cargo de PNE 
Inspetor de Guarda A-IV, matrícula 000.388-3A, do quadro de pessoal da 
Casa Militar, devendo a pensão por morte ser vitalícia. 
 

II – DETERMINAR que a pensão corresponda à 
importância de R$ 947,90 (novecentos e quarenta e sete reais e noventa 
centavos) na forma abaixo discriminada: 
 
Composição da Remuneração de Contribuição e Fundamentação Legal Valor 

Vencimento Lei nº 286/95 e Lei nº 1.772, de 30.09.2013. R$ 947,90 

Total dos Proventos da Pensão R$ 947,90 

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

 
Manaus, 06 de dezembro de 2017. 

 
 
 
 

PORTARIA N.º 186/2017-GP/MANAUS PREVIDÊNCIA 
 

O DIRETOR-PRESIDENTE DA MANAUS PREVIDÊNCIA, 
na competência que lhe confere o inciso II, do artigo 128 da Lei Orgânica 
do Município de Manaus e das atribuições conferidas pelo inciso XIII, do 
artigo 22 da Lei n.º 1803/2013, e 
 

CONSIDERANDO o disposto no art. 146-A da Lei 
Complementar n° 001-A, de 30 de setembro de 2013, que altera os 
dispositivos da Lei n° 1.118, de 1º de setembro de 1971, que dispõe 
sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Manaus, 

 
CONSIDERANDO o que consta no documento 

nº 2017.17848.17897.9.011270 (Siged), de 28 de novembro de 2017, 
 

RESOLVE: 
 

DETERMINAR que a servidora LIDYANE DA SILVA 
MACEDO, matrícula n.º 000227-5A, cargo de Técnico Previdenciário – 
Especialidade Arquivologia, responda cumulativamente pela Função 
Gratificada de Coordenador (a) do Setor de Arquivo - SARQ, simbologia 
FGP-3, integrante da estrutura organizacional da MANAUS 
PREVIDÊNCIA, no período de 01.12.2017 à 11.12.2017 com direito à 
percepção das vantagens inerentes ao exercício da função, em 
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substituição a titular GLAUCIA ALMEIDA GOMES MIRANDA DA 
SILVA, matrícula n° 000237-2A afastada por motivo de gozo de folgas 
eleitorais. 

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

 
Manaus, 07 de dezembro de 2017. 

 
 
 
 

PORTARIA N.º 188/2017 – GP/MANAUS PREVIDÊNCIA 

 
O DIRETOR-PRESIDENTE DA MANAUS PREVIDÊNCIA, 

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

 
CONSIDERANDO a autonomia estabelecida no artigo 1º 

da lei n° 1.803/2013, de 29 de novembro de 2013; 
 
CONSIDERANDO o despacho da Comissão Orçamentária 

e Financeira – CGOF; 
 
CONSIDERANDO o que consta nos autos do processo 

nº 2017.17848.17852.0.002453; 

 
RESOLVE: 

 
CONSIDERAR CONCEDIDA, a contar da data do 

requerimento administrativo de 20-09-2017 ao servidor ANDRÉ LUIZ 
ANDRADE GOUVEIA Analista Previdenciário – Especialidade Ciências 
Atuariais, matrícula nº 000.231-3A do quadro de pessoal da Manaus 
Previdência – MANAUSPREV, a Gratificação de Especialização, prevista 
no art. 18 da Lei nº 1.870 de 12 de novembro de 1986, no percentual de 
30% (trinta por cento), incidente sobre o vencimento base do cargo em 
referência. 
 

CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE 
 

GABINETE DO DIRETOR-PRESIDENTE DA MANAUS 
PREVIDÊNCIA, em Manaus, 12 de dezembro de 2017. 

 
 
 
 

FUNDAÇÃO  MUNICIPAL  DE  CULTURA, 
TURISMO  E  EVENTOS 

 
 

RESENHA DE AUTORIZAÇÃO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS, 
CONFORME EXIGÊNCIA DO DECRETO Nº 0998 DE 02 DE JUNHO 

DE 2011, ARTIGO 6º § 1º E SUAS ALTERAÇÕES. 
 

A Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos – 
MANAUSCULT autoriza a concessão de diárias pagas em 
NOVEMBRO/2017, ao servidor abaixo relacionado: 
 
JOÃO CARVALHO DE ARAÚJO, Cargo: Diretor de Turismo, simbologia 
DAS-4, Matrícula nº 128.707-9A; Destino e Período: Londres - Inglaterra, 
de 04 a 09 de novembro de 2017, nº de diárias: 06 (seis). Objetivo: 

“Participação no evento: “FEIRA INTERNACIONAL DE TURISMO 
WORLD TRAVEL MARKET LONDON - WTM”“. 
 

Manaus, 06 de dezembro de 2017. 

 
 
 
 

FUNDAÇÃO  DE  APOIO  AO 
IDOSO  “DOUTOR THOMAS” 

 
 

PORTARIA Nº 089/2017-FDT 
 

A DIRETORA-PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DE APOIO 
AO IDOSO “DR. THOMAS”, no exercício das atribuições e competência 
que lhe confere o Artigo 128 Inciso II, da Lei Orgânica do Município de 
Manaus e Decreto Municipal de 06/01/2017 , e 

 
CONSIDERANDO a decisão tomada pela Diretoria 

 
RESOLVE: 

 
APROVAR, nos termos do anexo único, a Escala de Férias 

para o exercício de 2018, dos servidores da Fundação de Apoio ao Idoso 
„‟Dr. Thomas‟‟. 
 

CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE 
 

Manaus - AM, 06 de dezembro de 2018. 

 

 
ANEXO ÚNICO 

 
ESCALA DE FÉRIAS - 2018 

JANEIRO 

MATRÍCULA NOME 

122.334-8 A ADRIENY MENANDES GERALDO 

123.223-1 A BRUNO ROBERTO PEREIRA 

111.833-1 G CHARMÊNIA PEREIRA SAHDO 

114.398-0 E CLAUDIA PASSOS DE ASSUMPÇÃO ALBUQUERQUE 

122.304-6 A DAVILENE ALVES DA COSTA 

122.233-3 A ELIZABETH CRYSTINA DE ALMEIDA SOUSA 

116.047-8 C FERNANDA BRASIL CALDERARO 

122.225-2 C JEVAM OLIVEIRA DA SILVA 

126.837-6 A LEANDRO DE SOUSA SILVA 

124.795-6 A LUZIA NEVES BEZERRA 

128.354-5 A MARCIA DA SILVA BRAGA COSTA 

096.546-4 J MARIA DA LUZ RODRIGUES ABREU 

115.799-0 E MARTHA MOUTINHO DA COSTA CRUZ 

122.234-1 A MAYRA CECY BRAGA DA SILVA 

116.599-2 B MICHELE MACÊDO FALCÃO 

101.746-2 D MIRLENE COSTA DA  SILVA 

110.298-2 E NILO DA SILVA TEIXEIRA 

122.213-9 A SHIRLEY ONEIDE DA SILVA PINHEIRO 

122.230-9 A VERA LÚCIA NOVELLETO 

122.666-5 B WALQUIRIA LIMA TUPINAMBÁ 

FEVEREIRO 

MATRÍCULA NOME 

128.341-3 A HENOCH RODRIGUES MAFRA 

116.600-0 C MARIA ALICE CASTRO DE ALBUQUERQUE 

116.049-4 D PATRICIA MOURÃO SOUSA DA SILVA 

MARÇO 

MATRÍCULA NOME 

130.645-6 A ADALBERTO GOMES DOS SANTOS JUNIOR 

130.623-5 A ADRIANO ALVES LAGO 

122.103-5 A ANA PAULA MILEO GUERRA CARVALHO 

090.605-0 A FRANK RAMOS CARNEIRO 

130.616-2 A KAROLA DO NASCIMENTO NOGUEIRA 

116.031-1 F MARIA DO PERPETUO SOCORRO D. NUNES 

ABRIL 

MATRÍCULA NOME 

080.550-5 A ALESANDRA REBELLO DIAS DA SILVA 

086.427-7 A FLAVIO ANTÔNIO MONTEIRO LIBÓRIO 

122.335-6 A IZALENE AGUIAR PORTELA 

122.197-3 A JEAN RODRIGUES XAVIER 
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116.130-0 G JOSÉ DE SOUZA MELO JUNIOR 

122.000-4 A JOSEMARA BENIGNO GONÇALVES 

122.226-0 A LENA SIMONE CERDEIRA DA SILVA 

090.824-0 A MARIA JOSÉ ARRUDA FERREIRA SANTOS 

090.741-3 A PEDRO ROMANO PONTES 

MAIO 

MATRÍCULA NOME 

088.924-5 A CRISTIANE  CASTRO  MARINHO 

123.139-1 C FABIA DA SILVA LIMA 

013.233-0 B LUIZ CARLOS SOUZA AMÂNCIO 

128.999-3 A LUIZ FERNANDO AMAZONAS MARINHO 

088.506-1 A MARA PERPETUA DA SILVA GASPAR 

080.231-0 A MARIA AUXILIADORA CARNEIRO DE LIMA 

096.414-0 D MAYSA VALE DE MELO 

080.544-0 A ROBEMAR DA SILVA ANDRADE 

080.274-3 A ROSILDA CERDEIRA DE MENEZES 

118.395-8 D SEBASTIANA GOMES DO PRADO 

JUNHO 

MATRÍCULA NOME 

090.608-5 A ALCIONE OLIVEIRA REBELLO 

080.254-9 A ANGELA PATRICIA BERNARDES PIMENTEL 

096.433-6 I BARBARA DINAH DOS SANTOS MONTEIRO 

080.284-0 A CHIRLENE DE MOURA LADISLAU 

123.522-2 A FERNANDA EVELYN  BRITO DE ABREU 

130.063-6 A FRANCIMARA AGUIAR COSTA 

116.048-6 E JULIO CEZAR RODRIGUES LIMA 

091.702-8 A LUZIA DA SILVA TAVARES 

080.293-0 A MARCOS DOS ANJOS GONÇALVES 

080.552-1 A MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA 

080.249-2 A MARIA DO CARMO BRAGA XAVIER 

099.777-3 A MARIA RIZETE FERREIRA LISBOA 

086.065-4 A OLGA PLACIDO NASCIMENTO 

099.510-0 A VALCINÉIA MIGUEIS DE LIMA 

JULHO 

MATRÍCULA NOME 

121.854-9 B ADALGIZA MARIA COSTA DANTAS 

122.333-0 A ALEXANDRE AUGUSTO JORGE 

123.570-2 A ANA PAULA NEPOMUCENO BATANHE 

130.060-1 A ANA PRISCILA MOLINA JACINTHO 

093.851-3 A BENEDITA NILAS DE OLIVEIRA 

126.707-8 A CRISTIANE LOUREIRO CORREA MONTEIRO 

124.110-9 A EDNELZA FERREIRA MONTEIRO 

097.906-6 B GILMARA DE BRITO MELO 

115.999-2 F GIZELE DE LIMA  TAVARES SOUZA 

080.541-6 A GREYCIMAR CAVALCANTE DE AQUINO 

122.327-5 A GUARACI CRUZ E SILVA 

080.259-0 A ISAIAS ABREU DE OLIVEIRA 

116.602-6 F KARLA VALÉRIA  DO NASCIMENTO ALVES 

129.748-1 B LADY HEIDI MELO MOTA 

121.995-2 A LAIS DE LIMA SIQUEIRA VENTILARI 

128.303-0 A LEOMAR DE OLIVEIRA MAGNO 

120.817-9 C LEONARDO  VALENTE  CARVALHO 

123.602-4 A LUCIANA CABRAL LOPES 

100.755-6 A MARIA DO PERPETUO SOCORRO LIMA ROCHA 

123.406-4 C MARIA JOSÉ MOREIRADA SILVA NOGUEIRA 

126.706-0 A ROGER OLIVEIRA LOUREIRO 

091.990-0 A ROSINEIDE ALVES DE MOURA 

122.326-7 A SIMONE CIMAS DA SILVA 

125.078-7 A WANIA CARVALHO BARBOSA 

AGOSTO 

MATRÍCULA NOME 

122.212-0 A ADA CARLA BRANDIZZI REBOUÇAS 

124.938-0 A ANNE CAROLINE RIBEIRO 

114.060-4 G ANTONIO JOSÉ DA SILVA ALVES 

122.329-1 A CHARLENY BATISTA SENA 

098.119-2 A ELEN CRISTINA DELFINO DOS ANJOS 

080.539-4 A GARCIVAN SILVA CONCEIÇÃO 

085.873-0 A GILBERTO CANDIDO DE OLIVEIRA SOBRINHO 

124.943-6 A LENINHA GIL DA ROCHA 

123.526-5 A NADYANNE DA SILVA SANTOS 

100.753-0 A ROZIMAR CARNEIRO GARCIA 

123.332-7 A TAIMARA COSTA ARANTES 

124.075-7 A THEREZA CHRISTINA CAXEIXA OLIVEIRA NOGUEIRA 

SETEMBRO 

MATRÍCULA NOME 

087.538-4 B ANA MARIA MORAIS 

095.017-3 A DANIELE CAMPOS ARAGAO BRUNO 

125.099-0 A DEBORAH ARIRAMA BANDEIRA 

122.306-2 A ELDIELE VIEIRA DOS SANTOS 

128.972-1 A ELIENAI COSTA AMORIM 

090.822-3 A GILMAR TORRES MATOS 

112.159-6 I GRACILENE COSTA CELESTINO 

080.260-3 A IVANILDE FERREIRA DOS REIS 

124.903-7 A MAX WILLIAN DE CASTRO CONCEIÇÃO 

109.094-1 B NADIA CARDOSO MARTINS 

119.349-0 B NADJA BERNARDINO ALMEIDA 

080.273-5 A RAIMUNDA ZILMA TORRES GUIMARAES 

122.219-8 A SUELLEM DE LIMA TRINDADE 

117.433-9 C VIVIAN DA ROCHA SOBRAL 

OUTUBRO 

MATRÍCULA NOME 

080.230-1 A ADERCILIA PAIXAO BRITO 

116.453-8 D DOUGLAS DA SILVA FABRICIO 

092.095-9 A FRANCISCA FERREIRA DOS SANTOS 

125.074-4 A GISELE FONSECA DE MOURA 

085.521-9 B JOAO LUIZ BRAGA PEREIRA 

094.933-7 A LEDINA DA SILVA LIMA 

085.699-1 A MARIA DAS DORES ZAMBRANO COMAPE 

080.272-7 A MARIA DO SOCORRO RODRIGUES FERREIRA 

080.549-1 A NELSON NAZARENO DA SILVA RODRIGUES 

095.330-0 A SUZANI DE MOURA RIBEIRO 

085.697-5 A TANIA REGINA RODRIGUES MORAES 

124.069-2 A VICTOR GERMANO SICSU GOMES 

NOVEMBRO 

MATRÍCULA NOME 

122.311-9 A ALIANE AUGUSTINHO DE CASTRO 

131.313-4 A ANA PAULA MAIA MACIEL 

122.228-7 A BRUNO LUIZ GUEDES DA SILVA 

095.184-6 A DANIEL DOS  SANTOS  SILVA 

080.535-1 A MARIA IVONE DA CONCEIÇÃO 

086.786-1 C MARIA VERÔNICA FIGUEIREDO DE SOUZA SILVA 

099.002-7 A PAULO HENRIQUE RODRIGUES DA SILVA 

122.195-7 A SUELEM LAGOA VASCONCELOS 

DEZEMBRO 

MATRÍCULA NOME 

122.324-0 A ANA BEATRICE TORRES CARVALHO 

080.315-4 A CONCEIÇÃO DE MARIA SANTOS PEREIRA 

094.186-7 C CREMILDA ARRUDA RAMOS 

094.984-1 A DANIELA GALVAO MARTINS CUPELLO 

128.687-0 A DENIS SOUZA NEVES 

099.415-4 B DOUGLAS HENRIQUE DA ROSA GOMES 

085.733-5 A ELINEZ PINTO CARNEIRO 

086.394-7 A ERIVALDO CASTRO 

081.817-8 A FRANCISCO ALVES MOREIRA NETO 

080.548-3 A FRANCISCO JOSE BEZERRA DOS SANTOS 

093.853-0 A GILMAR SIQUEIRA FRAGA 

080.270-0 A GLADISTONE DE LIMA FERREIRA 

115.568-7 C HALIA CAREN LIMA MOREIRA 

112.773-0 C HEIDE MARA COSTA DE ARAGAO 

095.328-8 A HUMBERTO JOSE DO CARMO 

123.615-6 A IRANEY PINHEIRO BATISTA 

095.253-2 A IRANIANE SILVA DE OLIVEIRA 

080.340-5 A IVANETE CASTRO DE AQUINO 

086.387-4 A JOSE ANTONIO DA SILVA GONZAGA 

085.874-9 A JUCICLEA MARIA DOURADO DE MOURA 

122.308-9 A JURACI MENDONÇA DE SOUSA 

131.445-9 A KAROLAYNE PICANÇO DE SOUZA 

122.305-4 A LISEANNE DE SOUZA SOUZA 

080.226-3 A LUCILA LIMA SARMENTO 

087.509-0 A LUIS RODRIGUES TANANTA 

080.553-0 A LUIZA EUNICE CAVALCANTE VICENTE 

099.702-1 A MADSON MARQUES DE ARAÚJO 

130.542-5 A MARCIA RACHEL NEVES NICOLAU 

122.227-9 A MARIA CLEOCIR MATIAS DE MORAES 

096.066-7 A MARIA DELCI DO NASCIMENTO 

097.130-8 A MARIA NEUZA VIEIRA DA SILVA 

080.228-0 A MARIA SOCORRO DA SILVA COSTA 

096.539-1 C MARIA VILANIR DA SILVA 

080.294-8 A MARILDA NUNES RAMOS 

122.220-1 A MARIVALDA DA SILVA REIS 

123.154-5 B ODER CABRAL MARQUES NETO 

124.818-9 A VANESSA GONZAGA CARVALHO 

122.332-1 A WILSON NUNES FIGUEIREDO 

 
 
 
 

Publicações Diversas 

 
 
Fabiola Costa Carrazzone – Me., torna público que recebeu do IPAAM, 
a Licença de Operação n.º 392/17, que autoriza o funcionamento de 
um hotel de selva, localizada Rodovia AM 070 (Estrada de Manuel 
Urbano), margem esquerda do Lago do Acajatuba, Iranduba-AM, para 
Hotel de Selva e Ecoturismo, com validade de 01 Ano. 
 
 
 
 

 



 

Manaus, segunda-feira, 11 de dezembro de 2017 
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