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Poder Executivo 

 

 

 

LEI Nº 2.283, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2017 

 
DISPÕE sobre a obrigatoriedade de  
pet shops, clínicas veterinárias e 
estabelecimentos do ramo, no âmbito do 
município de Manaus, a fixarem cartazes  
que facilitem e incentivem a adoção de 
animais e dá outras providências. 

 
O PREFEITO DE MANAUS, no uso das atribuições que 

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

 
FAÇO SABER que o Poder Legislativo decretou e eu 

sanciono a seguinte 
 

LEI: 
 

Art. 1.º Ficam obrigados todos os pet shops, clínicas 
veterinárias e estabelecimentos do ramo, no âmbito do município de 
Manaus, a colocar cartaz que facilite e incentive a adoção de animais. 

 
§ 1.º O cartaz de que trata o caput deverá, de forma clara 

e visível ao público,  conter: 
 
I – nome da organização não governamental, grupo, 

protetor independente ou entidade responsável pela adoção de animais; 
 
II – telefone e e-mail para contato com a entidade 

responsável; 
 
III – informações de conscientização sobre a importância 

da adoção de animais. 
 
§ 2.º A conscientização de que trata o inciso III pode ser 

feita mediante cessão de espaço para disponibilização de folderes com 
conteúdo sobre a importância e os benefícios da adoção. 

 
Art. 2.º Os animais disponíveis para adoção devem estar 

castrados, vacinados e vermifugados. 
 
Art. 3.º As despesas decorrentes da implantação desta Lei 

correrão por conta das organizações responsáveis pela adoção. 
 
Parágrafo único. Pet shops, clínicas veterinárias, 

consultórios veterinários e estabelecimentos afins poderão firmar 
parceria com os intermediadores da adoção para patrocinar ou 
complementar as despesas para implantação desta Lei. 

 
Art. 4.º Em caso de descumprimento, serão aplicadas as 

seguintes sanções: 
 
I – advertência para cumprimento desta Lei no prazo de 

dez dias; 
 
II – multa de até dez Unidades Fiscais do Município 

(UFMs) a ser aplicada pela Semmas em caso de descumprimento do 
prazo dado em advertência e/ou reincidência. 

Art. 5.º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 

Manaus, 28 de dezembro de 2017. 

 
 
 
 
 

LEI Nº 2.284, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2017 
 

ALTERA a nomenclatura da Secretaria 
Municipal Extraordinária (Semex) para 
Secretaria Municipal de Parcerias e Projetos 
Estratégicos (SEMPPE), dispõe sobre a sua 
estrutura organizacional 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: 
 

CAPÍTULO I 
DAS FINALIDADES 

 
Art. 1.º A Secretaria Municipal Extraordinária (Semex) 

passa a denominar-se Secretaria Municipal de Parcerias e Projetos 
Estratégicos (SEMPPE), integrante da Administração Direta do Poder 
Executivo para cumprimento das seguintes finalidades: 

 
I – formular, executar, acompanhar e avaliar a política 

municipal de promoção de investimentos; 
 
II – coordenar, orientar e acompanhar a implantação de 

projetos estratégicos demandados por ato do Chefe do Poder Executivo, 
visando ao desenvolvimento do Município; 

 
III – elaborar projetos e modelos de negócios voltados à 

celebração de parcerias e concessões, ouvidos os demais órgãos e 
entidades municipais quando o objeto a ser implementado estiver na 
esfera de sua competência; 

 
IV – promover a articulação com unidades congêneres em 

âmbito nacional e internacional podendo, inclusive, articular negociações 
com vistas à captação de recursos em entidades regionais, nacionais ou 
estrangeiras; 
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V – articular, por meio de convênios ou acordos de 
cooperação técnica, parcerias com empresas privadas com vistas à 
gestão, revitalização e melhor aproveitamento de espaços e 
equipamentos públicos de Manaus; e 

 
VI – identificar e sugerir a adoção de políticas e programas 

que visem ao fortalecimento da capacidade da Prefeitura de Manaus em 
atrair investimentos privados em infraestrutura pública, aprimorando a 
qualidade dos serviços, modernizando a gestão de infraestrutura, 
priorizando a eficiência administrativa e a cooperação 
interorganizacional, com foco no usuário dos equipamentos públicos. 
 

CAPÍTULO II 
DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

 
Art. 2.º Dirigida por um Secretário Municipal, com o auxílio 

de um Subsecretário, a SEMPPE tem a seguinte estrutura 
organizacional: 

 
I – Unidades Vinculadas: 
a) Unidade Gestora de Abastecimento de Água e 

Esgotamento Sanitário – UGPM-ÁGUA; 
b) Unidade Gestora Municipal de Abastecimento de 

Energia Elétrica – UGPM-Energia. 
 
II – Órgãos de Assistência Direta e Assessoramento: 
a) Gabinete do Secretário; 
b) Assessoria de Comunicação; 
c) Assessoria Técnica. 
 
III – Órgãos de Apoio à Gestão: 
1. Departamento Administrativo Financeiro: 
1.1 Divisão de Administração: 
1.1.1 Gerência de Recursos Humanos; 
1.1.2 Gerência de Compras e Contratos. 
1.2 Divisão de Finanças: 
1.2.1 Gerência de Planejamento e Orçamento; 
1.2.2 Gerência de Execução Financeira, Contabilidade e 

Prestação de Contas. 
 
IV – Órgãos de Atividades Finalísticas: 
 
a) Subsecretaria Municipal de Parcerias e Projetos 

Estratégicos: 
 
1. Departamento de Parcerias: 
1.1 Divisão de Prospecção de Negócios: 
1.1.1 Gerência de Análise Técnica e Estudos Econômicos. 
1.2 Divisão de Análise de Viabilidade Imobiliária; 
1.3 Divisão de Planejamento de Parcerias e Elaboração de 

Projetos; 
1.4 Divisão de Convênios. 
 
2. Departamento de Projetos Estratégicos: 
2.1 Divisão de Criação e Desenvolvimento de Projetos 

Estratégicos; 
2.2 Divisão de Viabilidade de Projetos Estratégicos. 
 
Parágrafo único. O detalhamento da estrutura 

organizacional de todos os órgãos, inclusive das unidades vinculadas, 
será fixado no Regimento Interno. 
 

CAPÍTULO III 
DAS COMPETÊNCIAS 

 
Art. 3.º Sem prejuízo do que vier a ser fixado em 

Regimento, são atribuições comuns dos dirigentes que compõem a 
estrutura organizacional da SEMPPE: 

 

I – cumprir e fazer cumprir a Constituição, a Lei Orgânica 
do Município e as normas infraconstitucionais específicas; 

 

II – gerir as áreas operacionais sob sua responsabilidade; 
 
III – assegurar padrões satisfatórios de desempenho em 

suas áreas de atuação; 

IV – administrar os bens e materiais sob sua guarda, 
garantindo adequada manutenção, conservação, modernidade e 
funcionamento; 

 
V – promover permanente avaliação dos servidores que 

lhes são subordinados, com vistas à constante melhoria dos serviços a 
seu cargo; 

 
VI – zelar pela consecução dos objetivos e pelo alcance 

das metas estabelecidas para suas atividades; e 
 
VII – executar outras atividades, em razão da natureza da 

unidade sob sua direção, sob a orientação do Secretário. 
 

CAPÍTULO IV 
DOS CARGOS E DAS FUNÇÕES DE CONFIANÇA 

 
Art. 4.º Os cargos em comissão constantes do Anexo 

Único da Lei n. 2.058, de 17 de novembro de 2015, passam a conter a 
denominação estabelecida nesta Lei. 
 

Art. 5.º Os cargos de provimento em comissão e as 
funções gratificadas da SEMPPE são os especificados nos Anexos I a III 
desta Lei, com a remuneração fixada em lei específica. 
 

CAPÍTULO V 
DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
Art. 6.º Ficam transferidas para a SEMPPE as rubricas de 

orçamento, os bens móveis, o quadro de pessoal, os cargos em 
comissão, as funções gratificadas, bem como os demais ativos e 
passivos pertencentes à Unidade Gestora de Abastecimento de Água e 
Esgotamento Sanitário – UGPM-ÁGUA, e a Unidade Gestora Municipal 
de Abastecimento de Energia Elétrica – UGPM-Energia. 

 
Art. 7.º As despesas decorrentes da execução desta Lei 

correrão por conta das dotações consignadas no orçamento do Poder 
Executivo. 

 
Art. 8.º Esta Lei entra em vigor três dias após sua 

publicação. 
 
Art. 9.º Fica revogada a Lei n. 2.058, de 17 de novembro 

de 2015. 
 

Manaus, 28 de dezembro de 2017. 

 
 
 

ANEXO I 
 

Quadro de Cargos em Comissão 
 

Cargo Simbologia Quantidade 

Secretário Municipal 
 

1 

Subsecretário Municipal 
 

1 

Diretor de Departamento DAS-3 3 

Assessor Técnico I DAS-3 2 

Chefe de Divisão DAS-2 8 

Gerente DAS-1 5 

Assessor II CAD-2 1 

Assessor III CAD-1 1 

TOTAL 22 

 
Quadro de Funções Gratificadas 

 
Função Simbologia Quantidade 

Chefia e Assessoramento FG-3 03 

TOTAL 03 
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ANEXO II 
 

Quadro de Cargos em Comissão para atender a UGPM-ÁGUA 
 

Cargo Simbologia Quantidade 

Coordenador da UGPM - ÁGUA DAS-6 01 

Diretor de Área da UGPM DAS-4 01 

Assessor Técnico I DAS-3 01 

Assessor Técnico II DAS-2 01 

TOTAL 04 

 
ANEXO III 

 
Quadro de Cargos em Comissão para atender a UGPM-ENERGIA 

 
Cargo Simbologia Quantidade 

Coordenador da UGPM - Energia DAS-6 01 

Diretor de Departamento DAS-3 02 

Assessor Técnico I DAS-3 01 

Chefe de Divisão DAS-2 02 

Assessor Técnico II DAS-2 05 

Gerente DAS-1 04 

Assessor Técnico III DAS-1 10 

Assessor I CAD-3 14 

TOTAL 39 

 
 
 
 

LEI Nº 2.285, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2017 
 

ALTERA a Lei n. 1.015, de 14 de julho de 
2006, e dá outras providências. 

 
O PREFEITO DE MANAUS, no uso das atribuições que 

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

 
FAÇO SABER que o Poder Legislativo decretou e eu 

sanciono a seguinte 
 

LEI: 
 

Art. 1.° A Lei n. 1.015, de 14 de julho de 2006, passa a 
vigorar com a seguinte redação: 

 
“Art. 3.º (...) 
(...) 
III – representar e defender os interesses da Fazenda 
Pública Municipal perante o Conselho Administrativo de 
Recursos Fiscais do Município (CARF-M); 
(...) 
 
Art. 12. (...) 
I – (...) 
(...) 
d) o Corregedor; 
e) os Procuradores-Chefes. 
II – (...) 
a) um representante de cada classe da carreira de 
Procurador do Município, com mandato de dois anos, 
permitida a recondução. 
(...) 
 
Art. 13. (...) 
(...) 
XI – regulamentar o Programa de Residência Jurídica 
(PRJ). 
 
(...) 
 
Art. 20. (...) 
(...) 
V – representar o Município de Manaus em qualquer juízo 
ou instância, ativa e passivamente, nas ações ou feitos 
que, em caráter principal, incidental ou acessório, versem 
sobre licitações ou contratos administrativos ou que digam 
respeito à matéria de Direito Administrativo, Constitucional, 
Civil, Processual Civil ou outras áreas do Direito, inclusive 

ações de indenizações por perdas e danos cujo fundo de 
direito não diga respeito às competências das demais 
procuradorias especializadas; 
 
Art. 21. À Procuradoria do Contencioso Tributário compete, 
dentre outras funções: 
 
I – exercer as funções de superior assessoramento e 
consultoria dos órgãos da Administração Municipal, Direta 
e Indireta, em matérias fiscal e tributária, ressalvadas as 
competências próprias das demais Procuradorias; 
II – representar o Município de Manaus em qualquer juízo 
ou instância, ativa ou passivamente, nas ações ou feitos 
que, em caráter principal, incidental ou acessório, versem 
sobre matéria fiscal ou tributária ou que, de qualquer modo, 
digam respeito a Direito Tributário e que não esteja afeta 
especificamente a outra Procuradoria; 
III – defender os interesses da Fazenda Pública Municipal 
em processos judiciais em que se discuta matéria de 
natureza fiscal ou tributária; 
IV – elaborar, quando solicitado, informações em 
mandados de segurança que versem sobre matéria de sua 
competência; 
 
Parágrafo único. São consideradas causas de natureza 
fiscal e tributária, para efeito desta Lei, as que digam 
respeito a: 
a) tributos de competência da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios, inclusive infrações à 
legislação tributária e penalidades incidentes; 
b) benefícios, incentivos fiscais e formas de exclusão do 
crédito tributário. 
 
Art. 22. (...) 
(...) 
VI – representar e defender os interesses da Fazenda 
Pública Municipal no Conselho Administrativo de Recursos 
Fiscais do Município (CARF-M); 
(...) 
XII – representar a Fazenda Pública Municipal em 
processos de inventário, arrolamento e partilha, falência, 
recuperação judicial e extrajudicial, e usucapião, este para 
efeito do imposto de transmissão. 
 
(...) 
 
Art. 27. (...) 
I – exercer as funções de superior assessoramento e 
consultoria dos órgãos da Administração Municipal Direta e 
Indireta, em matéria relativa a pessoal, inclusive nas 
questões de Direito Constitucional e de Direito 
Administrativo relacionadas com a matéria de sua 
competência, no que concerne ao ingresso, direitos e 
obrigações dos servidores estatutários e comissionados, 
que guardem relação com a atividade desempenhada, 
excluídas questões meramente cíveis e tributárias; 
II – representar o Município de Manaus em qualquer juízo 
ou instância, ativa ou passivamente, nas ações ou feitos 
que, em caráter principal, incidental ou acessório versem 
sobre matéria de pessoal,inclusive nas questões de Direito 
Constitucional e de Direito Administrativo relacionadas com 
a matéria de sua competência, no que concerne ao 
ingresso, direitos e obrigações dos servidores estatutários 
e comissionados, que guardem relação com a atividade 
desempenhada, excluídas questões meramente cíveis e 
tributárias; 
 

(...) 
 

Art. 40. Ao Procurador do Município investido em função 
de Procurador-Chefe, de Chefe do Núcleo Avançado de 
Cobrança da Dívida Ativa, de Coordenador Jurídico e de 
Coordenador da Assessoria Especial, é devida gratificação 
correspondente a quarenta por cento do valor do 
vencimento previsto na alínea "b" do inciso VII do art. 37 
desta Lei. 
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(...) 
 
Art.42-C. As Funções de Confiança de Corregedor, 
Subprocurador-Geral, Subprocurador-Geral Adjunto e 
Procuradores-Chefes terão suas designações e 
nomeações realizadas na forma do art. 7.º dessa Lei. 
 
Art.42-D. O Procurador do Município, quando investido em 
Cargo Comissionado Municipal remunerado sob parcela 
única, fará jus à percepção da remuneração do seu cargo 
efetivo acrescida de noventa por cento da remuneração do 
cargo comissionado. 

 
Parágrafo único. Na hipótese de o Procurador ser investido 
em cargo comissionado remunerado por vencimento e 
gratificação de representação, poderá o Procurador optar 
pela percepção da remuneração de seu cargo efetivo 
acrescida da gratificação de representação do cargo 
comissionado, ou da remuneração de seu cargo efetivo 
acrescida de noventa por cento da remuneração do cargo 
comissionado.” 
 
Art. 2.º Fica instituído, no âmbito da Procuradoria-Geral do 

Município de Manaus, o Programa de Residência Jurídica (PRJ). 
 
Art. 3.º O PRJ objetiva proporcionar a bacharéis em 

direito o conhecimento prático das atividades jurídicas exercidas na PGM. 
 
Art. 4.º A residência jurídica é caracterizada por 

treinamento em serviço, compreendendo aulas e orientações práticas, e 
será gerida pelo Centro de Estudos, Divulgação e Biblioteca da PGM. 

 
Art. 5.º O número de vagas de residentes será de vinte, 

aos quais será paga uma bolsa-auxílio mensal no valor de R$ 2.500,00 
(dois mil e quinhentos reais). 

 

§ 1.º Na hipótese de extinção do PRJ ou de desligamento, 
os residentes receberão a bolsa-auxílio, proporcionalmente, até a data 
fixada para o encerramento das atividades ou até a data do 
desligamento, conforme o caso. 

 

§ 2.º O valor da bolsa-auxílio mencionado no caput deste 
artigo poderá ser modificado por ato do Prefeito. 

 
Art. 6.º Os residentes não poderão exercer as atividades 

privativas dos Procuradores do Município e de outros titulares de cargos 
jurídicos, sendo-lhes vedado praticar atos que vinculem a Administração 
Pública Municipal. 

 
Art. 7.º A Residência Jurídica, consistente em atividades 

complementares de ensino, não cria vínculo empregatício entre 
o residente e a Administração Pública Municipal. 

 
Art. 8.º Compete ao Colégio de Procuradores, por meio de 

Resolução, regulamentar o PRJ, especialmente quanto à forma de 
admissão e requisitos de seleção dos residentes, às hipóteses de 
desligamento do Programa e aos critérios para obtenção do Certificado 
de Residência Jurídica. 

 

§ 1.º O servidor titular de cargo efetivo ou detentor de 
função pública municipal somente será admitido no PRJ com 
anuência expressa do titular do órgão ou entidade a que pertença e se 
houver compatibilidade de horário, não ficando desobrigado de suas 
atribuições funcionais. 

 

§ 2.º A admissão dos residentes será pelo período certo e 
determinado de seis meses, prorrogável, conforme dispuser a resolução 
de que trata o caput deste artigo, não podendo a permanência no PRJ 
perdurar por mais de dois anos. 

 
Art. 9.º O Anexo III da Lei n. 1.015, de 14 de julho de 2006, 

alterado pela Lei n. 1.768, de 20 de setembro de 2013, passa a vigorar 
com redação na forma do Anexo Único desta Lei. 

 
Art. 10. Fica o Poder Executivo autorizado a editar, por 

meio de Decreto, a consolidação da legislação municipal relativa à 
Procuradoria-Geral do Município. 

Art. 11. As despesas decorrentes desta Lei correrão por 
conta das dotações consignadas no orçamento da Procuradoria-Geral do 
Município. 

 
Art. 12. Esta Lei entra em vigor três dias após sua 

publicação. 
 

Manaus, 28 de dezembro de 2017. 
 

 
 
 

ANEXO ÚNICO 
 
Quantitativos e simbologias de remuneração dos cargos de Superintendente, 

dos cargos de provimento em comissão de Direção e Assessoramento 
Superior (DAS) ou de Assistência Direta (CAD) da  

Procuradoria-Geral do Município 
 

CARGO SIMBOLOGIA QUANT. 

Superintendente de Registro Imobiliário, Avaliação e Perícia DAS-5 01 

Diretor Administrativo Financeiro (Diretor de Área) DAS-4 01 

Diretor de Departamento de Regularização Fundiária DAS-3 01 

Chefe de Gabinete DAS-3 01 

Assessor Técnico I DAS-3 03 

Chefe de Divisão de Planejamento (Chefe de Divisão) DAS -2 01 

Chefe de Divisão de Gestão de Pessoas (Chefe de Divisão) DAS-2 01 

Assessor Jurídico (Assessor Técnico II) DAS-2 04 

Assessor Especial (Assessor Técnico II) DAS-2 04 

Gerente de Instrução Técnica (Gerente) DAS-1 01 

Gerente de Biblioteca (Gerente) DAS-1 01 

Gerente de Cadastro Imobiliário (Gerente) DAS-1 01 

Gerente de Desapropriações (Gerente) DAS-1 01 

Gerente de Inscrição em Dívida Ativa (Gerente) DAS-1 01 

Chefe do Núcleo de Cobrança e Execução (Gerente) DAS-1 01 

Chefe do Núcleo de Finanças (Gerente) DAS-1 01 

Chefe do Núcleo de Material, Patrimônio e Serviços (Gerente) DAS-1 01 

Chefe do Núcleo de Informática (Gerente) DAS-1 01 

Chefe do Núcleo de Controle Interno (Assessor Técnico III) DAS-1 01 

Chefe de Gabinete (Assessor Técnico III) DAS-1 01 

Secretária de Gabinete (Assessor II) CAD-2 03 

Assessor de Comunicação (Assessor II) CAD-2 01 

Secretária de Superintendência (Assessor III) CAD-1 01 

Secretária de Procuradorias Especializadas (Assessor III) CAD-1 08 

Assistente de Serviços (Assessor III) CAD-1 04 

TOTAL 45 

 
 
 

 
LEI Nº 2.286, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2017 

 
DISPÕE sobre a estrutura organizacional da 
Fundação de Apoio ao Idoso Doutor Thomas 
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: 
 

CAPÍTULO I 
DAS FINALIDADES 

 
Art. 1.º A Fundação de Apoio ao Idoso Dr. Thomas, 

vinculada, nos termos da Lei n. 1.509, de 21 de outubro de 2010, à 
Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Direitos Humanos 
(SEMMASDH), integra a Administração Indireta do Poder Executivo para 
cumprimento das seguintes finalidades: 
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I – coordenar e executar políticas públicas voltadas ao 
idoso, em especial, e comprovadamente carente; 

II – coordenar, acompanhar e avaliar a Política Municipal 
do Idoso, promovendo articulação nos níveis federal e estadual para 
integração da rede de proteção e garantia dos direitos da pessoa idosa; 

III – acolher e prestar assistência domiciliar aos idosos; 
IV – acolher e prestar assistência integral de Instituição de 

Longa Permanência para Idosos quando verificada a inexistência de 
grupo familiar, casa-lar, abandono ou carência de recursos financeiros 
próprios e da família; 

V – promover alternativas de participação, ocupação e 
convívio do idoso; 

VI – planejar e executar ações para inclusão social dos 
idosos, podendo, para tanto, celebrar parcerias em nível federal, 
estadual e municipal, para construir a rede articulada de proteção e 
garantia aos direitos da pessoa idosa; 

VII – captar, repassar e aplicar recursos financeiros por 
meio do Fundo Municipal de Direitos do Idoso, destinado a proporcionar 
suporte financeiro para execução de programas e projetos do setor; 

VIII – celebrar convênios, contratos e acordos de 
cooperação técnica com órgãos e entidades públicos e privados, visando 
à execução de suas finalidades. 
 

CAPÍTULO II 
DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

 

Art. 2.º Dirigida por um Diretor-Presidente, a Fundação de 
Apoio ao Idoso Dr. Thomas tem a seguinte estrutura organizacional: 

 

I – Órgãos Colegiados: 
a) Conselho Diretor; 
b) Conselho Fiscal; 
c) Conselho Municipal do Idoso (CMI); 
d) Comissão de Licitação. 
 
II – Órgão Vinculado: 
a) Fundo Municipal de Direito do Idoso (FMDI). 
 
III – Órgãos de Assistência Direta e Assessoramento: 
a) Gabinete do Diretor-Presidente; 
b) Assessoria Técnica; 
c) Procuradoria Jurídica. 
 
IV – Órgãos de Apoio à Gestão: 
 
1. Departamento de Administração, Planejamento e 

Orçamento: 
1.1 Divisão de Administração: 
1.1.1 Gerência de Pessoal: 
1.1.1.1 Subgerência de Patrimônio, Material e Serviços; 
1.1.1.2 Subgerência de Planejamento e Orçamento; 
1.1.1.3 Subgerência de Compras. 
 
2. Departamento Financeiro: 
2.1 Divisão de Finanças: 
2.1.1 Gerência Financeira e de Contabilidade. 

 
V – Órgãos de Atividades Finalísticas: 
 
1. Departamento Social e de Saúde do Idoso: 
1.1 Divisão de Atenção ao Idoso: 
1.1.1 Gerência de Atendimento à Saúde; 
1.1.2 Gerência de Farmácia; 
1.1.3 Gerência de Serviço Social; 
1.1.4 Gerência de Nutrição; 
1.1.5 Gerência de Benefício do Idoso; 
1.1.6 Gerência de Estudo, Pesquisas e Capacitação sobre 

o Envelhecimento; 
1.1.7 Gerência de Atendimento Domiciliar ao Idoso (PADI); 
1.1.8 Gerência de Atividades do Parque Municipal do Idoso; 
1.1.9 Gerência de Eventos e Oficinas Especializadas; 
1.1.10 Gerência da Melhor Idade nos Bairros: 
1.1.10.1 Subgerência de Eventos. 
 
Parágrafo único. O detalhamento da estrutura, 

compreendendo serviços e setores, será fixado no Regimento Interno. 

CAPÍTULO III 
DAS COMPETÊNCIAS 

 
Art. 3.º Sem prejuízo do que vier a ser fixado em 

Regimento, são atribuições comuns dos dirigentes das unidades que 
compõem a estrutura organizacional da FDT: 

I – cumprir e fazer cumprir a Constituição, a Lei Orgânica 
do Município e as normas infraconstitucionais específicas; 

II – gerir as áreas operacionais sob sua responsabilidade; 
III – assegurar padrões satisfatórios de desempenho em 

suas áreas de atuação; 
IV – administrar os bens e materiais sob sua guarda, 

garantindo adequada manutenção, conservação, modernidade e 
funcionamento; 

V – promover permanente avaliação dos servidores que 
lhes são subordinados, com vistas à constante melhoria dos serviços a 
seu cargo; 

VI – velar pela consecução dos objetivos e pelo alcance 
das metas estabelecidas para o setor; 

VII – executar outras atividades, em razão da natureza da 
unidade sob sua direção, sob a orientação do Diretor-Presidente. 
 

CAPÍTULO IV 
DOS CARGOS E DAS FUNÇÕES DE CONFIANÇA 

 
Art. 4.º Os cargos de provimento em comissão e as 

funções gratificadas da FDT são os especificados no Anexo Único, com 
a remuneração fixada em lei específica. 

 
Art. 5.º O Diretor-Presidente da Fundação de Apoio ao 

Idoso Doutor Thomas poderá atribuir a servidores do quadro permanente 
funções gratificadas pelo exercício de encargos de chefia, direção ou 
assessoramento. 
 

CAPÍTULO V 
DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
Art. 6.º As despesas decorrentes da execução desta Lei 

Delegada correrão por conta das dotações consignadas no orçamento 
do Poder Executivo. 

 
Art. 7.º Esta Lei entra em vigor três dias após sua 

publicação. 
 
Art. 8 . º Fica revogada a Lei Delegada n. 24, de 31 de 

julho de 2013. 
 

Manaus, 28 de dezembro de 2017. 

                
 
 

ANEXO ÚNICO 
 

Parte I 
Quadro de Cargos em Comissão 

 

CARGO SIMBOLOGIA QUANTIDADE 

Diretor Presidente - 01 

Consultor Técnico DAS-5 01 

Diretor de Área DAS-4 01 

Procurador-Chefe DAS-3 01 

Diretor de Departamento DAS-3 03 

Assessor Técnico I DAS-3 03 

Chefe de Divisão DAS-2 03 

Assessor Técnico II DAS-2 02 

Gerente DAS-1 12 

Subgerente CAD-3 04 

Assessor II CAD-2 02 

Assessor III CAD-1 01 

TOTAL 34 
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Parte II 
Quadro de Funções Gratificadas 

 
FUNÇÃO SIMBOLOGIA QUANTIDADE 

Chefia e Assessoramento FG-3 04 

Chefia e Assessoramento FG-2 06 

Chefia e Assessoramento FG-1 09 

TOTAL 19 

 
 
 
 

LEI Nº 2.287, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2017 
 

CRIA a Tabela Financeira 2, no Anexo II, da 
Lei n. 1.222, de 26 de março de 2008, e suas 
alterações, e dá outras providências. 

 
O PREFEITO DE MANAUS, no uso das atribuições que 

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

 
FAÇO SABER que o Poder Legislativo decretou e eu 

sanciono a seguinte 
 

LEI: 
 

Art. 1.º Fica criada a Tabela Financeira 2, no Anexo II, da 
Lei n. 1.222, de 26 de março de 2008, e suas alterações, adotando novo 
subsídio aos Especialistas em Saúde (Fiscais de Saúde) e aos 
Assistentes em Saúde (Fiscais de Saúde I), conforme Anexo Único desta 
Lei. 

 
Art. 2.º Fica extinto, a partir da publicação desta Lei, o 

Anexo V, com as respectivas Tabelas 1, 2 e 3, da Lei n. 1.222, de 26 de 
março de 2008, e suas alterações, relativas aos subsídios especiais dos 
Especialistas em Saúde (Fiscais de Saúde) e dos Assistentes em Saúde 
(Fiscais de Saúde I). 

 
Art. 3.º As despesas decorrentes desta Lei correrão por 

conta das dotações orçamentárias da Secretaria Municipal de Saúde 
(Semsa). 

 
Art. 4.º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Art. 5.º Ficam revogados a alínea “b”, do inciso X, do art. 

3.º e o art. 11, ambos da Lei n. 1.222, de 26 de março de 2008, e as 
Tabelas 1, 2 e 3 do Anexo V, previstas nos Anexos I e II da Lei n. 2.270, 
de 12 de dezembro de 2017. 

 
Manaus, 28 de dezembro de 2017. 

 
 

ANEXO ÚNICO 
 

SUBSÍDIO DOS SERVIDORES DA SAÚDE, A PARTIR DE 1º DE 
JANEIRO DE 2018 – REFERENTE À LEI 1.222, DE 26 DE MARÇO  

DE 2008 
 

ANEXO II 
 

TABELA FINANCEIRA 2 
SUBSÍDIO DOS ESPECIALISTAS EM SAÚDE - FISCAIS DE SAÚDE E 

DOS ASSISTENTES EM SAÚDE - FISCAIS DE SAÚDE I 
 

PADRÃO 
CLASSE 

C D E F G H 

1 4.157,11 4.283,92 8.736,28 9.005,40 9.285,39 9.576,69 

2 4.219,56 4.350,17 8.869,52 9.144,02 9.429,60 9.726,71 

3 4.283,92 4.418,45 9.005,40 9.285,39 9.576,69 9.879,76 

4 4.350,17 4.488,75 9.144,02 9.429,60 9.726,71 10.035,85 

5 4.418,45 4.561,15 9.285,39 9.576,69 9.879,76 10.195,07 

6 4.488,75 4.635,74 9.429,60 9.726,71 10.035,85 10.357,49 

7 4.561,15 4.712,55 9.576,69 9.879,76 10.195,07 10.523,13 

8 4.635,74 4.791,70 9.726,71 10.035,85 10.357,49 10.692,10 

9 4.712,55 4.873,19 9.879,76 10.195,07 10.523,13 10.864,42 

10 4.791,70 4.957,13 10.035,85 10.357,49 10.692,10 11.040,23 

11 4.873,19 5.043,57 10.195,07 10.523,13 10.864,42 11.219,51 

12 4.957,13 5.132,64 10.357,49 10.692,10 11.040,23 11.402,39 

13 5.043,57 5.224,37 10.523,13 10.864,42 11.219,51 11.588,97 

14 5.132,64 5.318,88 10.692,10 11.040,23 11.402,39 11.779,24 

15 5.224,37 5.416,17 10.864,42 11.219,51 11.588,97 11.973,32 

16 5.318,88 5.516,40 11.040,23 11.402,39 11.779,24 12.171,29 

17 5.416,17 5.619,67 11.219,51 11.588,97 11.973,32 12.373,21 

18 5.516,40 5.726,00 11.402,39 11.779,24 12.171,29 12.579,17 

 
 
 

 
LEI Nº 2.288, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2017 

 
DISPÕE sobre o reparcelamento e 
parcelamento especial de débitos do 
Município de Manaus com seu Regime 
Próprio de Previdência Social (RPPS). 

 
O PREFEITO DE MANAUS, no uso das atribuições que 

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

 
FAÇO SABER que o Poder Legislativo decretou e eu 

sanciono a seguinte 
 

LEI: 
 

Art. 1.º Fica autorizado o parcelamento e/ou reparcelamento 
dos débitos do Município de Manaus com seu Regime Próprio de 
Previdência Social (RPPS), gerido pela Manaus Previdência (Manausprev), 
em até duzentas prestações mensais, iguais e sucessivas, de contribuições 
devidas pelo ente federativo ou descontadas dos segurados ativos, 
aposentados e pensionistas, bem como de outros débitos não decorrentes 
de contribuições previdenciárias, relativos a competências até março de 
2017, observado o disposto no artigo 5.º-A da Portaria MPS n. 402/2008, 
com as alterações da Portaria MF n. 333/2017. 

 
Art. 2.º Para apuração do montante devido a ser 

parcelado, os valores originais serão atualizados pelo Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE) adotado no cálculo atuarial 
do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) do Município de 
Manaus, acrescido de juros simples de 0,5% (meio por cento) ao mês e 
multa de 0,1667% (zero vírgula mil seiscentos e sessenta e sete 
décimos de milésimo por cento) ao dia, limitada a 5% (cinco por cento), 
acumulados desde a data de vencimento até a data da assinatura do 
termo de acordo de parcelamento, com possibilidade de redução de até 
100% (cem por cento) do valor da multa. 

 
Art. 3.º Em caso de reparcelamento, para apuração do 

novo saldo devedor, os valores consolidados do parcelamento ou 
reparcelamento anterior e das suas respectivas prestações pagas serão 
atualizados pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 
(IPCA/IBGE) adotado no cálculo atuarial do Regime Próprio de 
Previdência Social (RPPS) do Município de Manaus, acrescido de juros 
simples de 0,5% (meio por cento) ao mês e multa de 0,1667% (zero 
vírgula mil seiscentos e sessenta e sete décimos de milésimo por cento) 
ao dia, limitada a 5% (cinco por cento), acumulados desde a data da 
consolidação do parcelamento ou reparcelamento anterior e das datas 
das suas respectivas prestações pagas até a data da nova consolidação 
do termo de reparcelamento, com possibilidade de redução de até 100% 
(cem por cento) do valor da multa. 

 

Art. 4.º As prestações vincendas serão atualizadas 
mensalmente pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 
(IPCA/IBGE) adotado no cálculo atuarial do Regime Próprio de 
Previdência Social (RPPS) do Município de Manaus, acrescido de juros 
simples de 0,5% (meio por cento) ao mês, acumulados desde a data de 
consolidação do montante devido no termo de acordo de parcelamento 
ou reparcelamento até o mês do pagamento. 
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Art. 5.º As prestações vencidas serão atualizadas 
mensalmente pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 
(IPCA/IBGE) adotado no cálculo atuarial do Regime Próprio de 
Previdência Social (RPPS) do Município de Manaus, acrescido de juros 
simples de 0,5% (meio por cento) ao mês e multa de 0,1667% (zero 
vírgula mil seiscentos e sessenta e sete décimos de milésimo por cento) 
ao dia, limitada a 5% (cinco por cento), acumulados desde a data de 
vencimento da prestação até o mês do efetivo pagamento. 

 
Art. 6.º Fica autorizada a vinculação do Fundo de 

Participação dos Municípios (FPM) como garantia das prestações 
acordadas no termo de parcelamento ou reparcelamento, não pagas no 
seu vencimento. 

 
Parágrafo único. A garantia de vinculação do FPM deverá 

constar de cláusula do termo de parcelamento ou reparcelamento e de 
autorização fornecida ao agente financeiro responsável pelo repasse das 
cotas, e vigorará até a quitação do termo. 

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

 
Manaus, 28 de dezembro de 2017. 

 

 
 
 
 

 
LEI Nº 2.289, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2017 

 
INSTITUI o Serviço de Acolhimento Familiar 
Provisório de Crianças e Adolescentes em 
situação de privação temporária do convívio 
com a família de origem, denominado Serviço 
Família Acolhedora, 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: 
 

CAPÍTULO I 
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 
Art. 1.º Fica instituído o Serviço de Acolhimento Familiar 

Provisório de Crianças e Adolescentes em situação de privação 
temporária do convívio com a família de origem, denominado Serviço 
Família Acolhedora, ofertado pelo órgão gestor da Assistência Social no 
município, que integra o Sistema Único de Assistência Social (Suas) e 
pelas Organizações da Sociedade Civil (OSCs), integrantes da rede 
socioassistencial complementar, como parte inerente da política de 
atendimento à criança e ao adolescente do Município de Manaus, 
atendendo ao que dispõe a Política Nacional de Assistência Social no 
âmbito do Sistema Único de Assistência Social (Suas), à garantia dos 
direitos da criança e do adolescente, previstos na Lei n. 8.069/90 – 
Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e ao Plano Nacional de 
Promoção, Proteção e Defesa do Direito da Criança e do Adolescente à 
Convivência Familiar e Comunitária. 

 
Art. 2.º O Serviço Família Acolhedora constitui-se na guarda 

de crianças ou adolescentes por famílias previamente cadastradas e 
habilitadas pelo Serviço, residentes no município de Manaus, que tenham 
condições de recebê-las e mantê-las condignamente, garantindo a 

manutenção dos direitos básicos necessários ao processo de crescimento 
e desenvolvimento, oferecendo meios necessários à saúde, educação e 
alimentação, com acompanhamento direto da Assistência Social e da Vara 
da Infância e da Juventude da Comarca de Manaus. 

 
Art. 3.º Considera-se criança a pessoa com menos de 

doze anos de idade incompleto, e adolescente aquele entre doze e 
dezoito anos de idade, conforme disposto no art. 2.º do Estatuto da 
Criança e do Adolescente (ECA). 

 
Parágrafo único. A manutenção do acolhido ao completar 

dezoito anos de idade, no Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora 
dependerá da autorização judicial, acompanhado de parecer técnico da 
equipe técnica do Serviço, no qual deverá constar o grau de autonomia 
alcançado por este, avaliado por meio de instrumental próprio, visando a 
definir a necessidade de manutenção do acolhimento até os vinte e um 
anos de idade, considerando-se esta uma situação excepcional, conforme 
disposto no art. 2.º do Estatuto da Criança e Adolescente (ECA). 

 
Art. 4.º Para os efeitos desta Lei, compreende-se por 

crianças e adolescentes em situação de privação temporária do convívio 
com a família de origem aqueles que tenham seus direitos ameaçados 
ou violados, em caso de abandono, negligência, maus- tratos, ameaça e 
violação dos direitos fundamentais por parte dos pais ou responsáveis, 
destituição de guarda ou tutela, suspensão, perda do poder familiar e 
desde que verificada a impossibilidade de colocação sob guarda ou 
tutela na família extensa. 

 
Art. 5.º O Serviço Família Acolhedora objetiva: 
I – garantir às crianças e aos adolescentes, que 

necessitem de proteção, o acolhimento provisório por famílias 
acolhedoras, respeitando o seu direito à convivência em ambiente 
familiar e comunitário; 

II – oportunizar condições de socialização, por meio da 
inserção da criança, do adolescente e das famílias em serviços 
sociopedagógicos, promovendo a aprendizagem de habilidades e de 
competências educativas específicas correspondentes às demandas 
individuais deste público; 

III – oferecer acompanhamento às famílias de origem, 
favorecendo o retorno de seus filhos, sempre que possível; 

IV – oportunizar às crianças e aos adolescentes acesso 
aos serviços públicos, na área da educação, saúde, profissionalização 
ou outro serviço necessário, assegurando assim seus direitos 
constitucionais; 

V – contribuir na superação da situação vivida pelas crianças 
e adolescentes com menor grau de sofrimento e perda, preparando-os 
para a reintegração familiar ou colocação em família substituta. 

 
Art. 6.º O Serviço Família Acolhedora atenderá crianças e 

adolescentes do município de Manaus que tenham seus direitos 
ameaçados ou violados (vítimas de violência sexual, física, psicológica, 
negligência e em situação de abandono) e que necessitem de proteção, 
sempre com autorização judicial. 

 
Art. 7.º As crianças e os adolescentes somente serão 

encaminhados para inclusão no Serviço de Acolhimento em Família 
Acolhedora por meio de determinação da autoridade judiciária 
competente, conforme o art. 101 do ECA, considerando a existência de 
disponibilidade de famílias cadastradas e a manifestação do Serviço, 
ficando a este também vinculadas. 

 
Parágrafo único. As entidades que mantenham programa de 

acolhimento institucional poderão, em caráter excepcional e de urgência, 
acolher crianças e adolescentes sem prévia determinação da autoridade 
competente, fazendo comunicação do fato em até vinte e quatro horas ao 
Juizado da Infância e da Juventude, sob pena de responsabilidade, conforme 
art. 93 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). 
 

CAPÍTULO II 
DOS PARCEIROS 

 

Art. 8.º A gestão do Serviço de Acolhimento em Família 
Acolhedora fica vinculada ao órgão gestor da Assistência Social do 
Município e sua execução dá-se por meio dos serviços públicos, rede 
socioassistencial e sistema de garantia de direitos da criança e do 
adolescente e de seus parceiros: 
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I – Poder Judiciário; 
II – Ministério Público; 
III – Conselho Tutelar; 
IV – Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente; 
V – Conselho Municipal de Assistência Social; 
VI – Secretaria Municipal de Saúde; 
VII – Secretaria Municipal de Educação; 
VIII – Secretaria Municipal de Finanças, Tecnologia da 

Informação e Controle Interno; 
IX – Casa Civil; 
X – Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer; 
XI – Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e 

Desenvolvimento. 
 
Art. 9.º As crianças ou adolescentes cadastrados no 

Serviço receberão apoio quanto a: 
I – prioridade de atendimento nas áreas de saúde, 

educação e assistência social, por meio das políticas públicas existentes; 
II – acompanhamento psicossocial e pedagógico pelo 

Serviço Família Acolhedora; 
III – estímulo à manutenção e/ou reformulação de vínculos 

afetivos com sua família de origem, nos casos em que houver 
possibilidade. 
 

CAPÍTULO III 
DA INSCRIÇÃO E SELEÇÃO, ACOMPANHAMENTO E 

DESLIGAMENTO DAS FAMÍLIAS 
 

Seção I 
Da Inscrição e Seleção das Famílias 

 
Art. 10. A inscrição das famílias interessadas em participar 

do Serviço Família Acolhedora será gratuita e realizada por meio do 
preenchimento de ficha de cadastro do Serviço, a ser retirada 
pessoalmente na sede do Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora, 
apresentando, obrigatoriamente, sob protocolo, os seguintes documentos: 

I – Carteira de Identificação com foto de todos os membros 
da família; 

II – Cadastro de Pessoas Físicas de todos os membros da 
família; 

III – Certidão de Nascimento ou Casamento de todos os 
membros da família; 

IV – comprovante de residência; 
V – Certidão Negativa de Antecedentes Criminais de todos 

os membros da família que sejam maiores de idade, emitida pela Vara 
Criminal da Comarca de Manaus, Juizado Especial Criminal e da Polícia 
Civil; 

VI – comprovante de atividade remunerada de pelo menos 
um membro da família, que demonstre a autonomia financeira; 

VII – cartão do INSS (no caso de beneficiários da 
Previdência Social); 

VIII – atestado médico comprovando saúde física e mental 
dos responsáveis. 

 

Parágrafo único. Não se incluirá no Serviço pessoa com 
vínculo de parentesco com criança ou adolescente em processo de 
acolhimento. 

 
Art. 11. As pessoas interessadas em participar do Serviço 

Família Acolhedora deverão atender aos seguintes requisitos: 
I – ter nacionalidade brasileira ou ser estrangeiro 

naturalizado brasileiro; 
II – não estar respondendo a processo judicial nem 

apresentar potencialidade lesiva para figurar no cadastro; 
III – ter moradia fixa no município de Manaus há mais de 

um ano; 
IV – ter disponibilidade e comprometimento de tempo para 

oferecer proteção e apoio às crianças e aos adolescentes; 
V – ter idade entre vinte e cinco e cinquenta e cinco anos, 

sem restrição quanto ao sexo e estado civil; 
VI – ser, pelo menos, dezesseis anos mais velho do que o 

acolhido; 
VII – gozar de boa saúde física e mental; 
VIII – não estar no cadastro nacional para adoção e 

apresentar declaração de não ter interesse em adoção; 

IX – apresentar concordância de todos os membros da 
família maiores de dezoito anos que vivem no lar. 

 
§ 1.º A seleção entre as famílias inscritas será feita por 

meio de estudo psicossocial, de responsabilidade da equipe técnica do 
Serviço Família Acolhedora. 

 
§ 2.º O estudo psicossocial envolverá todos os membros 

da família e será realizado por meio de visitas domiciliares, entrevistas, 
contatos colaterais e observação das relações familiares e comunitárias. 

 
§ 3.º Após a emissão de parecer psicossocial favorável à 

inclusão no Serviço, as famílias assinarão um Termo de Adesão ao 
Serviço Família Acolhedora. 

 
§ 4.º O quantitativo de famílias selecionadas para o 

Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora dependerá da 
disponibilidade orçamentária destinada ao órgão gestor da Assistência 
Social do Município ao qual está vinculado o Serviço. 

 
§ 5.º Em caso de desligamento do Serviço, as famílias 

acolhedoras deverão fazer solicitação por escrito. 
 

Seção II 
Do Acompanhamento das Famílias 

 
Art. 12. As famílias cadastradas receberão 

acompanhamento e preparação contínua, sendo orientadas sobre os 
objetivos do Serviço, sobre a diferenciação com a medida de adoção, 
sobre a recepção, manutenção e o desligamento das crianças e 
adolescentes. 

 
Parágrafo único. A preparação das famílias cadastradas 

será feita por meio de: 
I – orientação direta às famílias nas visitas domiciliares e 

entrevistas; 
II – participação nos encontros de estudo e troca de 

experiência com todas as famílias, com abordagem do Estatuto da 
Criança e do Adolescente, questões sociais relativas à família de origem, 
relações intrafamiliares, guarda como medida de colocação em família 
substituta, papel da família acolhedora e outras questões pertinentes; 

III – participação em cursos e eventos de formação. 
 

Seção III 
Do Desligamento das Famílias 

 
Art. 13. O desligamento da família acolhedora poderá 

ocorrer nas seguintes situações: 
 

I – solicitação por escrito, indicando os motivos e 
estabelecendo, em conjunto com a equipe interdisciplinar do Serviço, um 
prazo para efetivação do desligamento; 

II – descumprimento dos requisitos estabelecidos no art. 11 
desta Lei, comprovado por meio de Parecer Técnico, expedido pela 
equipe interdisciplinar do Serviço. 

 
Parágrafo único. Caso o desligamento ocorra com base 

no inciso IX do art. 11, a família acolhedora assinará um Termo de 
Desligamento. 
 

CAPÍTULO IV 
DO PERÍODO DE ACOLHIMENTO 

 
Art. 14.   O período em que a criança ou adolescente 

permanecerá na família acolhedora será o mínimo necessário para o seu 
retorno à família de origem ou encaminhamento à família substituta. 

 
Parágrafo único. A permanência da criança ou 

adolescente na Família Acolhedora será avaliada a cada seis meses, 
salvo situações excepcionais, a critério da autoridade judiciária, em 
decisão fundamentada. 

 
Art. 15. Os profissionais do Serviço Família Acolhedora 

efetuarão o contato com as famílias acolhedoras, observadas as 
características e necessidades da criança, do adolescente e da família 
acolhedora no processo de inscrição. 
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Art. 16. Cada família acolhedora deverá receber somente 
uma criança ou adolescente de cada vez, salvo se grupo de irmãos. 
 

Art. 17. O encaminhamento da criança ou adolescente 
ocorrerá mediante Termo de Guarda e Responsabilidade Concedido à 
Família Acolhedora, determinado judicialmente. 

 
Art. 18. Os técnicos do Serviço acompanharão todo o 

processo de acolhimento por meio de visitas domiciliares e encontros 
individuais ou em grupos, com objetivo de facilitar e contribuir com o 
processo de adaptação da criança ou adolescente e da família 
acolhedora. 

 
Parágrafo único. Na impossibilidade de reinserção da 

criança ou adolescente acolhido na família de origem ou família extensa, 
quando esgotados os recursos disponíveis, a equipe técnica deverá 
encaminhar relatório circunstanciado à Vara da Infância e Juventude 
para verificação da inclusão no cadastro nacional de adoção. 

 
Art. 19. A família acolhedora será previamente informada 

quanto à previsão do tempo do acolhimento da criança ou adolescente 
para o qual foi chamada a acolher. 

 
Art. 20. O término do acolhimento familiar da criança ou 

adolescente dar-se-á por determinação judicial, atendendo aos 
encaminhamentos pertinentes ao retorno à família de origem ou 
colocação em família substituta, por meio das seguintes medidas: 

I – acompanhamento após a reinserção familiar, visando a 
não reincidência do fato que provocou o afastamento da criança ou 
adolescente; 

II – acompanhamento psicossocial à família acolhedora 
após o desligamento da criança ou adolescente, atendendo às suas 
necessidades; 

III – orientação e supervisão do processo de visitas entre a 
família acolhedora e a família que recebeu a criança ou o adolescente; 

IV – envio de ofício ao Juizado da Infância e Juventude da 
Comarca de Manaus, comunicando quando do desligamento da família 
de origem do Serviço. 

 
Art. 21. A escolha da família acolhedora caberá à equipe 

técnica, após determinação judicial. 
 

CAPÍTULO V 
DA RESPONSABILIDADE DA FAMÍLIA ACOLHEDORA 

 
Art. 22. A família acolhedora tem a responsabilidade 

familiar pelas crianças e adolescentes acolhidos enquanto estiverem sob 
sua proteção, responsabilizando-se pelo que se segue: 

I – todos os direitos e responsabilidades legais reservados 
ao guardião, obrigando-se à prestação de assistência material, moral e 
educacional à criança e ao adolescente, conferindo ao seu detentor o 
direito de opor-se a terceiros, inclusive aos pais, nos termos do art. 
33 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA); 

II – participar do processo de preparação, formação e 
acompanhamento; 

III – prestar informações sobre a situação da criança ou 
adolescente acolhido aos profissionais que estão acompanhando a situação; 

IV – manter todas as crianças ou adolescentes 
regularmente matriculados e frequentando assiduamente as unidades 
educacionais, desde a pré-escola até concluírem o ensino médio; 

V – contribuir na preparação da criança ou adolescente 
para o retorno à família de origem, sempre sob orientação técnica dos 
profissionais do Serviço Família Acolhedora; 

VI – nos casos de não adaptação, a família procederá à 
desistência formal da guarda, responsabilizando-se pelos cuidados da 
criança ou adolescente acolhidos até novo encaminhamento, o qual será 
determinado pela autoridade judiciária; 

VII – a transferência para outra família deverá ser feita de 
maneira gradativa e com o devido acompanhamento. 
 

CAPÍTULO VI 
DO SERVIÇO 

 

Art. 23. Deverá ser composta uma equipe técnica para o 
acompanhamento da família acolhedora e da criança e adolescente, no 
mínimo por: 

I – um Coordenador, com ensino superior, conforme NOB 
RH/SUAS; 

II – um Assistente Social; 
III – um Psicólogo. 
 
§ 1.º A equipe técnica acompanhará o quantitativo de até 

quinze famílias acolhedoras e quinze famílias de origem. 
 
§ 2.º A cada grupo de quinze famílias acolhedoras e quinze 

famílias de origem no Serviço Família Acolhedora deverá ser acrescido 
um profissional de serviço social e um psicólogo. 

 
§ 3.º A contratação e capacitação da equipe técnica é de 

responsabilidade do órgão gestor da Assistência Social do Município. 
 
§ 4.º Em se tratando de contratação de recursos humanos 

para atender ao Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora por 
organizações da sociedade civil, a equipe técnica deverá pertencer ao 
quadro de pessoal da entidade, devendo ser respeitado o número 
mínimo de profissionais necessários, a carga horária mínima e o 
cumprimento das atribuições. 

 
Art. 24. A equipe técnica prestará acompanhamento 

sistemático à família acolhedora, à criança e ao adolescente acolhidos e 
à família de origem, com o apoio do órgão gestor da Assistência Social 
do Município. 

 

Parágrafo único. Todo o processo de acolhimento e 
reinserção familiar serão acompanhados pela equipe técnica, que será 
responsável por cadastrar, selecionar, capacitar, assistir e acompanhar 
as famílias acolhedoras, antes, durante e após o acolhimento. 

 
Art. 25. O acompanhamento à família acolhedora 

acontecerá na forma que segue: 
I – visitas domiciliares, nas quais os profissionais e família 

conversam informalmente sobre a situação da criança ou adolescente, 
sua evolução e o cotidiano na família, dificuldades no processo e outras 
questões pertinentes; 

II – atendimento psicológico; 
III – presença das famílias nos encontros de preparação e 

acompanhamento; 
IV – capacitação continuada. 
 
Art. 26. O acompanhamento à família de origem, à família 

acolhedora, à criança ou ao adolescente em acolhimento e o processo 
de reinserção familiar da criança ou adolescente será realizado pelos 
profissionais do Serviço Família Acolhedora. 

 

§ 1.º Os profissionais realizarão reuniões familiares com a 
criança ou adolescente/família de origem/família acolhedora na sede do 
Serviço. 

 

§ 2.º A participação da família acolhedora nas visitas será 
decidida em conjunto com a família. 

 

§ 3.º A equipe técnica fornecerá ao Juizado da Infância e 
Juventude relatório sobre a situação da criança ou adolescente acolhido, 
quando necessário. 

 

§ 4.º Sempre que solicitado pela autoridade judiciária, a 
equipe técnica prestará informações sobre a situação da criança ou 
adolescente acolhido e informará quanto à possibilidade ou não de 
reinserção familiar, bem como poderá ser solicitada a realização de 
relatório psicossocial com apontamento das vantagens e desvantagens 
da medida, com vistas a subsidiar as decisões judiciais. 

 

§ 5.º Todo processo de acolhimento e reinserção familiar 
se dar-se-á por autorização judicial, nos termos da Lei n. 8.069/1990 – 
Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). 
 

CAPÍTULO VII 
DO AUXÍLIO FINANCEIRO 

 
Art. 27. As famílias cadastradas no Serviço Família 

Acolhedora, independentemente de sua condição econômica, têm a 
garantia do recebimento de um auxílio financeiro por criança ou 
adolescente em acolhimento, nos seguintes termos: 
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I – nos casos em que o acolhimento familiar for inferior a 
um mês, a família acolhedora receberá proporcionalmente o auxílio 
financeiro ao tempo de acolhida; 

II – nos acolhimentos superiores a um mês, a família 
acolhedora receberá auxílio financeiro integral a cada trinta dias de 
acolhimento; 

III – na hipótese da família acolher grupo de irmãos, o valor 
do auxílio financeiro será proporcional ao número de crianças ou 
adolescentes; 

IV – quando a criança ou adolescente necessitar de 
cuidados especiais, receberá o valor de um auxílio financeiro e meio, 
consideradas as seguintes situações: 

a) usuários de substâncias psicoativas; 
b) pessoas que convivem com o HIV; 
c) pessoas que convivem com neoplasia (câncer); 
d) pessoas com deficiência que não tenham condições de 

desenvolver as atividades da vida diária (AVDs) com autonomia; 
e) excepcionalmente, a critério da equipe interdisciplinar do 

Serviço, pessoas que convivem com doenças degenerativas e 
psiquiátricas. 

 
V – na hipótese da família acolher crianças ou 

adolescentes grávidas, receberá o valor de um auxílio financeiro e meio, 
sendo esse valor reavaliado após o nascimento, passando a ser 
proporcional ao número de crianças ou adolescentes acolhidos; 

VI – os acolhidos que recebam o Benefício de Prestação 
Continuada (BPC) ou qualquer benefício previdenciário, terão cinquenta 
por cento do benefício depositado em conta judicial e o restante será 
administrado pela família acolhedora que estiver com a guarda, visando 
ao atendimento às necessidades do acolhido, exceto nos casos em que 
houver determinação judicial diversa. 

 
Art. 28. O auxílio financeiro será repassado por meio de 

depósito bancário em nome do membro responsável da família acolhedora. 
 
Parágrafo único. O valor do auxílio financeiro será o valor 

de um salário mínimo vigente no período do acolhimento. 
 
Art. 29. O auxílio financeiro será repassado pelo Município 

às famílias acolhedoras durante o período de acolhimento, quando 
ofertado de forma direta. 

 
Art. 30. O auxílio financeiro será repassado pelo Município 

às organizações da sociedade civil, para destinação às famílias 
acolhedoras, durante o período de acolhimento, por meio de Termo de 
Fomento ou Termo de Colaboração, quando ofertado de forma indireta. 

 
Parágrafo único. O auxílio financeiro destina-se ao 

suprimento da alimentação, vestuário, higiene pessoal, lazer e outras 
necessidades básicas da criança ou adolescente inserido no Serviço de 
Acolhimento em Família Acolhedora, respeitando-se o direito à 
convivência familiar e comunitária. 

 
Art. 31. A família acolhedora que tenha descumprido as 

condicionalidades desta Lei estará obrigada ao ressarcimento do auxílio 
financeiro e passível das penalidades previstas em lei. 

 
Parágrafo único. Compete ao órgão gestor da Assistência 

Social do Município encaminhar ao Sistema de Garantia de Direitos os 
casos de descumprimento da presente Lei pelas famílias acolhedoras, 
bem como violação dos direitos da criança e do adolescente. 

 
CAPÍTULO VIII 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
Art. 32. O descumprimento de qualquer das obrigações 

contidas no art. 33 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), bem 
como de outras estabelecidas por ocasião da regulamentação da 
presente Lei, implicará o desligamento da família do Serviço, além da 
aplicação das demais sanções cabíveis. 

 
Art. 33. Esta Lei deverá ser regulamentada pelo Poder 

Executivo Municipal em até trinta dias. 
 
Art. 34. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Manaus, 28 de dezembro de 2017. 
 

 
 
 
 
 

LEI Nº 2.290, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2017 
 

DISPÕE sobre os Serviços de Transporte 
Individual de Passageiros em Veículos de 
Aluguel, denominado Táxi, na cidade de 
Manaus e dá outras providências. 

 
O PREFEITO DE MANAUS, no uso das atribuições que 

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

 
FAÇO SABER que o Poder Legislativo decretou e eu 

sanciono a seguinte 
 

LEI: 
 

CAPÍTULO I 
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 
Art. 1.º Os Serviços de Transporte Individual de 

Passageiros em veículos de aluguel, denominado Táxi, na cidade de 
Manaus, reger-se-ão por esta Lei, observada a Lei Orgânica do 
Município de Manaus (Loman). 

 
Art. 2.º Compete à Superintendência Municipal de 

Transportes Urbanos (SMTU) o gerenciamento e a administração dos 
serviços de táxi no âmbito do município de Manaus. 

 
CAPÍTULO II 

DO SERVIÇO DE TÁXI 
 

Seção I 
Do objeto 

 
Art. 3.º O serviço de táxi será prestado por veículo 

automotor, com capacidade de, no máximo, sete passageiros, 
observadas as seguintes classificações e condições: 

 

I – convencional: veículo caracterizado, equipado 
obrigatoriamente com taxímetro; 

 

II – executivo: veículo descaracterizado, utilizado em 
deslocamentos especiais sem o uso de taxímetro; 

 

III – especial acessível: veículo caracterizado, equipado 
obrigatoriamente com taxímetro e adaptações às necessidades das 
pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. 

 
Art. 4.º O serviço de táxi será outorgado por processo 

licitatório, sob o regime de permissão, a título precário, e exclusivamente 
para motoristas autônomos devidamente registrados no Sindicato dos 
Taxistas de Manaus, observada a relação aritmética constante na Lei 
Orgânica do Município de Manaus (Loman). 

 
§ 1.º Um por cento do total das permissões outorgadas 

será destinado ao serviço de táxi especial acessível, observados os 
critérios e normas estabelecidos em regulamento. 

 
§ 2.º Será autorizada apenas uma permissão por 

motorista, exclusivamente autônomo, para a prestação de serviço de 
táxi. 
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§ 3.º A autorização para o serviço de táxi executivo será a 
mesma outorgada ao táxi convencional, podendo o permissionário 
migrar da categoria convencional para a executiva e vice-versa. 

 
§ 4.º As permissões outorgadas anteriores à edição desta 

Lei ficam resguardadas, mantendo-se no sistema até o fim do prazo da 
outorga; em não havendo prazo estipulado, deverão retornar ao Poder 
Público com a morte do permissionário, sendo vedada a transferência. 
 

§ 5.º A outorga concedida, a contar da data da publicação 
desta Lei, permitirá que o permissionário desenvolva atividade com 
vínculo empregatício em empresas e entidades públicas ou privadas, 
que lhe proporcione rendimentos brutos não superiores a três salários 
mínimos. 

 
Art. 5.º Os permissionários poderão se organizar em 

associação, cooperativa ou contratar empresa prestadora de serviços de 
apoio ao taxista. 

 
Seção II 

Do Prazo da Outorga 

 
Art. 6.º O prazo da outorga será de dez anos, podendo ser 

prorrogado por igual período a critério do Poder Público. 

 
Seção III 

Das Associações, Cooperativas e 
Empresas Prestadoras de Serviços de Apoio ao Taxista 

 
Art. 7.º As associações, cooperativas e empresas 

prestadoras de serviços de apoio ao taxista não podem ocupar os 
espaços públicos das praças e calçadas e devem proporcionar aos 
taxistas condições para ofertar ao público um serviço de qualidade, com 
segurança e eficiência, incluindo-se, dentre outros, e igualmente 
necessários: 

I – estacionamento para os táxis associados ou 
cooperados na sede da entidade ou em pontos de apoio; 

II – central de comunicação fixa e móvel, além de 
plataforma tecnológica, disponível em toda a frota, possibilitando acionar 
os veículos onde se encontrem, seja no estacionamento ou em 
deslocamento; 

III – estrutura básica, como sala de espera, banheiro, 
bebedouro que proporcionem bem-estar e comodidade ao taxista. 

 
Art. 8.º São proibidas às associações, cooperativas e 

empresas prestadoras de serviços de apoio ao taxista: 
I – a participação de membro constante do contrato social 

de uma entidade de táxi em outra, das descritas no caput deste artigo; e 
II – a prática de desconto ou promoção sobre a tarifa de 

táxi. 
 
Parágrafo único. O desconto sobre o valor da tarifa de 

táxi é prerrogativa exclusiva do taxista. 
 
Art. 9.º As associações, cooperativas e empresas 

prestadoras de serviços de apoio ao taxista devem se cadastrar e 
renovar o cadastro anualmente na SMTU, com prova de regularidade 
fiscal, trabalhista e previdenciária, sob pena de suspensão de seu 
registro até o efetivo cumprimento de tais exigências. 

 
Parágrafo único. O não cumprimento das exigências 

previstas no caput deste artigo, no prazo de noventa dias, resultará no 
cancelamento automático do registro da entidade na SMTU. 

 
Art. 10. O desconto feito por associações, cooperativas ou 

empresas prestadoras de serviços de apoio ao taxista para antecipação 
do pagamento da corrida ao taxista, paga por meio de boletos, 
corresponderá, no máximo, aos juros de empréstimo mensal de banco 
do governo, acrescido de percentual acordado com o Sindicato dos 
Taxistas de Manaus. 

 
Parágrafo único. Os valores mensais ou semanais 

cobrados pelas entidades descritas no caput deste artigo devem ser 
aprovados em suas assembleias, com a representação do órgão sindical 
dos taxistas de Manaus, e homologados no órgão gestor. 

Seção IV 
Das Empresas de Táxi 

 
Art. 11. O serviço de táxi prestado por empresas limita-se 

à quantidade de outorgas emitidas até a publicação desta Lei. 
 
§ 1.º Para prestação do serviço de táxi, as empresas 

devem locar os veículos a motoristas autônomos ou empregá-los, 
garantindo-lhes, no que couber, a aplicação da legislação que regula os 
direitos trabalhistas e da previdência social. 

 
§ 2.º O piso remuneratório salarial ou o valor do teto da 

locação diária será acordado com o Sindicato dos Taxistas e registrado 
na SMTU anualmente. 

 
§ 3.º A negociação de veículo locado com o locatário não 

pode compor o valor da locação ou diária. 
 
§ 4.º Com o fim do prazo de dez anos, as empresas não 

terão prorrogação das outorgas emitidas, ficando o Poder concedente 
obrigado a fazer novo processo licitatório para redistribuir essas outorgas 
aos motoristas autônomos. 

 
Art. 12. Em hipótese alguma a empresa poderá cobrar do 

seu motorista autônomo ou empregado quaisquer recursos que se 
destinem ao pagamento do licenciamento anual e vistoria da permissão, 
reversão de veículo da empresa para particular e aquisição e/ou troca de 
documentos cabíveis por lei. 

 
Art. 13. Cabe à empresa a verificação da regularidade dos 

documentos imprescindíveis ao exercício do trabalho de seus motoristas, 
sejam locatários ou empregados, além de prestar-lhes apoio necessário 
à sua regularização dentro do prazo estabelecido por lei. 

 
Art. 14. É vedado à empresa cobrar de seus motoristas 

qualquer tipo de indenização ou taxas em razão de desligamento, 
dispensa, demissão ou qualquer tipo de rescisão contratual existente 
entre ambos, respondendo o motorista apenas, e se for o caso, por 
danos que tenha comprovadamente praticado. 

 
Art. 15. A empresa é obrigada a repassar aos seus 

motoristas todas as informações procedentes da SMTU sobre alterações 
ou providências a serem seguidas na prestação do serviço. 

 
Seção V 

Da Captação de Passageiros 

 
Art. 16. Os pontos de táxis em locais públicos serão, 

obrigatoriamente, rotativos e livres para quaisquer permissão cadastrada 
no sistema de táxi, ficando sob a responsabilidade da SMTU a 
autorização e a fiscalização desses locais. 

 
§ 1.º A localização dos pontos de táxi e o quantitativo de 

vagas serão sempre definidos pela SMTU. 
 
§ 2.º O taxista poderá utilizar-se de publicidade, telefone 

fixo, celular e internet para angariar passageiros. 
 
Art. 17. É terminantemente proibida a prática do táxi 

lotação pelos permissionários e motoristas auxiliares do serviço de táxi. 

 
Seção VI 

Do Motorista Permissionário 

 
Art. 18. Para prestar o serviço de táxi em Manaus, o 

permissionário deve atender, ainda, à regulamentação desta Lei e às 
seguintes determinações: 

I – ser condutor principal do táxi; 
II – ser responsável por todos os atos, ocorrências e 

obrigações relativas à prestação do serviço; 
III – ser solidariamente responsável por todos os atos do 

motorista auxiliar, quando este estiver no exercício da prestação do 
serviço; 

IV – cumprir todas as obrigações fiscais e tributárias 
incidentes sobre a prestação do serviço; 
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V – comprovar domicílio fixo na cidade de Manaus; 
VI – comprovar registro no Sindicato dos Taxistas de 

Manaus. 
 
Parágrafo único. Comprovado o não exercício da função 

de taxista, o permissionário perderá a permissão. 
 
Art. 19. O permissionário pode requerer licença para 

afastar-se do serviço nos seguintes casos: 
I – por furto de táxi ou sinistro pelo prazo de cento e oitenta 

dias; 
II – por doença ou invalidez temporária que o impeça de 

dirigir, comprovada por laudo médico expedido pelo Sistema Único de 
Saúde (SUS), pelo prazo de trinta dias, prorrogável por igual período; 

III – para gozo de férias, em período máximo de trinta dias 
corridos. 

 
Parágrafo único. Nos casos previstos nos incisos II e III 

deste artigo, o permissionário poderá requerer à SMTU autorização para 
o motorista auxiliar operar a qualquer hora do dia ou da noite. 

 
Art. 20. O permissionário deverá apresentar-se no órgão 

gestor do sistema de táxi, anualmente, com o seu registro no Sindicato 
dos Taxistas de Manaus para fazer o seu recadastramento durante o 
período de vigência da permissão. 

 
Seção VII 

Do Motorista Auxiliar 

 
Art. 21. O motorista auxiliar é o profissional autônomo, 

registrado no Sindicato dos Taxistas de Manaus e cadastrado 
pessoalmente pelo permissionário no órgão gestor de transporte 
municipal, para auxiliá-lo de modo alternado na prestação do serviço de 
táxi. 

 
§ 1.º Poderá ser cadastrado, no máximo, dois condutores 

auxiliares por táxi, observado o que dispõe esta Lei e os procedimentos, 
as exigências e os documentos estabelecidos em regulamento. 

 
§ 2.º O cadastro de motorista auxiliar será renovado 

anualmente. 
 
Art. 22. Fica proibido ao motorista auxiliar dirigir veículo 

diverso daquele a que esteja vinculado na SMTU. 

 
Seção VIII 
Do Veículo 

 
Art. 23. As exigências referentes aos táxis, além das que 

são estabelecidas nesta Lei e na legislação nacional, constarão em 
regulamento ou em norma complementar específica. 

 
Art. 24. A vida útil do táxi será de dez anos, a contar do 

ano de fabricação para a prestação do serviço de táxi no âmbito do 
município de Manaus. 

 
Parágrafo único. Não será permitido o cadastro de veículo 

no sistema com mais de cinco anos, a contar da data de fabricação. 
 
Art. 25. A substituição do veículo, obrigatoriamente, deverá 

ocorrer nos seguintes casos e prazos: 
I – por furto ou sinistro, com perda total: dentro de cento e 

oitenta dias; 
II – por vencimento da vida útil: dentro de noventa dias. 
 
§ 1.º O disposto no inciso I deste artigo deve ser 

comprovado na SMTU. 
 
§ 2.º Os prazos previstos nos incisos I e II deste artigo 

podem ser prorrogados uma única vez, por igual período, mediante 
aprovação pela SMTU. 

 
§ 3.º Esgotado o prazo final de prorrogação, se a 

substituição do veículo não for efetivada, a permissão será 
automaticamente cancelada pelo Poder Público. 

Seção IX 
Da Licença da Permissão 

 
Art. 26. É obrigatório o licenciamento municipal anual da 

permissão, feito pessoalmente pelo permissionário, devendo atender, 
dentre outros, aos seguintes requisitos: 

I – aprovação do veículo pela vistoria da SMTU; 
II – dispor de Carteira Nacional de Habilitação (CNH) 

válida, exceto nos casos do inciso II, do art. 19 desta Lei. 
 
Parágrafo único. Será admitida a renovação da permissão 

por procuração pública para os casos previstos no inciso II do art. 19 
desta Lei e em caso de doença do cônjuge ou ente da família até 
colateral de 2.º grau, se comprovados à SMTU. 
 

Art. 27. O atraso do pagamento da taxa de licenciamento 
anual importa na aplicação de multa e, sendo superior a doze meses, 
resultará em medida administrativa de cassação da permissão. 

 
Seção X 

Da Remuneração do Serviço 

 
Art. 28. O serviço de táxi será remunerado por meio de 

tarifa estabelecida pelo Poder Público. 
 
Art. 29. As tarifas dos táxis convencional e especial 

acessível são iguais e aferidas por taxímetro, levando-se em 
consideração os valores da bandeirada, da bandeira um (custo do 
quilômetro) e, quando for o caso, o uso da bandeira dois. 

 
§ 1.º O uso da bandeira dois deverá ser praticada nos 

seguintes casos e horários: 
I – dias úteis: das vinte e duas horas às seis horas do dia 

seguinte; 
II – sábados, domingos e feriados: em qualquer horário; 
III – no mês de dezembro: todos os dias e horários. 
 
§ 2.º O taxímetro será acionado ao iniciar a corrida e 

desligado imediatamente após o término da prestação do serviço. 
 
§ 3.º O valor teto da hora parada será estabelecido pelo 

Poder Público e fixado no veículo, em local visível. 
 
§ 4.º A tarifa do táxi especial terá como referencial a tarifa 

do táxi convencional, levando-se em consideração as áreas definidas em 
regulamento. 

 
Seção XI 

Da Transferência da Permissão 

 
Art. 30. A transferência da permissão deverá atender aos 

termos do art. 27 da Lei Federal n. 8.987, de 13 de fevereiro de 1995. 
 
Art. 31. A transferência da permissão ocorrerá, 

exclusivamente, nos seguintes casos e condições: 
I – transferência espontânea; 
II – transferência por invalidez permanente do 

permissionário; 
III – transferência por morte do permissionário. 
 
§ 1.º As transferências previstas nos incisos I, II, e III do 

presente artigo somente serão levadas a efeito mediante o pagamento 
de taxa pública. 

 
§ 2.º Nos casos previstos nos incisos I, II e III deste artigo, 

o prazo da outorga por transferência é o tempo restante do prazo total da 
permissão anterior, podendo ser prorrogado por dez anos, a critério do 
Poder Público. 

 
§ 3.º A outorga oriunda de transferência de permissão sem 

prazo estipulado é de dez anos, podendo ser prorrogado pelo Poder Público. 
 
§ 4.º A ocorrência de óbito do permissionário deverá ser 

comunicada à SMTU no prazo máximo de até três meses, contados da 
data do óbito, sob pena de imediato cancelamento da permissão. 
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§ 5.º O alvará judicial autoriza a transferência da 
permissão em qualquer das hipóteses previstas neste artigo. 

 
Art. 32. A transferência espontânea ocorre quando o 

permissionário detém um ou mais anos de outorga, e requer a 
transferência da permissão para motorista auxiliar com, no mínimo, um 
ano de experiência, devidamente comprovados pela SMTU por meio de 
certidão. 

 
Art. 33. A transferência por invalidez permanente do 

permissionário deverá ser comprovada por laudo pericial de médico 
credenciado no Sistema Único de Saúde (SUS), e outorgada para 
motorista autônomo, habilitado ao exercício da função de taxista. 
 

Parágrafo único. Na hipótese de transferência por 
invalidez do permissionário para o cônjuge ou ente da família até 
colateral de 2.º grau, fica dispensada a exigência de experiência como 
motorista auxiliar e a condição de motorista autônomo, devendo ter, no 
mínimo, Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e os documentos 
exigidos em regulamento. 

 
Art. 34. A transferência por morte do permissionário pode 

ser classificada em: 
 

I – transitória; 
 

II – definitiva. 
 
§ 1.º A transferência transitória consiste no período em que 

o inventário do permissionário falecido estiver em trâmite na via judicial 
ou cartorial, devendo ser requerida pela viúva ou inventariante para si ou 
para pessoa da família até que se conclua a sua expedição. 

 
§ 2.º A transferência definitiva dar-se-á mediante a 

apresentação do inventário ou alvará judicial, e consiste na transferência 
requerida pela viúva ou adjudicatário do espólio do de cujos, para si, 
para pessoa da família ou para terceiro que preencha os requisitos 
necessários ao exercício da atividade de táxi. 

 
§ 3.º Na hipótese de permissionário solteiro que vier a 

falecer, o pedido de transferência definitiva poderá ser requerida por 
descendente, ascendente e parente colateral de 2.º grau, mediante 
apresentação do inventário ou alvará judicial. 

 
§ 4.º A transferência de que trata o inciso I deste artigo 

enseja abertura de processo administrativo e pagamento da taxa 
correspondente. 

 
§ 5.º Quando a transferência de que trata o inciso II deste 

artigo for para a viúva, será sem ônus, dispensada a exigência de 
experiência como motorista auxiliar e a condição de motorista autônomo, 
devendo ter, no mínimo, Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e os 
documentos exigidos em regulamento. 

 
Art. 35. Em todos os tipos de transferência de TA, o 

promitente deverá ser profissional autônomo, registrado no Sindicato dos 
Taxistas de Manaus, devidamente habilitado para o exercício da função 
de taxista e não poderá exercer outra atividade remunerada que lhe 
proporcione rendimentos brutos superiores a três salários mínimos, 
exceto nos casos especificados nesta Lei para transferência por 
invalidez e por morte do permissionário, e se o promitente perceber 
aposentadoria por tempo de contribuição e/ou pensão. 

 
Art. 36. O processo de transferência requer solicitação 

prévia à SMTU, mediante abertura de processo administrativo em razão 
de requerimento formulado pelo permissionário. 

 
Parágrafo único. Em caso de doença ou invalidez 

transitória do permissionário, de seu cônjuge ou de ente da família até 
colateral de 2.º grau, o processo de transferência poderá ser solicitado 
por procurador, mediante apresentação de instrumento de procuração 
pública, com data atual ao pedido de transferência, poderes específicos 
e prazo de validade para a prática do ato. 

 
Art. 37. A falta de cumprimento ao disposto no  

caput do artigo 32 desta Lei ensejará o cancelamento imediato da 
permissão. 

CAPÍTULO III 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
Art. 38. Constará do Anexo Único desta Lei as definições 

das taxas e emolumentos pagos para a prestação do serviço de que 
trata a presente Lei, com seus respectivos valores em Unidade Fiscal do 
Município (UFM). 

 

Art. 39. O permissionário de táxi especial acessível, caso a 
adaptação às pessoas com deficiência esteja em pleno funcionamento, 
fica isento do pagamento de taxas à SMTU, exceto dos itens XI, XII,XIII, 
XIV, XV, XVII e XIX do Anexo desta Lei. 

 

Art. 40. A empresa de táxi deve pagar, por veículo, o valor 
mensal da outorga de que trata o item VII, demonstrado no Anexo Único 
desta Lei, ficando isenta do pagamento do licenciamento anual da 
permissão. 

 

Art. 41. O órgão gestor do sistema de transporte individual 
de passageiros em veículos de aluguel poderá suspender 
temporariamente a permissão de táxi quando não for atendida às 
disposições desta Lei, suas regulamentações e nos demais casos em 
que julgar necessário, desde que precedida de autorização escrita e 
fundamentada da autoridade competente. 

 

Art. 42. As empresas de táxis, obrigatoriamente, devem 
identificar os veículos com suas logomarcas e telefones, visando as suas 
identificações, conforme padronização estabelecida em regulamento. 

 

Art. 43. Será permitida a publicidade comercial de terceiros 
nos veículos cadastrados no sistema, conforme procedimentos, formas e 
espaços estabelecidos em regulamento. 

 

Art. 44. A caracterização dos táxis será estabelecida em 
regulamento. 

 

Art. 45. Os permissionários e as empresas de táxi são 
obrigados a prestar informações ou apresentar quaisquer documentos 
requisitados pelo órgão gestor do sistema de transporte individual de 
passageiros em veículos de aluguel (Táxi). 

 

Art. 46. Todo e qualquer documento relacionado à 
permissão de táxi deverá ser apresentado em cópia legível e autenticada 
em cartório ou conferido com o original por servidor do órgão gestor do 
sistema de transporte individual de passageiros em veículos de aluguel. 
 

CAPÍTULO IV 
DAS INFRAÇÕES E PENALIDADES 

 
Art. 47. Constituem infrações administrativas, sujeitando-

se os seus autores, permissionários e seus auxiliares, associações, 
cooperativas e empresas prestadoras de serviços de apoio ao taxista, as 
seguintes penalidades de multa e medida administrativa: 

I – não atender às notificações e determinações da SMTU 
no prazo determinado nesta Lei, nos casos não tipificados nos incisos II 
a LV deste artigo. 

Pena: multa de vinte UFMs. 
 
II – adulterar documento público, privado ou prestar 

informações falsas à SMTU. 
Pena: multa de vinte UFMs. 
Medida administrativa: em caso de reincidência, cassação 

da permissão ou do registro. 
 
III – deixar de prestar informação solicitada pela SMTU. 
Pena: multa de dez UFMs. 
 
IV – danificar intencionalmente sistema de fiscalização. 
Pena: multa de vinte UFMs. 
Medida administrativa: apreensão do veículo. 
 
V – embaraçar ou enganar a fiscalização. 
Pena: multa de dez UFMs. 
 

VI – alienar veículo no valor da diária ou da locação. 
Medida administrativa: procedimento para cassação da 

permissão. 
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VII – operar com veículo não aprovado pela SMTU. 
Pena: multa de dez UFMs. 
Medida administrativa: apreensão do veículo. 

 
VIII – circular com publicidade não aprovada pela SMTU. 
Pena: multa de duas UFMs por veículo. 
Medida administrativa: retenção do veículo para 

regularização. 

 
IX – cobrar valor da locação superior ao registrado na 

SMTU. 
Pena: multa de vinte UFMs. 

 
X – prática de desconto sobre a tarifa, por empresa ou 

entidades de apoio. 
Pena: multa de trinta UFMs. 

 
XI – fazer o serviço de táxi lotação. 

Pena: multa de três UFMs. 
Medida administrativa: apreensão do veículo até o 

pagamento da multa. 

 
XII – trafegar sem a licença de permissionário. 
Pena: multa de duas UFMs. 
Medida administrativa: retenção do veículo para apresentá-la. 

 
XIII – trafegar sem a licença de motorista auxiliar. 
Pena: multa de duas UFMs. 
Medida administrativa: retenção do veículo para apresentá-la. 
 
XIV – trafegar sem a CNH. 
Pena: multa de duas UFMs. 
Medida administrativa: retenção do veículo para apresentá-la. 
 
XV – trafegar não habilitado para dirigir o veículo (CNH). 
Pena: multa de dez UFMs. 
Medida administrativa: apreensão do veículo. 
 
XVI – trafegar não habilitado como motorista auxiliar. 
Pena: multa de quinze UFMs. 
Medida administrativa: apreensão do veículo. 
 
XVII – motorista auxiliar em veículo não vinculado a ele. 
Pena: multa de cinco UFMs. 
Medida administrativa: apreensão do veículo para 

pagamento da multa. 
 
XVIII – trafegar com documento falso. 
Pena: multa de vinte UFMs. 
Medida administrativa: apreensão do veículo. 
 
XIX – trafegar com documento vencido. 
Pena: multa de duas UFMs. 
Medida administrativa: retenção do veículo. 
 
XX – trafegar com veículo que possua pneu com danos, 

desgastes ou avarias que possam acarretar acidentes. 
Pena: multa de três UFMs. 
Medida administrativa: retenção do veículo. 
 
XXI – veículo sem extintor de incêndio ou descarregado. 
Pena: multa de três UFMs. 
Medida administrativa: retenção do veículo para 

regularização. 
 
XXII – veículo sem limpador de para-brisa ou com defeito. 
Pena: multa de uma UFM. 
Medida administrativa: retenção do veículo para 

regularização. 
 
XXIII – trafegar com o veículo em mau estado de 

conservação e higiene. 
Pena: multa de duas UFMs. 
Medida administrativa: retenção do veículo para 

regularização. 

XXIV – trafegar com veículo sem taxímetro ou não aferido 
ou adulterado. 

Pena: multa de quinze UFMs. 
Medida administrativa: apreensão do veículo e, na hipótese 

de reincidência, cassação da permissão. 
 
XXV – deixar o veículo avariado em via pública. 
Pena: multa de duas UFMs. 
Medida administrativa: apreensão do veículo. 
 
XXVI – trafegar, durante a jornada de trabalho, com veículo 

sem iluminação adequada ou sem o luminoso "táxi". 
Pena: multa de duas UFMs. 
Medida administrativa: retenção do veículo para 

regularização. 
 
XXVII – não tratar com urbanidade os passageiros ou 

prepostos do Poder Público. 
Pena: multa de cinco UFMs. 
 
XXVIII – trafegar sem a tampa do tanque de combustível 

do veículo. 
Pena: multa de uma UFM. 
Medida administrativa: retenção do veículo para 

regularização. 
 
XXIX – retrovisores internos ou externos quebrados ou 

inexistentes. 
Pena: multa de uma UFM. 
Medida administrativa: retenção para regularização. 
 
XXX – veículo com janelas ou portas defeituosas. 
Pena: multa de duas UFMs. 
Medida administrativa: apreensão do veículo. 
 
XXXI – veículo com bancos e encostos danificados ou sem 

esses itens. 
Pena: multa de três UFMs. 
Medida administrativa: retenção do veículo para 

regularização. 
 
XXXII – interromper a viagem por falta de elementos 

essenciais à operação do veículo. 
Pena: multa de três UFMs. 
Medida administrativa: apreensão do veículo. 

 
XXXIII – trafegar com velocímetro quebrado ou inexistente. 
Pena: multa de uma UFM. 
Medida administrativa: retenção do veículo para 

regularização. 

 
XXXIV – trafegar com velocidade inadequada para a via. 
Pena: multa de três UFMs. 

 
XXXV – dirigir sob o efeito de álcool ou qualquer outra 

substância entorpecente. 
Pena: multa de trinta UFMs. 
Medida administrativa: apreensão do veículo e, no caso de 

reincidência, cassação da permissão. 

 
XXXVI – conduzir veículo portando arma de qualquer 

natureza, sem licença. 
Pena: multa de vinte UFMs. 
Medida administrativa: apreensão do veículo e suspensão 

do veículo por trinta dias, e no caso de reincidência, cassação da 
permissão. 

 
XXXVII – alterar o valor da tarifa. 
Pena: multa de vinte UFMs. 
Medida administrativa: na continuidade, cassação da 

permissão. 

 
XXXVIII – deixar de atender ao sinal de parada ou recusar 

embarque de passageiros. 
Pena: multa de cinco UFMs. 
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XXXIX – trafegar com excesso de lotação. 
Pena: multa de cinco UFMs. 
 
XL – não fornecer troco corretamente ou negá-lo ao 

usuário. 
Pena: multa de duas UFMs. 
 
XLI – estacionar o veículo em local não permitido. 
Pena: multa de duas UFMs. 
Medida administrativa: apreensão do veículo. 
 
XLII – conduzir veículo de bermuda, de camiseta, descalço 

ou com calçado inadequado. 
Pena: multa de duas UFMs. 
 
XLIII – trafegar com uso impróprio de luzes e buzina. 
Pena: multa de duas UFMs. 
Medida administrativa: retenção do veículo. 
 
XLIV – trafegar com passageiro por locais inadequados. 
Pena: multa de cinco UFMs. 
 
XLV – fumar ou permitir que fumem no interior do veículo. 
Pena: multa de cinco UFMs. 
 
XLVI – trafegar sem acessório tecnológico, cujo uso foi 

determinado pela SMTU. 
Pena: multa de dez UFMs. 
 
XLVII – trafegar com veículo sem o selo de vistoria anual. 
Pena: multa de cinco UFMs. 
Medida administrativa: retenção do veículo para 

regularização. 
 

XLVIII – angariar passageiro em Manaus com veículo de 
outro município. 

Pena: multa de três UFMs. 
Medida administrativa: retenção do veículo para 

pagamento da multa. 
 
XLIX – não ter domicílio fixo em Manaus. 
Medida administrativa: procedimento administrativo para 

cassação da permissão. 
 
L – participar ativamente ou ceder a terceiros o veículo 

cadastrado no sistema de táxi para participação em assalto ou prática de 
qualquer delito previsto no Código Penal Brasileiro. 

Pena: multa de vinte UFMs. 
Medida administrativa: cassação imediata da permissão. 
 
LI – praticar táxi lotação no serviço de táxi e o serviço 

carona remunerada. 
Pena: multa de vinte UFMs. 
Medida administrativa: apreensão do veículo. 
 
LII – alienar ou locar veículo vinculado ao sistema de táxi 

(placa de aluguel no CRLV). 
Pena: multa de vinte UFMs. 
Medida administrativa: cassação da permissão. 
 
LIII – alienar ou locar permissão de táxi por permissionário 

individual ou motorista auxiliar. 
Pena: multa de vinte UFMs. 
Medida administrativa: cassação da permissão. 
 

LIV – participar ou praticar toda e qualquer ação tipificada 
no Código Penal Brasileiro. 

Medida administrativa: cassação da permissão. 
 

LV – permitir a utilização da permissão de táxi em ações 
tipificadas no Código Penal Brasileiro. 

Medida administrativa: cassação da permissão. 
 
Art. 48. O processamento administrativo de apuração das 

infrações e a forma de interposição de recursos deverão seguir o 
procedimento estabelecido em norma específica. 

Art. 49. As penas serão impostas aos proprietários dos 
veículos, aos seus condutores ou a ambos. 

 
Art. 50. Aos condutores caberá a responsabilidade pelas 

infrações decorrentes de atos por eles praticados na direção do veículo. 
 
Parágrafo único. Na hipótese de não ser possível 

identificar o condutor infrator, a responsabilidade pela infração recairá 
sobre o proprietário do veículo. 

 
Art. 51. Aos condutores de táxi de outros municípios é 

vedado angariar passageiros em Manaus, sob a pena de apreensão do 
veículo até a efetiva comprovação de pagamento da multa aplicada. 
 

CAPÍTULO V 
DISPOSIÇÔES FINAIS 

 
Art. 52. As definições de termos utilizados nesta Lei e da 

documentação a ser apresentada pelos permissionários, motoristas 
auxiliares e empresas constarão em regulamento. 

 
Art. 53. O Poder Executivo regulamentará a presente Lei. 
 
Art. 54. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Art. 55. Ficam revogadas as Leis n. 2.088, de 30 de 

dezembro de 2015, e n. 2.256, de 8 de novembro de 2017. 
 
 

Manaus, 28 de dezembro de 2017. 
 
 

 
 
 

 
ANEXO ÚNICO 

 
TAXAS E EMOLUMENTOS DO SERVIÇO DE TÁXI 

 

 TAXAS E EMOLUMENTOS UFM 

I Outorga da permissão (inicial e renovação) por veículo 2,5 

II Vistoria de veículo 0,5 

III Cadastro de veículo 0,5 

IV Cadastro de permissionário individual 0,5 

V Cadastro de motorista (auxiliar e empregado) 0,5 

VI Licenciamento anual da permissão individual 1,5 

VII Valor da outorga mensal por veículo (empresa) 0,5 

VIII Licença de tráfego (crachá permissionário ou auxiliar) 0,5 

IX Baixa de cadastro de condutor (auxiliar, empregado e locador) 0,5 

X Suspensão da prestação do serviço 0,5 

XI Transferência da permissão 10 

XII Transferência transitória da permissão 1 

XIII Baixa e reversão de veículo a particular 0,7 

XIV Segunda via de documento 0,2 

XV Declaração/Certidão 0,5 

XVI Taxa de expediente 0,1 

XVII Diária de parqueamento 0,5 

XVIII Diária de parqueamento (transporte clandestino) 2,0 

XIX Guincho (remoção) 1,5 

XX Recadastramento anual 0,5 

XXI 
Cadastro anual de associações, cooperativas e empresas 

prestadoras de serviços de apoio ao taxista 
3 
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LEI Nº 2.291, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2017 
 

DISPÕE sobre a estrutura organizacional do 
Gabinete do Vice-Prefeito 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: 
 

CAPÍTULO I 
DAS FINALIDADES 

 
Art. 1.º O Gabinete do Vice-Prefeito integra a 

Administração Direta do Poder Executivo para cumprimento das 
seguintes finalidades: 

I – assistir e assessorar o Vice-Prefeito no relacionamento 
com as autoridades e o público em geral, assim como com os órgãos e 
entidades da Administração Municipal e dos Governos Federal, 
Estaduais e Municipais; 

II – supervisionar a elaboração, a expedição e a guarda da 
correspondência oficial do Vice-Prefeito e manter seu acervo documental 
privado. 

 
CAPÍTULO II 

DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

 
Art. 2.º Dirigida pelo Secretário Executivo, o gabinete do 

Vice-Prefeito terá a seguinte estrutura organizacional: 
 
I – Órgãos de Assistência e Assessoramento: 
a) Gabinete do Secretário Executivo; 
b) Assessoria de Comunicação; 
c) Assessoria Técnica. 
 
II – Órgãos de Apoio à Gestão: 
1. Departamento de Administração e Finanças: 
1.1 Divisão de Gestão de Pessoas: 
1.1.1  Gerência de Folha de Pagamento; 
1.1.2  Gerência de Supervisão de Estágio; 
1.1.3  Gerência de Arquivo Geral. 
1.2 Divisão de Finanças: 
1.2.1 Gerência de Análise, Execução e Controle Financeiro; 
1.2.2 Gerência de Compras, Registro de Preços; 
1.2.3 Gerência de Almoxarifado e Patrimônio; 
1.2.4 Gerência de Contratos e Convênios; 
1.2.5 Gerência de Transporte, Abastecimento e Manutenção 

de Frota. 
 
III – Órgãos de Atividades Finalísticas: 
1. Departamento de Articulação Política e Social: 
1.1 Divisão de Articulação Político-social: 
1.1.1 Gerência de Atendimento às Comunidades; 
1.1.2 Gerência de Apoio ao Cidadão. 

 
Parágrafo único.  O detalhamento da estrutura será fixado 

por meio de Regimento Interno. 

 
CAPÍTULO III 

DAS COMPETÊNCIAS 

 
Art. 3.º Sem prejuízo do que vier a ser fixado  

em Regimento Interno, são atribuições comuns dos servidores das 
unidades que compõem a estrutura organizacional do Gabinete do Vice-
Prefeito: 

I – cumprir e fazer cumprir a Constituição, a Lei Orgânica 
do Município e as normas infraconstitucionais específicas; 

II – gerir as áreas operacionais sob sua responsabilidade; 
III – assegurar padrões satisfatórios de desempenho em 

suas áreas de atuação; 

IV – administrar os bens e materiais sob sua guarda, 
garantindo adequada manutenção, conservação, modernidade e 
funcionamento; 

V – promover permanente avaliação dos servidores que 
lhe são subordinados, com vistas à constante melhoria dos serviços a 
seu cargo; 

VI – zelar pela consecução dos objetivos e pelo alcance 
das metas estabelecidas para o setor; 

VII – executar outras atividades, em razão da natureza da 
unidade sob sua direção, sob orientação do Vice-Prefeito. 
 

CAPÍTULO IV 
DOS CARGOS E DAS FUNÇÕES DE CONFIANÇA 

 
Art. 4.º Os cargos de provimento em comissão e as 

funções gratificadas do Gabinete do Vice-Prefeito são os especificados 
no Anexo Único, com a remuneração fixada em lei específica. 
 

Art. 5.º O Vice-Prefeito poderá atribuir a servidores do 
quadro permanente funções gratificadas pelo exercício de encargos de 
chefia, direção ou assessoramento. 
 

CAPÍTULO V 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
Art. 6.º As despesas decorrentes da execução desta Lei 

correrão por meio das dotações consignadas no orçamento do Poder 
Executivo. 

 
Art. 7.º Esta Lei entra em vigor três dias após sua 

publicação. 
 
Art. 8.º Fica revogada a Lei Delegada n. 2, de 31 de julho 

de 2013. 
 

Manaus, 28 de dezembro de 2017. 

 
 
 

ANEXO ÚNICO 
 

PARTE I 
QUADRO DE CARGOS EM COMISSÃO 

 
CARGO SIMBOLOGIA QUANTIDADE 

SECRETARIO EXECUTIVO - 1 

ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO DAS-3 1 

DIRETOR DE DEPARTAMENTO DAS-3 2 

ASSESSOR TECNICO I DAS-3 3 

CHEFE DE DIVISAO DAS-2 3 

ASSESSOR TECNICO II DAS-2 2 

GERENTE DAS-1 10 

ASSESSOR TECNICO III DAS-1 1 

ASSESSOR I CAD-3 2 

ASSESSOR II CAD-2 2 

ASSESSOR III CAD-1 1 

TOTAL 28 

 
 

PARTE II 
QUADRO DE FUNÇÕES GRATIFICADAS 

 
FUNÇÃO SIMBOLOGIA QUANTIDADE 

CHEFIA E ASSESSORAMENTO FG-3 03 

CHEFIA E ASSESSORAMENTO FG-2 03 

TOTAL 06 
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LEI Nº 2.292, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2017 
 

DISPÕE sobre os Serviços de Transporte 
Individual de Passageiros em Veículos de 
Aluguel, denominado Mototáxi, na cidade de 
Manaus e dá outras providências. 

 
O PREFEITO DE MANAUS, no uso das atribuições que 

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

 
FAÇO SABER que o Poder Legislativo decretou e eu 

sanciono a seguinte 
 

LEI: 
 

CAPÍTULO I 
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMIARES 

 
Art. 1.º Os Serviços de Transporte Individual de 

Passageiros em veículos de aluguel, denominado Mototáxi, na cidade de 
Manaus, reger-se-ão por esta Lei, observada a Lei Orgânica do 
Município de Manaus (Loman). 
 

Art. 2.º Compete à Superintendência Municipal de 
Transportes Urbanos (SMTU) o gerenciamento e a administração dos 
serviços de mototáxi no âmbito do município de Manaus. 

 
CAPÍTULO II 

DO SERVIÇO DE MOTOTÁXI 
 

Seção I 
Do Objeto 

 
Art. 3.º Mototáxi é o serviço de transporte individual de 

passageiro em veículo automotor de duas rodas, devidamente 
caracterizado e com o uso obrigatório de aplicativo ou motocímetro. 

 
Art. 4.º O serviço será prestado sob o regime de 

permissão, a título precário, mediante prévia licitação pelo Município e 
observada a relação aritmética constante na Lei Orgânica do Município 
de Manaus (Loman), para efeito da quantidade de permissões. 

 
Parágrafo único. Será outorgada apenas uma permissão 

por mototaxista, autônomo, devidamente cadastrado no Sindicato dos 
Mototaxistas de Manaus e proprietário de veículo adequado ao serviço 
de mototáxi. 
 

Seção II 
Do Prazo da Outorga 

 
Art. 5.º O prazo da outorga para prestação do serviço de 

mototáxi será de dez anos, podendo ser prorrogado por igual período a 
critério do Poder Público. 
 

Seção III 
Da Execução do Serviço 

 
Art. 6.º Os mototaxistas poderão se organizar em 

associações ou cooperativas, devidamente registradas na SMTU. 
 
Art. 7.º As áreas de atuação para a prestação do serviço 

serão definidas em regulamento. 
 

Art. 8.º Para o complemento da jornada de trabalho, será 
admitido um único condutor auxiliar, que não poderá exceder doze horas 
de serviço por dia ou vinte e quatro horas em dias alternados. 

 

Parágrafo único. A duração legal da hora de serviço é de 
sessenta minutos. 
 

Seção IV 
Do Mototaxista Permissionário 

 
Art. 9.º Além do cumprimento da Lei Federal n. 12.009, de 

29 de julho de 2009, das exigências do Código de Trânsito Brasileiro 

(CTB) e das normas do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), para o 
exercício da atividade, o mototaxista deve: 

I – apresentar certidões negativas de antecedentes 
criminais fornecidas pela Polícia e Justiça, ambas da esfera Federal e 
Estadual; 

II – apresentar atestado de sanidade mental, expedido por 
médico do Sistema Único de Saúde (SUS); 

III – inscrever-se no Instituto Nacional do Seguro Social 
(INSS); 

IV – apresentar apólice de seguro de vida e acidentes, 
próprio e do passageiro, durante toda a vigência da outorga; 

V – comprovar domicílio fixo no município de Manaus; 
VI – comprovar registro no Sindicato dos Mototaxistas de 

Manaus. 
 
Art. 10. O permissionário deverá apresentar-se no órgão 

gestor do sistema de mototáxi, anualmente, com o seu registro no 
Sindicato dos Mototaxistas de Manaus para fazer o seu recadastramento 
durante o período de vigência da permissão. 

 
Art. 11. O permissionário, na prestação do serviço de 

mototáxi, tem por dever: 
I – ser responsável por todos os atos, ocorrências e 

obrigações relativas à prestação do serviço; 
II – ser solidariamente responsável por todos os atos do 

condutor auxiliar, quando este estiver no exercício da prestação do 
serviço; 

III – cumprir todas as obrigações fiscais e tributárias 
incidentes sobre a prestação do serviço. 

 
Art. 12. O permissionário poderá requerer licença para 

afastamento do serviço nos seguintes casos: 
I – por furto do veículo ou sinistro com perda total do 

veículo pelo prazo de cento e oitenta dias; 
II – por doença ou invalidez temporária que o impeça de 

dirigir, comprovada por laudo médico expedido pelo Sistema Único de 
Saúde (SUS) pelo prazo de trinta dias, prorrogável por igual período; 

III – para gozo de férias, em período máximo de trinta dias 
corridos. 

 
Parágrafo único. Nos casos previstos nos incisos II e III 

deste artigo, o permissionário poderá requerer à SMTU autorização para 
o motorista auxiliar operar a qualquer hora do dia ou da noite. 

 
Seção V 

Do Mototaxista Auxiliar 

 
Art. 13. O condutor auxiliar é o profissional autônomo, 

registrado no Sindicato dos Mototaxistas de Manaus e cadastrado 
pessoalmente pelo permissionário na SMTU, para auxiliá-lo 
alternativamente na condução do mototáxi. 

 
§ 1.º Poderá ser cadastrado somente um condutor auxiliar 

por veículo para completar a jornada de trabalho, não podendo exceder 
a doze horas em vinte e quatro horas. 

 
§ 2.º A jornada de trabalho do auxiliar deve constar em seu 

crachá, inclusive o período em que estiver substituindo o titular. 
 
§ 3.º O condutor auxiliar, autorizado pelo permissionário, 

deverá renovar seu cadastro anualmente. 
 
§ 4.º Fica vedado ao condutor auxiliar, em serviço, 

conduzir veículo que não seja aquele para o qual esteja vinculado na 
SMTU. 

 
§ 5.º Os procedimentos, exigências e documentos necessários 

para o cadastro do condutor auxiliar constarão em regulamento. 

 
Seção VI 

Do Veículo 

 
Art. 14. O veículo do serviço de mototáxi, além dos 

equipamentos exigidos pelo CTB e Contran, deve satisfazer, ainda, às 
seguintes condições: 
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I – estar licenciado pelo Departamento Estadual de 
Trânsito (Detran/AM) como motocicleta de aluguel (placa vermelha); 

II – possuir potência de cento e vinte e cinco a trezentas 
cilindradas cúbicas, com motor de quatro tempos e redutor de velocidade; 

III – estar licenciado pelo Instituto Nacional de Metrologia, 
Qualidade e Tecnologia (Inmetro). 

 
Art. 15. A vida útil da motocicleta será de oito anos, a 

contar do ano de fabricação, observado o seguinte: 
I – não será permitido no sistema o ingresso de veículo 

com mais de três anos; 
II – findada a vida útil, o veículo deverá ser substituído em 

até trinta dias; 
III – no caso de furto ou sinistro do veículo, a substituição 

deve ocorrer em até cento e oitenta dias. 
 
Parágrafo único. Os prazos previstos nos incisos II e III 

deste artigo poderão ser prorrogados por igual período, mediante 
aprovação pela SMTU e, esgotado os prazos concedidos, caso a 
substituição não seja efetivada, a permissão será cancelada. 

 
Art. 16. Outras exigências referentes ao veículo, como 

documentação, padronização visual e equipamentos para a prestação do 
serviço, serão estabelecidas em regulamento. 
 

Seção VII 
Do Licenciamento da Permissão 

 
Art. 17. O licenciamento anual da permissão é obrigatório 

e, exclusivamente, deve ser feito pessoalmente pelo permissionário, 
observando-se o seguinte: 

I – atender aos procedimentos e documentos estabelecidos em 
regulamento; 

II – aprovação do veículo pela vistoria da SMTU; 
III – CNH do permissionário válida, exceto nos casos do 

inciso II do art. 12 desta Lei. 
 
§ 1.º O atraso no licenciamento anual importa na aplicação 

de multa e, sendo superior a doze meses, resulta no processo 
administrativo de cassação da permissão. 

 
§ 2.º O permissionário deverá, semestralmente, realizar 

vistoria do veículo utilizado na prestação do serviço de mototáxi. 
 

Seção VIII 
Da Remuneração do Serviço 

 
Art. 18. O serviço de mototáxi será remunerado por meio 

de tarifa estabelecida pelo Poder Público e o valor da corrida será 
apurado por motocímetro ou aplicativo. 

 
Parágrafo único. Na regulamentação desta Lei, serão 

definidos os dias, o mês e as áreas de utilização da bandeira dois. 
 
Art. 19. O motocímetro ou aplicativo será acionado após a 

acomodação do passageiro no veículo e desativado imediatamente ao 
término da prestação do serviço. 

 
Seção IX 

Da Transferência da Permissão 

 
Art. 20. A transferência da permissão deve atender ao 

disposto no art. 27, da Lei Federal n. 8.987, de 1995. 
 
Art. 21. A transferência da permissão poderá ser feita, 

exclusivamente, nas seguintes condições: 
I – após um ano de outorga, para mototaxista auxiliar com 

mais de um ano de experiência, devidamente cadastrado na SMTU e 
mediante o pagamento da taxa pública de transferência; 

II – no caso de morte do permissionário, para a 
viúva/companheira ou profissional autônomo indicado por esta, desde que 
atendam às exigências das leis pertinentes à profissão de mototaxista; 

III – no caso de invalidez do permissionário, por indicação 
expressa deste, para profissional autônomo que atenda às exigências 
das leis pertinentes à profissão de mototaxista. 

§ 1.º A invalidez deve ser comprovada mediante laudo 
pericial expedido por médico credenciado no Sistema Único de Saúde 
(SUS). 

 
§ 2.º Na hipótese do mototaxista ser solteiro e vier a 

falecer, o pedido de transferência definitiva poderá ser requerido por 
descendente, ascendente e parente colateral de 2.º grau, mediante 
apresentação do inventário ou alvará judicial. 

 
§ 3.º No prazo máximo de até três meses, contados da 

data do óbito, a viúva ou parente até o colateral de 2.º grau na linha 
sucessória deverá comunicar o falecimento do permissionário à SMTU, 
sob pena de imediato cancelamento da permissão. 

 
§ 4.º O alvará judicial autoriza a transferência da 

permissão em qualquer das hipóteses previstas neste artigo. 
 

§ 5.º Nos casos de doença ou invalidez transitória, o 
processo de transferência poderá ser requerido por procurador nomeado 
por instrumento de procuração pública, o qual deverá conter data atual 
ao pedido de transferência, poderes específicos para a prática do ato e 
prazo de validade do instrumento. 

 
Art. 22. O processo de transferência requer solicitação 

prévia à SMTU pelo permissionário. 
 

Parágrafo único. A negociação antecipada sem o 
conhecimento da Administração enseja o cancelamento da permissão. 
 

CAPÍTULO III 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
Art. 23. Constará do Anexo Único desta Lei as definições 

das taxas e emolumentos pagos para a prestação dos serviços de que 
trata a presente Lei, com seus respectivos valores em Unidade Fiscal do 
Município (UFM). 

 
Art. 24. O órgão gestor do sistema de transporte individual 

de passageiros em veículos de aluguel poderá bloquear 
temporariamente a permissão de mototáxi quando não for atendida às 
disposições desta Lei, suas regulamentações e nos demais casos em 
que julgar necessário, desde que precedida de autorização escrita e 
fundamentada da autoridade competente. 

 
Art. 25. As associações e cooperativas de mototaxistas 

devem se cadastrar e renovar o cadastro anualmente na SMTU, com 
prova de regularidade fiscal, trabalhista e previdenciária, sob pena de 
suspensão de seu registro até o efetivo cumprimento de tais exigências. 

 
Parágrafo único. O não cumprimento das exigências 

previstas no caput deste artigo, no prazo de noventa dias, resultará no 
cancelamento automático do registro da entidade na SMTU. 

 
Art. 26. As associações e cooperativas de mototaxistas, 

obrigatoriamente, devem identificar os veículos com suas logomarcas e 
telefones, visando as suas identificações, conforme padronização 
estabelecida em regulamento. 

 
Art. 27. Será permitida a publicidade comercial de terceiros 

nos veículos e coletes dos permissionários, conforme procedimentos, 
formas e espaços estabelecidos em regulamento. 

 
Art. 28. A caracterização do veículo mototáxi, capacete e 

colete dos mototaxistas será estabelecida em regulamento. 
 
Art. 29. Os permissionários são obrigados a prestar 

informações ou apresentar quaisquer documentos requisitados pelo 
órgão gestor do sistema de transporte individual de passageiros em 
veículos de aluguel. 

 
Art. 30. Somente poderá ser utilizado o instrumento de 

procuração pública nos atos relacionados ao serviço de transporte 
individual de passageiros em veículos de aluguel, denominado serviço 
de mototáxi na cidade de Manaus, quando o permissionário se encontrar 
na situação descrita no inciso II do artigo 12 e no inciso III do artigo 21, 
ambos desta Lei. 
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Parágrafo único. A procuração a que se refere o caput 
deste artigo deverá ter prazo de validade e poderes específicos. 

 

Art. 31. Todo e qualquer documento relacionado à 
permissão de mototáxi deverá ser apresentado em cópia legível e 
autenticada em cartório ou conferido com o original por servidor do órgão 
gestor do sistema de transporte individual de passageiros em veículos 
de aluguel. 
 

CAPÍTULO IV 
DAS INFRAÇÕES E PENALIDADES 

 

Art. 32. Constituem infrações administrativas, sujeitando-
se os seus autores, permissionários, associações e cooperativas de 
mototáxi à penalidade de multa e a medidas administrativas: 

I – não atender às notificações e determinações da SMTU 
no prazo determinado nesta Lei, nos casos não tipificados nos incisos II 
a XLV deste artigo. 

Pena: multa de dez UFMs. 
 
II – adulterar documento público ou privado. 
Pena: multa de dez UFMs. 
Medida administrativa: em caso de reincidência, cassação 

da permissão. 
 
III – prestar informações falsas à SMTU. 
Pena: multa de cinco UFMs. 
Medida administrativa: cassação da permissão, se 

reincidir. 
 
IV – danificar intencionalmente sistema de fiscalização. 

Pena: multa de dez UFMs. 
Medida administrativa: apreensão do veículo. 
 
V – embaraçar ou enganar a fiscalização da SMTU. 
Pena: multa de cinco UFMs. 
 
VI – alienar ou transferir a permissão sem autorização 

prévia da SMTU. 
Medida administrativa: cassação da permissão. 
 
VII – operar com veículo não aprovado pelo Poder Público. 
Pena: multa de cinco UFMs. 
Medida administrativa: apreensão do veículo. 
 
VIII – deixar de prestar informações ao Poder Público. 
Pena: multa de duas UFMs. 
 
IX – circular com publicidade não aprovada pela SMTU. 
Pena: multa de duas UFMs. 
Medida administrativa: retenção do veículo para 

regularização. 
 
X – trafegar sem a licença de permissionário ou de 

condutor auxiliar. 
Pena: multa de duas UFMs. 
Medida administrativa: retenção do veículo para 

regularização. 
 
XI – trafegar não habilitado como condutor auxiliar. 
Pena: multa de cinco UFMs. 
Medida administrativa: apreensão do veículo para 

regularização. 
 
XII – trafegar sem habilitação para dirigir mototáxi. 
Pena: multa de quatro UFMs. 
Medida administrativa: retenção do veículo para 

regularização. 
 
XIII – trafegar com documento vencido. 
Pena: multa de duas UFMs. 
Medida administrativa: apreensão do veículo. 
 
XIV – trafegar com documento falsificado. 
Pena: multa de dez UFMs. 
Medida administrativa: apreensão do veículo. 

XV – condutor auxiliar trafegar fora da jornada de trabalho 
por mais de uma hora. 

Pena: multa de cinco UFMs. 
Medida administrativa: retenção do veículo. 
 
XVI – trafegar com veículo que possua pneu com danos, 

desgastes ou avarias que possam acarretar acidentes. 
Pena: multa de duas UFMs. 
Medida administrativa: retenção do veículo. 
 
XVII – trafegar com o veículo em mau estado de 

conservação e higiene. 
Pena: multa de uma UFM. 
Medida administrativa: retenção do veículo para 

regularização. 
 
XVIII – trafegar com veículo sem motocímetro ou com 

motocímetro não aferido. 
Pena: multa de cinco UFMs. 
Medida administrativa: apreensão do veículo e, no caso de 

reincidência, cassação da permissão. 
 
XIX – trafegar com veículo sem padronização visual 

adequada. 
Pena: multa de três UFMs. 
Medida administrativa: retenção do veículo. 
 
XX – não tratar com urbanidade o passageiro ou preposto 

do Poder Público. 
Pena: multa de duas UFMs. 
 
XXI – retrovisores quebrados ou inexistentes. 
Pena: multa de duas UFMs. 
Medida administrativa: retenção para regularização do 

veículo. 
 
XXII – banco danificado ou solto. 
Pena: multa de duas UFMs. 
Medida administrativa: retenção para regularização do 

veículo. 
 
XXIII – trafegar com velocímetro quebrado ou inexistente. 
Pena: multa de uma UFM. 
Medida administrativa: retenção para regularização. 
 
XXIV – trafegar com veículo em alta velocidade ou 

inadequada para a via. 
Pena: multa de três UFMs. 
 
XXV – conduzir veículo sob o efeito de álcool ou qualquer 

outra substância entorpecente. 
Medida administrativa: cassação da permissão. 
 
XXVI – conduzir veículo portando arma de qualquer 

natureza, sem licença. 
Pena: multa de cinco UFMs. 
Medida administrativa: cassação da permissão. 
 
XXVII – alterar o valor da tarifa. 
Pena: multa de cinco UFMs. 
Medida administrativa: em caso de reincidência, cassação 

da permissão. 
 
XXVIII – conduzir veículo de forma temerária ou insegura. 
Pena: multa de três UFMs. 
 
XXIX – deixar de atender ao sinal de parada ou recusar 

passageiro. 
Pena: multa de duas UFMs. 
 

XXX – trafegar com mais de um passageiro. 
Pena: multa de três UFMs. 
 

XXXI – não fornecer troco corretamente ou negá-lo ao 
usuário. 

Pena: multa de duas UFMs. 
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XXXII – estacionar o veículo em local não permitido. 
Pena: multa de duas UFMs. 
Medida administrativa: apreensão do veículo. 
 
XXXIII – conduzir veículo de bermuda, camiseta ou 

descalço. 
Pena: multa de duas UFMs. 
 
XXXIV – trafegar com uso impróprio de luzes e buzina. 
Pena: multa de duas UFMs. 
Medida administrativa: retenção do veículo. 
 
XXXV – trafegar com passageiro em local inadequado. 
Pena: multa de duas UFMs. 
 
XXXVI – conduzir o veículo fumando. 
Pena: multa de duas UFMs. 
 
XXXVII – trafegar sem acessório tecnológico cujo uso foi 

determinado pela SMTU. 
Pena: multa de três UFMs. 
Medida administrativa: retenção do veículo para 

regularização. 
 
XXXVIII – trafegar com veículo sem o selo de vistoria. 
Pena: multa de duas UFMs. 
Medida administrativa: retenção do veículo para 

regularização. 
 
XXXIX – transportar pessoa com gravidez aparente, com 

deficiência e crianças menores de sete anos. 
Pena: multa de cinco UFMs. 
 
XL – angariar passageiro em Manaus com veículo de outro 

município. 
Pena: multa de três UFMs. 
Medida administrativa: retenção do veículo para 

pagamento da multa. 
 
XLI – não ter domicílio fixo em Manaus. 
Medida administrativa: procedimento administrativo para 

cassação da permissão. 
 
XLII – alienar ou locar motocicleta vinculada ao sistema de 

táxi (placa de aluguel no CRLV). 
Pena: multa de vinte UFMs. 

Medida administrativa: cassação da permissão. 
 
XLIII – alienar ou locar permissão de mototáxi por 

permissionário ou condutor auxiliar. 
Pena: multa de vinte UFMs. 
Medida administrativa: cassação da permissão. 

 
XLIV – participar ou praticar toda e qualquer ação tipificada 

no Código Penal Brasileiro. 
Medida administrativa: cassação da permissão. 

 
XLV – permitir a utilização da permissão de mototáxi em 

ações tipificadas no Código Penal Brasileiro. 
Medida administrativa: cassação da permissão. 

 
Art. 33. O transporte de passageiros em moto não 

autorizado, não permitido ou concedido pelo Poder Público, resulta na 
apreensão do veículo e na multa de quinze UFMs. 

 
§ 1.° A multa será aplicada em dobro na hipótese de 

reincidência e na cassação da permissão, se feito por permissionário do 
sistema. 

 
§ 2.° Decorrido o prazo estabelecido em resolução do 

Contran, o veículo será leiloado, se ainda estiver apreendido. 

 
§ 3.° Feito o leilão, se o valor apurado não for suficiente 

para pagar a multa de que trata o caput deste artigo, o seu valor será 
redimido. 

Art. 34. O processamento administrativo de apuração das 
infrações e a forma de interposição de recursos deverão seguir o 
procedimento estabelecido em norma específica. 

 
Art. 35. As penas serão impostas aos proprietários dos 

veículos, aos seus condutores ou a ambos. 
 
Art. 36. Aos condutores caberá a responsabilidade pelas 

infrações decorrentes de atos por eles praticados na direção do veículo. 
 
Parágrafo único. Na hipótese de não ser possível 

identificar o condutor infrator, a responsabilidade pela infração recairá 
sobre o proprietário do veículo. 

 
Art. 37. Aos condutores de mototáxi de outros municípios  

é vedado angariar passageiros em Manaus, sob a pena de  
apreensão do veículo até a efetiva comprovação de pagamento da multa 
aplicada. 
 

CAPÍTULO V 
DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
Art. 38. As definições de termos utilizados nesta Lei e da 

documentação a ser apresentada pelos permissionários e entidades de 
apoio constarão em regulamento. 

 
Art. 39. O Poder Executivo regulamentará a presente Lei. 
 
Art. 40. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Art. 41. Fica revogada a Lei n. 2.088, de 30 de dezembro 

de 2015. 
 
 

Manaus, 28 de dezembro de 2017. 
 
 

               
 
 

ANEXO ÚNICO 
 

TAXAS E EMOLUMENTOS DO SERVIÇO DE MOTOTÁXI 
 

 TAXAS E EMOLUMENTOS UFM 

I Outorga da permissão (inicial e renovação) 1 

II Vistoria de veículo 0,5 

III Cadastro de veículo 0,5 

IV Cadastro de permissionário 0,5 

V Cadastro de condutor auxiliar 0,5 

VI Licenciamento anual da permissão 1 

VII Licença de tráfego (crachá permissionário ou auxiliar) 0,5 

VIII Baixa de cadastro de motorista auxiliar 0,5 

IX Suspensão da prestação do serviço 0,5 

X Transferência da permissão 20 

XI Transferência transitória da permissão 1 

XII Baixa e reversão de veículo a particular 0,5 

XIII Segunda via de documento 0,2 

XIV Declaração/Certidão 0,5 

XV Taxa de expediente 0,1 

XVI Diária de parqueamento 0,3 

XVII Diária de parqueamento (transporte clandestino) 0,4 

XVIII Guincho (remoção) 1,2 

XIX Recadastramento anual 1 

XX 
Cadastro anual de associações e cooperativas de 

mototaxistas 
3 
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PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 13.401/2017 
 

TORNA SEM EFEITO Portaria por 
Delegação na forma que especifica. 

 
A SUBSECRETÁRIA SUBCHEFE MUNICIPAL DE 

ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE GOVERNO DA CASA CIVIL, 
em exercício, 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 3.085, publicado no DOM Edição 
3642, de 07 de maio de 2015, republicado no DOM Edição 3644, de 11 
de maio de 2015; 

 

CONSIDERANDO o disposto no Parecer nº 105/2017-P. 
PESSOAL/PGM, subscrito pela Procuradora Chefe da Procuradoria de 
Pessoal, e adotado pelo Subprocurador Geral do Município; 

 

CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo  
nº 2017/19309/19630/03947 (Apenso Processo nº 2017/19309/19630/04221, 
nº 2017/19309/19630/05079), resolve 

 
TORNAR SEM EFEITO a Portaria por Delegação nº 

13.018/2017, publicada no DOM Edição 4227, de 16-10-2017, republicada 
no DOM Edição 4245, de 14-11-2017, que autorizou a disposição do 
servidor FRANCISCO AUGUSTO MARTINS DA SILVA, Procurador do 
Mun. de 1º Classe, matrícula 072.589-7 B, integrante do quadro de pessoal 
da PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO – PGM para o 
MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS - 
MDIC (Superintendência da Zona Franca de Manaus – SUFRAMA). 

 
GABINETE DA SUBSECRETÁRIA SUBCHEFE 

MUNICIPAL DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE GOVERNO DA 
CASA CIVIL, em exercício, em Manaus, 28 de dezembro de 2017. 

 
 
 

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 13.402/2017 
 

AUTORIZA a disposição de servidor na 
forma que especifica. 

 
A SUBSECRETÁRIA SUBCHEFE MUNICIPAL DE 

ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE GOVERNO DA CASA CIVIL, 
em exercício, 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 3.085, publicado no DOM Edição 
3642, de 07 de maio de 2015, republicado no DOM Edição 3644, de 11 
de maio de 2015; 
 

CONSIDERANDO o art. 111, inc. I, § 1º, da LOMAN, 
combinado com o Decreto nº 0842, de 14 de abril de 2011, alterado pelo 
Decreto nº 2.802, de 30 de maio de 2014, que disciplinam a disposição 
de servidor no âmbito do Município; 

 

CONSIDERANDO o teor dos Ofícios nº 3348/2017/ 
SUFRAMA, e nº 445/2017-SEI-SE, subscritos pelo Superintendente da 
Zona Franca de Manaus – SUFRAMA, que solicita a disposição do 
servidor adiante identificado; 

 

CONSIDERANDO a manifestação favorável do Procurador 
Geral do Município e a Informação Funcional nº 069/20176, oriunda da 
Divisão de Gestão de Pessoal da Procuradoria Geral do Município - PGM; 

 

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

 

CONSIDERANDO o teor do Ofício nº 204/2017/GP, 
subscrito pelo Prefeito de Manaus, que autoriza a solicitação; 

 

CONSIDERANDO o disposto no Parecer nº 105/2017-      
P. Pessoal/PGM, adotado em todos os seus termos pelo Subprocurador 
Geral do Município; 

 

CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo  
nº 2017/19309/19630/03947 (Apenso Processo nº 2017/19309/19630/04221, 
nº 2017/19309/19630/05079), 

RESOLVE: 
 

I – CONSIDERAR AUTORIZADA, a contar de 09-11-2017, 
pelo prazo de 12 (doze) meses, a disposição do servidor FRANCISCO 
AUGUSTO MARTINS DA SILVA, Procurador do Mun. de 1º Classe, 
matrícula 072.589-7 B, integrante do quadro de pessoal da 
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO – PGM para o MINISTÉRIO 
DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS - MDIC 
(Superintendência da Zona Franca de Manaus – SUFRAMA), com 
ônus para o órgão de origem; 

 
II – VINCULAR a validade da disposição ao ressarcimento 

pelo Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços - MDIC 
(Superintendência da Zona Franca de Manaus – SUFRAMA), dos 
vencimentos pagos pelo Município ao servidor identificado no item I 
deste ato, nos termos do inc. II do § 2º do art. 1º do Decreto nº 0842, de 
14 de abril de 2011, alterado pelo Decreto nº 2.802, de 30 de maio de 
2014, mantendo-se inalterados os demais termos da Portaria. 

 
GABINETE DA SUBSECRETÁRIA SUBCHEFE 

MUNICIPAL DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE GOVERNO DA 
CASA CIVIL, em exercício, em Manaus, 28 de dezembro de 2017. 

 

 
 
 

 

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 13.403/2017 
 

DESIGNA substituto de servidor afastado em 
virtude de férias. 

 
A SUBSECRETÁRIA SUBCHEFE MUNICIPAL DE 

ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE GOVERNO DA CASA CIVIL, 
em exercício, 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 3.085, publicado no DOM Edição 
3642, de 07 de maio de 2015, republicado no DOM Edição 3644, de 11 
de maio de 2015; 

 

CONSIDERANDO o art. 2º do Decreto nº 3.852, de 26 de 
outubro de 2017; 

 

CONSIDERANDO o teor do Ofício nº 3737/2017 – GS- 
SEMMASDH, subscrito pela Secretária Municipal da Mulher, Assistência 
Social e Direitos Humanos, em exercício; 

 

CONSIDERANDO o disposto no Despacho, oriundo do 
Departamento de Direitos Humanos (DDH), da SEMMASDH; 

 

CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo     
nº 2017/19309/19630/05534, resolve 

 
DESIGNAR a servidora BLENNA MAYRA MARTINS DOS 

SANTOS, matrícula 123.501-0 A, para responder, cumulativamente, 
pelas atribuições do cargo de provimento em comissão de Gerente do 
Gerente de Promoção á Articulação Comunitária, simbologia DAS-1, 
integrante da estrutura organizacional da SECRETARIA MUNICIPAL DA 
MULHER, ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - 
SEMMASDH, no período de 1º a 30-12-2017, com direito à percepção 
das vantagens inerentes ao exercício do cargo, em substituição ao  
titular ANTONIO ELTON DE SOUSA COELHO, afastado em virtude de 
férias. 

 
GABINETE DA SUBSECRETÁRIA SUBCHEFE 

MUNICIPAL DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE GOVERNO DA 
CASA CIVIL, em exercício, em Manaus, 28 de dezembro de 2017. 
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CASA  CIVIL 

 
 

PORTARIA N.º 005/2017-DF/CASA CIVIL 
 

A SUBSECRETÁRIA SUBCHEFE MUNICIPAL DE 
ASSUNTOS ADMINISTRATIVO E DE GOVERNO DA CASA CIVIL, em 
exercício, 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 o 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 DEVOLVER Destaque de Crédito Orçamentário em 
favor da Unidade Gestora 370901-FUNDO MUNICIPAL DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL/FMAS, no valor total de R$ 26.202,06 (vinte e 
seis mil, duzentos e dois reais e seis centavos), oriundo do Destaque 
Concedido pela Portaria n.º 049/2017 – GS/SEMMASDH, conforme 
Anexo Único desta Portaria. 

 
Art. 2º Esta devolução de destaque atende as 

determinações oriundas do Decreto n.º 3.832, de 05 de outubro de 2017 
e Instrução Normativa n.º 01/2017-SUBTES/SEMEF, de 01 de novembro 
de 2017, que definem os procedimentos para o encerramento da 
execução orçamentária financeira e contábil do exercício 2017. 

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

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

Anexo Único da Portaria nº 004/2017-DF/CASA CIVIL 
Nº F SF P A ND FR R$ 

01 08 422 1066 2211 339033 0229 26.202,06 

Total: 26.202,06 

 
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,  27 de dezembro de 2017. 

 
 
 

 
PORTARIA N.º 006/2017-DF/CASA CIVIL 

 
A SUBSECRETÁRIA SUBCHEFE MUNICIPAL DE 

ASSUNTOS ADMINISTRATIVO E DE GOVERNO DA CASA CIVIL, em 
exercício, 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, 
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CONSIDERANDO o que dispõe o 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 DEVOLVER Destaque de Crédito Orçamentário em 
favor da Unidade Gestora 370901-FUNDO MUNICIPAL DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL/FMAS, no valor total de R$ 717,83 (setecentos 
e dezessete reais e oitenta e três centavos), oriundo do Destaque 
Concedido pela Portaria n.º 069/2017 – GS/SEMMASDH, conforme 
Anexo Único desta Portaria. 

 
Art. 2º Esta devolução de destaque atende as 

determinações oriundas do Decreto n.º 3.832, de 05 de outubro de 2017 
e Instrução Normativa n.º 01/2017-SUBTES/SEMEF, de 01 de novembro 
de 2017, que definem os procedimentos para o encerramento da 
execução orçamentária financeira e contábil do exercício 2017. 

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

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

Anexo Único da Portaria nº 006/2017-DF/CASA CIVIL 
Nº F SF P A ND FR R$ 

01 08 422 1066 2357 339033 0229 717,83 

Total: 717,83 

 
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,   27  de dezembro de 2017. 
 

 
 

 
 

 
PORTARIA N.º 007/2017-DF/CASA CIVIL 

 
A SUBSECRETÁRIA SUBCHEFE MUNICIPAL DE 

ASSUNTOS ADMINISTRATIVO E DE GOVERNO DA CASA CIVIL, em 
exercício, 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 o 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 DEVOLVER Destaque de Crédito Orçamentário em 
favor da Unidade Gestora 370901-FUNDO MUNICIPAL DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL/FMAS, no valor total de R$ 38.886,30 (trinta e 
oito mil, oitocentos e oitenta e seis reais e trinta centavos), oriundo 
do Destaque Concedido pela Portaria n.º 0182/2017 – GS/SEMMASDH, 
conforme Anexo Único desta Portaria. 

Art. 2º Esta devolução de destaque atende as 
determinações oriundas do Decreto n.º 3.832, de 05 de outubro de 2017 
e Instrução Normativa n.º 01/2017-SUBTES/SEMEF, de 01 de novembro 
de 2017, que definem os procedimentos para o encerramento da 
execução orçamentária financeira e contábil do exercício 2017. 

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

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

Anexo Único da Portaria nº 007/2017-DF/CASA CIVIL 
Nº F SF P A ND FR R$ 

01 08 422 1066 2357 339033 0629 38.886,30 

Total: 38.886,30 

 
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,  27  de dezembro de 2017. 
 

 
 
 
 

 
PORTARIA N.º 008/2017-DF/CASA CIVIL 

 
A SUBSECRETÁRIA SUBCHEFE MUNICIPAL DE 

ASSUNTOS ADMINISTRATIVO E DE GOVERNO DA CASA CIVIL, em 
exercício, 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 o 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 DEVOLVER Destaque de Crédito Orçamentário em 
favor da Unidade Gestora 260101-SECRETARIA MUNICIPAL DE 
JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, no valor total de R$ 10.869,91 (dez 
mil, oitocentos e sessenta e nove reais e noventa e um centavos), 
oriundo do Destaque Concedido pela Portaria n.º 037/2017-GS/SEMJEL, 
conforme Anexo Único desta Portaria. 

 
Art. 2º Esta devolução de destaque atende as 

determinações oriundas do Decreto n.º 3.832, de 05 de outubro de 2017 
e Instrução Normativa n.º 01/2017-SUBTES/SEMEF, de 01 de novembro 
de 2017, que definem os procedimentos para o encerramento da 
execução orçamentária financeira e contábil do exercício 2017. 

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

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

Anexo Único da Portaria nº 008/2017-DF/CASA CIVIL 
Nº F SF P A ND FR R$ 

01 27 811 1002 1157 339032 0100 10.869,91 

Total: 10.869,91 

 
Nº. Sequência Ordinal da Programação de Trabalho Descentralizada 



 

Manaus, quinta-feira, 28 de dezembro de 2017 
 
 
 

 
 

DOM | Edição 4273 | Página 24 
 

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, 27   de dezembro de 2017. 
 

 
 
 

 
 

PORTARIA Nº 032/2017-ADM/CASA CIVIL 
 

A SUBSECRETÁRIA SUBCHEFE MUNICIPAL DE 
ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE GOVERNO, em exercício, no 
uso das Atribuições legais que lhe são conferidas pela legislação 
vigente, e; 

 
CONSIDERANDO os dispositivos nos artigos 67 e 73, da 

Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; 
 
CONSIDERANDO o Despacho de Homologação publicado 

no DOM Edição 4221 de 04 de outubro de 2017, do procedimento 
referente ao Pregão Presencial nº 045/2017 – CML/PM – Processo nº 
2017/19309/19630/00407; 

 
CONSIDERANDO o Termo de Concessão de Direito de 

Uso Remunerado de Bem Imóvel (Espaço Público), que entre si 
celebram o Município de Manaus, por intermédio da Casa Civil e a 
Empresa Ponta Negra Soluções Logísticas e Transportes Ltda. 
 

RESOLVE: 
 

I - DESIGNAR, os servidores relacionados abaixo como 
responsáveis por acompanhar e controlar o recebimento mensal dos 
encargos a título de aluguel do Termo de Concessão acima citado. 

 
FISCAIS DO TERMO DE CONCESSÃO 

Renato André Prestes de Oliveira Assessor Técnico II 130.200-0A 

Rodrigo Castro Vaz Assessor Técnico I 128.623-4C 

Saulo Pereira de Souza Chefe de Divisão Operacional 129.982-4B 

FISCAL SUPLENTE 

Wallace Rodrigues Ferreira Assessor Técnico II 111.800-5H 

 
II - ESTABELECER que serão necessárias, no mínimo, 3 

(três) assinaturas dos servidores acima designados para fins de 
comprovação e atendimento dos requisitos constantes do Termo de 
Concessão de Uso Remunerado de Bem Imóvel. 

 
III – DETERMINAR que os efeitos desta Portaria retroajam 

seus efeitos a contar da data de assinatura do referido Termo de 
Concessão de Uso Remunerado de Bem Imóvel. 
 
 

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

Manaus, 18 de dezembro de 2017. 
 

 

PORTARIA Nº 034/2017-ADM/CASA CIVIL 
 

A SUBSECRETÁRIA SUBCHEFE MUNICIPAL DE 
ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE GOVERNO, em exercício, no 
uso das Atribuições legais que lhe são conferidas pela legislação 
vigente, e; 

 
CONSIDERANDO os dispositivos nos artigos 67 e 73, da 

Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; 
 
CONSIDERANDO o Despacho de Homologação publicado 

no DOM Edição 4260 de 07 de dezembro de 2017, do procedimento 
referente ao Pregão Presencial nº 046/2017 – CML/PM – Processo                
nº 2016/19309/19630/01045; 

 
CONSIDERANDO o Termo de Concessão de Uso de 

Espaço Público, destinado à exploração de atividade comercial de venda 
de artigos de papelaria, escritório e impressão, que entre si celebram o 
Município de Manaus, por intermédio da Casa Civil e a Empresa Egestak 
Comércio e Serviço de Materiais de Construção LTDA – EPP. 
 

RESOLVE: 
 

I - DESIGNAR, os servidores relacionados abaixo como 
responsáveis por acompanhar e controlar o recebimento mensal dos 
encargos a título de aluguel do Termo de Concessão acima citado. 

 
FISCAIS DO TERMO DE CONCESSÃO 

Renato André Prestes de Oliveira Assessor Técnico II 130.200-0A 

Rodrigo Castro Vaz Assessor Técnico I 128.623-4C 

Saulo Pereira de Souza Chefe de Divisão Operacional 129.982-4B 

FISCAL SUPLENTE 

Wallace Rodrigues Ferreira Assessor Técnico II 111.800-5H 

 
II - ESTABELECER que serão necessárias, no mínimo, 3 

(três) assinaturas dos servidores acima designados para fins de 
comprovação e atendimento dos requisitos constantes do Termo de 
Concessão de Uso Remunerado de Bem Imóvel. 

 
III – DETERMINAR que os efeitos desta Portaria retroajam 

seus efeitos a contar da data de assinatura do referido Termo de 
Concessão de Uso Remunerado de Bem Imóvel. 
 

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

Manaus, 18 de dezembro de 2017. 
 

 
 
 
 

PORTARIA Nº 037/2017-ADM/CASA CIVIL 
 

A SUBSECRETÁRIA SUBCHEFE MUNICIPAL DE 
ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE GOVERNO, em exercício, no 
uso das Atribuições legais que lhe são conferidas pela legislação 
vigente, e; 

 
CONSIDERANDO os dispositivos nos artigos 67 e 73, da 

Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; 
 
CONSIDERANDO o Despacho de Homologação publicado 

no DOM Edição 4266 de 18 de dezembro de 2017, do procedimento 
referente ao Pregão Presencial nº 072/2017 – CML/PM – Processo                
nº 2017/19309/19630/04232; 

 
CONSIDERANDO o Termo de Concessão de Uso de 

Espaço Público, destinado à exploração de atividade comercial de loja 
de roupas/confecções a ser desenvolvida nas dependências do centro 
comércio popular Shopping T- 4, na área destinada à instalação de loja 
âncora tipo 06-loja de confecção, que entre si celebram o Município de 
Manaus, por intermédio da Casa Civil e a Empresa RM Comércio e 
Importação de Vestuário e Acessórios EIRELI-ME. 



 

Manaus, quinta-feira, 28 de dezembro de 2017 
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RESOLVE: 
 

I - DESIGNAR, os servidores relacionados abaixo como 
responsáveis por acompanhar e controlar o recebimento mensal dos 
encargos a título de aluguel do Termo de Concessão acima citado. 

 
FISCAIS DO TERMO DE CONCESSÃO 

Renato André Prestes de Oliveira Assessor Técnico II 130.200-0A 

Rodrigo Castro Vaz Assessor Técnico I 128.623-4C 

Saulo Pereira de Souza Chefe de Divisão Operacional 129.982-4B 

FISCAL SUPLENTE 

Wallace Rodrigues Ferreira Assessor Técnico II 111.800-5H 

 
II - ESTABELECER que serão necessárias, no mínimo, 3 

(três) assinaturas dos servidores acima designados para fins de 
comprovação e atendimento dos requisitos constantes do Termo de 
Concessão de Uso Remunerado de Bem Imóvel. 

 
III – DETERMINAR que os efeitos desta Portaria retroajam 

seus efeitos a contar da data de assinatura do referido Termo de 
Concessão de Uso Remunerado de Bem Imóvel. 
 

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

Manaus, 21 de dezembro de 2017. 
 

 
 
 
 

 
EXTRATO 

 

 
ESPÉCIE E DATA: 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 012/2015, celebrado 
em 14 de dezembro de 2015. 
 
CONTRATANTES: Município de Manaus – CASA CIVIL e a EMPRESA  
M H F R DA CAMARA EIRELI. 
OBJETO: Prorrogação de prazo por mais 12(doze) meses do Contrato 
nº 012/2015, que tem por objeto a locação de um imóvel, localizado na 
Av. Constantino Nery, 4080, destinado ao funcionamento da sede da 
Comissão Municipal de Licitação - CML. 
VALOR: O Valor do presente Termo Aditivo importa a quantia de R$ 
518.506,56 (quinhentos e dezoito mil quinhentos e seis reais e cinquenta 
e seis centavos). 
 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do 2º Termo 
Aditivo ficam empenhadas sob a NOTA DE EMPENHO n° 
2017NE00911, datada de 07/12/2017, à conta da seguinte rubrica 
orçamentária: UNIDADE ORÇAMENTÁRIA, 11100-CASA CIVIL, 
PROGRAMA DE TRABALHO nº. 04.122.4002.2358.0000, FONTE DO 
RECURSO: 01000000 NATUREZA DA DESPESA: 33903910, ficando o 
restante a ser empenhado conforme disponibilidade orçamentária e 
financeira. 
 
PRAZO: O presente termo aditivo terá vigência de 12 (doze) meses, a 
contar de 14/12/2017. 
FUNDAMENTO: Art. 57, II, da Lei nº 8.666/93, Parecer nº 164/2017 – 
CONSTEC/CASA CIVIL e Despacho Autorizativo do Exmo. Sr. 
Subsecretário Subchefe Municipal de Assuntos Administrativos e de 
Governo da Casa Civil, e  o que mais consta no Processo Administrativo 
n° 2017/19309/19630/04699, que passa a fazer parte integrante do 
presente instrumento. 
 
 

Manaus, 18 de dezembro de 2017. 
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SECRETARIA  MUNICIPAL  DE  FINANÇAS, 
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONTROLE INTERNO 

 
 
PORTARIA DE NOMEAÇÃO DE GESTOR E FISCAL DE CONTRATO 

PORTARIA N. 330/2017–GS/SEMEF 
 

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS, 
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONTROLE INTERNO - SEMEF, 
na competência que lhes conferem os artigos 86, Inciso IV e 128, inciso 
II, da Lei Orgânica do Município de Manaus; e 

 
CONSIDERANDO que cabe à SEMEF, nos termos do 

disposto nos artigos 58 – inciso III, 67 e 73 e seus respectivos 
parágrafos da Lei n. 8.666/93, acompanhar e fiscalizar a execução dos 
contratos celebrados através de um representante da Administração; 

 
CONSIDERANDO que os órgãos públicos devem manter 

fiscal formalmente designado durante toda a vigência dos contratos por 
si celebrados; 

 
CONSIDERANDO que as principais atribuições do Gestor 

do Contrato são: 
- Coordenar e comandar o processo de fiscalização da 

execução contratual; 
 
CONSIDERANDO que as principais atribuições dos Fiscais 

Contratuais são: 
I - Zelar pelo efetivo cumprimento das obrigações 

contratuais assumidas e pela qualidade dos produtos fornecidos e dos 
serviços prestados a SEMEF. 

II -  Verificar se a entrega de materiais, execução de obras 
ou prestação de serviços (bem como seus preços e quantitativos) está 
sendo cumprida de acordo com o instrumento contratual e instrumento 
convocatório; 

III – Acompanhar, Fiscalizar e atestar as aquisições, a 
execução dos serviços e obras contratadas; 

IV – Indicar eventuais glosas das faturas, 
 

RESOLVE 
 

I - CONSTITUIR  Comissão para Acompanhamento e 
Fiscalização do Quarto Termo Aditivo ao Contrato n. 003/2015 - 
PMAT, celebrado entre a Secretaria Municipal de Finanças, Tecnologia 
da Informação e Controle Interno – SEMEF e a empresa INDRA BRASIL 
SOLUÇÕES E SERVIÇOS TECNOLÓGICOS S.A., referente à dilação 
do prazo do Contrato n. 003/2015 por mais 12 (doze) meses, a contar de 
29/12/2017, sem alteração do valor inicialmente pactuado, referente à 
contratação de empresa especializada na prestação de Serviço de 
projeto, desenvolvimento, sustentação, e documentação de sistemas de 
informação na modalidade de Fábrica de Software (FSW), 
dimensionados pela métrica de ponto de função, na forma identificada no 
Item 01 da ata de Registro de Preços n.004/2015 oriunda do Pregão 
Eletrônico n.001/2015 - MPT, constante do Processo Administrativo n. 
2017.11209.15249.0.051412, que passa a ser composta pelos 
servidores abaixo relacionados: 
 

Servidor(a) 

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

FISCAIS TÉCNICOS: 
1. Laura Jane Takahashi Monteiro - Matrícula n. 089.700-0A 
2. Patrick de Oliveira Ramos – Matrícula n. 130.233-7A 
3. Alan Roberto da Silva e Costa – Matricula n. 066.622-0D 
 

FISCAIS REQUISITANTES: 
1. Armando Cláudio Simões da Silva - Matrícula n. 062.949-9A 
2. Alonso da Silva Braga - Matrícula n. 080.486-0A 
3. Roni Braz da Silva - Matrícula n. 080.044-9A 
4. Glória Maria Bernardo da Silva - Matrícula n. 085.078-0A 
5. Thomé Costa de Oliveira – Matricula n. 080.095-3A 
6. Manuel Veiga de Oliveira – Matrícula n. 081.334-6A 
 

FISCAL ADMINISTRATIVO: 
Darley Soares de Lima – Matricula n. 085.042-0A 

 
II – DETERMINAR que na situação de impedimento do 

Gestor do Contrato, um dos fiscais assumirá as funções do mesmo, 
mediante despacho do titular da Pasta. 
 

Cumpra-se. Registre-se e Publique-se 

Manaus, 27 de dezembro de 2017. 

 
 
 
 
 

EXTRATO 
 

 
1. ESPÉCIE E DATA: Quarto Termo Aditivo ao Contrato n. 003/2015-
PMAT, firmado em 27/12/2017. 
 
2. CONTRATANTES: O Município de Manaus, através da Secretaria 
Municipal de Finanças, Tecnologia da Informação e Controle Interno – 
SEMEF, e a empresa INDRA BRASIL SOLUÇÕES E SERVIÇOS 
TECNOLÓGICOS S.A. 
 
3. OBJETO: Dilação do prazo do Contrato n. 003/2015-PMAT, sem 
alteração do valor inicialmente pactuado, por mais 12 (doze) meses, a 
contar de 29/12/2017, referente à contratação de empresa especializada 
na prestação de Serviço de projeto, desenvolvimento, sustentação, e 
documentação de sistemas de informação na modalidade de Fábrica de 
Software (FSW), dimensionados pela métrica de ponto de função, na 
forma identificada no Item 01 da ata de Registro de Preços n.004/2015 
oriunda do Pregão Eletrônico n.001/2015 - MPT (Processo 
Administrativo n. 2017.11209.15259.0.051412). 
 
4. PRAZO: O prazo do contrato fica dilatado por mais 12 (doze) meses, 
a contar de 29/12/2017. 
 

Manaus, 27 de dezembro de 2017. 

 
 
 
 

ERRATA 
 

 
ATO: ERRATA DO DESPACHO DE INEXIGIBILIDADE 

DE LICITAÇÃO, referente à contratação da empresa EDT BRASIL 
NORTE LTDA - ME, publicado no DOM Edição n. 4260, de 7/12/2017. 
 
 
ONDE SE LÊ: 
 
I – (...) EDT PUBLICAÇÕES AMAZONAS LTDA-ME 
 
 
LEIA-SE: 
 
I – (...) EDT BRASIL NORTE LTDA - ME 
 

Manaus, 26 de dezembro de 2017. 
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SECRETARIA  MUNICIPAL  DE  ADMINISTRAÇÃO,  
PLANEJAMENTO  E  GESTÃO 

 
 

PORTARIA Nº 468/2017-SEMAD 
 

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, 
PLANEJAMENTO E GESTÃO, Responsável pela gestão da Unidade 
Gestora 350101 – Recursos Supervisionados pela SEMAD, 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, 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 DEVOLVER à Unidade Gestora 180101-SECRETARIA 

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, o saldo de crédito orçamentário no valor de R$ 
1.374.677,95 (um milhão trezentos e setenta e quatro mil seiscentos e 
setenta e sete reais e noventa e cinco centavos), oriundo do Destaque 
concedido pelas Portarias nº 219/2017-SEMED/GS, de 02.05.2017, 
179/2017-SEMED/GS, de 19.05.2017, 354/2017-SEMED/GS, de 05.10.2017, 
370/2017-SEMED/GS, de 25.10.2017 e Portaria 429/2017-SEMD/GS,  
conforme Anexo Único desta Portaria. 

 
Art. 2º Esta devolução de destaque atende as 

determinações oriundas do Decreto n° 3.832, de 05 de outubro de 2017 
e Instrução Normativa n° 01/2017-SUBTES/SEMEF, de 1º de novembro 
de 2017, que definem os procedimentos para o encerramento da 
execução orçamentária, financeira e contábil do exercício 2017. 

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

publicação, operando seus efeitos a contar de 20 de Dezembro de 2017. 
 

Anexo Único 
Nº F SF P A ND FR R$ 

01 12 361 1031 2427 339039 0101 6.783,01 

02 12 361 4002 2425 339039 0100 6.146,33 

03 12 361 4002 2425 339039 0101 694,86 

04 12 361 4002 2426 339039 0101 594.867,54 

05 12 365 1030 2428 339039 0100 64.415,91 

06 12 365 1030 2428 339093 0101 1.770,30 

07 12 365 1030 2428 339039 0101 700.000,00 

Total 1.374.677,95 

 
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, 27 de dezembro de 2017. 

 
 

 
PORTARIA Nº 469/2017-SEMAD 

 
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, 

PLANEJAMENTO E GESTÃO, Responsável pela gestão da Unidade 
Gestora 350101 – Recursos Supervisionados pela SEMAD, 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, 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 DEVOLVER à Unidade Gestora 560201-
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO, o saldo de 
crédito orçamentário no valor de R$ 78.903,56 (setenta e oito mil 
novecentos e três reais e cinquenta e seis centavos), oriundo do 
Destaque Concedido pelas Portarias nº 005/2017-PRES/IMPLURB de 
13.01.2017, 069/2017-PRES/IMPLURB, de 11.08.2017, 086 e 087/2017-
PRES/IMPLURB de 05.10.2017, 091, 092  e 093/2017-PRES/IMPLURB, 
de 09.11.2017, conforme Anexo Único desta Portaria. 

 
Art. 2º Esta devolução de destaque atende as 

determinações oriundas do Decreto n° 3.832, de 05 de outubro de 2017 e 
Instrução Normativa n° 01/2017-SUBTES/SEMEF, de 1º de novembro de 
2017, que definem os procedimentos para o encerramento da execução 
orçamentária, financeira e contábil do exercício 2017. 

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

publicação, operando seus efeitos a contar de 1º de Dezembro de 2017. 
 

Anexo Único 
Nº F SF P A ND FR R$ 

01 15 122 4002 2358 339039 0210 25.832,21 

02 15 122 4002 2358 339092 0210 125,11 

03 15 122 4002 2358 339039 0610 52.946,24 

Total 78.903,56 

 
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, 27 de dezembro de 2017. 

 
 

 
PORTARIA Nº 470/2017-SEMAD 

 
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, 

PLANEJAMENTO E GESTÃO, Responsável pela gestão da Unidade 
Gestora 350101 – Recursos Supervisionados pela SEMAD, 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, 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 DEVOLVER à Unidade Gestora 230901-FUNDO 
MUNICIPAL DE SAÚDE, o saldo de crédito orçamentário no valor de R$ 
444.824,61(quatrocentos e quarenta e quatro mil, oitocentos e vinte 



 

Manaus, quinta-feira, 28 de dezembro de 2017 
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e quatro reais e sessenta e um centavos), oriundo do Destaque 
concedido pelas Portarias nº 133/2017-DPLAN/SEMSA de 08.03.2017, 
371/2017-DPLAN/SEMSA, de 03.07.2017 e 573/2017-DPLAN/SEMSA, 
de 05.10.2017, conforme Anexo Único desta Portaria. 

 
Art. 2º Esta devolução de destaque atende as 

determinações oriundas do Decreto n° 3.832, de 05 de outubro de 2017 
e Instrução Normativa n° 01/2017-SUBTES/SEMEF, de 1º de novembro 
de 2017, que definem os procedimentos para o encerramento da 
execução orçamentária, financeira e contábil do exercício 2017. 

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

publicação, operando seus efeitos a contar de 1º de Dezembro de 2017. 
 

Anexo Único 
Nº F SF P A ND FR R$ 

01 10 128 1050 2089 339039 0100 100.947,53 

02 10 303 1035 2123 339039 0100 11.233,30 

03 10 122 4002 2122 339039 0100 332.643,78 

Total 444.824,61 

 

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, 27 de dezembro de 2017. 

 
 
 

PORTARIA Nº 471/2017-SEMAD 
 

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, 
PLANEJAMENTO E GESTÃO, Responsável pela gestão da Unidade 
Gestora 350101 – Recursos Supervisionados pela SEMAD, 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, 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 DEVOLVER à Unidade Gestora 370101-
SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, ASSISTÊNCIA SOCIAL E 
DIREITOS HUMANOS, o saldo de crédito orçamentário no valor de R$ 
375,65 (trezentos e setenta e cinco reais e sessenta e cinco 
centavos), oriundo do Destaque concedido pela Portaria nº 016/2017-
GS/SEMMASDH de 19.01.2017, conforme Anexo Único desta Portaria. 

 

Art. 2º Esta devolução de destaque atende as 
determinações oriundas do Decreto n° 3.832, de 05 de outubro de 2017 
e Instrução Normativa n° 01/2017-SUBTES/SEMEF, de 1º de novembro 
de 2017, que definem os procedimentos para o encerramento da 
execução orçamentária, financeira e contábil do exercício 2017. 

 

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, operando seus efeitos a contar de 07 de Dezembro de 2017. 

 

Anexo Único 
Nº F SF P A ND FR R$ 

01 08 122 4002 2358 339039 0100 375,65 

Total 375,65 

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, 27 de dezembro de 2017. 

 
 
 

 

PORTARIA Nº 472/2017-SEMAD 
 

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, 
PLANEJAMENTO E GESTÃO, Responsável pela gestão da Unidade 
Gestora 350101 – Recursos Supervisionados pela SEMAD, 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, 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 DEVOLVER à Unidade Gestora 370901-FUNDO 
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, o saldo de crédito orçamentário 
no valor de R$ 208.344,02 (duzentos e oito mil trezentos e quarenta e 
quatro reais e dois centavos) oriundo do Destaque concedido pela 
Portaria nº 035/2017-GS/SEMMASDH de 06.02.2017, conforme Anexo 
Único desta Portaria. 

 
Art. 2º Esta devolução de destaque atende as 

determinações oriundas do Decreto n° 3.832, de 05 de outubro de 2017 
e Instrução Normativa n° 01/2017-SUBTES/SEMEF, de 1º de novembro 
de 2017, que definem os procedimentos para o encerramento da 
execução orçamentária, financeira e contábil do exercício 2017. 

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

publicação, operando seus efeitos a contar de 1º de Dezembro de 2017. 
 

Anexo Único 
Nº F SF P A ND FR R$ 

01 08 422 1066 2211 339039 0229 205.553,39 

02 08 422 1066 2357 339039 0629 2.790,63 

Total 208.344,02 

 
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, 27 de dezembro de 2017. 

 



 

Manaus, quinta-feira, 28 de dezembro de 2017 
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PORTARIA Nº 473/2017-SEMAD 
 

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, 
PLANEJAMENTO E GESTÃO, Responsável pela gestão da Unidade 
Gestora 350101-Recursos Supervisionados pela SEMAD, 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, 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 DEVOLVER à Unidade Gestora 500201-
INSTITUTO MUNICIPAL DE ENGENHARIA E FISCALIZAÇÃO DO 
TRÂNSITO, o saldo de crédito orçamentário no valor de R$ 337.716,10 
(trezentos e trinta e sete mil setecentos e dezesseis reais e dez 
centavos), oriundo do Destaque concedido pela Portaria nº 004/2017-
MANAUSTRANS de 26.01.2017, conforme Anexo Único desta Portaria. 

 
Art. 2º Esta devolução de destaque atende as 

determinações oriundas do Decreto n° 3.832, de 05 de outubro de 2017, 
e Instrução Normativa n° 01/2017-SUBTES/SEMEF, de 1º de novembro 
de 2017, que definem os procedimentos para o encerramento da 
execução orçamentária, financeira e contábil do exercício 2017. 

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

publicação, operando seus efeitos a contar de 1º de Dezembro de 2017. 
 

Anexo Único 
Nº F SF P A ND FR R$ 

01 15 122 4002 2358 339039 0210 302.226,93 

02 15 122 4002 2358 339092 0210 35.489,17 

Total 337.716,10 

 
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, 27 de dezembro de 2017. 
 

 
 

 
 
 

PORTARIA Nº 474/2017-SEMAD 
 

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, 
PLANEJAMENTO E GESTÃO, Responsável pela gestão da Unidade 
Gestora 350101 – Recursos Supervisionados pela SEMAD, 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, 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 DEVOLVER à Unidade Gestora 620201-
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS, o 
saldo de crédito orçamentário no valor de R$ 79.851,25 (setenta e nove 
mil oitocentos e cinquenta e um reais e vinte e cinco centavos), 
oriundo do Destaque concedido pelas Portarias nº 014/2017-
GDP/MANAUSCULT de 18.01.2017 e 023/2017-GDP/MANAUSCULT, 
de 1º.02.2017,  conforme Anexo Único desta Portaria. 

 
Art. 2º Esta devolução de destaque atende as 

determinações oriundas do Decreto n° 3.832, de 05 de outubro de 2017 
e Instrução Normativa n° 01/2017-SUBTES/SEMEF, de 1º de novembro 
de 2017, que definem os procedimentos para o encerramento da 
execução orçamentária, financeira e contábil do exercício 2017. 

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

publicação, operando seus efeitos a contar de 07 de Dezembro de 2017. 
 

Anexo Único 
Nº F SF P A ND FR R$ 

01 13 122 4002 2358 339039 0100 78.014,45 

02 13 122 4002 2358 339092 0100 1.836,80 

Total 79.851,25 

 
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, 27 de dezembro de 2017. 

 

 
 
 
 
 

PORTARIA Nº 475/2017-SEMAD 
 

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, 
PLANEJAMENTO E GESTÃO, Responsável pela gestão da Unidade 
Gestora 350101 – Recursos Supervisionados pela SEMAD, 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, 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 DEVOLVER à Unidade Gestora 540201-
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES URBANOS, o 
saldo de crédito orçamentário no valor de R$ 99.503,23 (noventa e 
nove mil quinhentos e três reais e vinte e três centavos), oriundo 
do Destaque concedido pelas Portarias nº 050, 051 e 052/2017-
DLF/SUP/SMTU, de 12.06.2017, conforme Anexo Único desta 
Portaria. 



 

Manaus, quinta-feira, 28 de dezembro de 2017 
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Art. 2º Esta devolução de destaque atende as 
determinações oriundas do Decreto n° 3.832, de 05 de outubro de 2017 
e Instrução Normativa n° 01/2017-SUBTES/SEMEF, de 1º de novembro 
de 2017, que definem os procedimentos para o encerramento da 
execução orçamentária, financeira e contábil do exercício 2017. 

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

publicação, operando seus efeitos a contar de 1º de Dezembro de 2017. 
 

Anexo Único 
Nº F SF P A ND FR R$ 

01 15 122 4002 2358 339039 0210 92.706,32 

02 15 122 4002 2358 339092 0210 6.796,91 

Total 99.503,23 

 
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, 27 de dezembro de 2017. 

 
 

 
PORTARIA Nº 476/2017-SEMAD 

 
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, 

PLANEJAMENTO E GESTÃO, investida na competência que lhe 
confere o inciso II do artigo 128 da Lei Orgânica do Município de 
Manaus, e 

 
CONSIDERANDO o disposto nos Decretos nos 2.234, de 

10.04.2013, e 3.077, de 31.10.1995, que regulamentam a gratificação do 
Salário Produtividade, instituído pela Lei nº 175, de 10.3.1993; 

 
CONSIDERANDO que o valor correspondente à 

gratificação de produtividade a que alude este ato, concedida mediante 
avaliação de critérios objetivos, nos termos do Parecer nº 148/11-
CJUR/SEMAD, convergente com manifestação da douta Procuradoria-
Geral do Município, na forma do Parecer nº 189/11-P.Pessoal/PGM, 
integra regularmente a remuneração do servidor adiante nominado 
desde dezembro/2014 (Portaria nº 487/2014-SEMAD, DOM Edição 
3.561, de 30.12.2014), no exercício de cargo anterior; 

 
CONSIDERANDO a movimentação funcional efetivada no 

Decreto de 14.12.2017, publicado no DOM Edição nº 4.264, de 
14.12.2017, que promoveu, sem descontinuidade do serviço, a 
nomeação do servidor para cargo comissionado de simbologia e padrão 
remuneratório superior ao anteriormente exercido; 

 
CONSIDERANDO, nesse contexto, a necessidade de 

redutor no percentual da gratificação de produtividade, como forma de 
inalterar o correspondente valor, não produzindo, em consequência, 
aumento com despesa de pessoal, em convergência com os limites 
contingenciais do Decreto nº 3.622, de 31.01.2017; 

 
CONSIDERANDO a anuência do Subsecretário Municipal 

de Administração, Planejamento e Gestão, mediante Despacho datado 
de 26.12.2017, com subsídio na análise da Divisão de Recursos 
Humanos, consolidada na Comunicação Interna nº 1.175/2017-
DIRH/DSGP/SEMAD, de 18.12.2017, 

 
RESOLVE: 

 
REDUZIR, de 26,90% (vinte e seis vírgula noventa por 

cento) para 18,84% (dezoito vírgula oitenta e quatro por cento), com 
efeitos a contar de 18.12.2017, a Gratificação de Produtividade 

concedida ao servidor SÉRGIO DUARTE DA MOTTA FARIAS DOS 
SANTOS, no exercício atual do cargo de confiança de Diretor do 
Departamento de Sistemas e Tecnologia da Informação, simbologia 
DAS-3, nomeado na forma do Decreto de 14.12.2017, publicado no 
DOM Edição nº 4.264, da mesma data, vantagem pecuniária prevista no 
artigo 9º, da Lei nº 175, de 10 de março de 1993, c/c o Decreto nº 3.077, 
de 31.10.1995, alterado mediante o Decreto nº 3.696, de 16.1.1997. 
 

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

Manaus, 27 de dezembro de 2017. 

 
 
 
 
 

PORTARIA Nº 477/2017-SEMAD 
 

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, 
PLANEJAMENTO E GESTÃO, no exercício da competência que lhe 
confere o inciso II do artigo 128 da Lei Orgânica do Município de 
Manaus, 

 
CONSIDERANDO a anuência do Subsecretário Municipal 

de Administração, Planejamento e Gestão, na forma do Despacho 
datado de 26.12.2017, apenso à Comunicação Interna nº 1181/2017-
DIRH/DSGP/SEMAD, de 18.12.2017, 
 

RESOLVE: 
 

CONSIDERAR DESIGNADO o servidor FABIO PEREIRA 
DE MELO, matrícula 122.950-8 B, para responder, cumulativamente, no 
período de 11.12.2017 a 09.01.2018, pelas atribuições da Função 
Gratificada de Chefe de Setor, simbologia FG-3, integrante da estrutura 
organizacional da SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, 
PLANEJAMENTO E GESTÃO – SEMAD, com direito à percepção das 
vantagens inerentes ao exercício da função, em substituição à titular 
LUZIA DE FATIMA OLIVEIRA DIAS, matrícula 012.444-3 A, afastada 
por motivo de férias regulamentares. 
 

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

Manaus, 27 de dezembro de 2017. 
 

 
 
 
 
 

SECRETARIA  MUNICIPAL  DE  SAÚDE 

 
 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 172/2017 – CML/PM 
 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 137/2017- DIREP/SEMSA 
 

No dia 18 de dezembro de 2017, na Secretaria Municipal 
de Saúde – SEMSA foram registrados os preços das empresas abaixo 
identificadas para eventual aquisição, pelo menor preço por item, de 
medicamentos, para atender as necessidades dos estabelecimentos 
assistenciais de saúde da Secretaria Municipal de Saúde de Manaus 
(SEMSA), resultante do Pregão Eletrônico nº. 172/2017-CML/PM, para 
Sistema de Registro de Preços. As especificações e o termo de 
referência constantes do respectivo Processo Administrativo nº. 2017 
1637 5583 assim como os termos da proposta de preços que integram 
esta ata de registro de preços, independentemente de transcrição. 

O presente registro de preços terá a vigência de 01 (um) 
ano, a partir da data de publicação da Ata. 



 

Manaus, quinta-feira, 28 de dezembro de 2017 
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DECARES COMÉRCIO LTDA 

ITEM ID QTDE ESPECIFICAÇÃO 
CONCENTRAÇÃO E 

APRESENTAÇÃO 
MARCA 

VALOR 
UNITÁRIO 

REGISTRADO 

12 504210 60 Lidocaína, cloridrato 
100 mg/mL Aerossol 

Frasco Nebulizador 50 
mL 

HIPOLABOR 
/ GENÉRICO 

R$ 68,31 

 
WN COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÕES LTDA 

ITEM ID QTDE ESPECIFICAÇÃO 
CONCENTRAÇÃO E 

APRESENTAÇÃO 
MARCA 

VALOR 
UNITÁRIO 

REGISTRADO 

14 46433 30.000 
Medroxiprogesterona 

(Acetato) 
150mg Solução 

Injetável Ampola 1mL 

UNIÃO 
QUIMICA / 

DEMEDROX 
R$ 17,00 

 
Manaus, 18 de dezembro de 2017 

 

 
 
 

CONSELHO  MUNICIPAL  DE  SAÚDE 

 
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
 

O Presidente do Conselho Municipal de Saúde de Manaus, 
no uso de suas atribuições regimentais e de acordo com a Lei Municipal 
nº. 066 de 11 de Junho de 1991, alterada pela Lei nº. 1.094 de 09 de 
janeiro de 2007, alterada pelo Decreto no 3.838 de 10 de outubro de 
2017 e considerando o deliberado em sua 11ª Reunião Extraordinária da 
Diretoria Executiva, realizada no dia 28 de dezembro de 2017, e ainda o 
encaminhamento da Comissão de Coordenação do Processo Eleitoral – 
CCPE/2017-2018 

 
CONVOCA os órgãos ou entidades que compõem o 

Conselho Municipal de Saúde de Manaus - CMS/MAO, representantes dos 
segmentos de Gestores, Aparelho Formador, Prestadores de Serviço, 
Trabalhadores da Saúde e de Usuários do SUS para participarem do 
Processo Eleitoral para Eleição e /ou indicação das suas representações, 
Titular e Suplente, na forma definida no Regimento Interno do CMS e no 
Regulamento Eleitoral, obedecendo a seguinte programação: 

 
I- De 29 de dezembro de 2017 a 23 de Janeiro de 2018 - 

Publicação do Edital no DOM; Período de Divulgação Ampla do 
Regulamento Eleitoral nas Rádios, TV, Internet e Visitas aos líderes dos 
Bairros e entidades; 
 

II- De 01 a 07 de Fevereiro de 2018 será procedido: 
 

a) O cadastramento e Recadastramento de Entidades junto 
ao Conselho Municipal de Saúde – CMS; 

b) Período para Inscrição dos Candidatos (as) que 
concorrerão a ELEIÇÃO para Conselheiro titular e suplente, 
representantes de Entidades de Movimentos Populares e Sociais das 
Zonas: Norte, Leste, Sul, Centro Sul, Oeste, Centro Oeste, Rural 
Terrestre e Rural Ribeirinha; 

c) As entidades e candidatos considerados inaptos terão o 
prazo de 24 horas após o recebimento da Inscrição pela Comissão 
Eleitoral, para entrar com pedido de recurso. 

d) O julgamento do mérito pela Comissão Eleitoral dos 
recursos das entidades e candidatos inaptos dar-se-á após 24 horas do 
recebimento do recurso. 

 

III - 08 de Fevereiro de 2018 – Constituição das juntas 
Eleitorais; 

 

IV- 15 a 21 de Fevereiro de 2018 - Período para receber a 
documentação dos órgãos/entidades especificados no art. 17 deste 
Regulamento; 

 

V - 21 de Fevereiro de 2018 – Dia da Capacitação dos 
membros das Juntas Eleitorais; 

 

VI- 26 de Fevereiro de 2018 - Dia da eleição geral para 
Conselheiros (as) Municipais de Saúde de Manaus das Zonas Norte, 
Leste, Oeste, Centro Oeste e Sul, Centro Sul e em local a ser divulgado 
pela Comissão Eleitoral, conforme Regulamento desta Eleição; 

 

VII - 27 de Fevereiro de 2018 - Dia da eleição geral para 
Conselheiros (as) Municipais de Saúde de Manaus das Zonas Rural 
Terrestre e Ribeirinha e em local a ser divulgado pela Comissão 
Eleitoral, conforme Regulamento desta Eleição; 

 

VIII - 27 de Fevereiro de 2018 - Dia da Apuração no 
Auditório do Disa Oeste 

 

IX – 01 de março – Divulgação dos Resultados das 
eleições por zona; 

 

X - 05 de Março de 2018 – Período para receber pedido de 
impugnação das Eleições e julgamento do mérito; 

 

XI- 06 de Março de 2018 – Divulgação do Resultado do 
julgamento do mérito dos pedidos de impugnações; 

 

XII – Até 07 de Março e 08 de março de 2018 – 
Encaminhar para a Diretoria executiva do CMS o Ato Declaratório com 
Resultado Preliminar do Processo Eleitoral, na sede do Conselho 
Municipal de Saúde, nas sedes administrativas dos Distritos de Saúde, e 
nos meios de comunicação; 

 

XIII - 09 de Março de 2018 – Assembleia Extraordinária; 
Homologação do Resultado das Eleições; 

 

XIV – Até 14 de Março de 2018 – Publicação da 
HOMOLOGAÇÃO do Ato Declaratório no DOM das Eleições para 
Conselheiros do CMS/MAO e posteriormente na sede do Conselho 
Municipal de Saúde, nas sedes administrativas dos Distritos de 
Saúde, e nos meios de comunicação; 

 

XV – Até 26 de Março de 2018 - Publicação do Decreto de 
Designação dos conselheiros no DOM; 

 

XVI - 28 de Março de 2018 - Posse dos Conselheiros 
Municipais de Saúde de Manaus - Mandato 2018/2021; 

 

XVII - 01 de Abril de 2018- INICIO DO MANDATO 2018-
2021; 

 

XVIII - 25 de Abril de 2018 -  4ª A.G.O; Apresentação do 
Relatório pela Comissão – CCPE com os Resultados das Eleições. 

 
O presente Edital poderá ser contestado no prazo de 03 

(três) dias úteis a partir da publicação. 
 
Maiores informações serão obtidas junto a Comissão 

Eleitoral, constituída pela Resolução nº 076/17 CMS/MAO de 16 de 
Novembro de 2017 à Rua Comandante Paulo Lasmar s/n - Conjunto 
Santos Dumont - Bairro da Paz, sala da Secretaria Técnica - SETEC do 
Conselho Municipal de Saúde de Manaus. 

 
Manaus, 28 de dezembro de 2017. 

 

 



 

Manaus, quinta-feira, 28 de dezembro de 2017 
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CONSELHO  MUNICIPAL  DE  EDUCAÇÃO 

 
 
Extrato Nº 026/CME/2017 
APROVADO pela Resolução Nº 034/CME/2017, de 18.12.2017. 
 

EMENTA 
 

Art.1º- CREDENCIAR e AUTORIZAR o funcionamento da 
Educação Infantil nas fases Creche a partir de (2 anos de idade) e Pré-
escola (4 e 5 anos de idade) do CENTRO EDUCACIONAL SÃO 
FRANCISCO situado na  Rua Tobias Barreto, 445 – Bairro Compensa I, 
Manaus/AM, por um prazo de 05 (cinco) anos, a contar do início do 
ano letivo de 2017. 

 
Art.2º- APROVAR o Regimento Escolar do Centro 

Educacional São Francisco. 
 
Art.3º- DETERMINAR a operacionalização do Projeto 

Político-Pedagógico e Proposta Curricular. 
 

Art.4º- Esta Resolução entrará em vigor na data de sua 
publicação no Diário Oficial do Município de Manaus/AM. 

 
SALA DAS SESSÕES PLENÁRIAS DO CONSELHO 

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, em Manaus, 18 de dezembro de 2017. 
 

 
 
 

 
 

SECRETARIA  MUNICIPAL  DA  MULHER, 
ASSISTÊNCIA  SOCIAL  E  DIREITOS  HUMANOS 

 
 

PORTARIA N°. 289/2017 - GS/SEMMASDH 
 
 

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA MULHER, 
ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS-SEMMASDH, no uso 
pleno de suas atribuições legais e, 

 
 
CONSIDERANDO a Lei nº. 8.666 de 21/06/1993,  

no seu art. 67, que prevê a necessidade de comissão para  
atestar o cumprimento dos Contratos celebrados pela Administração 
Pública; 

 
CONSIDERANDO o que consta no processo  

nº. 2015/11908/11954/00540 – Sr. ABEL ABIDIAS DE ARAÚJO 
SOBRINHO 
 

RESOLVE: 

 
I – DESIGNAR os servidores abaixo relacionados para o 

acompanhamento e a fiscalização da execução ao Contrato de 
Locação nº. 013/2015, celebrado pelo Município de Manaus, por 
intermédio da Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e 
Direitos Humanos-SEMMASDH, e o Sr. Abel Abidias de Araújo 
Sobrinho. 
 

Servidor Matrícula 

Gecilda Albano Peçanha 116.021-4D 

Engracia Castro Ferreira 118.223-4C 

Francileudo Gabriel da Costa 131.501-8A 

Suplente  

Daniel Tenazor da Silva 129.299-1C 

Vera de Souza Queiroz Marques 116.823-1H 

 
II-Esta portaria tem seus efeitos a contar de 09 de dezembro 

de 2017. 

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

Manaus, 26 de dezembro de 2017. 

 
 
 

(*) EXTRATO 
 
1.ESPÉCIE E DATA: 3° Termo Aditivo ao Contrato de Locação nº. 
03/2015, celebrado em 15/04/2015. 
 
2 CONTRATANTES: O Município de Manaus, através da Secretaria 
Municipal da Mulher, Assistência Social e Direitos Humanos – 
SEMMASDH, e a empresa INSTRUMENTAL TECNICO LTDA. 
 
 
3.OBJETO: Dilatação do contrato original por mais 03 (três) meses, referente 
à locação de imóvel localizado na Avenida Álvaro Maia, n° 273, Bairro São 
Geraldo, Manaus/AM, destinado ao funcionamento do Conselho Tutelar da 
Zona Rural, referente ao Processo nº. 2014/11908/11954/00703. 
 
4.VALOR GLOBAL: R$ 13.200,21 (treze mil, duzentos reais e vinte e 
um centavos), sendo empenhado em 2017 o valor de 2.346,70 (dois mil, 
trezentos e quarenta e seis reais e setenta centavos) restando a 
empenhar em 2017 o valor de 8.800,14 ( oito mil, oitocentos reais e 
quatorze centavos) e o valor de 2.053,37 (dois mil e cinquenta e três 
reais e trinta e sete centavos) a ser empenhado em 2018. 
Valor mensal: R$ 4.400,07 (quatro mil quatrocentos reais e sete centavos). 
 
5. DOTAÇAO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente 
termo aditivo foram empenhadas sob a seguinte rubrica orçamentária: 
Empenho n°. 2017NE00933, de 13/10/2017, UO 37100, Programa de 
Trabalho 08.422.1113.2135.0000, Fonte do Recurso 01000000, 
Natureza da despesa 33903910. 
 
6. PRAZO: O prazo do contrato fica dilatado por 03 (três) meses. 
 

Manaus/AM, 13 de outubro de 2017. 

 
 

(*) Republicado por sair com incorreções no DOM 4250, de 23.11.2017. 

 
 
 

EXTRATO 
 
1.ESPÉCIE E DATA: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº. 029/2015, 
celebrado em 01/12/2015. 
 
2. CONTRATANTES: O Município de Manaus, através da Secretaria 
Municipal da Mulher, Assistência Social e Direitos Humanos – 
SEMMASDH, por intermédio do Fundo Municipal de Assistência Social – 
FMAS, e a empresa ELANE BALBINA MORAES MÁXIMO-ME. 



 

Manaus, quinta-feira, 28 de dezembro de 2017 
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3.OBJETO: Prorrogação do Contrato Original referente ao Fornecimento 
de 2.000 (dois mil) LANCHES, conforme item 04: 750 unidades, valor 
unitário R$ 2,99 (dois reais e noventa e nove centavos), item 06: 750 
unidades, valor unitário R$ 3,39 (três reais e trinta e nove centavos) e item 
07: 500 unidades, valor unitário R$ 2,67 (dois reais e sessenta e sete 
centavos), conforme Ata de Registro de Preços n° 009/2015-
GERP/SEMAD, para atender às necessidades dos Centro de Referência 
Especializado de Assistência Social (CREAS) Nossa Senhora das Graças 
e Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) 
Cidade Nova, referente ao Processo nº 2015/11908/11954/00064. 
 
4. VALOR GLOBAL: R$ 6.120,00 (seis mil cento e vinte reais). 
 
5. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente 
Aditivo foram empenhadas sob o nº 2017NE00648, de 01/12/2017, à 
conta da seguinte rubrica orçamentária: UO: 37900, Programa de 
Trabalho: 08.422.1066.2361.0000, Fonte de Recurso: 06290000, 
Natureza da Despesa: 33903055. 
 
6. PRAZO: O presente contrato terá duração de 12 (doze) meses. 
 

Manaus/AM, 01 de dezembro de 2017. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
EXTRATO 

 
1. ESPÉCIE E DATA: Segundo Termo Aditivo ao Contrato de Locação 
nº. 013/2015, celebrado em 10/12/2015. 
2. CONTRATANTES: O Município de Manaus, por intermédio da 
Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Direitos Humanos – 
SEMMASDH, e o Sr. ABEL ABIDIAS DE ARAÚJO SOBRINHO. 
3. OBJETO: O presente Termo aditivo tem por objeto a dilatação do 
Contrato de Locação do imóvel de propriedade do Sr. abel abidias de 
araújo sobrinho, localizado na Avenida Autaz Mirim, nº. 5613 – São José I, 
CEP 69087-215, destinado ao funcionamento do Conselho Tutelar da Zona 
Leste I, referente ao Processo n.º 2015/11908/11954/00540. 
4. VALOR GLOBAL: R$ 16.384,83(dezesseis mil trezentos e oitenta e quatro 
reais e oitenta e três centavos), tendo sido empenhado em 2017 o valor de 
R$ 5.461,61 (cinco mil, quatrocentos e sessenta e um reais e sessenta e um 
centavos), e o valor de R$ 10.923,22 (dez mil novecentos e vinte três reais e 
vinte dois centavos) a ser empenhado no exercício de 2018. 
5. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente 
aditamento foram empenhadas sob a Nota de Empenho nº 
2017NE01090, de 07/12/2017, à conta da seguinte rubrica orçamentária: 
UO: 37100, Programa de Trabalho: 08.422.1113.2135.0000, Fonte de 
Recurso: 01000000, Natureza da Despesa: 33903615. 
6. PRAZO: O presente Termo aditivo ao Contrato terá duração de 03 
(três) meses, a contar de 09.12.2017. 
 

Manaus, 07 de dezembro de 2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  



 

Manaus, quinta-feira, 28 de dezembro de 2017 
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SECRETARIA  MUNICIPAL  DE 
MEIO  AMBIENTE  E  SUSTENTABILIDADE 

 
 

PORTARIA N.º 96/2017-SEMMAS 
 

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E 
SUSTENTABILIDADE/SEMMAS, 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, da Lei 
Municipal nº 2.200, de 06 de janeiro de 2017, 

 

CONSIDERANDO ainda 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 DEVOLVER à Unidade Gestora 280901-FUNDO 
MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE- 
FMDMA, o saldo de crédito orçamentário no valor de R$ 4.543,05 
(Quatro mil quinhentos e quarenta e três reais e cinco centavos), 
oriundo do Destaque Concedido pela Portaria nº. 003/2017-FMDMA de 
02.01.2017 e Portaria nº 031/2017-FMDMA de 06.11.2017, conforme 
Anexo Único desta Portaria. 

 
Art. 2º Esta devolução de destaque atende as 

determinações oriundas do Decreto n° 3.832, de 05 de outubro de 2017 
e Instrução Normativa n° 01/2017-SUBTES/SEMEF, de 01 de novembro 
de 2017, que definem os procedimentos para o encerramento da 
execução orçamentária, financeira e contábil do exercício 2017. 

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

publicação, operando seus efeitos a partir de 22 de dezembro de 2017. 
 

Anexo Único da Portaria nº 96/2017-SEMMAS 
Nº F SF P A ND FR R$ 

01 18 122 4002 2363 319011 0210 2.995,20 

02 18 122 4002 2363 319113 0210 50,25 

03 18 122 4002 2363 339036 0210 1.497,60 

Total 4.543,05 

 

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, 27 de Dezembro de 2017. 

 
 
 

PORTARIA N.º 97/2017-SEMMAS 
 

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E 
SUSTENTABILIDADE/SEMMAS, 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, da Lei 
Municipal nº 2.200, de 06 de janeiro de 2017, 

 
CONSIDERANDO ainda 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 DEVOLVER à Unidade Gestora 270101-
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, o saldo de crédito 
orçamentário no valor de R$ 138.243,41 (Cento e trinta e oito mil 
duzentos e quarenta e três reais e quarenta e um centavos), oriundo 
do Destaque Concedido pela Portaria nº. 119/2017-SEMINF/DAF de 
01.11.2017, conforme Anexo Único desta Portaria. 

 
Art. 2º Esta devolução de destaque atende as 

determinações oriundas do Decreto n° 3.832, de 05 de outubro de 2017 
e Instrução Normativa n° 01/2017-SUBTES/SEMEF, de 01 de novembro 
de 2017, que definem os procedimentos para o encerramento da 
execução orçamentária, financeira e contábil do exercício 2017. 

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

publicação, operando seus efeitos a partir de 22 de dezembro de 2017. 
 

Anexo Único da Portaria nº 97/2017-SEMMAS 
Nº F SF P A ND FR R$ 

01 15 451 1061 2244 449039 0100 138.243,41 

Total 138.243,41 

 
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, 27 de Dezembro de 2017. 

 
 
 

PORTARIA N.º 98/2017-SEMMAS 
 

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E 
SUSTENTABILIDADE/SEMMAS, 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, da Lei 

Municipal nº 2.200, de 06 de janeiro de 2017, 
 
CONSIDERANDO ainda 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 DEVOLVER à Unidade Gestora 270101-
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, o saldo de crédito 
orçamentário no valor de R$ 19.449,79 (Dezenove mil quatrocentos e 
quarenta e nove reais e setenta e nove centavos), oriundo do 
Destaque Concedido pela Portaria nº. 038/2017-SEMINF/DAF e Portaria 
039/2017-SEMINF/DAF de 01.02.2017 informe Anexo Único desta 
Portaria. 



 

Manaus, quinta-feira, 28 de dezembro de 2017 
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Art. 2º Esta devolução de destaque atende as 
determinações oriundas do Decreto n° 3.832, de 05 de outubro de 2017 
e Instrução Normativa n° 01/2017-SUBTES/SEMEF, de 01 de novembro 
de 2017, que definem os procedimentos para o encerramento da 
execução orçamentária, financeira e contábil do exercício 2017. 

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

publicação, operando seus efeitos a partir de 22 de dezembro de 2017. 
 

Anexo Único da Portaria nº 98/2017-SEMMAS 
Nº F SF P A ND FR R$ 

01 15 451 1061 2244 449039 0100 19.449,79 

Total 19.449,79 

 
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, 27 de Dezembro de 2017. 

 

 
 
 
 
 
COLUMBIA ENGENHARIA LTDA torna público que recebeu da 
SEMMAS a LMI N.: 009/2014-1 sob no processo N.: 2013/15848/ 
15875/00608, que autoriza a Atividade COMERCIALIZAÇÃO DE 
COMBUSTÍVEIS, com a finalidade IMPLANTAÇÃO DE UM COMÉRCIO 
VAREJISTA DE COMBUSTÍVEIS VAREJISTA PARA VEÍCULOS 
AUTOMOTORES – COMPOSTO POR 03 (TRÊS) TANQUES, 
TOTALIZANDO 90M3 EM TERRENO COM ÁREA TOTAL DE 
2.297,48M2 E ÁREA TOTAL A SER CONSTRUÍDA 763,79M2 com 
validade de 12 meses, sito na AV. DAS TORRES, LOTE 04 QD 223 – 
ALEIXO MANAUS/AM. 
 
 
 
 
 
FERREIRA – COM. E REPRES. DE RADIADORES E BATERIAS LTDA 
– ME., torna público que recebeu da SEMMAS a LMO N° 214/2005 -7 
sob o processo n° 2007/4933/6187/01544, que autoriza a Atividade 
SERVIÇO, com a finalidade MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO 
MECÂNICA DE VEÍCULOS com validade de 12 meses, sito na AV. 
MÁRIO YPIRANGA N° 3556 – PARQUE DEZ DE NOVEMBRO 
MANAUS/AM, Manaus – AMAZONAS. 
 
 
 
 
 
 
VALDINO JUNIOR DAS CHAGAS VIEIRA COMERCIAL-ME, torna 
publico que recebeu da SEMMAS a LMO n° 078/2016-1 sob o processo 
n° 2014/15848/15875/00711, que autoriza a atividade SERVIÇOS, com 
finalidade MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E 
APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO E VENTILAÇÃO PARA USO 
INDUSTRIAL E COMERCIAL. Com validade de 12 meses, sito a AV. 
MAX TEIXEIRA, N° 2428-A – CIDADE NOVA, MANAUS - AMAZONAS 
 
  



 

Manaus, quinta-feira, 28 de dezembro de 2017 
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SECRETARIA  MUNICIPAL 
DE  LIMPEZA  URBANA 

 
 

PORTARIA N.º 064/2017 – GRH/GS/SEMULSP 
 

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA, no 
exercício das prerrogativas que lhe outorga o artigo 128, inciso II da LEI 
ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE MANAUS, 

 
CONSIDERANDO a Lei Municipal n. 1.425, de 26.03.2010 

e o Decreto Municipal n. 0544, de 26.05.2010; 
 
CONSIDERANDO ainda o Parecer Jurídico nº 0133/2017 – 

ASJUR/SEMULSP, nos autos do Processo de Sindicância 
2017/1190/6987/00005, e o Ofício nº. 0857/2017 – GRH/GS/SEMULSP 
de 28.12.2017. 
 

RESOLVE: 
 

DISPENSAR, o senhor ORBELIO GOMES COSTA, 
matrícula 084.784-4 B, a contar de 18.12.2017, nos termos do parágrafo 
3º do artigo 13, da Lei nº 1.425, de 26 de março de 2010, combinado 
com o inciso II do artigo 226, da Lei nº 1.118, de 01 de setembro de 
1971, admitido sob a égide do Regime de Direito Administrativo, junto à 
Secretaria Municipal de Limpeza Urbana. 
 

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

Manaus, 28 de dezembro de 2017. 

 
 
 

EXTRATO 
 
1. ESPÉCIE: Termo de Rescisão da Prestação de Serviços por Tempo 
Determinado do Pessoal sob o Regime de Direito Administrativo. 
2. PARTES: O Município de Manaus, através da Secretaria Municipal 
de Limpeza Urbana e o prestador de serviços, ORBELIO GOMES 
COSTA, matrícula 084.784-4 B, AUXILIAR DE SERVICO MUNICIPAL. 
3. OBJETO: Termo de Rescisão da Prestação de Serviços, por iniciativa 
do empregador, conforme regular Processo Administrativo de 
Sindicância nº 2017/1190/6987/00005. 
4. FUNDAMENTAÇÃO: Rescisão da Prestação de Serviços, com base 
no parágrafo 3º do artigo 13, da Lei nº 1.425, de 26 de março de 2010, 
combinado com o inciso II do artigo 226, da Lei nº 1.118, de 01 de 
setembro de 1971, bem como manifestação da Assessoria Jurídica, por 
meio do Parecer Jurídico nº 133/2017 – ASJUR/SEMULSP. 
 

Manaus, 28 de dezembro de 2017. 

 
 
 
 

SECRETARIA  MUNICIPAL  DE  INFRAESTRUTURA 

 
 

PORTARIA Nº 129/2017-SEMINF/DAF 
 

O SUBSECRETÁRIO MUNICIPAL DESERVIÇOS 
BÁSICOS/SEMINF, no uso das atribuições legais conferidas pela 
legislação vigente, 

 
CONSIDERANDO a atribuição delegada pela Portaria nº 

001/2017-SEMINF/GS, de 16.01.2017, DOM Nº 4056, 

CONSIDERANDO as disposições do Decreto n° 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 o artigo 8º, da Lei 

Municipal n° 2.200, de 06 de janeiro de 2017, 
 
CONSIDERANDO ainda o que dispõe no art. 7º, § 3º eart. 

15, do Decreto Municipal nº 3.622 de 31 de janeiro de 2017. 
 

RESOLVE: 
 

Art. 1º DEVOLVER à Unidade Gestora 180101-
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, o saldo de crédito 
orçamentário nos valores de R$ 764.510,78 (setecentos e sessenta e 
quatro mil quinhentos e dez reais e setenta e oito centavos), 
oriundos do Destaque Concedido pela Portaria nº 095/2017-SEMED/GS, 
de 02.03.2017, conforme Anexo Único desta Portaria. 

 
Art. 2º Esta devolução de destaque atende as 

determinações oriundas do Decreto n° 3.832, de 05 de outubro de 2017 
e Instrução Normativa n° 01/2017-SUBTES/SEMEF, de 01 de novembro 
de 2017, que definem os procedimentos para o encerramento da 
execução orçamentária, financeira e contábil do exercício 2017. 

 
Art. 3º Esta Portaria entraem vigor na data de sua 

publicação, operando seus efeitos a partir de 1º de dezembro de 2017. 
 

Anexo Único da Portaria nº 129/2017-SEMINF/DAF 
Nº F SF P A ND FR R$ 

01 12 365 1030 1037 449092 0100 57.001,84 

02 12 365 1030 1037 449051 0100 707.508,94 

 764.510,78 

 
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, 19 de dezembro de 2017. 

 
 

 
PORTARIA Nº 130/2017-SEMINF/DAF 

 
O SUBSECRETÁRIO MUNICIPAL DE  SERVIÇOS 

BÁSICOS/SEMINF, no uso das atribuições legais conferidas pela 
legislação vigente, 

 
CONSIDERANDO o que dispõe o artigo 8º, da Lei 

Municipal n° 2.200, de 06 de janeiro de 2017, 
 
CONSIDERANDO as disposições do Decreto n° 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 ainda o que dispõe no art. 7º, § 3º e art. 

15, do Decreto Municipal nº 3.622 de 31 de janeiro de 2017. 
 

RESOLVE: 
 

Art. 1º DEVOLVER à Unidade Gestora 560901-FUNDO 
MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, o saldo de crédito 
orçamentário nos valores de R$ 6.679.714,56 (seis milhões, 



 

Manaus, quinta-feira, 28 de dezembro de 2017 
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seiscentos e setenta e nove mil, setecentos e quatorze reais e 
cinquenta e seis centavos), oriundos do Destaque Concedido pela 
Portaria nº 056/2017-FMDU/IMPLURB, de 05.07.2017, conforme Anexo 
Único desta Portaria. 

 
Art. 2º Esta devolução de destaque atende as 

determinações oriundas do Decreto n° 3.832, de 05 de outubro de 2017 
e Instrução Normativa n° 01/2017-SUBTES/SEMEF, de 01 de novembro 
de 2017, que definem os procedimentos para o encerramento da 
execução orçamentária, financeira e contábil do exercício 2017. 

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

publicação, operando seus efeitos a partir de 1º de dezembro de 2017. 
 

Anexo Único da Portaria nº 130/2017-SEMINF/DAF 
Nº F SF P A ND FR R$ 

01 15 451 1070 4047 449051 0610 6.679.714,56 

 6.679.714,56 

 
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, 22 de dezembro de 2017. 

 
 

 
PORTARIA Nº 131/2017-SEMINF/DAF 

 
O SUBSECRETÁRIO MUNICIPAL DESERVIÇOS 

BÁSICOS/SEMINF, no uso das atribuições legais conferidas pela 
legislação vigente, 

 
CONSIDERANDO a atribuição delegada pela Portaria nº 

001/2017-SEMINF/GS, de 16.01.2017, DOM Nº 4056, 
 
CONSIDERANDO as disposições do Decreto n° 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 o artigo 8º, da Lei 

Municipal n° 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 de janeiro de 2017. 
 

RESOLVE: 
 

Art. 1º DEVOLVERàUnidade Gestora 560901-FUNDO 
MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, o saldo de crédito 
orçamentário nos valores de R$ 19.367,11 (dezenove mil, trezentos e 
sessenta e sete reais e onze centavos), oriundos do Destaque 
Concedido pela Portaria nº 032/2017-FMDU/IMPLURB, de 01.02.2017, 
conforme Anexo Único desta Portaria. 

 
Art. 2º Esta devolução de destaque atende as 

determinações oriundas do Decreto n° 3.832, de 05 de outubro de 2017 
e Instrução Normativa n° 01/2017-SUBTES/SEMEF, de 01 de novembro 
de 2017, que definem os procedimentos para o encerramento da 
execução orçamentária, financeira e contábil do exercício 2017. 

 
Art. 3º EstaPortaria entraem vigor na data de sua 

publicação, operando seus efeitos a partir de 1º de dezembrode 2017. 

Anexo Único da Portaria nº 131/2017-SEMINF/DAF 
Nº F SF P A ND FR R$ 

01 15 451 1070 4047 449051 0210 19.367,11 

 19.367,11 

 
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, 26 de dezembro de 2017. 

 
 
 
 

PORTARIA Nº 132/2017-SEMINF/DAF 
 

O SUBSECRETÁRIO MUNICIPAL DESERVIÇOS 
BÁSICOS/SEMINF, no uso das atribuições legais conferidas pela 
legislação vigente, 

 
CONSIDERANDO a atribuição delegada pela Portaria nº 

001/2017-SEMINF/GS, de 16.01.2017, DOM Nº 4056, 
 
CONSIDERANDO as disposições do Decreto n° 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 o artigo 8º, da Lei 

Municipal n° 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 de janeiro de 2017. 
 

RESOLVE: 
 

Art. 1º DEVOLVERàUnidade Gestora 180101-SECRETARIA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, o saldo de crédito orçamentário nos valores 
de R$ 70.320,78 (setenta mil, trezentos e vinte reais e setenta e oito 
centavos), oriundos do Destaque Concedido pela Portaria nº 080/2017-
SEMED/GS, de 02.03.2017, conforme Anexo Único desta Portaria. 

 
Art. 2º Esta devolução de destaque atende as 

determinações oriundas do Decreto n° 3.832, de 05 de outubro de 2017 
e Instrução Normativa n° 01/2017-SUBTES/SEMEF, de 01 de novembro 
de 2017, que definem os procedimentos para o encerramento da 
execução orçamentária, financeira e contábil do exercício 2017. 

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

publicação, operando seus efeitos a partir de 1º de dezembro de 2017. 
 

Anexo Único da Portaria nº 132/2017-SEMINF/DAF 
Nº F SF P A ND FR R$ 

01 12 365 1030 1037 449051 0224 70.320,78 

 70.320,78 

 
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 



 

Manaus, quinta-feira, 28 de dezembro de 2017 
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CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 
 

Manaus, 26 de dezembro de 2017. 

 
 
 

PORTARIA Nº 133/2017-SEMINF/DAF 
 

O SUBSECRETÁRIO MUNICIPAL DESERVIÇOS 
BÁSICOS/SEMINF, no uso das atribuições legais conferidas pela 
legislação vigente, 

 

CONSIDERANDO a atribuição delegada pela Portaria nº 
001/2017-SEMINF/GS, de 16.01.2017, DOM Nº 4056, 

 

CONSIDERANDO as disposições do Decreto n° 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 o artigo 8º, da Lei 
Municipal n° 2.200, de 06 de janeiro de 2017, 

 

CONSIDERANDO ainda o que dispõe no art. 7º, § 3º eart. 
15, do Decreto Municipal nº 3.622 de 31 de janeiro de 2017. 
 

RESOLVE: 
 

Art. 1º DEVOLVERàUnidade Gestora 110101-CASA 
CIVIL, o saldo de crédito orçamentário nos valores de R$ 21.303,88 
(vinte e hum mil, trezentos e três reais e oitenta e oito 
centavos),oriundos do Destaque Concedido pela Portaria nº 001/2017-
CASA CIVIL, de 02.03.2017, conforme Anexo Único desta Portaria. 

 

Art. 2º Esta devolução de destaque atende as 
determinações oriundas do Decreto n° 3.832, de 05 de outubro de 2017 
e Instrução Normativa n° 01/2017-SUBTES/SEMEF, de 01 de novembro 
de 2017, que definem os procedimentos para o encerramento da 
execução orçamentária, financeira e contábil do exercício 2017. 

 

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, operando seus efeitos a partir de 1ºde dezembrode 2017. 

 

Anexo Único da Portaria nº 133/2017-SEMINF/DAF 
Nº F SF P A ND FR R$ 

01 23 605 1085 2296 449039 0100 21.303,88 

 21.303,88 

 
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, 26 de dezembro de 2017. 
 

 
 
 
 
 
 

 

PORTARIA Nº 135/2017-SEMINF/DAF 
 

O SUBSECRETÁRIO MUNICIPAL DE  SERVIÇOS 
BÁSICOS/SEMINF, no uso das atribuições legais conferidas pela 
legislação vigente, 

 
CONSIDERANDO o que dispõe o artigo 8º, da Lei 

Municipal n° 2.200, de 06 de janeiro de 2017, 

CONSIDERANDO as disposições do Decreto n° 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 ainda o que dispõe no art. 7º, § 3º e art. 

15, do Decreto Municipal nº 3.622 de 31 de janeiro de 2017. 
 

RESOLVE: 
 

Art. 1º DEVOLVER  à  Unidade Gestora 500201-INSTITUTO 
MUNICIPAL DE ENGENHARIA E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO, o saldo 
de crédito orçamentário nos valores de R$ 0,39 (trinta e nove centavos),  
oriundo do Destaque Concedido pela Portaria nº 094/2017-
MANAUSTRANS, de 01.11.2017, conforme Anexo Único desta Portaria. 

 
Art. 2º Esta devolução de destaque atende as 

determinações oriundas do Decreto n° 3.832, de 05 de outubro de 2017 
e Instrução Normativa n° 01/2017-SUBTES/SEMEF, de 01 de novembro 
de 2017, que definem os procedimentos para o encerramento da 
execução orçamentária, financeira e contábil do exercício 2017. 

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

publicação, operando seus efeitos a partir de 1º de dezembro de 2017. 
 

Anexo Único da Portaria nº 135/2017-SEMINF/DAF 
Nº F SF P A ND FR R$ 

01 15 451 1099 3065 449051 0210 0,39 

 0,39 

 
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, 28 de dezembro de 2017. 

 
 

 
 

 
EXTRATO 

 
1. ESPÉCIE: Contrato nº. 003, celebrado em 26.12.2017. 
2. PARTES:  Município de Manaus (UEP/SEMINF) e a empresa 
CONSTRUTORA SOMA LTDA. 
3. OBJETO: “RECUPERAÇÃO AMBIENTAL, REQUALIFICAÇÃO 
SOCIAL E URBANISTICA DO IGARAPÉ DO MINDÚ” de acordo com o 
Edital de Concorrência Pública nº. 006/2017-CML/PM e seus anexos. 
4. VALOR GLOBAL: R$ R$ 61.972.146,19 (Sessenta e um milhão, 
novecentos e setenta e dois mil, cento e quarenta e seis reais e 
dezenove centavos). 
5. DOTAÇÃO: 27103 – 17.512.1068.1222.0000 – 44905117 - Fontes 02900243 
e 02900251 – Notas de Empenho nºs. 530, 531, 532 e 533 de 21.12.2017. 
6. PRAZO: O prazo de vigência do presente contrato será de 360 
(trezentos e sessenta) dias corridos. 

 
Manaus, 26 de dezembro de 2017. 

 



 

Manaus, quinta-feira, 28 de dezembro de 2017 
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INSTITUTO  MUNICIPAL  DE 
PLANEJAMENTO  URBANO 

 
 

DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 
 

CONCORRÊNCIA Nº 001/2017 - CL/IMPLURB 
 
 

O DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO MUNICIPAL 
DE PLANEJAMENTO URBANO – IMPLURB, no uso de suas 
atribuições legais e estatutárias e, 

 
CONSIDERANDO o teor da Ata de Reunião da Comissão 

de Licitação do IMPLURB, anexa aos autos, pertinente ao Processo 
Licitatório nº. 2017.00796.00824.004903, na modalidade de Licitação/ 
Concorrência nº 001/2017/CL/IMPLURB; 

 
CONSIDERANDO que a Comissão declara que os atos 

praticados por todos os membros e participantes licitantes, 
consubstanciados nos autos, obedecem a todas as normas do Edital de 
Licitação; 

 
CONSIDERANDO o Parecer nº. 132/2017 PROJUR                

/IMPLURB, emitido pela Procuradoria Jurídica do IMPLURB, que 
constatou a inexistência de qualquer vício, iregularidade, ou recurso 
pendente ao referido Processo; 
 

RESOLVE: 
 

I - HOMOLOGAR  o presente procedimento de licitação, 
nos termos do artigo 43, inciso VI, da Lei 8.666/1993, acatando o 
resultado da licitação realizada, sob a modalidade Concorrência nº. 
001/2017, processada nos autos nº 2017.00796.00824.004903, cujo 
objeto é a contratação de empresa especializada na prestação de 
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, SOB DEMANDA, DO PARQUE 
CULTURAL DE ESPORTE E LAZER PONTA NEGRA, COM 
FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS, CONFORME 
ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO PROJETO BÁSICO. 
 

II - ADJUDICAR o objeto do certame à empresa: 
 

CNPJ EMPRESA VENCEDORA 
VALOR 

OFERTADO EM 
R$ 

03.704.309/0001-50 
CONSTRUBAN SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - 

EPP 
1.445.302,16 

 
III - PUBLIQUE-SE o presente despacho no Diário Oficial 

do Município – DOM. 
 
IV - DETERMINAR à DIAF que proceda à formulação dos 

Contratos. 
 
GABINETE DO DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO 

MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO - IMPLURB 
 
 

Manaus, 28 de dezembro de 2017. 
 
 

 

TERMO DE ACORDO, COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE PELA 
EXECUÇÃO DAS MEDIDAS COMPENSATÓRIAS Nº 0024/2017 

 
 L. F. INOX INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E 

EXPORTAÇÃO - EPP sociedade empresária limitada com sede nesta 
cidade, na Rua Emília Cavalcante, nº 11, Bairro Santo Agostinho, inscrita 
no CNPJ/MF n° 01.904.695/0001-07, neste  ato representada por seu 
representante legal Sr° Antônio Alfredo Lopes, brasileiro, divorciado, 
empresário, portador da cédula de identidade n° M- 751.327 
SESEG/MG, e CPF/MF n° 216.849.956-04, doravante denominado 
DEVEDOR com OBRIGAÇÃO DE FAZER e INSTITUTO MUNICIPAL 
DE ORDEM SOCIAL E PLANEJAMENTO URBANO – IMPLURB, 
autarquia municipal, órgão da administração indireta, sediado na Av. 
Brasil nº 2971, bairro Compensa, CEP 69035-110, Município de Manaus-
AM, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) do 
Ministério da Fazenda sob o nº. 05.610.385/0001-22, representado neste 
ato pelo Diretor Presidente CLÁUDIO GUENKA, brasileiro, divorciado, 
portador do CPF nº. 564.259.102-91 e RG nº 1081468-0 SSP/AM, 
nomeado por força do Decreto de 6 de Janeiro 2017, com publicação no 
Dom nº 4040, adiante denominado CREDOR na qualidade de 
planejador, executor, coordenador e gerenciador do Plano Diretor 
Urbano e Ambiental de Manaus e de seus instrumentos de controle 
urbano, de comum acordo, nesta e na melhor forma de direito, FIRMAM 
O PRESENTE INSTRUMENTO, para cumprimento de medidas 
compensatórias, através das seguintes cláusulas e condições: 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO: O Compromissário DEVEDOR, 
através do presente termo, reconhece expressamente a 
responsabilidade da medida compensatória que será convertida em 
espécie no valor de R$ 4.927,70 (QUATRO MIL, NOVECENTOS E 
VINTE E SETE REAIS E SETENTA CENTAVOS), devendo a quantia 
ser recolhida no Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano - FMDU. 
CLÁUSULA SEGUNDA – DA OBRIGAÇÃO: Esta obrigação origina-se 
do procedimento administrativo nº 2014/796/824/07750, que estabelece 
a necessidade de cumprimento de medida compensatória, sendo esta 
oriunda da Avaliação do Estudo de Impacto de Vizinhança- EIV, a qual 
foi aprovada pela Comissão Técnica de Planejamento e Controle Urbano 
– CTPCU, conforme parecer n°073/2016, bem como Conselho Municipal 
de Desenvolvimento Urbano – CMDU, através da Decisão CMDU n° 
0113.2016 registrada na Ata da 5° Reunião Ordinária de 03 de Fevereiro 
de 2016, no qual é definido o objeto da cláusula primeira deste termo 
reconhecendo expressamente a obrigação. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DA DO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA 
OBRIGAÇÃO: A DEVEDORA confessa e assume integral responsabilidade 
pelo CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO definida na CLÁUSULA 
PRIMEIRA, conforme Decisão do CMDU, com pagamento no prazo máximo 
de 20 (VINTE) dias, prorrogáveis mediante prévia justificativa, a contar da 
publicação deste termo no Diário Oficial do Município de Manaus. 
CLÁUSULA QUARTA – DAS PENALIDADES: O presente termo 
importa em confissão irretratável da obrigação de fazer e o atraso no 
cumprimento desta provoca o imediato cancelamento da regularização e 
habite-se de quaisquer projetos ou obras da empresa junto a este 
INSTITUTO, sujeitando-se ainda, às medidas judiciais cabíveis, na forma 
do artigo 247 e seguintes do Código Civil Brasileiro vigente. 
CLÁUSULA QUINTA – DISPOSIÇÕES GERAIS: O presente termo passa 
a vigorar a partir da data de sua assinatura, sendo eleito o foro da Comarca 
de Manaus para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do mesmo. 

E assim, por estarem justos e acordados, firmam o 
presente instrumento, em três vias de igual teor. 

 
Manaus, 26 de Dezembro de 2017. 

 

 



 

Manaus, quinta-feira, 28 de dezembro de 2017 
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INSTITUTO  MUNICIPAL  DE  ENGENHARIA 
E  FISCALIZAÇÃO  DO  TRÂNSITO 

 
 

PORTARIA N.º 102/2017 - PRE / MANAUSTRANS 
 

O Diretor Presidente DO INSTITUTO MUNICIPAL DE 
ENGENHARIA E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO – MANAUSTRANS, 
no uso da competência que lhe confere o art. 128, inciso II, da LEI 
ORGÂNICA DO MUNICÍPIO c/c Decreto de 06 de janeiro de 2017; 

 

CONSIDERANDO, o disposto no artigo 67, da Lei Federal 
nº 8.666/93. 

 

RESOLVE: 
 

I – DESIGNAR, as servidoras HANARA CARVALHO DE 
SOUZA, Matrícula nº 11442 (Fiscal Titular), KEIKO SILVA AIKAWA, 
Matrícula nº 11873 (Fiscal Titular), RINEIDA LIEGE BARBOSA SANTOS, 
matrícula nº 11722 (Fiscal Titular) e como Suplente FIDELIS AGUIAR 
ANDRADE, matrícula nº 12361, para acompanharem e fiscalizarem, bem 
como atestarem as Notas Fiscais e Recibos do Contrato nº 017/2017 e seus 
Termos Aditivos, celebrado entre o Instituto Municipal de Engenharia e 
Fiscalização do Trânsito – MANAUSTRANS e a empresa ANGELUS 
LOCAÇÕES LTDA - EPP, cujo objeto é Serviços de Produção, 
Realização e Operacionalização de Eventos Esportivos, constante no 
Processo Administrativo nº 2017/17269/17278/00002. 

 

II – ESTABELECER que durante o impedimento dos 
fiscais titulares, respondem pelas atribuições desta Portaria os 
respectivos suplentes. 

 

III - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação 
retroagindo seus efeitos a contar de 14/11/2017. 
 

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

Gabinete da Presidência do Instituto Municipal de 
Engenharia e Fiscalização do Trânsito – MANAUSTRANS. 
 

Manaus (Am), 27 de dezembro de 2017. 

 
 

 
DISPENSA DE LICITAÇÃO 

 

DESPACHO 
 

CONSIDERANDO o que consta do Processo 
Administrativo nº 2017/17269/17285/00127, de interesse do Instituto 
Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito - MANAUSTRANS; 

 
DISPENSO o procedimento licitatório, com base no inciso II, do 

art. 24, da Lei nº 8.666, de 21/06/1993, para contratação direta da empresa 
Movenorte Comércio e Representações Ltda., CNPJ 84.499.755/0001-72, 
cujo objeto é a aquisição de 42 unidades de estantes de aço vazada e 1 
unidade de porta-chaves, conforme detalhamento no Termo de Referência. 

 
À consideração do Diretor-Presidente do Instituto Municipal 

de Engenharia e Fiscalização do Trânsito - MANAUSTRANS, solicitando 
ratificação. 
 

Manaus, 27 de dezembro de 2017. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Pelo exposto RATIFICO, nos termos do art. 26, da Lei  
nº 8.666/1993, a Dispensa de Licitação pertinente ao Processo  
nº 2017/17269/17285/00127, no valor de R$ 7.808,00 (Sete mil 
oitocentos e oito reais). 
 

Manaus, 27 de dezembro de 2017. 

 
 
 
 

SUPERINTENDÊNCIA  MUNICIPAL  DE 
TRANSPORTES  URBANOS 

 
 

PORTARIA Nº. 094/2017 – SUP/ SMTU 
 

O SUPERINTENDENTE DA SUPERINTENDÊNCIA 
MUNICIPAL DE TRANSPORTES URBANOS - SMTU, no exercício da 
competência que lhe confere o art. 128, inciso II, da Lei Orgânica do 
Município de Manaus c/c Decreto publicado no Diário Oficial do 
Município nº 4255, de 30 de novembro de 2017; 

 
CONSIDERANDO, a complexidade do trabalho 

desenvolvido pela Comissão de Plano de Cargos, Carreiras e 
Remunerações nomeada pela Portaria nº 076/2017 - SMTU; 
 

RESOLVE: 
 

I – Conceder a prorrogação do prazo para conclusão dos 
trabalhos para a apresentação da minuta do PCCV pela Comissão 
Especial, constituída pela Portaria PR n.º 076/2017-SMTU, por mais 60 
(sessenta) dias, a contar de 15.12.2017. 
 

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

Gabinete da Superintendência Municipal de Transportes 
Urbanos – SMTU, em Manaus, 21 de dezembro de 2017. 

 
 
 
 

PORTARIA Nº. 097/2017 – SUP/ SMTU 
 

O SUPERINTENDENTE DA SUPERINTENDÊNCIA 
MUNICIPAL DE TRANSPORTES URBANOS - SMTU, no exercício da 
competência que lhe confere o art. 128, inciso II, da Lei Orgânica do 
Município de Manaus c/c Decreto publicado no Diário Oficial do 
Município nº 4255, de 30 de novembro de 2017; 

 
CONSIDERANDO o disposto no artigo 67, da Lei Federal 

n.º 8.666/93 e os termos do requerimento s/nº - DVFT;  
 
CONSIDERANDO o que consta na Portaria Nº 041/2017-

SUP/SMTU, publicada no Diário Oficial do Município de Manaus n.º 
4118, de 05 de maio de 2017.  



 

Manaus, quinta-feira, 28 de dezembro de 2017 
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RESOLVE: 
 

I – SUBSTITUIR os funcionários abaixo relacionados, para 
responderem pela fiscalização do Contrato nº 002/2016 celebrado entre 
a SMTU e a empresa VIP – Gestão e Logística Ltda; 

 
SUPLENTE TITULAR 

DESIGNADO SUBSTITUIDO 

BRUNO JOSÉ CACAU BARBOSA (Matrícula nº 
11786) 

PAULO CESAR DOS REIS DA SILVA (Matrícula 
nº 11233) 

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

 
Gabinete da Superintendência Municipal de Transportes 

Urbanos – SMTU, em Manaus, 27 de dezembro de 2017. 

 
 
 
 
 

DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO 
 

O SUPERINTENDENTE MUNICIPAL DE TRANSPORTES 
URBANOS, no uso de suas atribuições legais, e, 

 
CONSIDERANDO o teor da ata apresentada pela 

Pregoeira, referente ao PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017-CL/SMTU 
– que tem por objetivo CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO 
PREVENTIVA E CORRETIVA EM CONDICIONADORES DE AR TIPO 
SPLIT, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO E 
ACESSÓRIOS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. 
 

RESOLVE: 
 

I – HOMOLOGAR a deliberação da Pregoeira constante da 
ata do procedimento acima referido. 

 
II – ADJUDICAR a empresas: ENGETASK COMERCIO E 

SERVIÇOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA, vencedora do 
certame com valor global de R$ 152.352,56 (CENTO E CINQUENTA E 
DOIS MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA 
E SEIS CENTAVOS). Gabinete do Superintendente Municipal de 
Transportes Urbanos – SMTU, em 23 de novembro de 2017. 
 
 

Manaus, 26 de dezembro de 2017. 
 

 

MANAUS PREVIDÊNCIA 

 
 

(*) PORTARIA POR DELEGAÇÃO N.º 447/2017 
 

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 565/2017, 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 587/2017 – 

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 2017/4114/4239/01021, de 13.09.2017, 
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 DILCE DA SILVA PINTO, no cargo  de Auxiliar 
de Serviços Gerais 7-A, matrícula 075.767-5B, do quadro de pessoal da 
Secretaria Municipal de Educação – SEMED, com os proventos 
mensais de R$ 2.134,36 (dois mil, cento e trinta e quatro reais e trinta e 
seis centavos) discriminados na forma abaixo: 
 
Composição da 
Remuneração 

Fundamentação Legal Valor 

Vencimento Lei nº 1.624, de 30.12.2011 c/c Lei nº 2.135 de 10.06.2016 R$ 2.134,36 

Total dos Proventos R$ 2.134,36 

 
GABINETE DO DIRETOR-PRESIDENTE DA MANAUS 

PREVIDÊNCIA, em Manaus, 20 de dezembro de 2017. 

 
 

(*) Republicada integralmente por ter sido publicada com incorreções no DOM de 
26 de dezembro de 2017, edição 4271, página 28. 

 
 

PORTARIA POR DELEGAÇÃO N.º 452/2017 
 

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, 



 

Manaus, quinta-feira, 28 de dezembro de 2017 
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CONSIDERANDO o teor do Despacho de Concessão de 
Benefício nº 574/2017, 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 598/2017 – 
AUDIN/MANAUS PREVIDÊNCIA, que conclui que o processo está 
dentro das normas de legalidade dos atos de revisão de benefício, 

 
CONSIDERANDO o disposto na Planilha de Cálculo dos 

Proventos elaborada pela Manaus Previdência e o que mais consta do 
processo protocolado sob o nº 2017.11209.15259.0.036934, de 
19.09.2017, 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 ANA MARIA EVANGELISTA DOS ANJOS, no 
cargo de Assistente Técnico Fazendário, Nível 18, matrícula 010.155-9A, 
do quadro de pessoal da Secretaria Municipal de Finanças, 
Tecnologia da Informação e Controle Interno – SEMEF, com os 
proventos mensais de R$ 8.893,47 (oito mil, oitocentos e noventa e três 
reais e quarenta e sete centavos) discriminados na forma abaixo: 
 

Composição da 
Remuneração 

Fundamentação Legal Valor 

Remuneração SEMEF – Lei 
1955 

Lei nº 1.955, de 29.12.2014. R$ 2.188,47 

VPNI – Inc. Prod. Fazendária Lei nº 1.955, de 29.12.2014. R$ 6.705,00 

Total dos Proventos R$ 8.893,47 

 
GABINETE DO DIRETOR-PRESIDENTE DA MANAUS 

PREVIDÊNCIA, em Manaus, 26 de dezembro de 2017. 

 
 
 
 

PORTARIA N.º 195/2017-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 571/2017, subscrito pelo Agente Previdenciário da Manaus 
Previdência, e demais documentos que instruem os autos do processo 
nº 2017/17848/17894/00839, de 01.12.2017, 

 
CONSIDERANDO o Parecer Técnico nº 595/2017– 

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,11, 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, em favor da senhora OLGA ELZA 
MUSSA DIB, na condição de cônjuge do servidor ALDEMAR MUSSA 
DIB, falecido em 21.11.2017, aposentado no cargo de Procurador 1ª 
Classe, matrícula 124.200-8A, do quadro de pessoal da Câmara 
Municipal de Manaus – CMM, devendo a pensão por morte ser vitalícia. 
 

II – DETERMINAR que a pensão corresponda à 
importância de R$ 23.256,62  (vinte e três mil, duzentos e cinquenta e 
seis reais e sessenta e dois centavos) na forma abaixo discriminada: 
 
Composição da Remuneração de Contribuição e Fundamentação Legal Valor 

Vencimento 
Lei nº 169/2005, c/c a Lei nº 418 de 13.02.2016 

e Ato da Presidência nº 027/2016-GP/DIAD. 
R$ 15.909,44 

Gratificação Especialização 
Lei nº 1.870 de 12.11.1986, alterada pela Lei 

nº 205 de 16.07.1993. 
R$ 3.977,36 

Anuênio Lei nº 01 de 18.11.1992, art. 30 R$ 3.977,36 

Procuratório Lei nº 169/2005 – Art. 14 R$ 6.988,96 

Total R$ 30.852,96 

Aplicação do Teto Previdenciário 
[(R$ 30.852,96 – R$ 5.531,81) * 0,70+ R$ 5.531,81] 

R$ 23.256,62 

 
III – O valor dos proventos deverá respeitar o teto do Poder 

Judiciário, conforme inciso XI do artigo 37 da CF/88. 
 

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

Manaus, 26 de dezembro de 2017 

 
 
 

 
 

PORTARIA N.º 196/2017-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 572/2017, subscrito pelo Agente Previdenciário da Manaus 
Previdência, e demais documentos que instruem os autos do processo 
nº 2017/17848/17894/00862, de 11.12.2017, 

 
CONSIDERANDO o Parecer Técnico nº 594/2017– 

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 MARIA DA CONCEIÇÃO 
ARAÚJO DA SILVA, na condição de cônjuge do servidor MARCONDES 
DA SILVA LIMA, falecido em 27.11.2017, aposentado no cargo de 
Professor Nível Médio - 3A, matrícula 008533-2B, do quadro de pessoal 
da Secretaria Municipal de Educação – SEMED, devendo a pensão 
por morte ser vitalícia. 
 

II – DETERMINAR que a pensão corresponda à 
importância de R$ 2.060,83 (dois mil, sessenta reais e oitenta e três 
centavos) na forma abaixo discriminada: 
 
Composição da Remuneração de Contribuição e Fundamentação Legal Valor 

Proventos-Lei 10.887 Lei nº 10.887, de 18.06.2004. R$ 2.060,83 

Total dos Proventos da Pensão R$ 2.060,83 

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

 
Manaus, 26 de dezembro de 2017. 

 



 

Manaus, quinta-feira, 28 de dezembro de 2017 
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PORTARIA N.º 198/2017-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 que consta do Processo 

administrativo sob nº 2015.17848.17852.0.000258, 
 

RESOLVE: 
 

I – DESIGNAR o servidor EDUARDO ALVES MARINHO, 
Procurador Autárquico, matrícula nº 000.278-0A, os servidores 
ANDRESA NOGUEIRA DO CARMO, Analista Previdenciário - 
Especialidade Administração, matrícula nº 000.225-9A e THIAGO 
FREITAS DA SILVA, Analista Previdenciário – Especialidade 
Contabilidade, para, sob a presidência do primeiro constituírem 
Comissão de Sindicância, incumbida de apurar os fatos descritos no 
processo nº 2015.17848.17852.0.000258. 

 
II – DETERMINAR o prazo de 30 (trinta) dias para que a 

Comissão apresente o relatório conclusivo dos trabalhos, prazo este 
prorrogável por igual período, com efeito a contar da data da publicação. 
 

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

Manaus, 27 de dezembro de 2017. 

 
 
 

 
EXTRATO 

 
1. ESPÉCIE E DATA: Primeiro Termo Aditivo ao Termo de Convênio nº 
001/2016, a contar de 01.11.2017; 
2. CONVENENTES: MANAUS PREVIDÊNCIA – MANAUSPREV, 
pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ/MF n.º 
07.637.990/0001-12, sediada na Av. Constantino Nery, 2480, Bairro 
Chapada, CEP 69.050-001, nesta cidade e BANCO INDUSTRIAL DO 
BRASIL S.A., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF 
sob o nº 31.895.683/0001-16, com sede na cidade de São Paulo, no 
Estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitscheck, nº 
1.703, Itaim Bibi, CEP 04.543-901; 
3. OBJETO: recadastramento do Termo de Convênio nº 001/2016, com 
fulcro no artigo 13 da Portaria No 111/2016-GP/Manaus Previdência, que 
tem por finalidade o credenciamento de instituição bancária para 
prestação de serviços de empréstimo pessoal, mediante consignação 
em folha de pagamento, para os servidores, aposentados e pensionistas 
registrados no Sistema de Folha de Pagamento da Manaus Previdência, 
por mais doze meses; 
4. VALOR GLOBAL: Os serviços enumerados e prestados pelo BANCO 
ocorrerão sem quaisquer ônus ou encargos para a MANAUS 
PREVIDÊNCIA, sendo o Termo de Convênio celebrado a título gratuito e 
não oneroso. 
5. VIGÊNCIA: o presente termo terá vigência de 12 (doze) meses, a 
contar de 01.11.2017, sendo a publicação do Extrato no Diário Oficial de 
Manaus condição indispensável para sua eficácia. 
 

Manaus, 22 de dezembro de 2017. 

 

RESENHA DE AUTORIZAÇÃO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS, 
CONFORME EXIGÊNCIA DO § 2º, ARTIGO 7º DO DECRETO  
N°. 0998, DE 02 DE JUNHO DE 2011 E SUAS ALTERAÇÕES. 
 

A MANAUS PREVIDÊNCIA – MANAUSPREV, entidade 
autárquica municipal integrante da Administração Indireta do Poder 
Executivo, autoriza à concessão de DIÁRIAS aos servidores abaixo 
identificados no mês de NOVEMBRO DE 2017. 
 
FLÁVIO RODRIGUES DE CASTRO: Cargo: Superintendente de 
Investimentos; matrícula nº. 000218-6B; Destino: São Paulo/SP; 
Período: 06 a 07.11.2017; nº de diárias: 2 (duas diárias); Objetivo: 
Participar da Assembleia Geral Extraordinária de Cotistas do Fundo de 
Investimento Piatã Renda Fixa Longo Prazo Previdenciário Crédito 
Privado. 
 
RAFAEL DA CRUZ LAURIA: Cargo: Procurador Chefe; matrícula nº. 
000.117-1B; Destino: Salvador/BH; Período: 28.11.2017 a 03.12.2017; nº 
de diárias: 02 (duas diárias); Objetivo: participar da Reunião da 
Comissão Permanente de Acompanhamento de Ações Judiciais – 
COPAJURE. 
 

Manaus, 15 de dezembro de 2017. 

 
 
 
 

RESENHA DE AUTORIZAÇÃO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS, 
CONFORME EXIGÊNCIA DO § 2º, ARTIGO 7º DO DECRETO N°. 
0998, DE 02 DE JUNHO DE 2011 E SUAS ALTERAÇÕES. 
 
 

A MANAUS PREVIDÊNCIA – MANAUSPREV, entidade 
autárquica municipal integrante da Administração Indireta do Poder 
Executivo, autoriza à concessão de DIÁRIAS a servidora abaixo 
identificada no mês de DEZEMBRO DE 2017. 

 
MÁRCIA DE OLIVEIRA ASSUNÇÃO: Cargo: Assessor 

Técnico I; matrícula nº. 000078-7B; Destino: Brasília/DF; Período:  nº de 
diárias: 2 (duas diárias); Objetivo: Participar da Audiência Pública do 
Programa de Certificação Institucional e Modernização da Gestão dos 
Regimes Próprios de Previdência Social da União, dos Estados, Distrito 
Federal e dos Municípios – Pró Gestão – RPPS. 
 

Manaus, 27 de dezembro de 2017. 

 
 

 
 

FUNDAÇÃO  MUNICIPAL  DE  CULTURA, 
TURISMO  E  EVENTOS 

 
 

EXTRATO 
 
1. ESPÉCIE E DATA: Termo de Contrato nº 065/2017 - 
PROJUR/MANAUSCULT, celebrado em 14/12/2017; 
 
2. CONTRATANTES: O Município de Manaus, através da Fundação 
Municipal de Cultura, Turismo e Eventos – MANAUSCULT e a Empresa 
ARSENAL SERVIÇOS E PRODUÇÕES DE EVENTOS LTDA – EPP. 



 

Manaus, quinta-feira, 28 de dezembro de 2017 
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3. OBJETO: Por força do presente contrato a CONTRATADA obriga-se 
a prestar a CONTRATANTE o serviço de agenciamento de 
apresentações artísticas, para atender as necessidades da Fundação 
Municipal de Cultura, Turismo e Eventos – MANAUSCULT, utilizando a 
Ata de Registro de Preços nº 019/2017 – DIVRP/UGCM/SEMEF, 
resultante do Pregão Presencial nº 049/2017 – CML/PM. ITEM 01 (ID-
501642). Serviço de agenciamento de apresentações artísticas- 
Tipo: Categoria A. Quantidade: 10. Taxa Licitada: 25%. Valor 
unitário com taxa: R$ 3.750,00 (três mil, setecentos e cinquenta reais). 
ITEM 03 (ID-501644). Serviço de agenciamento de apresentações 
artísticas- Tipo: Categoria C. Quantidade: 10. Taxa Licitada: 25%. 
Valor unitário com taxa: R$ 10.000,00 (dez mil reais). ITEM 05 (ID-
501646). Serviço de agenciamento de apresentações artísticas- 
Tipo: Categoria E. Quantidade: 01. Taxa Licitada: 25%. Valor 
unitário com taxa: R$ 18.750,00 (dezoito mil, setecentos e cinquenta 
reais). ITEM 06 (ID-501647). Serviço de agenciamento de 
apresentações artísticas- Tipo: Categoria F. Quantidade: 02. Taxa 
Licitada: 25%. Valor unitário com taxa: R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil 
reais). ITEM 07 (ID-501649). Serviço de agenciamento de 
apresentações artísticas- Tipo: Categoria H. Quantidade: 04. Taxa 
Licitada: 25%. Valor unitário com taxa: R$ 62.500,00 (sessenta e dois 
mil e quinhentos reais). ITEM 18 (ID-503839). Serviço de 
agenciamento de apresentações artísticas- Tipo: Categoria P. 
Quantidade: 01. Taxa Licitada: 25%. Valor unitário com taxa: R$ 
112.500,00 (cento e doze mil e quinhentos reais). ITEM 20 (ID-503841). 
Serviço de agenciamento de apresentações artísticas- Tipo: 
Categoria R. Quantidade: 01. Taxa Licitada: 25%. Valor unitário com 
taxa: R$ 312.500,00 (trezentos e doze mil e quinhentos reais), conforme 
especificações constantes no Termo de Referência do Edital do Pregão 
nº 049/2017 – CML/PM e Ata de Registro de Preços nº 019/2017 – 
DIVRP/UGCM/SEMEF, nos termos e justificativas constantes nos autos. 
 
4. VALOR GLOBAL: O valor Global do presente contrato importa a 
quantia de R$ 881.250,00 (oitocentos e oitenta e um mil, duzentos e 
cinquenta reais) de acordo com os documentos que integram este 
Contrato. 
 
5. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente 
contrato foram empenhadas sob o nº 2017NE00772 de 13/12/2017, no 
valor de R$ 881.250,00 (oitocentos e oitenta e um mil, duzentos e 
cinquenta reais), sob a rubrica orçamentária: Programa Trabalho nº 
13.392.1112.4102.0000, Fonte 01000000 – Recursos Ordinários, 
Natureza da Despesa: 33903922 – Exposições, Eventos, Congressos e 
Conferências. Valor global: R$ 881.250,00 (oitocentos e oitenta e um 
mil, duzentos e cinquenta reais). Valor empenhado em 2017: R$ 
881.250,00 (oitocentos e oitenta e um mil, duzentos e cinquenta 
reais). 
 
6. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei nº 8.666/1993, Lei nº 10.520/2002, 
Decreto Municipal n° 3.246, de 28 de Dezembro de 2015, Edital do 
Pregão nº 049/2017 – CML/PM, Despacho de Homologação publicado 
no Diário Oficial do Município de Manaus, edição 4184 de 09/08/2017, 
Ata de Registro de Preços nº 019/2017 – DIVRP/UGPCM/SEMEF, 
publicada no Diário Oficial do Município de Manaus, edição 4184 de 
09/08/2017, Despacho da Assessoria Jurídica n° 32/2017- UGCM, de 
08/08/2017, Parecer Jurídico nº 389/2017 – Projur/Manauscult, 
Despacho de Deferimento da Comissão de Gestão Orçamentária e 
Financeira – CGOF de 05/12/2017, Despacho autorizativo do Diretor 
Presidente desta Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos – 
MANAUSCULT, às fls. 01, nos termos e justificativas constantes no 
processo n° 2017/16508/16697/00928. 
 
7. PRAZO O presente contrato terá vigência de 45 (quarenta e cinco) 
dias, a contar da data da assinatura do contrato e poderá chegar ao 
seu termo final com a execução total do objeto do contrato e a 
consequente liquidação da despesa. 
 
 

Manaus, 14 de Dezembro de 2017. 
 

 

AVISO DE PRORROGAÇÃO DO EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA  
Nº 010/2017 – MANAUSCULT 

 
A Prefeitura de Manaus, por meio da Fundação da Fundação 

Municipal de Cultura, Turismo e Eventos – MANAUSCULT, neste ato 
representado pelo seu Diretor-Presidente, Bernardo Soares Monteiro de 
Paula, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o artigo 86 da Lei 
Orgânica do Município de Manaus, Lei Delegada nº 25, de 31 de julho de 
2013, Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014, alterada pela lei 13.204, de 14 
de dezembro de 2015, no Decreto nº 8.726, de 27 de abril de 2016 e demais 
legislações complementares e pertinentes, torna pública a prorrogação até 
05 de janeiro de 2018, dos efeitos do Edital de Chamada Pública nº 
010/2017-MANAUSCULT, que visa a seleção de organização da sociedade 
civil interessada em celebrar termo de colaboração que tenha por objeto a 
“concessão de apoio financeiro da administração pública municipal para a 
execução de desfile das Escolas de Samba do Grupo Especial, “A”, “B” e 
“C”, no Carnaval de 2018”. Estabelece ainda que todos os prazos previstos 
no supracitado edital, a exceção da data de publicação, serão alterados em 
proporção direta à prorrogação aqui determinada, ou seja, em 03 (três) dias 
corridos. O prazo concedido é de caráter improrrogável. 
 

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

Manaus, 28 de dezembro de 2017. 

 
 
 

ERRATA 
 

Errata do Edital Chamamento Público N° 010/2017 – 
MANAUSCULT, “visando à seleção de organização da sociedade civil 
interessada em celebrar termo de colaboração que tenha por objeto a 
“concessão de apoio financeiro da administração pública municipal para 
a execução de desfile das Escolas de Samba do Grupo Especial, “A”, “B” 
e “C”, no Carnaval de 2018”.”, publicado no DOM, edição 4041 de 09 de 
janeiro de 2017”. 
 
ONDE SE LÊ: 
 

A Prefeitura Municipal de Manaus por intermédio da Fundação Municipal de 
Cultural, Turismo e Eventos – MANAUSCULT, com esteio na Lei nº 13.019, 
de 31 de julho de 2014, alterada pela lei 13.204, de 14 de dezembro de 
2015, no Decreto nº 8.726, de 27 de abril de 2016, e na Lei 1831, de 30 de 
dezembro de 2013, que institui o PPA 2018/2021 e suas alterações 
posteriores, torna público o presente Edital de Chamamento Público visando 
à seleção de organização da sociedade civil interessada em celebrar termo 
de colaboração que tenha por objeto a “concessão de apoio financeiro da 
administração pública municipal para a execução de desfile das Escolas de 
Samba do Grupo Especial, “A”, “B” e “C”, no Carnaval de 2018”. 
 
LEIA-SE: 
 

A Prefeitura Municipal de Manaus por intermédio da Fundação Municipal 
de Cultural, Turismo e Eventos – MANAUSCULT, com esteio na Lei nº 
13.019, de 31 de julho de 2014, alterada pela lei 13.204, de 14 de 
dezembro de 2015, no Decreto nº 8.726, de 27 de abril de 2016, e na Lei 
que institui o PPA 2018/2021 e suas alterações posteriores, torna público 
o presente Edital de Chamamento Público visando à seleção de 
organização da sociedade civil interessada em celebrar termo de 
colaboração que tenha por objeto a “concessão de apoio financeiro da 
administração pública municipal para a execução de desfile das Escolas 
de Samba do Grupo Especial, “A”, “B” e “C”, no Carnaval de 2018”. 
 

PUBLIQUE-SE 
 

Manaus, 28 de dezembro de 2017. 
 

 
 
 
 
 



 

Manaus, quinta-feira, 28 de dezembro de 2017 
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COMISSÃO  MUNICIPAL  DE  LICITAÇÃO 

 
 

AVISO DE LICITAÇÃO EXCLUSIVO PARA ME E EPP 
 

A COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO DA 
PREFEITURA DE MANAUS, através da SUBCOMISSÃO DA SAÚDE, 
torna público que realizará os seguintes procedimentos licitatórios: 
 
PREGÃO ELETRONICO Nº 206/2017 – CML/PM 
(processo nº  2017/1637/4973) 
OBJETO: Aquisição de poltronas para acompanhante, para atender às 
necessidades da Maternidade Dr. Moura Tapajóz da Secretaria 
Municipal de Saúde de Manaus (SEMSA). 
Edital disponível: a partir do dia 28.12.2017, das 09h às 18h (horário 
Brasília), no site www.comprasnet.gov.br. 
Entrega das Propostas: a partir do dia 28.12.2017, das 09h às 18h 
(horário Brasília), no site www.comprasnet.gov.br. 
Abertura das Propostas: 12.01.2018 às 11h (horário de Brasília). 
 
PREGÃO ELETRONICO Nº 207/2017 – CML/PM 
(processo nº  2017/1637/5812) 
OBJETO: Aquisição de equipamentos médicos para atender às 
necessidades do Centro de Controle de Zoonoses da Secretaria 
Municipal de Saúde de Manaus (SEMSA). 
Edital disponível: a partir do dia 28.12.2017, das 09h às 18h (horário 
Brasília), no site www.comprasnet.gov.br. 
Entrega das Propostas: a partir do dia 28.12.2017, das 09h às 18h 
(horário Brasília), no site www.comprasnet.gov.br. 
Abertura das Propostas: 12.01.2018 às 11h (horário de Brasília). 
 
PREGÃO ELETRONICO Nº 209/2017 – CML/PM PARA REGISTRO DE 
PREÇOS (processo nº  2017/1637/4792) 
OBJETO: Eventual aquisição de insumos Químico-Cirúrgicos para atender 
às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Manaus (SEMSA). 
Edital disponível: a partir do dia 28.12.2017, das 09h às 18h (horário 
Brasília), no site www.comprasnet.gov.br. 
Entrega das Propostas: a partir do dia 28.12.2017, das 09h às 18h 
(horário Brasília), no site www.comprasnet.gov.br. 
Abertura das Propostas: 12.01.2018 às 11h (horário de Brasília). 
 

Manaus-AM, 27 de dezembro de 2017. 

 
 
 

AVISO DE LICITAÇÃO 
 

A COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO DA 
PREFEITURA DE MANAUS, através da SUBCOMISSÃO DA SAÚDE, 
torna público que realizará o seguinte procedimento licitatório: 
 
PREGÃO ELETRONICO Nº 208/2017 – CML/PM PARA REGISTRO DE 
PREÇOS (Processo nº 2017/1637/2343). 
OBJETO: Eventual aquisição de Insumos Laboratoriais para atender as 
necessidades dos Estabelecimentos Assistenciais de Saúde da 
Secretaria Municipal de Saúde de Manaus (SEMSA). 
Edital disponível: a partir do dia 28.12.2017, das 10h às 18h (horário 
Brasília), no site www.comprasnet.gov.br. 
Entrega das Propostas: a partir do dia 28.12.2017, das 10h às 18h 
(horário Brasília), no site www.comprasnet.gov.br. 
Abertura das Propostas: 12.01.2018 às 11h (horário de Brasília). 
 

Manaus-AM, 27 de dezembro de 2017. 
 

 
 
 
 

AVISO DE CANCELAMENTO DE LICITAÇÃO 
 

A COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO DA 
PREFEITURA DE MANAUS, através da SUBCOMISSÃO DA SAÚDE, torna 
público aos interessados que o PREGÃO ELETRONICO Nº 198/2017 - 
CML/PM, cujo objeto é a aquisição de Monitores Multiparamétricos para 
atender as necessidades da Maternidade Dr. Moura Tapajoz da Secretaria 
Municipal de Saúde de Manaus (SEMSA), foi CANCELADO por solicitação 
da área técnica da Secretaria Municipal de Saúde de Manaus em razão da 
necessidade da avaliação mais detalhada do pedido de impugnação da 
empresa GE HEALTHCARE DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS PARA 
EQUIPAMENTOS MÉDICOS-HOSPITALARES LTDA. 

 

Informamos que, conforme interesse da administração, 
oportunamente, será aberto novo processo licitatório. 
 

Manaus-AM, 27 de dezembro de 2017. 

 
 

 
AVISO DE LICITAÇÃO 

RESULTADO DE JULGAMENTO DA NOVA PROPOSTA  
DE PREÇOS DA ME/EPP 

 
A COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO DA 

PREFEITURA DE MANAUS através da SUBCOMISSÃO DE 
INFRAESTRUTURA torna pública para conhecimento dos interessados, o 
Resultado do Julgamento da Nova Proposta de Preços da ME/EPP da 
TOMADA DE PREÇO Nº 37/2017 – CML/PM, cujo objeto refere-se à 
“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO 
E COBERTURA, ETE E AMPLIAÇÃO DA BASE DO SAMU ALEIXO”. 
 
CLASSIFICADAS: 1º lugar a licitante ENGEFORT CONSTRUÇÃO 
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA – ME, 2º lugar a licitante MCA 
CONSTRUTORA EIRELI, 3º lugar a licitante CONSTRUTORA JEP 
CONSTRUÇÕES E PROJETO CIVIL LTDA, 4º lugar a licitante 
EXPANSÃO SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI, 5º lugar a licitante 
W T CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA, 6º lugar a  
licitante COMPASSO CONSTRUÇÕES, TERRAPLANAGEM E 
PAVIMENTAÇÃO, 7º lugar a licitante RENZO CONSTRUÇÕES LTDA e 
8º lugar a licitante CONSTRUTORA MATRIX CONSTRUÇÃO, 
COMÉRCIO E CONSERVAÇÃO LTDA. 
 

A Ata de Julgamento da Nova Proposta de Preços da 
ME/EPP encontra-se a disposição dos interessados na Comissão 
Municipal de Licitação, Av. Constantino Nery, 4080 – Chapada, no 
horário das 8h às 17h, de segunda-feira a sexta-feira, telefone (92) 3215-
6376 ou 6333. 

 

A contar da publicação da presente, abre-se o prazo 
recursal para interposição de recurso, nos termos do art. 109, I, “a” da 
Lei nº. 8.666/93. 
 

Manaus, 28 de dezembro de 2017. 

 
 

 
AVISO DE LICITAÇÃO 

RESULTADO DE JULGAMENTO DA NOVA PROPOSTA  
DE PREÇOS DA ME/EPP 

 
A COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO DA 

PREFEITURA DE MANAUS ATRAVÉS DA SUBCOMISSÃO DE 
INFRAESTRUTURA torna pública para conhecimento dos interessados, 
o Resultado do Julgamento da Nova Proposta de Preços da ME/EPP da 
TOMADA DE PREÇO Nº 42/2017 – CML/PM, cujo objeto refere-se à 
“IMPLANTAÇÃO DE COBERTURA E REFORMA NA QUADRA E ÁREA 
SOCIAL NO MAUAZINHO”. 
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Manaus, quinta-feira, 28 de dezembro de 2017 
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CLASSIFICADAS: 1º lugar a licitante FSB CONSTRUÇÕES E 
INCORPORAÇÕES LTDA, 2º lugar a licitante MCA CONSTRUTORA 
EIRELI, 3º lugar a licitante CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA, 4º 
lugar a licitante CONSTRUTOP CONSTRUÇÕES LTDA ME, 5º lugar a 
licitante MP CONSTRUÇÕES LTDA, 6º lugar a licitante DANILU 
CONSTRUÇÕES LTDA e 7º lugar a licitante ENGESTASK COMÉRCIO 
E SERVIÇOS DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO LTDA – EPP. 
 

A Ata de Julgamento da Nova Proposta de Preços da ME/EPP 
encontra-se a disposição dos interessados na Comissão Municipal de 
Licitação, Av. Constantino Nery, 4080 – Chapada, no horário das 8h às 17h, 
de segunda-feira a sexta-feira, telefone (92) 3215-6376 ou 6333. 

 

A contar da publicação da presente, abre-se o prazo 
recursal para interposição de recurso, nos termos do art. 109, I, “a” da 
Lei nº. 8.666/93. 
 

Manaus, 28 de dezembro de 2017. 

 
 

 

Publicações Diversas 

 
 
CONDOMÍNIO GERAL DO MILLENNIUM CENTER torna público que 
recebeu do IPAAM, a Licença de Operação nº. 211/14-03, que autoriza a 
operação de um empreendimento comercial e de serviços, denominado 
“Millennium Center”, com estação de tratamento de esgoto própria, 
localizada na Av. Djalma Batista, n° 1.661, Chapada, no Município de 
Manaus-AM, para Shopping Center, com validade de 02 Anos. 
 
 
 
 
FRANCISCO VILIMAR VICENTE FERREIRA torna público que recebeu 
do IPAAM, a Licença de Operação N.: 539/11-03, que autoriza o 
transporte rodoviário em veículos tanques de combustíveI (gasolina, óleo 
diesel) e álcool combustível, no Estado do Amazonas–AM, para 
transporte Rodoviário em veículos tanques de combustíveis, com 
validade de 01 ANO. 
 
 
 
JO MÁRIO BARRONCAS PASSOS DE ARAÚJO torna público que 
recebeu do IPAAM, a Licença de Operação N.: 334/15-01, que autoriza 
o transporte rodoviário em veículos tanque de produtos perigosos, 
combustíveis derivados de petróleo (gasolina, diesel) e álcool 
combustível, localizada na Rua São João, N.: 295, Santo Antônio, no 
Estado do Amazonas-AM, para Transporte rodoviário em veículos 
tranques de combustíveis, com validade de 01 ANO.  
 
 
 
 
JOÃO FARIAS DA GAMA NETO-ME torna público que recebeu do 
IPAAM, a Licença de Operação N.: 044/16-01, que autoriza o transporte 
rodoviário em veículos tanque de produtos perigosos, combustíveis 
derivados de petróleo (gasolina, diesel) e álcool combustível, localizada 
na Margem esquerda do rio Amazonas, Beira Rio, Maués, no Estado do 
Amazonas-AM, para Transporte rodoviário de produtos perigosos, com 
validade de 01 ano. 
 
 
 
L.P DA SILVA MINIMERCADOS - ME torna público que recebeu do 
IPAAM, a Licença Ambiental Única nº 407/17, que autoriza o 
funcionamento do depósito de carvão para comercialização, localizada 
na Rua Praia de Boa Viagem, s/nº, Qd. 01-A, Lote 14, Tarumã, Manaus-
AM, para Indústria Madereira, com validade de 03 anos. 
 
  

 



 

Manaus, quinta-feira, 28 de dezembro de 2017 
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