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DECRETO DE 09 DE JANEIRO DE 2017 
 

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

 

CONSIDERAR EXONERADO, a contar de 01-01-2017, nos 
termos do art. 103, inc. I, § 1°, inc. II, alínea “a”, da Lei nº 1.118, de 01-09-1971 
― Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Manaus, o servidor 
ALEXANDRE MARINHO DE MORAIS do cargo de COORDENADOR DO 
GABINETE PESSOAL DO PREFEITO, simbologia DAS-6, integrante da 
estrutura organizacional da CASA CIVIL. 

 

Manaus, 09 de janeiro de 2017. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

DECRETO DE 09 DE JANEIRO DE 2017 
 

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

 

TORNAR SEM EFEITO o Decreto de 06 de janeiro de 2017, 
que confirmou o servidor DANIZIO ELIAS SOUZA no exercício do cargo de 
SUBSECRETÁRIO DE HABITAÇÃO E ASSUNTOS FUNDIÁRIOS, 
integrante da estrutura organizacional da CASA CIVIL, publicada no DOM 
Edição nº 4040, de 06-01-2017. 

 

Manaus, 09 de janeiro de 2017. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

DECRETO DE 09 DE JANEIRO DE 2017 
 

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

 

CONSIDERAR EXONERADO, a contar de 01-01-2017, nos 
termos do art. 103, inc. I, § 1º, inc. II, alínea “a”, da Lei n.º 1.118, de 01-09-1971 - 
Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Manaus, o servidor DANIZIO 
ELIAS SOUZA do cargo de SUBSECRETÁRIO DE HABITAÇÃO E ASSUNTOS 
FUNDIÁRIOS, integrante da estrutura organizacional da CASA CIVIL. 

 
Manaus, 09 de janeiro de 2017. 

 
 
 
 
 
 
 

DECRETO DE 09 DE JANEIRO DE 2017 
 

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

 

CONSIDERAR EXONERADO, a contar de 01-01-2017, nos 
termos do art. 103, inc. I, § 1º, inc. II, alínea “a”, da Lei n.º 1.118, de 01-09-1971 - 
Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Manaus, o servidor JOSÉ DE 
ARIMATEIA MOREIRA VIANA do cargo de Diretor do Departamento de 
Habitação e Assuntos Fundiários, simbologia   DAS-3, integrante da estrutura 
organizacional da CASA CIVIL, com exercício na SUBSECRETARIA MUNICIPAL 
DE HABITAÇÃO E ASSUNTOS FUNDIÁRIOS – SUBHAF. 
 

Manaus, 09 de janeiro de 2017. 
 

 
 
 

 
 
 

DECRETO DE 09 DE JANEIRO DE 2017 
 

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

 

CONSIDERAR NOMEADO, a contar de 01-01-2017, nos 
termos do art. 11, inc. II, da Lei nº 1.118, de 01-09-1971 - Estatuto dos 
Servidores Públicos do Município de Manaus, o senhor JOSÉ DE 
ARIMATEIA MOREIRA VIANA para exercer o cargo de SUBSECRETÁRIO 
DE HABITAÇÃO E ASSUNTOS FUNDIÁRIOS, integrante da estrutura 
organizacional da CASA CIVIL, objeto da Lei nº 2.140, de 20-06-2016. 

 
Manaus, 09 de janeiro de 2017. 

 
 
 
 
 
 

DECRETO DE 09 DE JANEIRO DE 2017 
 

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

CONSIDERANDO o teor dos Ofícios nº 01 e nº 006/2017-
GVP, e o que mais consta nos autos do Processo nº 2017/19309/ 
19630/0035, resolve 

 

CONSIDERAR EXONERADO, a contar de 01-01-2017, nos 
termos do art. 103, inc. I, § 1°, inc. II, alínea “a”, da Lei nº 1.118, de 01-09-1971 
― Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Manaus, o servidor 
MARCOS PAZ TIRADENTES do cargo de Assessor Técnico I, simbologia 
DAS-3, integrante da estrutura organizacional da CASA CIVIL. 

 
Manaus, 09 de janeiro de 2017. 

 
 
 
 
 



 

Manaus, segunda-feira, 9 de janeiro de 2017 
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DECRETO DE 09 DE JANEIRO DE 2017 
 

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

 
CONSIDERANDO o teor do Ofício nº 013/2017-GVP, e o 

que mais consta nos autos do Processo nº 2017/19309/19630/00068, 
 

RESOLVE: 
 

I – CONSIDERAR EXONERADO, a contar de 02-01-2017, 
nos termos do art. 103, inc. I, § 1°, inc. II, alínea “a”, da Lei nº 1.118, de 
01-09-1971 - Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Manaus, 
o servidor ROSINALDO DE SOUZA DOS SANTOS do cargo de 
Assessor Técnico III, simbologia DAS-1, integrante da estrutura 
organizacional do GABINETE DO VICE-PREFEITO; 
 

II – CONSIDERAR NOMEADA, a contar de 02-01-2017, 
nos termos do art. 11, inc. II, da Lei nº 1.118, de 01-09-1971 - Estatuto 
dos Servidores Públicos do Município de Manaus, a senhora KAREN 
JULYANNA NOVO DE OLIVEIRA para exercer o cargo mencionado no 
inc. I deste Decreto, integrante da estrutura organizacional do 
GABINETE DO VICE-PREFEITO, objeto da Lei Delegada nº 02,  
de 31-07-2013, combinada com a Lei nº 1.975, de 29-04-2014. 
 

Manaus, 09 de janeiro de 2017. 

                  
 
 

DECRETO DE 09 DE JANEIRO DE 2017 
 

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

 

CONSIDERANDO o teor dos Ofícios nº 001 e nº 006/2017-
GVP, e o que mais consta nos autos do Processo nº 
2017/19309/19630/00035, resolve 

 
CONSIDERAR NOMEADOS, a contar de 01-01-2017, nos 

termos do art. 11, inc. II, da Lei nº 1.118, de 01-09-1971 - Estatuto dos 
Servidores Públicos do Município de Manaus, os senhores abaixo 
relacionados para exercerem cargos em comissão, integrantes da estrutura 
organizacional do GABINETE DO VICE-PREFEITO, objeto da Lei Delegada 
nº 02, de 31-07-2013, combinada com Lei nº 1.975 de 29-04-2015: 
 

NOME CARGO SÍMBOLOGIA 

MARIA REGINA FERNANDES DE AGUIAR 
Diretor de Departamento de 
Articulação Política e Social 

DAS-3 

CARLOS EDMUNDO RODRIGUES JUNIOR Assessor Técnico I DAS-3 

MARCOS PAZ TIRADENTES Assessor Técnico I DAS-3 

REIVERSON GUEDES DE SOUZA 
Chefe de Divisão de 

Administração e Finanças 
DAS-2 

JOSÉ ROBERTO ROCHA DO NASCIMENTO 
Chefe de Divisão de Eventos 

Protocolares 
DAS-2 

JÚLIO CESAR CASTRO LINS BARROSO 
Chefe de Divisão de 
Articulação Política 

DAS-2 

YURI FONTÃO VIEIRA Assessor III CAD-1 

 
Manaus, 09 de janeiro de 2017. 

               

DECRETO DE 09 DE JANEIRO DE 2017 
 

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

CONSIDERANDO o teor do Ofício nº 009/2017-GVP, e o 
que mais consta nos autos do Processo nº 2017/19309/19630/00065, 
resolve 

 
NOMEAR, a contar de 09-01-2017, nos termos do art. 11, inc. 

II, da Lei nº 1.118, de 01-09-1971 - Estatuto dos Servidores Públicos do 
Município de Manaus, a senhora JEANE GLAY DE ALMEIDA CHAVES 
para exercer o cargo de Assessor Técnico I, simbologia DAS-3, integrante da 
estrutura organizacional do GABINETE DO VICE-PREFEITO, objeto da Lei 
Delegada nº 02, de 31-07-2013, combinada com Lei nº 1.975 de 29-04-2015. 

 
Manaus, 09 de janeiro de 2017. 

 
 

 
DECRETO DE 09 DE JANEIRO DE 2017 

 
O PREFEITO DE MANAUS, em exercício, no uso da 

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

 
TORNAR SEM EFEITO o Decreto datado de 06 de janeiro 

de 2017, que nomeou a senhora FABIANA LUCENA OLIVEIRA no 
cargo de DIRETOR GERAL DA ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO 
MUNICIPAL, integrante da estrutura organizacional da SECRETARIA 
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E GESTÃO - 
SEMAD, publicado no DOM Edição nº 4040, de 07-01-2017. 

 
Manaus, 09 de janeiro de 2017. 

 
 

 
DECRETO DE 09 DE JANEIRO DE 2017 

 
O PREFEITO DE MANAUS, em exercício, no uso da 

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

 
CONFIRMAR, a contar de 01-01-2017, nos termos do           

art. 11, inc. II, da Lei nº 1.118, de 01-09-1971 - Estatuto dos Servidores 
Públicos do Município de Manaus, o servidor ROBERTO VALIANTE DE 
SOUZA no exercício do cargo em comissão de SUBSECRETÁRIO DO 
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS 
DO MUNICÍPIO DE MANAUS, integrante da estrutura organizacional da 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E 
GESTÃO – SEMAD, objeto da Lei nº 2.078, de 30-12-2015. 

 
Manaus, 09 de janeiro de 2017. 

 



 

Manaus, segunda-feira, 9 de janeiro de 2017 
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DECRETO DE 09 DE JANEIRO DE 2017 
 

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

RESOLVE: 
 

ALTERAR o Decreto datado publicado na Edição             
nº 4040 do Diário Oficial do Município, de 06 de janeiro de 2017, cuja 
redação passa a viger da forma abaixo: 

 
“CONFIRMAR, a contar de 01-01-2017, nos termos do    

art. 11, inc. II, da Lei nº 1.118, de 01-09-1971 – Estatuto dos Servidores 
Públicos do Município de Manaus, o servidor HOMERO DE MIRANDA 
LEÃO NETO no exercício do cargo de SECRETÁRIO MUNICIPAL DE 
SAÚDE, objeto da Lei Delegada nº 12, de 31-07-2013, combinada com a 
Lei nº 1.978, de 14-05-2015”. 

 
Manaus, 09 de janeiro de 2017. 

 
 

 
 

DECRETO DE 09 DE JANEIRO DE 2017 
 

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

RESOLVE: 
 

ALTERAR o Decreto datado publicado na Edição             
nº 4040 do Diário Oficial do Município, de 06 de janeiro de 2017, cuja 
redação passa a viger da forma abaixo: 

 
“CONFIRMAR, a contar de 01-01-2017, nos termos do art. 11, 

inc. II, da Lei nº 1.118, de 01-09-1971 – Estatuto dos Servidores Públicos do 
Município de Manaus, a servidora LUCILENE VASCONCELOS BEZERRA 
DE SOUZA no exercício do cargo de SUBSECRETÁRIO DE GESTÃO 
ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO, integrante da estrutura 
organizacional da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SEMSA, objeto 
da Lei Delegada nº 12, de 31-07-2013, combinada com a Lei nº 1.978, de 14-
05-2015, e a Lei nº 1.975, de 29-04-2015”. 

 
Manaus, 09 de janeiro de 2017. 

             
 

 
 

DECRETO DE 09 DE JANEIRO DE 2017 
 

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

RESOLVE: 
 

ALTERAR o Decreto datado publicado na Edição             
nº 4040 do Diário Oficial do Município, de 06 de janeiro de 2017, cuja 
redação passa a viger da forma abaixo: 

“CONSIDERAR NOMEADO, a contar de 02-01-2017, 
nos termos do art. 11, inc. II, da Lei nº 1.118, de 01-09-1971 ― 
Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Manaus, o  
senhor ELIAS EMANUEL REBOUÇAS DE LIMA para exercer o  
cargo de SECRETÁRIO MUNICIPAL DA MULHER, ASSISTÊNCIA 
SOCIAL E DIREITOS HUMANOS – SEMMASDH, objeto da Lei 
Delegada nº 18, de 31-07-2013, combinada com a Lei nº 1.975, de  
29-04-2015”. 

 
Manaus, 09 de janeiro de 2017. 

 

               
 
 
 

 



 

Manaus, segunda-feira, 9 de janeiro de 2017 
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SECRETARIA  MUNICIPAL  DE  FINANÇAS, 
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONTROLE INTERNO 

 
 

PORTARIA N.º 259/2016 – GS/SEMEF 
 

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

 
CONSIDERANDO o Art. 76, Inciso II, alíneas “a” da Lei 

Municipal nº 1.955, de 29 de dezembro de 2014; 
 
CONSIDERANDO, o Processo nº 2016.11209.15251.0. 

049909 - SIGED 
 
CONSIDERANDO, ainda, o Parecer nº 023/2016 – 

ASTEC/2016 e Parecer nº 20/2016 P.Pessoal/PGM; 
 

RESOLVE 
 

CONCEDER Gratificação Técnica Fazendária – GTF ao 
servidor abaixo, por 10 (dez) dias, no período de 07 a 16/12/2016. 
 

NOME DO(A) SERVIDOR(A) MATRÍCULA PONTOS GTF 

CARLOS AUGUSTO FIGUEIRA PONTES 113.771-9H 600 

 
Publique-se e Cumpra-se. 

 
Manaus, 24 de novembro de 2016. 

 
 
 
 
 

PORTARIA N.º 260/2016 – GS/SEMEF 
 

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

CONSIDERANDO o Art. 76, Inciso II, alíneas “b” da Lei 
Municipal nº 1.955, de 29 de dezembro de 2014; 
 

CONSIDERANDO, o Processo nº 2016.11209.15251.0. 
049909 - SIGED 
 

CONSIDERANDO, ainda, o Parecer nº 023/2016 – 
ASTEC/2016 e Parecer nº 20/2016 P.Pessoal/PGM; 
 

RESOLVE: 
 

CONCEDER Gratificação Técnica Fazendária – GTF à 
servidora abaixo, por 10 (dez) dias, no período de 21 a 30/11/2016. 
 

NOME DO(A) SERVIDOR(A) MATRÍCULA PONTOS GTF 

JOCILEY BRAGA DA SILVA 117.993-4C 500 

 
Publique-se e Cumpra-se. 

 
Manaus, 24 de novembro de 2016. 

 

 



 

Manaus, segunda-feira, 9 de janeiro de 2017 
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SECRETARIA  MUNICIPAL  DE  ADMINISTRAÇÃO,  
PLANEJAMENTO  E  GESTÃO 

 
 

PORTARIA Nº 001/2017-SEMAD 
 

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, 
PLANEJAMENTO E GESTÃO, no exercício da competência que lhe 
confere os arts. 128, inciso II e 86, inciso IV da Lei Orgânica do 
Município de Manaus, 
 

CONSIDERANDO o que consta da instrução do Processo 
nº 2016/16330/16346/00020-SEMAD, 
 

RESOLVE: 
 

I – DISPENSAR, a contar de 1º.12.2016, da Função 
Gratificada, simbologia FG-1, de Chefe de Setor, integrante da estrutura 
organizacional da SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, 
PLANEJAMENTO E GESTÃO–SEMAD, a servidora ALAINE BATISTA 
DA SILVA, Analista Municipal/Auditoria em Sistemas Públicos, matrícula 
120.977-9 B. 
 

II – DESIGNAR a servidora ALAINE BATISTA DA SILVA, 
Analista Municipal/Auditoria em Sistemas Públicos, matrícula      
120.977-9 B, do quadro de pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E GESTÃO–SEMAD, para 
exercer, a contar de 1º.12.2016, a Função Gratificada simbologia FG-2, 
de Chefe de Setor, em conformidade com o disposto no art. 5º da Lei 
Delegada nº 11, de 31 de julho de 2013, c/c a Lei nº 2.078, de 
30.12.2015. 
 

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

Manaus, 9 de janeiro de 2017. 
 

 
 
 
 
 

PORTARIA Nº 002/2017-SEMAD 
 

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, 
PLANEJAMENTO E GESTÃO, no exercício da competência que lhe 
confere os arts. 128, inciso II e 86, inciso IV da Lei Orgânica do 
Município de Manaus, e 
 

CONSIDERANDO o teor da Comunicação Interna            
nº 0980-DIRH/DSGP/SEMAD, de 28.12.2016, 
 

RESOLVE: 
 

DETERMINAR que o servidor MOYSES CASTRO DA 
SILVA, Técnico Municipal, matrícula 118.434-2 A, responda, 
cumulativamente, pelas atribuições da Função Gratificada de Chefe de 
Setor, simbologia FG-2, integrante da estrutura organizacional da 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO 
E GESTÃO – SEMAD, no período de 20.12.2016 a 3.1.2017, com direito 
à percepção das vantagens inerentes ao exercício da função, em 
substituição ao titular JONATHAS MORAES BRANDÃO, afastado por 
motivo de férias regulamentares. 
 

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

Manaus, 9 de janeiro de 2017. 
 

 

PORTARIA Nº 003/2017-SEMAD 
 

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, 
PLANEJAMENTO E GESTÃO, no exercício da competência que lhe 
confere os arts. 128, inciso II e 86, inciso IV da Lei Orgânica do 
Município de Manaus, e 
 

CONSIDERANDO o estabelecido no art. 1º, inc. I, § 1º, do 
Decreto nº 0842/2011, alterado pelo art. 1º, inc. I, § 1º, do Decreto         
nº 2.802/2014; 
 

CONSIDERANDO o teor do Ofício nº 2376/2016-
GS/SEMEF, de 6.10.2016, subscrito pelo Secretário Municipal de 
Finanças, Tecnologia da Informação e Controle Interno; 
 

CONSIDERANDO a anuência do Secretário Municipal de 
Infraestrutura, conforme Despacho de 21.10.2016, exarado às fls. 05 dos 
autos; 
 

CONSIDERANDO a análise da Divisão de 
Acompanhamento de Pessoal e Gestão de Benefícios da Secretaria 
Municipal de Administração, Planejamento e Gestão, na forma do 
Despacho exarado às fls. 07; 
 

CONSIDERANDO o que mais consta da instrução do 
Processo nº 2016/17428/17628/06272-SEMINF, 
 

RESOLVE: 
 

I – CONSIDERAR PRORROGADA, pelo prazo de 12 
(doze) meses, a contar de 9.11.2016, com ônus para ambos os órgãos, 
a cessão da servidora PRISCILA ALVES DO AMARAL, Assistente 
Administrativo A-VI-II, matrícula 080.441-0 A, do quadro de pessoal da 
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA – SEMINF para a 
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO E CONTROLE INTERNO – SEMEF, objeto da Portaria 
nº 347/2015-SEMAD, publicada no DOM Edição 3779, de 25.11.2015, 
retificada por meio da Portaria nº 366/2015-SEMAD, publicada no DOM 
Edição nº 3794, de 18.12.2015. 
 

II – DETERMINAR que o órgão cessionário fique 
incumbido do pagamento do auxílio-transporte e auxílio-alimentação, 
em conformidade com o disposto no art. 5º do Decreto nº 1.941,  
de 28.9.2012, e no Parágrafo único do art. 5º do Decreto nº 0221,  
de 23.7.2009, alterado por meio do Decreto nº 1.157, de  
22.8.2011. 
 
 

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

Manaus, 9 de janeiro de 2017. 
 

 
 
 
 
 

PORTARIA Nº 004/2017–SEMAD 
 

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, 
PLANEJAMENTO E GESTÃO, no exercício da competência que  
lhe confere o artigo 86, inciso IV, da Lei Orgânica do Município de 
Manaus, 
 

CONSIDERANDO o disposto no art. 52, inc. I, da Lei nº 
1.222/2008, c/c o art. 1º, inc. I, § 1º, do Decreto nº 0842/2011, alterado 
mediante o Decreto nº 2.802/2014; 
 

CONSIDERANDO o teor do Ofício nº 2448/2016-
GS/SEMEF, de 18.10.2016, subscrito pelo Secretário Municipal de 
Finanças, Tecnologia da Informação e Controle Interno; 



 

Manaus, segunda-feira, 9 de janeiro de 2017 
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CONSIDERANDO a anuência do Secretário Municipal de 
Saúde, conforme Ofício nº 5104/2016-DTRAB/SEMSA, de 29.11.2016; 
 

CONSIDERANDO a manifestação da Divisão de 
Acompanhamento de Pessoal e Gestão de Benefícios da Secretaria 
Municipal de Administração, Planejamento e Gestão, na forma do 
Despacho de 28.12.2016, às fls. 23; 
 

CONSIDERANDO o que mais consta da instrução do 
Processo nº 2016/1637/8393-SEMSA, 
 

RESOLVE: 
 

DECLARAR PRORROGADA, no período de 1º.1 a 
31.12.2017, com ônus para o órgão de destino, a cessão dos servidores 
adiante identificados, do quadro de Pessoal da SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMSA para a SECRETARIA MUNICIPAL 
DE FINANÇAS, TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONTROLE 
INTERNO – SEMEF, objeto das Portarias nº 130/2016-SEMAD, 
publicada no DOM Edição 3892, de 19.5.2016, nº 132/2016-SEMAD, 
publicada no DOM Edição 3894, de 23.5.2016 e nº 144/2016-SEMAD, 
publicada no DOM Edição 3902, de 6.6.2016. 
 

Nome Cargo Matrícula 

JENNER TORRES DA SILVA AS/Auxiliar Administrativo C-06 082.476-3 A 

RAQUEL BARROSO DE SOUZA AS/Assistente em Administração  D-02 108.610-3 A 

MARCELO AZEDO BRANDÃO AS/Assistente em Administração  D-02 110.080-7 A 

LAY TACIANA BARBOSA DA SILVA ES/Cirurgião-Dentista E-01 080.151-8 J 

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

 
Manaus, 9 de janeiro de 2017. 

 

 
 
 
 
 

PORTARIA Nº 005/2017-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, 
 

CONSIDERANDO a disposição legal contida no artigo 24, 
inciso IV da Lei nº 1975, de 29 de abril de 2015; 
 

CONSIDERANDO o disposto no art. 1º, e incisos, do 
Decreto nº 0203, de 07 de julho de 2009, que dispõe sobre a jornada de 
trabalho dos servidores da Administração Pública Direta, das Autarquias, 
das Fundações Públicas e dos Serviços Sociais Autônomos vinculados à 
Prefeitura de Manaus; 
 

RESOLVE: 
 

I – DETERMINAR que, a partir de 10.1.2017, a jornada de 
trabalho dos servidores da SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E GESTÃO – SEMAD, será de 
40 (quarenta) horas semanais, das 8h às 17h, com intervalo de 1 (uma) 
hora, inclusive aos nomeados para cargos de provimento em comissão 
ou aos designados à função de confiança, além dos empregados 
públicos e pessoal admitido sob a égide do Direito Administrativo. 
 

II – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
 

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

Manaus, 9 de janeiro de 2017. 
 

  



 

Manaus, segunda-feira, 9 de janeiro de 2017 
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SECRETARIA  MUNICIPAL  DE  SAÚDE 

 
 

PORTARIA Nº 003/2017-GTRAB/SEMSA 
 

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

 
CONSIDERANDO o art. 41 da Constituição Federal de 

1988, com redação dada pela EC nº 19, de 4 de junho de 1988; 
 
CONSIDERANDO a Lei nº 1.222, de 26 de março de 2008, 

que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Subsídios dos 
Servidores Públicos da Saúde; 

 
CONSIDERANDO a Lei nº 1.223, de 26 de março de 2008, 

que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Subsídios dos 
Especialistas em Saúde – Médico; 

 
CONSIDERANDO o Decreto nº 9.785, de 23 de outubro de 

2008, que dispõe sobre a Avaliação Periódica de Desempenho do 
Servidor Público da Saúde e dos Especialistas em Saúde – Médico do 
Município de Manaus. 
 

RESOLVE: 
 

OFICIALIZAR o Processo de Avaliação Periódica de 
Desempenho – APD, no âmbito da SEMSA, cujo Ciclo compreende o 
período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2017. 
 

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

Manaus, 2 de janeiro de 2017. 

 
 
 
 
 

PORTARIA Nº 004/2017-DIVCF/SEMSA 
 

A SUBSECRETÁRIA MUNICIPAL DE GESTÃO 
ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO, usando das atribuições que lhe 
são conferidas pelo artigo 128, inciso II da Lei Orgânica do Município de 
Manaus, e 
 

CONSIDERANDO a Portaria nº 644/2016-DIVCF/SEMSA, 
de 30 de novembro de 2016, publicada no Diário Oficial do Município nº 
4021, de 06 de dezembro de 2016, que aprova a escala de férias do 
exercício 2017, dos servidores admitidos sob a égide dos Regimes 
Jurídicos, Estatutário e de Direito Administrativo, e dos ocupantes de 
Cargos de Provimento em Comissão da Secretaria Municipal de Saúde. 
 

RESOLVE: 
 

ALTERAR a programação de férias do exercício de 2017, 
dos servidores abaixo relacionados, pertencente ao quadro de pessoal 
desta Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA. 
 

Matrícula Servidor (a) Mês Publicado 
Novo mês para 

pagamento 

112.507-9A Antonio Fabio Silva de Souza Maio Janeiro 

108.538-7A Ariosto de Oliveira Freitas Júnior Novembro Janeiro 

063.062-4B Dialeda Pereira da Silva Março Janeiro 

068.612-3B Domingos Bandeira dos Santos Maio Janeiro 

064.911-2A Eliane Freitas Herculano Março Janeiro 

086.064-6B Ezio Lacerda Lopes Agosto Janeiro 

075.341-6C Glimedes da Silva Sabóia Novembro Janeiro 

008.420-4A José Freitas de Araújo Março Janeiro 

065.961-4A Maria Cleide Tenório dos Santos Julho Janeiro 

061.930-2B Maria Giane Pessoa Brasil Julho Janeiro 

009.109-9A Maria José Pinheiro Padilha Novembro Janeiro 

063.085-5A Patrícia Chicre Bandeira de Melo Julho Janeiro 

065.008-0B Simone de Nazaré Melo Ramos Junho Janeiro 

125.735-8A Vanessa Ferreira Marques da Silva Maio Janeiro 

062.839-5C Wagner Wallace Andrade Bahia Maio Janeiro 

108.287-6A Gilberto da Sila Medeiros Outubro Fevereiro 

127.361-2A Janaína Barros Landim Setembro Março 

063.943-5A Jucinara Oliveira da Silva Julho Março 

064.998-8A Leila Mara Botelho dos Santos Abril Março 

126.908-9A Nívea Suely Melo de Oliveira Junho Março 

110.084-0A Olivia Renata Balanco Barbosa Julho Março 

108.503-4A Reginaldo Freitas da Silva Outubro Março 

064.168-5A Samuel Elias Azulay Dezembro Março 

109.183-2C Ulisson Marcio Silva Fortes Janeiro Março 

127.361-2A Janaína Barros Landim Setembro Março 

063.943-5A Jucinara Oliveira da Silva Julho Março 

060.664-2B Izabel Francilene Gonzaga de Souza Julho Abril 

063.111-6A Ronaldo Derzy Amazonas Julho Abril 

109.216-2A Maria do Perpetuo Socorro Bentes de Alencar Dezembro Maio 

101.839-6D Adriana Pinheiro de Souza Julho Junho 

095.225-7D Joana D'Arc da Silva Baptista Novembro Julho 

101.705-5D Carlos Palheta de Souza Julho Setembro 

112.283-5A Antonio da Costa Gadelha Julho Dezembro 

098.841-3B Camila Fornitano Cholfe Agosto Dezembro 

084.779-8B Jeocelio Lima de Sousa Maio Dezembro 

112.316-5A Luiz de Souza Filho Maio Dezembro 

102.174-5D Maria Lenil Bastos dos Santos Janeiro Dezembro 

 
 

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

Manaus, 3 de janeiro de 2017. 

 
 
 
 
 

PORTARIA Nº 005/2017-DIVCF/SEMSA 
 

A SUBSECRETÁRIA MUNICIPAL DE GESTÃO 
ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO, usando das atribuições que lhe 
são conferidas pelo artigo 128, inciso II da Lei Orgânica do Município de 
Manaus, e 
 

CONSIDERANDO a Portaria nº 748/2015-DIVCF/SEMSA, 
de 16 de dezembro de 2015, publicada no Diário Oficial do Município nº 
3794, de 18 de dezembro de 2015, que aprova a escala de férias do 
exercício 2016, dos servidores admitidos sob a égide dos Regimes 
Jurídicos, Estatutário e de Direito Administrativo, e dos ocupantes de 
Cargos de Provimento em Comissão da Secretaria Municipal de Saúde. 
 

RESOLVE: 
 

INCLUIR, na programação de férias do exercício de 2016, 
o servidor relacionado abaixo, pertencente ao quadro de pessoal desta 
Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA. 
 

Matrícula Servidor (a) Mês 

129.355-9A Paulo dos Santos Cardoso Janeiro 

 
 

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

Manaus, 3 de janeiro de 2016. 
 

 



 

Manaus, segunda-feira, 9 de janeiro de 2017 
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PORTARIA Nº 006/2017-GTRAB/SEMSA 
 

A SUBSECRETÁRIA MUNICIPAL DE GESTÃO 
ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO, usando das atribuições que lhe 
são conferidas pelo artigo 128, inciso II da Lei Orgânica do Município de 
Manaus, e 
 

CONSIDERANDO o art.41 da Constituição Federal de 
1988, com redação dada pela EC nº 19, de 4 de junho de 1988; 
 

CONSIDERANDO o disposto no Capítulo VI das Leis nos 

1.222 e 1.223, de 26 de março de 2008, que dispõem sobre o Plano de 
Cargos, Carreiras e Subsídios dos Servidores Públicos da Saúde e dos 
Especialistas em Saúde – Médico, respectivamente; 
 

CONSIDERANDO o Decreto nº 9.785, de 23 de outubro de 
2008, que dispõe sobre a Avaliação Periódica de Desempenho do 
Servidor Público da Saúde e dos Especialistas em Saúde – Médico do 
Município de Manaus, publicado no Diário Oficial do Município nº 2076, 
de 31 de outubro de 2008. 
 

RESOLVE: 
 

HOMOLOGAR o resultado final da Avaliação Periódica de 
Desempenho – APD dos Servidores Públicos da Saúde e dos 
Especialistas em Saúde - Médicos, estáveis ou estabilizados, 
compreendendo o Ciclo da APD, referente ao período de 1º de janeiro a 
31 de dezembro de 2015, relacionados no quadro abaixo: 
 

Processo Matrícula Nome Resultado 

2016 1637 4311 066.746-3B Vasco Bernardi Filho Aprovado 

2016 1637 1695 050.457-2C Dircélia Ortiz Almeida Aprovado 

2016 1637 4949 115.350-1A Carla Natércia Bezerra Cabral Aprovado 

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

 
Manaus, 4 de janeiro de 2017. 

 

 
 
 
 
 

PORTARIA Nº 007/2017-GTRAB/SEMSA 
 

A SUBSECRETÁRIA MUNICIPAL DE GESTÃO 
ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO, usando das atribuições que lhe 
são conferidas pelo artigo 128, inciso II da Lei Orgânica do Município de 
Manaus, e 
 

CONSIDERANDO o art. 41 da Constituição Federal de 
1988, com redação dada pela EC nº 19, de 4 de junho de 1988; 
 

CONSIDERANDO o disposto no Capítulo VI das Leis nos 

1.222 e 1.223, de 26 de março de 2008, que dispõem sobre o Plano de 
Cargos, Carreiras e Subsídios dos Servidores Públicos da Saúde e dos 
Especialistas em Saúde – Médico, respectivamente; 
 

CONSIDERANDO o Decreto nº 9.785, de 23 de outubro de 
2008, que dispõe sobre a Avaliação Periódica de Desempenho do 
Servidor Público da Saúde e dos Especialistas em Saúde – Médico do 
Município de Manaus, publicado no Diário Oficial do Município nº 2076, 
de 31 de outubro de 2008. 
 

RESOLVE: 
 

HOMOLOGAR o resultado final da Avaliação Periódica de 
Desempenho – APD dos Servidores Públicos da Saúde e dos 
Especialistas em Saúde - Médicos, estáveis ou estabilizados, 
compreendendo o Ciclo da APD, referente ao período de 1º de janeiro a 
31 de dezembro de 2011, relacionados no quadro abaixo: 

Processo Matrícula Nome Resultado 

2015 1637 6091 063.778-5A Maria Wanderleia Rodrigues os Santos Aprovado 

2015 1637 4398 111.093-4A Zenilda Menezes a Silva Aprovado 

2015 1637 7020 006.525-0A José Walter Mota da Silva Aprovado 

2016 1637 5319 065.834-0A Adailton Pereira Bezerra Aprovado 

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

 
Manaus, 5 de janeiro de 2017. 

 
 
 
 
 

PORTARIA Nº 017/2017-DTRAB/SEMSA 
 

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

 
CONSIDERANDO o Art. 2º, da Lei nº 1.978, de 14 de maio 

de 2015, que dispõe sobre o exercício das funções de confiança que 
devem ser exercidas exclusivamente por servidores efetivos do quadro 
de Pessoal da Semsa, mediante livre designação e dispensa pelo 
Secretário Municipal de Saúde; 

 
CONSIDERANDO a Portaria nº 364/2015-DTRAB/SEMSA, 

publicada no DOM Edição 3696, de 24 de julho de 2015, que designa os 
servidores desta Secretaria Municipal de Saúde, para exercerem 
Funções de Confiança de Gestão da Saúde – FGS. 
 

RESOLVE: 
 

CONFIRMAR, a contar de 1º de janeiro de 2017, os 
servidores listados abaixo, pertencentes ao quadro de pessoal desta 
Secretaria Municipal de Saúde, para exercerem as Funções de 
Confiança de Gestão da Saúde – FGS, em conformidade com o disposto 
no art. 2º, Parágrafo Único, da Lei nº 1.978, de 14 de maio de 2015, 
publicada no Diário Oficial do Município nº 3647. 
 

CONFIRMAR 

ORD NOME FUNÇÃO SIMB. 

1 ROGERIO LUIZ ARAUJO CARMINE 
DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE 

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 
FGS-6 

2 KASSIA JANARA PESSOA VERAS 
DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO 

PRIMÁRIA 
FGS-6 

3 
ANGELA MARIA LOUREIRO DA 
SILVA 

DIRETORA DE DEPARTAMENTO DE REDES 
DE ATENÇÃO 

FGS-6 

4 ALDENIZA ARAUJO DE SOUZA 
DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE 

INFORMAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E 
REGULAÇÃO 

FGS-6 

5 
GERALDO FELIPE DA COSTA 
MARQUES BARBOSA 

DIRETOR DA MATERNIDADE DR. MOURA 
TAPAJOZ 

FGS-6 

6 NIDISON LUIZ DINELI FONSECA 
GERENTE DE PLANEJAMENTO EM 

LOGÍSTICA 
FGS-5 

7 ADEMARINA TEIXEIRA CARDOSO 
GERENTE DE GESTÃO DA EDUCAÇÃO NA 

SAÚDE 
FGS-5 

8 NUBYA RODRIGUES DA SILVA 
GERENTE DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA 

FAMÍLIA 
FGS-5 

9 
FRANCISCA SONJA ALE GIRÃO 
FARIAS 

GERENTE DE REDE CEGONHA FGS-5 

10 LUANA AMARAL ALPIRES 
GERENTE DE REDE DE CUIDADOS 

CRÔNICOS 
FGS-5 

11 MIE MUROYA GUIMARAES GERENTE DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA FGS-5 

12 
ANGELA MARIA NUNES DE 
CASTRO 

GERENTE DE REDE DE CUIDADOS DA 
PESSOA COM DEFECIÊNCIA 

FGS-5 

13 
NARA NUBIA VALENTE SANTANA 
ESQUIVEL 

GERENTE DE SAÚDE BUCAL FGS-5 

14 MARINELIA MARTINS FERREIRA 
GERENTE DO CENTRO DE INFORMAÇÃO 

ESTRATÉGICAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 
FGS-5 

15 JAIR DOS SANTOS PINHEIRO GERENTE DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA FGS-5 

16 
LUCIANA MARTA TAVARES 
FABRICIO 

GERENTE DO DISTRITO DE SAÚDE NORTE FGS-5 

17 ORIANA BARRETO NASCIMENTO GERENTE DO DISTRITO DE SAÚDE SUL FGS-5 

18 
MARIA DAS GRAÇAS DE AZEVEDO 
COSTA 

GERENTE DO DISTRITO DE SAÚDE LESTE FGS-5 

19 ALTEMIRA DINIZ DE LIMA GERENTE DO DISTRITO DE SAÚDE OESTE FGS-5 

20 
ANGELA MARIA MATOS DO 
NASCIMENTO 

ASSESSOR II FGS-5 

21 KATIA CRISTINA MOTTA FONTES ASSESSOR II FGS-5 

22 WALDISE FRAGOSO FERNANDES 
CHEFE DE DIVISÃO DE PLANEJAMENTO EM 

SAÚDE 
FGS-4 

23 LUCIANA OLIVEIRA LOPES DIRETORA DO CAPS AD III FGS-4 

24 
ANA LUCIA RAMAN NEVES DA 
COSTA 

CHEFE DE DIVISÃO DE EDUCAÇÃO 
PERMANENTE 

FGS-4 



 

Manaus, segunda-feira, 9 de janeiro de 2017 
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25 CLAUDIA TEIXEIRA DA SILVA 
CHEFE DE DIVISÃO ADMISNISTRATIVA DA 

MATERNIDADE DR. MOURA TAPAJOZ 
FGS-4 

26 DARIO SARAIVA DE AGUIAR 
CHEFE DE DIVISÃO DE ATENÇÃO A SAÚDE 

DO DISTRITO DE SAÚDE SUL 
FGS-4 

27 
MARIA DO SOCORRO FURTADO 
SOARES 

CHEFE DE DIVISÃO DE ATENÇÃO A SAÚDE 
DO DISTRITO DE SAÚDE OESTE 

FGS-4 

28 ONEIDE DE SENA E SENA DIRETOR DO LABORATÓRIO DE VIGILÂNCIA FGS-4 

29 EDSON DE FREITAS GOMES 
DIRETOR DO LABORATÓRIO DE 

CITOPATOLOGIA PROF. SEBASTIÃO 
FERREIRA 

FGS-4 

30 JANDER TORRES DA SILVA 
DIRETOR DO LABORATÓRIO DISTRITAL 

LESTE 
FGS-4 

31 ROSILENE DA SILVA JUCA 
DIRETOR DO LABORATÓRIO DISTRITAL 
NORTE - PROF. MANUEL BASTOS LIRA 

FGS-4 

32 DULCIAN ALVES MOREIRA 
DIRETOR DO LABORATÓRIO DISTRITAL 

OESTE 
FGS-4 

33 ELIVANDRA FRANCO MENDES 
DIRETOR DO CENTRO DE ATENÇÃO 

PSICOSSOCIAL I - LESTE 
FGS-4 

34 
MARIA DO PERPETUO SOCORRO 
BACELAR VELOSO 

CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL SUL - 
CAPS SUL 

FGS-4 

35 ELEN PALMEIRA ASSUNCAO 
DIRETOR DE ENFERMAGEM DO SERVIÇO 
DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA 

FGS-4 

36 
DOMICIO DE MELO MAGALHAES 
FILHO 

DIRETOR DE TÉCNICO DO SERVIÇO DE 
ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA 

FGS-4 

37 LEIDA AIMEE MONTEIRO FROTA 
DIRETOR DA POLICLÍNICA JOSÉ ANTÔNIO 

DA SILVA 
FGS-4 

38 
MARIA DA CONCEIÇÃO PRINTES 
DE SOUZA 

DIRETOR DA POLICLÍNICA ANTÔNIO REIS FGS-4 

39 SANDRA ALVES PAES LEME 
DIRETOR DA POLICLÍNICA CASTELO 

BRANCO 
FGS-4 

40 JOSILDA DA SILVA SOUZA DIRETOR DA UBS NILTON LINS FGS-4 

41 NEUZIMAR DA SILVA PACHECO DIRETOR DA UBS JAPIIM FGS-4 

42 
AMALIA REGINA FERNANDES DE 
ALMEIDA 

DIRETOR DA UBS MORRO DA LIBERDADE FGS-4 

43 RITA DE LIMA BARROSO DIRETOR DA UBS SANTA LUZIA FGS-4 

44 ROSELI BARBOSA CERQUEIRA DIRETOR DA UBS SÃO FRANCISCO FGS-4 

45 EDNILDA CORREA DOS SANTOS 
DIRETOR DA UBS ENFª JOSEPHINA DE 

MELLO 
FGS-4 

46 
MARIA DO SOCORRO ALVES DA 
CONCEICAO SILVA 

DIRETOR DA UBS GERALDO MAGELA FGS-4 

47 MARIA ELINY RIBEIRO DA ROCHA CHEFE DE NUCLEO DE SAÚDE DO IDOSO FGS-3 

48 
IVONE AMAZONAS MARQUES 
ABOLNIK 

CHEFE DE NÚCLEO DE SAÚDE DA CRIANÇA 
E DO ADOLESCENTE 

FGS-3 

49 
RITA DE CASSIA CASTRO DE 
JESUS 

CHEFE DE NÚCLEO DE SAÚDE DA MULHER FGS-3 

50 LEDA LIMA SOBRAL 
CHEFE DE NUCLEO DE EDUCAÇÃO 

PERMANENTE DE URGENCIA 
FGS-3 

51 DINAH CARVALHO CORDEIRO 
CHEFE DE NÚCLEO DE CONTROLE DA 

TUBERCULOSE 
FGS-2 

52 EUNICE IDELFONSO JACOME 
CHEFE DE NÚCLEO DE CONTROLE DE 

HANSENÍASE 
FGS-3 

53 JOSE HORACIO PEREIRA 
CHEFE DE NÚCLEO DE CONTROLE DE 

RAIVA ANIMAL 
FGS-3 

54 ROSANA MARIA XISTO DE LIMA 
CHEFE DE NÚCLEO DE IMUNIZAÇÃO DO 

DISTRITO DE SAÚDE NORTE 
FGS-3 

55 
IZABEL LOPES MONTEIRO DO 
NASCIMENTO 

CHEFE DE NÚCLEO DE IMUNIZAÇÃO DO 
DISTRITO DE SAÚDE SUL 

FGS-3 

56 
INGRID SIMONE ALVES DOS 
SANTOS 

CHEFE DE NÚCLEO DE IMUNIZAÇÃO DO 
DISTRITO DE SAÚDE OESTE 

FGS-3 

57 ALDINEY DA SILVA DIRETOR DA UBSR N. SRA. AUXILIADORA FGS-2 

58 DERONILSON SILVA DA CUNHA DIRETOR DA UBSR JATUARANA FGS-2 

59 
CIRCE MARGARETH CORREA DE 
SOUZA 

DIRETOR DA UBSR PAU ROSA FGS-2 

60 ELAINE SANTANA ALVES 
CHEFE DE SETOR DE TRANSPORTE 

FLUVIAL 
FGS-2 

61 MÁRCIA DE ANDRADE ROSSY 
CHEFE DE SETOR DE ASSISTÊNCIA 

FARMACÊUTICA DO DISTRITO DE SAÚDE 
LESTE 

FGS-2 

62 ADRIANA SOARES PINTO 
CHEF DE SETOR DE IMUNIZAÇÃO DO 

DISTRITO DE SAÚDE RURAL 
FGS-2 

63 DORA LUCIA GUEDES CARDOSO CHEFE DE SERVIÇO SOCIAL FGS-1 

 
 

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

 
Manaus, 6 de janeiro de 2017. 

 
 
 
 
 

PORTARIA Nº 018/2017-DTRAB/SEMSA 
 

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

 
CONSIDERANDO o Art. 2º, da Lei nº 1.978, de 14 de maio 

de 2015, que dispõe sobre o exercício das funções de confiança que 
devem ser exercidas exclusivamente por servidores efetivos do quadro 
de Pessoal da Semsa, mediante livre designação e dispensa pelo 
Secretário Municipal de Saúde; 

CONSIDERANDO a Portaria nº 364/2015-DTRAB/SEMSA, 
publicada no DOM Edição 3696, de 24 de julho de 2015, que designa os 
servidores desta Secretaria Municipal de Saúde, para exercerem 
Funções de Confiança de Gestão da Saúde – FGS. 
 

RESOLVE: 
 

DISPENSAR, a contar de 31 de dezembro de 2016, os 
servidores listados abaixo, pertencentes ao quadro de pessoal desta 
Secretaria Municipal de Saúde, os quais exercem as Funções de 
Confiança de Gestão da Saúde – FGS, em conformidade com o disposto 
no art. 2º, Parágrafo Único, da Lei nº 1.978, de 14 de maio de 2015, 
publicada no Diário Oficial do Município nº 3647. 
 

DISPENSAR 

ORD. NOME FUNÇÃO SIMB 

1 SONAIRA CASTRO EVERTON GERENTE DA REDE ONCOLÓGICA FGS-5 

2 
HELAINE DE ARAUJO 
VIRGOLINO 

GERENTE DE APOIO DIAGNÓSTICO FGS-5 

3 ADRIANA LOPES ELIAS GERENTE DE AÇÕES PROGRAMÁTICAS FGS-5 

4 ROSA NOBRE CAVALCANTE 
CHEFE DE DIVISÃO DE MONITORAMENTO, 

CONTROLE E AVALIAÇÃO 
SGAS-4 

5 
JUCINARA OLIVEIRA DA SILVA 
RODRIGUES 

DIRETOR DA UBS LOURENÇO BORGHI FGS-4 

6 DELZUITA PINHEIRO DA SILVA 
CHEFE DE DIVISÃO DE ATENÇÃO A SAÚDE 

DO DISTRITO DE SAÚDE LESTE 
FGS-4 

7 ELIANE NOGUEIRA CAMPOS 
CHEFE DE DIVISÃO DE VIGILÂNCIA EM 
SAÚDE DO DISTRITO DE SAÚDE OESTE 

FGS-4 

8 
MARCIA POINHO 
ENCARNACAO DE MORAIS 

DIRETOR DO LABORATÓRIO DISTRITAL SUL FGS-4 

9 
ALDA MARIA DO NASCIMENTO 
LIRA 

DIRETOR DA POLICLINICA DJALMA BATISTA FGS-4 

10 EVANEIDE MARQUES VELOZO DIRETOR DA UBS AVELINO PEREIRA FGS-4 

11 
CHRISTIANE GREYCE MORAES 
DA SILVA MENDONÇA 

CHEFE DE DIVISÃO DE VIGILÂNCIA EM 
SAÚDE DO DISTRITO DE SAÚDE RURAL 

FGS-4 

12 
FRANCINARA BATISTA NEVES 
LIMA 

DIRETOR DA UBS AUGIAS GADELHA FGS-4 

13 
ROSANA PONTES DO 
NASCIMENTO FERREIRA 

DIRETOR DA UBS CACILDA DE FREITAS FGS-4 

14 
IZABELLA MARINHO 
GONZALES 

DIRETOR DA UBS NOVA ESPERANÇA FGS-4 

15 GIANE DUARTE DE SENA 
CHEFE DO NÚCLEO DE SAÚDE DO HOMEM 

E GRUPOS ESPECIAIS 
FGS-3 

16 
RUBIA GILVANDRA SANTOS 
MEDEIROS 

CHEFE DE NÚCLEO DE MONITORAMENTO E 
AVALIÇÃO DO DISTRITO DE SAÚDE OESTE 

FGS-3 

17 
JOCILANE LIMA DE ALMEIDA 
VASCONCELOS 

CHEFE DE NÚCLEO DE MONITOTAMENTO E 
AVALIAÇÃO DO DISTRIRO DE SAÚDE LESTE 

FGS-2 

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

 
Manaus, 6 de janeiro de 2017. 

 
 
 
 

PORTARIA Nº 019/2017-DTRAB/SEMSA 
 

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

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

 
CONSIDERANDO a Portaria nº 364/2015-DTRAB/SEMSA, 

publicada no DOM Edição 3696, de 24 de julho de 2015, que designa os 
servidores desta Secretaria Municipal de Saúde, para exercerem 
Funções de Confiança de Gestão da Saúde – FGS. 
 

RESOLVE: 
 

DESIGNAR, a contar de 1º de janeiro de 2017, os 
servidores listados abaixo, pertencentes ao quadro de pessoal desta 
Secretaria Municipal de Saúde, para exercerem as Funções de 
Confiança de Gestão da Saúde – FGS, em conformidade com o disposto 
no art. 2º, Parágrafo Único, da Lei nº 1.978, de 14 de maio de 2015, 
publicada no Diário Oficial do Município nº 3647. 



 

Manaus, segunda-feira, 9 de janeiro de 2017 
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DESIGNAR 

ORD NOME FUNÇÃO SIMB 

1 MARIA AUXILIADORA DA CRUZ ASSESSOR II FGS-5 

2 
ANA PAULA NEVES DA SILVA 
BECIL 

GERENTE DE APOIO DIAGNÓSTICO FGS-5 

3 ANTONIA AFONSO AFFONSO ASSESSOR III FGS-5 

4 RENATA FEITOSA DE OLIVEIRA ASSESSOR III FGS-4 

5 IZABELLA MARINHO GONZALES 
DIRETOR DA POLICLÍNICA ENFª ANNA 

BARRETO PEREIRA 
FGS-4 

6 
JOCILANE LIMA DE ALMEIDA 
VASCONCELOS 

CHEFE DE DIVISÃO DE ATENÇÃO A SAÚDE 
DO DISTRITO DE SAÚDE LESTE 

FGS-4 

7 
RUBIA GILVANDRA SANTOS 
MEDEIROS 

CHEFE DE DIVISÃO DE VIGILÂNCIA EM 
SAÚDE DO DISTRITO DE SAÚDE OESTE 

FGS-4 

8 LUCINEI ALVES MACIEL DIRETOR DO LABORATÓRIO DISTRITAL SUL FGS-4 

9 EVANEIDE MARQUES VELOZO 
DIRETOR DA POLICLÍNICA ANTÔNIO COMTE 

TELLES 
FGS-4 

10 
ROSANA PONTES DO 
NASCIMENTO FERREIRA 

DIRETOR DA UBS AVELINO PEREIRA FGS-4 

11 SONAIRA CASTRO EVERTON ASSESSOR III FGS-4 

12 VIVIANY DA CRUZ RAMOS PINTO 
CHEFE DE DIVISÃO CLÍNICA DA 

MATERNIDADE DR. MOURA TAPAJOZ 
FGS-4 

13 CLODOALDO DA SILVA ALMEIDA 
DIRETOR DO CENTRO REGIONAL DE SAÚDE 

DO TRABALHADOR 
FGS-4 

14 DELZUITA PINHEIRO DA SILVA 
DIRETOR DA UBS MARIA LEONOR 

BRILHANTE 
FGS-4 

15 FRANCISCO SANTIAGO DE SOUZA 
CHEFE DE NÚCLEO DE MONITORAMENTO E 
AVALIÇÃO DO DISTRITO DE SAÚDE OESTE 

FGS-3 

16 GIANE DUARTE DE SENA 
CHEFE DE NÚCLEDO DE CONTROLE DAS 

DST/AIDS E HEPATITES 
FGS-3 

17 FERNANDA OLIVEIRA DE SOUZA 
CHEFE DE SETOR DE PROGRAMA SAÚDE 

NA ESCOLA 
FGS-2 

 
 

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

 

Manaus, 6 de janeiro de 2017. 

 
 
 
 
 

DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO 
 

A SUBSECRETÁRIA MUNICIPAL DE GESTÃO 
ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO, no uso de suas atribuições 
legais e, 
 

CONSIDERANDO o teor da Ata apresentada pela 
Subcomissão de Licitação da Área de Saúde, pertinente ao PREGÃO 
ELETRÔNICO Nº. 148/2016 – SCLS/CML/PM. 
 

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

RESOLVE: 
 

I – HOMOLOGAR a Adjudicação proferida pela pregoeira 
desta SCLS/CML/PM, relativa ao procedimento licitatório que viabiliza a 
Aquisição, pelo menor preço por item, de Equipamentos de Laboratórios 
de Análises Clínicas, para atender as necessidades das Unidades 
Móveis Fluviais da Secretaria Municipal de Saúde de Manaus (SEMSA) 
as empresas: INSTRUMENTAL TÉCNICO LTDA., para o item 10 com o 
valor global de R$ 1.320,00 (Um mil, trezentos e vinte reais), KMP DE 
MORAES-EPP., para os itens: 02 e 05 com o valor global de 
R$ 18.200,00 (Dezoito mil e duzentos reais) e LUCADEMA CIENTIFICA 
EIRELI-EPP., para os itens: 06 e 08 com o valor global de R$ 5.720,00 
(Cinco mil, setecentos e vinte reais). 
 

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

 
Manaus 03 de janeiro de 2017. 

 

DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO 
 

A SUBSECRETÁRIA MUNICIPAL DE GESTÃO 
ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO no uso de suas atribuições 
legais e, 
 

CONSIDERANDO o teor da Ata apresentada pela 
Subcomissão de Licitação da Área de Saúde, pertinente ao PREGÃO 
ELETRÔNICO Nº. 156/2016 – SCLS/CML/PM. 
 

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

RESOLVE: 
 

I – HOMOLOGAR a Adjudicação proferida pela Pregoeira 
desta SCLS/CML/PM, relativa ao procedimento licitatório que viabiliza a 
Aquisição, pelo menor preço por item, de equipamentos de inspeção, 
para atender as necessidades do Centro de Referência Regional em 
Saúde do Trabalhador-CEREST Manaus, vinculado ao Departamento de 
Vigilância Ambiental e Epidemiológica  da Secretaria Municipal de Saúde 
de Manaus (SEMSA), as empresas KMP DE MORAES - EPP, para os 
itens: 02, 03, 04 e 05 no valor total de R$ 33.810,00 (trinta e três mil, 
oitocentos e dez reais); e JJ COMÉRCIO DE MATERIAIS, PRODUTOS 
E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA – EPP, para o item 01 no 
valor total de R$ 2.599,99 (dois mil, quinhentos e noventa e nove reais e 
noventa e nove centavos). 
 

II – DETERMINAR emissão das respectivas Notas de 
Empenho nos valores totais constantes nas propostas das licitantes 
vencedoras. 
 

Manaus, 03 de janeiro de 2017. 

 

 
 
 

(*) EXTRATO 
 
1. ESPÉCIE E DATA: Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 015/2015 – 
Acréscimo de Objeto, celebrado em 1º/06/2016. 
2. CONTRATANTES: A Prefeitura Municipal de Manaus por intermédio 
da Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA e a empresa IIN 
Tecnologias Ltda. 
3. OBJETO: Fica acrescido em R$ 1.307.790,60 (um milhão, trezentos e 
sete mil, setecentos e noventa reais e sessenta centavos), 
correspondentes a aproximadamente 14,77% (quatorze vírgula setenta e 
sete por cento) do valor original do Contrato nº 015/2015, a contar do dia 
02/06/2016, para atender a necessidade de aumento da prestação de 
serviços de monitoramento eletrônico e controle de acesso nas unidades 
elencadas nos anexos A e B do Termo de Referência, pertencentes à 
estrutura da SEMSA, acostado aos autos do processo 2016 1637 1687 
(folhas 17 a 21), de acordo com as seguintes especificações e 
quantitativos: TIPO BETA: Serviço nos Estabelecimentos: Custo 
Mensal de aluguel com manutenção e seguro por unid. (Beta) (2); 
Operações de Controle de Acesso e Sistemas de Segurança: 
Quantidade em horas (mensal) (4.548); Centro de Operações: 
Operações, Manutenção e Comunicações (Mensal) (2); Atendimento 
Emergencial – Localidades Monitoradas: Custo Mensal de Operação 
(Mão de Obra + Equipamentos) – equipe (s) 24 hrs (2); TIPO GAMA – 
Serviços nos estabelecimentos: Custo Mensal de aluguel com 
manutenção e seguro por unid. (Gama) (3); Centro de Operações: 
Operações, Manutenção e Comunicações (Mensal) (3); Atendimento 
Emergencial – Localidades Monitoradas: Custo Mensal de Operação 
(Mão de Obra + Equipamentos) – equipe (s) 24 hrs (3), na conformidade 
do Edital do Pregão Presencial Nº 218/2014 – SCLS/CML/PM, e dentro 
dos quantitativos e preços registrados na Ata de Registro de Preços Nº 
002/2015 – DIREP/SEMSA, para atender as necessidades de toda a 
infraestrutura da Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA, sendo 



 

Manaus, segunda-feira, 9 de janeiro de 2017 
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necessário somente R$ 1.198.810,80 (um milhão, cento e noventa e oito 
mil, oitocentos e dez reais e oitenta centavos), devido o segundo termo 
aditivo ter vigência até o dia 03/05/2017. 
4. VALOR: R$ 1.307.790,60 (um milhão, trezentos e sete mil, setecentos 
e noventa reais e sessenta centavos). 
5. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Nota de Empenho nº 2016NE01874, 
de 1º/06/2016, à conta da seguinte rubrica orçamentária 23900 
10.301.1025.2097.0000 02140011 33903977, no valor de R$ 77.230,80 
(setenta e sete mil, duzentos e trinta reais e oitenta centavos), 
2016NE01875, de 1º/06/2016, à conta da seguinte rubrica orçamentária 
23900 10.122.4002.2122.0000 01000000 33903977, no valor de 
R$ 81.013,50 (oitenta e um mil, treze reais e cinquenta centavos), 
ficando o saldo remanescente a ser empenhado posteriormente. 
6. PRAZO: O acréscimo de objeto do Contrato fica aditivado a partir do 
dia 02/06/2016. 
 
 

Manaus (AM), 1º de junho de 2016. 

 
 
(*) Republicação do Extrato publicado no DOM nº 3973, de 20/9/2016, página 14, 
inserindo-se alterações. 

 
 
 
 

SECRETARIA  MUNICIPAL  DE  EDUCAÇÃO 

 
 

PORTARIA Nº 0322/2016 – SEMED/GS 
 

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

 
Considerando o que consta no Decreto nº 2682, de 26 de 

dezembro de 2013, publicado no DOM nº 3319, de 26/12/2013 - Regime 
Interno da Secretaria Municipal de Educação, e dá outras providências. 

 
Considerando o que consta no processo 

2016/4114/4147/05170 de 10/08/2016. 
 

RESOLVE: 
 

DETERMINAR, que a servidora HELLEN RUBENS DE 
SOUZA, matrícula 121.351-2 B, responda pelas atribuições da Função 
de Confiança-FG3, constante na estrutura organizacional da Secretaria 
Municipal de Educação - SEMED, no período de 29/07/2016 a 
26/09/2016, com direito à percepção das vantagens inerentes ao 
exercício da Função, durante o impedimento da titular DINAZARDE DA 
SILVA GOMES, matrícula 079.369-8 A, por motivo de licença médica. 
 
 

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

Manaus, 21 de outubro de 2016. 
 

  



 

Manaus, segunda-feira, 9 de janeiro de 2017 
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SECRETARIA  MUNICIPAL  DO  TRABALHO, 
EMPREGO  E  DESENVOLVIMENTO 

 
 

PORTARIA N.º 001/2017-GABSEC-SEMTRAD 
 

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DO TRABALHO EMPREGO 
E DESENVOLVIMENTO, no exercício da competência que lhe confere o 
inciso II, do artigo 128, da Lei Orgânica do Município, combinado com o 
artigo 121, da lei 1.118, de 01.09.71, 
 

RESOLVE: 
 

ALTERAR a Escala de Férias do exercício de 2017, 
aprovada pela Portaria nº 023/2016-GABSEC-SEMTRAD, datada de 29 
de novembro de 2016, publicada no DOM nº 4026, de 15.12.2016 
 

MATRICULA NOME PROGRAMADA NOVO PERÍODO 

102.799-9 A Adão Silverio de Souza Janeiro/2017 Julho/2017 

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

 
Manaus, 03 de janeiro de 2017. 

 
 
 
 

PORTARIA N.º 002/2017-GABSEC-SEMTRAD 
 

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DO TRABALHO EMPREGO 
E DESENVOLVIMENTO, no exercício da competência que lhe confere o 
inciso II, do artigo 128, da Lei Orgânica do Município, combinado com o 
artigo 121, da lei 1.118, de 01.09.71, 
 

RESOLVE: 
 

ALTERAR o gozo de férias da servidora KELLY MACEDO 
MARQUES, Operador de Computador, matrícula nº 078.340-4 D, 
pertencente ao quadro de servidores efetivos da SEMTRAD, 
programadas para janeiro/2017, conforme Portaria nº 023/2016-
GABSEC-SEMTRAD, datada de 29 de novembro de 2016, publicada no 
DOM nº 4026, de 15.12.2016, para posterior usufruto, em razão de 
conveniência administrativa. 
 

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

Manaus, 03 de janeiro de 2017. 

 
 
 
 

SECRETARIA  MUNICIPAL  DE 
MEIO  AMBIENTE  E  SUSTENTABILIDADE 

 
 
BENCH MARK COMÉRCIO E SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA-ME torna 
público que recebeu da SEMMAS a LMO nº. 310/2014-2 sob o processo 
nº 2014.15848.15875.01340, que autoriza a atividade de Indústria 
Editorial e Gráfica, com a finalidade de Serviços de Pré-Impressão e 
Impressão de Material para outros usos, com validade de 12 meses, 
localizado na Rua São Paulo de Olivença nº 86, Galpão 01 - Bairro São 
Francisco, Manaus/AM. 
 
 



 

Manaus, segunda-feira, 9 de janeiro de 2017 
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FÁBRICA VIRROSAS LIMITADA, torna público que recebeu de 
SEMMAS a LMO n° 382/2014-2, sob o processo n° 
2014/15848/15875/01447, que autoriza a Atividade INDÚSTRIA 
PRODUTOS ALIMENTARES, com finalidade FABRICAÇÃO DE 
VINAGRES, com validade de 12 meses, sito na RUA PADRE 
AGOSTINHO CABALLERO MARTIN, N° 197 - BAIRRO COMPENSA I, 
Manaus - Amazonas. 
 
 
 
 
 
 
MARIA DE FÁTIMA DOS S. FREITAS, torna público que recebeu da 
SEMMAS a LMO nº318/2014-1 (1ª ALTERAÇÃO) sob o processo nº 
2014/15848/15875/01421, que autoriza a atividade SERVIÇO, com a 
finalidade FUNCIONAMENTO DO SISTEMA SONORO DO VEÍCULO M. 
BENZ/710 COR AZUL, PLACA NOU-4826, para a realização de 
PROPAGANDA VOLANTE, com vencimento em 24/06/2017, sito na 
área urbana de MANAUS, Manaus-Amazonas 
 
 
 
 
 
 

SECRETARIA  MUNICIPAL  DE  LIMPEZA  URBANA 

 
 

PORTARIA Nº. 001/2017-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, combinado com o inciso V, 
do artigo 46 do Decreto n. 1.589, de 25/06/93, com as alterações 
introduzidas pelos Decretos n. 3.383 de 02/07/96 e n. 3.822 de 20/06/97, 
 

CONSIDERANDO os artigos 236, 237 e 238 da Lei 
Municipal n. 1.118/1971, a qual dispõe sobre o Estatuto dos Servidores 
Públicos do Município de Manaus, e a necessidade de instauração de 
Sindicância para apurar possíveis irregularidades no serviço público 
municipal; 
 

CONSIDERANDO que é legítimo o direito ao contraditório 
e a ampla defesa, para verificar se houve culpa na ação e conduta dos 
servidores municipais no exercício de suas funções; 
 

RESOLVE: 
 

Designar os servidores estatutários RICARDO PAULAIN 
BASTOS, matrícula n. 118.718-0A, JEFFERSON PINHEIRO DE 
OLIVEIRA JUNIOR, matrícula n. 118.888-7A e LOUISE JAQUELINE 
PESSOA SIMOES, matrícula n. 118.356-7A, para sob a Presidência do 
primeiro, comporem a Comissão de Sindicância Administrativa, 
destinada a apurar os fatos relatados no processo administrativo 
2016/2287/2908/00504, determinando, ainda, prazo de 30 (trinta) dias, 
para cumprimento da Sindicância, a contar da data de instalação, 
podendo o prazo ser prorrogado nas hipóteses legalmente previstas. 
 

Os servidores ora designados ficam dispensados de suas 
atividades normais por meio expediente, para dedicação aos trabalhos 
relacionados a essa Sindicância. 

 
Cumpra-se. Registre-se e Publique-se. 

 
Manaus, 03 de Janeiro de 2017. 

 

 

INSTITUTO  MUNICIPAL  DE 
PLANEJAMENTO  URBANO 

 
 

PORTARIA Nº 001/2017-PRES/IMPLURB 
 

O VICE-PRESIDENTE, DO INSTITUTO MUNICIPAL DE 
PLANEJAMENTO URBANO – IMPLURB, no uso das atribuições legais, 
delegada pela Portaria nº. 031/2015-PRES/IMPLURB, 
 

CONSIDERANDO os autos do processo nº. 
2017.00796.00798.9.000042; 
 

RESOLVE: 
 

I – INSTAURAR Comissão de Sindicância, com o objetivo 
de apurar a materialidade e a autoria dos fatos relatados nos autos do 
processo acima citado, composta pelos senhores abaixo indicados: 
 

NOME FUNÇÃO 

Carlos Alexandre Rocha Lima PRESIDENTE 

Maria das Dores Bezerra de Abreu MEMBRO 

Maria Elizia da Silva Soares MEMBRO 

 
II – ESTABELECER o prazo de 30 (trinta) dias, para 

apresentação do relatório conclusivo, prorrogável por igual período e, 
sugestão das medidas punitivas que possam vir a ser necessárias. 
 

III – Esta Portaria entrará na data de publicação. 
 
 

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

Manaus, 03 de janeiro de 2017. 
 

 
 
 
 
 

SUPERINTENDÊNCIA  MUNICIPAL  DE 
TRANSPORTES  URBANOS 

 
 

RESENHA DE AUTORIZAÇÃO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS, 
CONFORME DECRETO Nº 0998, DE 02 DE JUNHO DE 2011 E SUAS 

ALTERAÇÕES. 
 

A SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES 
URBANOS/SUPERINTENDENTE autoriza a concessão de diárias ao 
servidor: 
 
Thiago Balbi de Souza Lima, Cargo: Superintendente, Matrícula: 12179, 
Destino: Brasília/DF, Período: 28 e 30/11/2016, nº diárias: 03, Objetivo: 
Continuidade da reunião no Ministério das Cidades, referente a 
Mobilidade Urbana. 
 
 

Manaus, 03 de dezembro de 2016 
 

 



 

Manaus, segunda-feira, 9 de janeiro de 2017 
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MANAUS PREVIDÊNCIA 

 
 

PORTARIA POR DELEGAÇÃO N.º 001/2017 
 

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 116/2016, que opina pela concessão do benefício de 
aposentadoria por tempo de contribuição a servidora abaixo identificada, 
subscrito pelo Analista Previdenciário da Manaus Previdência, 

 

CONSIDERANDO o Parecer Técnico nº 002/2017 – 
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 2016/4114/9648/00672, de 25.05.2016, 
resolve, 

 
APOSENTAR, nos termos do artigo 3º, da Emenda 

Constitucional nº 47/2005, c/c artigo 53-B, da Lei Municipal nº 870, de 
21.07.2005, a servidora MARIA DE FÁTIMA MOUZINHO, no cargo de 
Professor Nível Médio 20H 3-A, matrícula 009.649-0A, do Quadro de 
Pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED, com 
os proventos mensais de R$ 2.324,58 (dois mil, trezentos e vinte e 
quatro reais e cinquenta e oito centavos) discriminados na forma abaixo: 
 

Referência Fundamentação Valor 

Vencimento 20H 
Art. 1º, inciso I, da Lei nº 1.879, de 04.06.14, 

c/c Lei nº 2.135 de 10.06.16. 
R$ 2.324,58 

Total dos Proventos - R$ 2.324,58 

 
GABINETE DO DIRETOR-PRESIDENTE DA MANAUS 

PREVIDÊNCIA, em Manaus, 02 de janeiro de 2017. 

 
 
 

PORTARIA POR DELEGAÇÃO N.º 002/2017 
 

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 112/2016, que opina pela concessão do benefício de 
aposentadoria por tempo de contribuição a servidora abaixo identificada, 
subscrito pelo Analista Previdenciário da Manaus Previdência, 

 

CONSIDERANDO o Parecer Técnico nº 004/2017 – 
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 2016/4114/9648/01027, de 09.09.2016, 
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 SONIA DOS SANTOS BOTELHO, no cargo de 
Professor Nível Médio 20H 3-E, matrícula 009.684-9B, do Quadro de 
Pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED, com 
os proventos mensais de R$ 2.616,33 (dois mil, seiscentos e dezesseis 
reais e trinta e três centavos) discriminados na forma abaixo: 
 

Referência Fundamentação Valor 

Vencimento 20H 
Art. 1º, inciso I, da Lei nº 1.879, de 04.06.14, 

c/c Lei nº 2.135 de 10.06.16. 
R$ 2.616,33 

Total dos Proventos - R$ 2.616,33 

 
GABINETE DO DIRETOR-PRESIDENTE DA MANAUS 

PREVIDÊNCIA, em Manaus, 02 de janeiro de 2017. 

 
 

 
 
 

PORTARIA POR DELEGAÇÃO N.º 003/2017 
 

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 114/2016, que opina pela concessão do benefício de 
aposentadoria por tempo de contribuição a servidora abaixo identificada, 
subscrito pelo Analista Previdenciário da Manaus Previdência, 

 
CONSIDERANDO o Parecer Técnico nº 003/2017 – 

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 2016/4114/9648/01029, de 09.09.2016, 
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 EUGENIA MARIA DE LIMA ALENCAR, no 
cargo de Professor Nível Superior 20H 3-A, matrícula 062.484-5B, do 
Quadro de Pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 
SEMED, com os proventos mensais de R$ 2.324,58 (dois mil, trezentos 
e vinte e quatro reais e cinquenta e oito centavos) discriminados na 
forma abaixo: 
 

Referência Fundamentação Valor 

Vencimento 20H 
Art. 1º, inciso I, da Lei nº 1.879, de 04.06.14, 

c/c Lei nº 2.135 de 10.06.16. 
R$ 2.324,58 

Total dos Proventos - R$ 2.324,58 

 
GABINETE DO DIRETOR-PRESIDENTE DA MANAUS 

PREVIDÊNCIA, em Manaus, 02 de janeiro de 2017. 

 



 

Manaus, segunda-feira, 9 de janeiro de 2017 
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PORTARIA POR DELEGAÇÃO N.º 004/2017 
 

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 115/2016, que opina pela concessão do benefício de 
aposentadoria por tempo de contribuição a servidora abaixo identificada, 
subscrito pelo Analista Previdenciário da Manaus Previdência, 

 
CONSIDERANDO o Parecer Técnico nº 001/2017 – 

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 2016/4114/4239/01013, de 12/08/2016, 
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 FRANCISCA ASSIS FREITAS DE OLIVEIRA, no 
cargo de Professor Nível Médio 20H 3-C, matrícula 063.640-1A, do Quadro 
de Pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED, 
com os proventos mensais de R$ 2.466,14 (dois mil, quatrocentos e 
sessenta e seis reais e quatorze centavos) discriminados na forma abaixo: 
 

Referência Fundamentação Valor 

Vencimento 20H 
Art. 1º, inciso I, da Lei nº 1.879, de 04.06.14, 

c/c Lei nº 2.135 de 10.06.16. 
R$ 2.466,14 

Total dos Proventos - R$ 2.466,14 

 
GABINETE DO DIRETOR-PRESIDENTE DA MANAUS 

PREVIDÊNCIA, em Manaus, 02 de janeiro de 2017. 

 
 

 
 

 
PORTARIA POR DELEGAÇÃO N.º 005/2017 

 
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 105/2016, que opina pela concessão do benefício de 
aposentadoria compulsória ao servidor abaixo identificado, subscrito pelo 
Analista Previdenciário da Manaus Previdência, 

 
CONSIDERANDO o Parecer Técnico nº 005/2017 – 

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 2016/1637/9332, de 06.12.2016, resolve, 

 
APOSENTAR, a contar de 23.05.2015, nos termos do 

artigo 40, § 1º, II da Constituição Federal/1988, c/c o artigo 29 da Lei 
Municipal nº 870, de 21.07.2005, o servidor RONALDO CERVEIRA DE 
MACEDO, no cargo de Especialista em Saúde-Médico I-07, matrícula 
063.123-0A, do quadro de pessoal da Secretaria Municipal Saúde - 
SEMSA, com os proventos proporcionais mensais de R$ 4.205,69 
(quatro mil, duzentos e cinco reais e sessenta e nove centavos) 
discriminados na forma abaixo: 
 

Referência Fundamentação Valor 

Subsídio 
Art. 3º, inciso IX, da Lei nº 1.223, de 

26.03.2008, c/c Lei nº 1.979 de 20.05.2015. 
R$ 7.065,71 

Valor do Benefício Médio 

Artigo 40, § 3º da Constituição Federal, com 
redação dada pela EC nº 41/03, c/c artigo 1º 
da Lei Federal nº 10.887/04, artigo 55 da Lei 
Municipal nº 870, de 21.07.05, alterada pela 

Lei nº 1.197, de 31.12.2007. 

R$ 5.927,59 

Valor dos Proventos Proporcionais 

Na fração de 9.064/12.775, calculado sobre 
o valor do Benefício Médio, nos termos do § 
3º, do art. 40, da Constituição Federal/88, 

c/c art. 55 da Lei nº 870/05. 

R$ 4.205,69 

Total dos Proventos - R$ 4.205,69 

 
GABINETE DO DIRETOR-PRESIDENTE DA MANAUS 

PREVIDÊNCIA, em Manaus, 03 de janeiro de 2017. 
 

 
 
 
 
 

PORTARIA POR DELEGAÇÃO N.º 006/2017 
 

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 118/2016, 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 007/2017 – 

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 2016/4114/4147/01813, de 11.03.2016, 
resolve, 

 
APOSENTAR, nos termos do artigo 6º, da Emenda 

Constitucional nº 41/2003, c/c artigo 51, da Lei Municipal nº 870, de 
21.07.2005, a servidora MARIA ELSAMIR LEITE FERREIRA, no cargo 
de Professor Nível Médio 20H 6-A, matrícula 062.558-2B, do quadro de 
pessoal da Secretaria Municipal de Educação - SEMED, com os 
proventos mensais de R$ 4.324,40 (quatro mil, trezentos e vinte e quatro 
reais e quarenta centavos) discriminados na forma abaixo: 
 

Composição da 
Remuneração 

Fundamentação Legal Valor 

Vencimento 20H 
Art. 1º, inciso I, da Lei nº 1.879, de 04.06.14 c/c Lei 

nº 2.135, de 10.06.16. 
R$ 4.324,40 

Total dos Proventos - R$ 4.324,40 



 

Manaus, segunda-feira, 9 de janeiro de 2017 
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GABINETE DO DIRETOR-PRESIDENTE DA MANAUS 
PREVIDÊNCIA, em Manaus, 05 de janeiro de 2017. 
 

 
 
 

PORTARIA POR DELEGAÇÃO N.º 007/2017 
 

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 119/2016, 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 008/2017 – 
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 2016/4114/4147/06971, de 10.11.2016, 
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 DORACI QUEIROZ DA ROCHA, no cargo de 
Auxiliar de Serviços Gerais 6-B, matrícula 079.647-6A, do quadro de 
pessoal da Secretaria Municipal de Educação - SEMED, com os 
proventos mensais de R$ 2.343,75 (dois mil, trezentos e quarenta e três 
reais e setenta e cinco centavos) discriminados na forma abaixo: 
 

Composição da 
Remuneração 

Fundamentação Legal Valor 

Vencimento 
Lei nº 1.624, de 30.12.11 c/c Lei nº 2.135, de 

10.06.16. 
R$ 2.343,75 

Total dos Proventos - R$ 2.343,75 

 
GABINETE DO DIRETOR-PRESIDENTE DA MANAUS 

PREVIDÊNCIA, em Manaus, 05 de janeiro de 2017. 
 

 
 
 

PORTARIA N.º 001/2017-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, inciso 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 117/2016, subscrito pelo Analista Previdenciário da Manaus 
Previdência, e demais documentos que instruem os autos do processo 
nº 2016/17848/17894/01432, de 05.12.2016, 

 

CONSIDERANDO o Parecer Técnico n° 006/2017 – 
AUDIN/MANAUS PREVIDÊNCIA que conclui que o processo está de 
acordo com as normas de legalidade dos atos de admissão e de 
concessão da pensão, 

CONSIDERANDO o art. 201, § 2º da Constituição Federal, 
 

RESOLVE 
 

I - CONCEDER pensão previdenciária, a contar da data do 
falecimento, nos termos dos artigos 8º, inciso I, §§ 1º e 5º, 11, 27, inciso 
II, alínea “a”, 41, inciso I e 42, inciso I, todos da Lei Municipal nº 870, de 
21.07.2005,  em favor de AMELIA RODRIGUES XAVIER, na condição 
de companheira do servidor DJALMA RODRIGUES MOTTA, falecido 
em 15.11.2016, aposentado compulsoriamente com proventos 
proporcionais no cargo de Auxiliar de Serviços Municipais, matrícula 
098.198-2A, do quadro de pessoal da Secretaria Municipal de Limpeza e 
Serviços Públicos – SEMULSP. 

 
II – DETERMINAR que a pensão corresponda à 

importância de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais) na forma abaixo 
discriminada: 
 

Referência Fundamentação Valor 

Proventos-Lei nº 10.887 
Lei n° 286/95, c/c Lei n° 1.772, de 

30.09.2013. 
R$ 520,00 

Total dos Proventos - R$ 880,00 

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

 
Manaus, 04 de janeiro de 2017. 

 

 
 

 
 
 

ERRATA 
 

ERRATA da PORTARIA POR DELEGAÇÃO N.º 
191/2016, publicada no DOM de 22 de novembro de 2016, Edição 4011, 
página 30, que concedeu aposentadoria por invalidez à servidora MAISA 
MONTEIRO NUNES, no cargo de Professor Nível Médio 20 Horas 2-E, 
matrícula 079.929-7A, do quadro de pessoal da Secretaria Municipal 
de Educação – SEMED, com proventos mensais de R$ 2.127,31 (dois 
mil cento e vinte e sete reais e trinta e um centavos). 
 
ONDE SE LÊ: 
“matrícula 079.929 - 7A” 
 
LEIA-SE: 
“matrícula 079.297 - 7A” 
 
 

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

 

 
 

 
 
 

ERRATA 
 

ERRATA da PORTARIA POR DELEGAÇÃO N.º 
240/2016, publicada no DOM de 28 de dezembro de 2016, Edição 4034, 
página 55, que concedeu aposentadoria compulsória à servidora 
CACILDA LIMA DE ANDRADE, no cargo de Auxiliar de Serviços Gerais 
(Assistente em Saúde B-06), matrícula 081.185-8A, do quadro de 
pessoal da Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA, com proventos 
proporcionais mensais de R$ 1.067,52 (mil e sessenta e sete reais e 
cinquenta e dois centavos) discriminados na forma abaixo: 



 

Manaus, segunda-feira, 9 de janeiro de 2017 
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Referência Fundamentação Valor 

Valor da Remuneração Integral 
Art. 3º, inciso IX, da Lei nº 1.222, de 

26.03.2008, c/c Lei nº 1.979 de 20.05.2015. 
R$ 1.790,09 

Valor do Benefício Médio 

Artigo 40, § 3.º da Constituição Federal, 
com redação dada pela E.C n.º 41/03, c/c 

artigo 1º da Lei Federal nº 10.887/04, artigo 
55 da Lei Municipal n.º 870, de 21.07.05, 

alterada pela Lei n.º 1.197, de 31.12.2007. 

R$ 1.395,07 

Valor dos Proventos Proporcionais 

Na fração de 8.379/10.950, calculado sobre 
o valor do Benefício Médio, nos termos do § 
3º, do art. 40, da Constituição Federal/88 c/c 

art. 55 da Lei nº 870/05. 

R$1.067,52 

Total dos Proventos - R$ 1.067,52 

 
ONDE SE LÊ: 
“Valor da Remuneração Integral” 
 
LEIA-SE: 
“Subsídio” 
 

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

 

 
 
 
 
 

ERRATA 
 

ERRATA da PORTARIA POR DELEGAÇÃO N.º 
242/2016, publicada no DOM de 28 de dezembro de 2016, Edição 4034, 
página 55, que concedeu aposentadoria por tempo de contribuição à 
servidora MARIA FELICIA DE NAZARÉ CARDOSO PAULAIN, no cargo 
de Professor Nível Superior 20H 1-G, matrícula 050.349-5A, do quadro 
de pessoal da Secretaria Municipal de Educação – SEMED, com 
proventos mensais de R$ 1.835,03 (mil, oitocentos e trinta e cinco reais 
e três centavos). 
 
ONDE SE LÊ: 
“MARIA FELICIA DE NAZARÉ CARDOSO PAULAIN” 
 
LEIA-SE: 
“MARIA FELICIA DE NAZARE TEIXEIRA CARDOSO” 
 

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

 
 
 
 

ERRATA 
 

ERRATA da PORTARIA POR DELEGAÇÃO N.º 
246/2016, publicada no DOM de 02 de janeiro de 2017, Edição 4036, 
página 10, que concedeu aposentadoria por tempo de contribuição à 
servidora VANIA MARIA BERNARDINO DA SILVA, no cargo de 
Professor Nível Médio 20H 3-C, matrícula 012.813-9B, do quadro de 
pessoal da Secretaria Municipal de Educação – SEMED, com 
proventos mensais de R$ 2.466,15 (dois mil, quatrocentos e sessenta e 
seis reais e quinze centavos). 
 
ONDE SE LÊ: 
“VANIA MARIA BERNARDINO DA SILVA” 
 
LEIA-SE: 
“VANIA MARIA DA SILVA E SILVA” 
 

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

 

FUNDAÇÃO  MUNICIPAL  DE  CULTURA, 
TURISMO  E  EVENTOS 

 
 

PORTARIA Nº 01/2017 – MANAUSCULT 

 
Designa servidor para exercer a função de 
Gestor dos Termos de Colaboração, a serem 
celebrados com as Organizações da 
Sociedade Civil-OSCs, nos termos 
estabelecidos no Edital de Chamamento 
Público nº 01/2017, de acordo com as 
determinações contidas na Lei 13.019/2014, 
alterada pela Lei nº 13.204/2015 e Decreto nº 
8.726 de 27 de abril de 2016. 

 
O DIRETOR PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL 

DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS – MANAUSCULT, no exercício 
da competência que lhe confere o inciso II, artigo 128 c/c inciso IV do 
artigo 86 da Lei Orgânica do Município de Manaus, Decreto de 
31/07/2013, Lei Delegada nº 25 de 31/07/2013, Lei nº 1.927 de 2014 e 
Decreto de 06/01/2017, resolve: 

 
CONSIDERANDO as determinações contidas na Lei 

13.019/2014, alterada pela Lei nº 13.204/2015 e Decreto nº 8.726 de 27 
de abril de 2016, quanto a necessidade de nomeação de Gestor que tem 
suas obrigações atribuída no artigo 61 da Lei  nº  13.019/2014; 

 
CONSIDERANDO que as principais atribuições do Gestor 

dos termos de Colaboração a serem celebrados com as Organizações 
da Sociedade Civil-OSCs, são os previsto no artigo 61 da Lei nº 
13.019/2014, in fine: 

 
I - acompanhar e fiscalizar a execução da parceria; 
 
II - informar ao seu superior hierárquico a existência de 

fatos que comprometam ou possam comprometer as atividades ou 
metas da parceria e de indícios de irregularidades na gestão dos 
recursos, bem como as providências adotadas ou que serão adotadas 
para sanar os problemas detectados; 

 
III - emitir parecer técnico conclusivo de análise da 

prestação de contas final, levando em consideração o conteúdo do 
relatório técnico de monitoramento e avaliação de que trata o art. 59; 
(Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015); 

 
IV - disponibilizar materiais e equipamentos tecnológicos 

necessários às atividades de monitoramento e avaliação. 
 

RESOLVE: 
 

Designar a Servidora JAQUELINE DE FREITAS 
FIGUEIREDO, matrícula 123.415-3D, como Gestora Titular e 
VANDERLÉA MIRANDA DE OLIVEIRA, matrícula nº 129.344-3A, como 
Gestora substituta. 
 

As atividades desempenhadas pelas servidoras, não serão 
remuneradas, sendo as mesmas consideradas de relevante interesse 
público. 
 

Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura. 
 
 

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

Manaus, 09 de Janeiro de 2017. 
 

 



 

Manaus, segunda-feira, 9 de janeiro de 2017 
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PORTARIA Nº 02/2017 – MANAUSCULT 
 

Designa os membros para comporem a 
Comissão de Seleção que tem como 
finalidade: Avaliar, processar, julgar e 
homologar as propostas apresentadas pelas 
Organizações da Sociedade Civil-OSCs, nos 
termos estabelecidos no Edital de 
Chamamento Público nº 01/2017, de acordo 
com as determinações contidas na Lei 
13.019/2014, alterada pela Lei nº 
13.204/2015 e Decreto nº 8.726 de 27 de 
abril de 2016. 

 
O DIRETOR PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL 

DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS – MANAUSCULT, no exercício 
da competência que lhe confere o inciso II, artigo 128 c/c inciso IV do 
artigo 86 da Lei Orgânica do Município de Manaus, Decreto de 
31/07/2013, Lei Delegada nº 25 de 31/07/2013, Lei nº 1.927 de 2014 e 
Decreto de 06/01/2017, resolve: 
 

CONSIDERANDO as determinações contidas na Lei 
13.019/2014, alterada pela Lei nº 13.204/2015 e Decreto nº 8.726 de 27 
de abril de 2016; 
 

CONSIDERANDO a necessidade de nomeação dos 
membros que irão compor a Comissão de Seleção. 
 

RESOLVE: 
 

Art. 1º - Designar os seguintes membros: 
 
Elwis E. Batista de Sousa: Matrícula nº 124.857- 0 D - Servidor da 
MANAUSCULT (Presidente) 

Rosalva de Araújo Teixeira: Matrícula nº 080.104 - 6 C - Servidora da 
MANAUSCULT (Membro) 
Gerson Albano de Souza: Representante da Sociedade Civil (Membro) 

 
Art. 2º - A Comissão não será remunerada, sendo os 

serviços prestados de relevante interesse público. 
 

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

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

Manaus, 09 de Janeiro de 2017. 

 
 
 
 

PORTARIA Nº 03/2017 – MANAUSCULT 
 

Designa os membros para comporem a 
Comissão de monitoramento e avaliação 
que tem como finalidade: Monitorar e avaliar 
as parcerias celebradas com Organizações 
da Sociedade Civil-OSCs, mediante Termo 
de Colaboração, oriundos do Edital de 
Chamamento Público nº 01/2017, de acordo 
com as determinações contidas na Lei 
13.019/2014, alterada pela Lei nº 
13.204/2015 e Decreto nº 8.726 de 27 de 
abril de 2016. 

 
O DIRETOR PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL 

DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS – MANAUSCULT, no exercício 
da competência que lhe confere o inciso II, artigo 128 c/c inciso IV do 
artigo 86 da Lei Orgânica do Município de Manaus, Decreto de 
31/07/2013, Lei Delegada nº 25 de 31/07/2013, Lei nº 1.927 de 2014 e 
Decreto de 06/01/2017, resolve: 

CONSIDERANDO as determinações contidas na Lei 
13.019/2014, alterada pela Lei nº 13.204/2015 e Decreto nº 8.726 de 27 
de abril de 2016; 
 

CONSIDERANDO a necessidade de nomeação dos 
membros que irão compor a Comissão de Monitoramento e 
Avaliação. 
 

RESOLVE: 
 

Art. 1º. Designar os seguintes membros: 
 
Vanessa Carneiro de Souza: Matrícula nº 125.618-1 B (Presidente) 

Wanderson Said Negreiros: Matrícula nº 113.826-0 F (Membro) 
Francisco Costa de Souza: Matrícula nº 080.527-0 B (Membro) 

 
Art. 2º. A Comissão não será remunerada, sendo os 

serviços prestados de relevante interesse público. 
 

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

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

Manaus, 09 de Janeiro de 2017. 

 
 
 
 

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N. 01/2017 – MANAUSCULT 
 

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 
2014/2017 e suas alterações posteriores, torna público o presente Edital 
de Chamamento Público visando 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 2017”. 
 
1. DO OBJETO 
1.1. O termo de colaboração terá 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 2017. 

1.2. Objetivos específicos da parceria: 
1.2.1. Identificar as escolas de samba de Manaus que estão 

aptas a participar do Desfile Oficial do Carnaval de Manaus 
como integrantes de uma das seguintes categorias, 
observado o quantitativo abaixo, o resultado do carnaval 
de 2016 ou decisão judicial, se houver: 
1.2.1.1. Categoria 1: Grupo Especial: limitando-se a 08 

(oito) escolas; 
1.2.1.2. Categoria 2: Escolas de Samba do Grupos “A”: 

limitando-se a 07 (sete) escolas; 
1.2.1.3. Categoria 3: Escolas de Samba do Grupos “B”: 

limitando-se a 06 (seis) escolas; 
1.2.1.4. Categoria 4: Escolas de Samba do Grupos “C”: 

limitando-se a 05 (cinco) escolas; 
1.3. Promover o desenvolvimento local, de maneira inclusiva e 

sustentável, através da valorização da diversidade cultural e 
preservação e valorização do patrimônio cultural brasileiro e 
amazonense. 

1.4. Os recursos a serem transferidos através da parceria a ser celebrada, 
para o desfile oficial das Escolas de Samba de Manaus serão 
destinadas exclusivamente para as agremiações carnavalescas que 
atenderem todas as exigências estabelecidas neste edital. 
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2. JUSTIFICATIVA 
2.1. Na Cultura o Carnaval é muito mais do que um simples festejo, ou 

um feriado. Ele constitui uma das peças que compõem a 
identidade brasileira, sendo esta entendida como tudo aquilo que 
nos diferencia dos estrangeiros. É através da diferença com 
relação ao outro que a ideia de unidade da nação se constrói. 
Assim, o carnaval compõe um elemento de diferenciação com 
relação ao outro, servindo como uma marca do ‘ser brasileiro’, a 
imagem de povo alegre, descontraído e sensual tem grande 
relação com os festejos carnavalescos. Desta forma, o Carnaval 
configura-se como evento integrante do Calendário Oficial de 
Eventos do Município, pois é o período mais importante do ano na 
cidade de Manaus e evento cultural de maior tradição e expressão 
no País, promovendo a integração entre as comunidades, 
proporcionando à população momentos de lazer e bem-estar. O 
que nos leva a conclusão de que o Município deve investir em 
cultuar e valorizar a sua importância para a sociedade como um 
todo, apoiando a realização de um espetáculo Carnavalesco com 
participação de Escolas de Samba do Município e com isso 
permitindo a toda sociedade participar dessa importante 
manifestação da nossa cultura, exercendo os direitos culturais 
assegurados pelo art. 215 da Constituição Federal. 

 
3. DOS PARTICIPANTES 
3.1. A participação neste processo implica a aceitação plena e 

irrevogável das normas deste Edital. 
3.2. Poderão participar deste Edital as organizações da sociedade civil 

(OSCs), assim consideradas aquelas definidas pelo art. 2º, inciso 
I, alíneas “a” da Lei nº 13.019, de 2014 (com redação dada pela 
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) a entidade privada sem fins lucrativos que não distribua 
entre os seus sócios ou associados, conselheiros, diretores, 
empregados, doadores ou terceiros eventuais resultados, sobras, 
excedentes operacionais, brutos ou líquidos, dividendos, isenções 
de qualquer natureza, participações ou parcelas do seu 
patrimônio, auferidos mediante o exercício de suas atividades, e 
que os aplique integralmente na consecução do respectivo objeto 
social, de forma imediata ou por meio da constituição de fundo 
patrimonial ou fundo de reserva. 

3.3. OSCs sediadas em Manaus que se constituam enquanto 
entidades participantes do carnaval oficial de Manaus através do 
Desfile Oficial das Escolas de Samba de Manaus, conforme 
regulamento oficial do grupo ao qual pertencem e resultado oficial 
do desfile do Carnaval 2016. 

 
4. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NO CHAMAMENTO 

PÚBLICO 
4.1. As organizações da sociedade civil (OSCs) interessadas em 

estabelecer a parceria, nos termos do presente Ato, deverão 
apresentar suas respectivas propostas em envelope fechado e 
com identificação da instituição proponente e meios de contato, 
com a inscrição “Proposta – Edital de Chamamento Público nº 
01/2017 - MANAUSCULT”, a serem entregues no Protocolo da 
Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos-
MANAUSCULT, no prazo definido no item 15 deste edital, no 
horário das 08:00 as 14:00, situado a Avenida André Araújo, N. 
2767 - Aleixo, e contendo, no mínimo: 
4.1.1. Ofício de requerimento contendo a proposta de parceria 

com a respectiva justificativa; 
4.1.2. Plano de Trabalho, baseado nos parâmetros da 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; 

4.1.3. Cópia do estatuto registrado e suas alterações, 
acompanhada de Cópia da Certidão de Registro do 
Estatuto Social e suas alterações no Cartório de Registro 
de Títulos e Documentos; 

4.1.4. Cópia da ata de eleição da atual diretoria, devidamente 
registrada em cartório; 

4.1.5. Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional da 
Pessoa Jurídica - CNPJ, emitido no sítio eletrônico oficial 
da Secretaria da Receita Federal do Brasil, para 
demonstrar que a organização da sociedade civil existe há, 
no mínimo, um ano com cadastro ativo; 

4.1.6. Conta bancária em banco oficial federal (Caixa Econômica 
Federal ou Banco do Brasil), específica para 
movimentação dos valores de repasse por parte da 
MANAUSCULT; 

4.1.7. Ficha Técnica do Desfile/Evento de 2017, com indicação 
da temática, local, trajeto, data e horário do(s) desfile(s), 
número aproximado de componentes e de músicos 
participantes; 

4.1.8. Cópia do Regulamento da Categoria a que pertence no 
Desfile Oficial das Escolas de Samba; 

4.1.9. Comprovantes de experiência prévia na realização do 
objeto da parceria ou de objeto de natureza semelhante 
de, no mínimo, um ano de capacidade técnica e 
operacional, podendo ser admitidos, sem prejuízo de 
outros: 
4.1.9.1. Instrumentos de parceria firmados com órgãos e 

entidades da administração pública, organismos 
internacionais, empresas ou outras organizações 
da sociedade civil; 

4.1.9.2. Relatórios de atividades com comprovação das 
ações desenvolvidas; 

4.1.9.3. Publicações, pesquisas e outras formas de 
produção de conhecimento realizadas pela 
organização da sociedade civil ou a respeito dela; 

4.1.9.4. Currículos profissionais de integrantes da 
organização da sociedade civil, sejam dirigentes, 
conselheiros, associados, cooperados, 
empregados, entre outros; 

4.1.9.5. Declarações de experiência prévia e de capacidade 
técnica no desenvolvimento de atividades ou 
projetos relacionados ao objeto da parceria ou de 
natureza semelhante, emitidas por órgãos públicos, 
instituições de ensino, redes, organizações da 
sociedade civil, movimentos sociais, empresas 
públicas ou privadas, conselhos, comissões ou 
comitês de políticas públicas; ou 

4.1.9.6. Prêmios de relevância recebidos no País ou no 
exterior pela organização da sociedade civil; 

4.1.10. Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários 
Federais e à Dívida Ativa da União e Previdenciária; 

4.1.11. Certidão Negativa da Fazenda Estadual; 
4.1.12. Certidão Negativa da Fazenda Municipal; 
4.1.13. Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia do 

Tempo de Serviço - CRF/FGTS; 
4.1.14. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT; 
4.1.15. Relação nominal atualizada dos dirigentes da organização 

da sociedade civil, conforme o estatuto, com endereço, 
telefone, endereço de correio eletrônico, número e órgão 
expedidor da carteira de identidade e número de registro 
no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF de cada um deles; 

4.1.16. Cópia de documento que comprove que a organização da 
sociedade civil funciona no endereço por ela declarado, 
como conta de consumo ou contrato de locação; 

4.1.17. Declaração de Ciência e Concordância, de que está ciente 
e concorda com as disposições previstas neste Edital e 
seus anexos, bem como que se responsabilizam pela 
veracidade e legitimidade das informações e documentos 
apresentados durante o processo de seleção, sob pena de 
eliminação; 

4.1.18. Declaração do representante legal da organização da 
sociedade civil com informação de que a organização e 
seus dirigentes não incorrem em quaisquer das vedações 
previstas no art. 39 da Lei nº 13.019, de 2014, as quais 
deverão estar descritas no documento; 

4.1.19. Declaração do representante legal da organização da 
sociedade civil sobre a existência de instalações e outras 
condições materiais da organização ou sobre a previsão de 
contratar ou adquirir com recursos da parceria; 

4.1.20. Declaração de que: 
4.1.20.1. Não há, em seu quadro de dirigentes membros de 

Poder ou do Ministério Público ou dirigente de 
órgão ou entidade da administração pública federal; 
e cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, 
colateral ou por afinidade, até o segundo grau, das 
pessoas mencionadas na alínea “a” deste inciso; 
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4.1.20.2. Não contratará, para prestação de serviços, 
servidor ou empregado público, inclusive aquele 
que exerça cargo em comissão ou função de 
confiança, de órgão ou entidade da administração 
pública federal celebrante, ou seu cônjuge, 
companheiro ou parente em linha reta, colateral 
ou por afinidade, até o segundo grau, ressalvadas 
as hipóteses previstas em lei específica e na lei 
de diretrizes orçamentárias; e 

4.1.20.3. Não serão remunerados, a qualquer título, com os 
recursos repassados: 

4.1.20.3.1. Membro de Poder ou do Ministério Público ou dirigente 
de órgão ou entidade da administração pública federal; 

4.1.20.3.2. Servidor ou empregado público, inclusive aquele que 
exerça cargo em comissão ou função de confiança, de 
órgão ou entidade da administração pública federal 
celebrante, ou seu cônjuge, companheiro ou parente 
em linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo 
grau, ressalvadas as hipóteses previstas em lei 
específica e na lei de diretrizes orçamentárias; 

4.1.20.3.3. Pessoas naturais condenadas pela prática de crimes 
contra a administração pública ou contra o patrimônio 
público, de crimes eleitorais para os quais a lei comine 
pena privativa de liberdade, e de crimes de lavagem ou 
ocultação de bens, direitos e valores. 

4.2. O Plano de Trabalho exigido no item 4.1.2. deverá atender, no 
mínimo, os seguintes requisitos: 
4.2.1. Descrição do objeto com a respectiva justificativa para 

realização do evento ou da ação; 
4.2.2. Público alvo; 
4.2.3. Período de execução; 
4.2.4. Identificação do objeto contemplando contribuições do 

evento ou ação para o aperfeiçoamento da fiscalização 
e/ou da valorização profissional; 

4.2.5. Justificativa; 
4.2.6. Resultados esperados; 
4.2.7. Valor solicitado com estimativas de custos gerais para 

realização do evento ou da ação, que devem ser 
estimados através da apresentação de 03 (três) 
orçamentos; 

4.2.8. Identificação do responsável pelo Plano de Trabalho ou 
pela ação. 

4.3. A organização da sociedade civil deverá comunicar alterações em 
seus atos societários e em seu quadro de dirigentes, quando 
houver. 

4.4. Após o prazo limite para apresentação das propostas, nenhuma 
outra será recebida, assim como não serão aceitos adendos ou 
esclarecimentos que não forem explícita e formalmente solicitados 
pela administração pública municipal. 

4.5. Cada OSC poderá apresentar apenas uma proposta. Caso venha 
a apresentar mais de uma proposta dentro do prazo, será 
considerada apenas a última proposta enviada para análise. 

 
5. DAS VEDAÇÕES 
5.1. Ficará impedida de celebrar qualquer modalidade de parceria 

prevista nesta Lei a organização da sociedade civil que: 
5.1.1. Não esteja regularmente constituída ou, se estrangeira, 

não esteja autorizada a funcionar no território nacional; 
5.1.2. Esteja omissa no dever de prestar contas de parceria 

anteriormente celebrada; 
5.1.3. Tenha como dirigente membro de Poder ou do Ministério 

Público, ou dirigente de órgão ou entidade da 
administração pública da mesma esfera governamental na 
qual será celebrado o termo de colaboração ou de 
fomento, estendendo-se a vedação aos respectivos 
cônjuges ou companheiros, bem como parentes em linha 
reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau; 
(Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015); 

5.1.4. Tenha tido as contas rejeitadas pela administração pública 
nos últimos cinco anos, exceto se: 
5.1.4.1. For sanada a irregularidade que motivou a 

rejeição e/ou quitados os débitos eventualmente 
imputados; (Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015); 

5.1.4.2. For reconsiderada ou revista a decisão pela 
rejeição; (Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015); 

5.1.4.3. A apreciação das contas estiver pendente de 
decisão sobre recurso com efeito suspensivo; 
(Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015); 

5.1.5. Tenha sido punida com uma das seguintes sanções, pelo 
período que durar a penalidade: 
5.1.5.1. Suspensão de participação em licitação e 

impedimento de contratar com a administração; 
5.1.5.2. Declaração de inidoneidade para licitar ou 

contratar com a administração pública; 
5.1.6. Tenha tido contas de parceria julgadas irregulares ou rejeitadas 

por Tribunal de Contas de qualquer esfera da Federação, em 
decisão irrecorrível, nos últimos 8 (oito) anos; 

5.1.7. Tenha entre seus dirigentes pessoa: 
5.1.7.1. Cujas contas relativas a parcerias tenham sido 

julgadas irregulares ou rejeitadas por Tribunal ou 
Conselho de Contas de qualquer esfera da 
Federação, em decisão irrecorrível, nos últimos 8 
(oito) anos; 

5.1.7.2. Julgada responsável por falta grave e inabilitada 
para o exercício de cargo em comissão ou função 
de confiança, enquanto durar a inabilitação; 

5.1.7.3. Considerada responsável por ato de improbidade, 
enquanto durarem os prazos estabelecidos nos 
incisos I, II e III do art. 12 da Lei no 8.429, de 2 de 
junho de 1992. 

 
6. COMISSÃO DE SELEÇÃO 
6.1. A Comissão de Seleção é o órgão colegiado destinado a avaliar, 

processar e julgar o presente chamamento público, tendo sido 
constituída na forma da Portaria N. 002/2017 – MANAUSCULT, 
nos termos estabelecidos pela lei 13.204, de 14 de dezembro de 
2015, no Decreto nº 8.726, de 27 de abril de 2016. 

6.2. Para subsidiar seus trabalhos, a Comissão de Seleção poderá 
solicitar assessoramento técnico de especialista que não seja 
membro desse colegiado. 

6.3. A Comissão de Seleção poderá realizar, a qualquer tempo, diligências 
para verificar a autenticidade das informações e dos documentos 
apresentados pelas entidades concorrentes ou para esclarecer 
dúvidas e omissões. Em qualquer situação, devem ser observados os 
princípios da isonomia, da impessoalidade e da transparência. 

 
7. SELEÇÃO DAS PROPOSTAS 
7.1. A Comissão de Seleção analisará as propostas apresentadas 

pelas OSCs concorrentes. A análise e o julgamento de cada 
proposta serão realizados pela Comissão de Seleção, que terá 
total independência técnica para exercer seu julgamento. 

7.2. A Comissão de Seleção terá o prazo estabelecido no item 15 
deste edital para conclusão do julgamento das propostas e 
divulgação do resultado preliminar do processo de seleção. 

7.3. As propostas deverão conter informações que atendem aos 
critérios de julgamento estabelecidos na tabela abaixo: 

 
Critérios de 
Julgamento 

Metodologia de Pontuação 
Pontuação 

Máxima por Item 

(A) Informações sobre ações a serem 
executadas, metas a serem atingidas, 
indicadores que aferirão o 
cumprimento das metas e prazos 
para a execução das ações e para o 
cumprimento das metas. 

- Grau pleno de atendimento (4,0 pontos) 
- Grau satisfatório de atendimento (2,0 
pontos) 
- O não atendimento ou o atendimento 
insatisfatório (0,0). 

4,0 

(B) Adequação da proposta aos 
objetivos da política, do plano, do 
programa ou da ação em que se 
insere a parceria. 

- Grau pleno de adequação (2,0) 
- Grau satisfatório de adequação (1,0) 
- O não atendimento ou o atendimento 
insatisfatório do requisito de adequação 
(0,0). 

2,0 

(C) Descrição da realidade objeto da 
parceria e do nexo entre essa 
realidade e a atividade ou projeto 
proposto. 

- Grau pleno da descrição (1,0) 
- Grau satisfatório da descrição (0,5) 
- O não atendimento ou o atendimento 
insatisfatório (0,0). 

1,0 

(D) Adequação da proposta ao valor 
de referência constante do Edital, 
com menção expressa ao valor global 
da proposta. 

- O valor global proposto é, pelo menos, 
10% (dez por cento) mais baixo do que o 
valor de referência (1,0); 
- O valor global proposto é igual ou até 10% 
(dez por cento), exclusive, mais baixo do 
que o valor de referência (0,5); 
- O valor global proposto é superior ao valor 
de referência (0,0). 

1,0 

(E) Capacidade técnico-operacional 
da instituição proponente, por meio 
de experiência comprovada no 
portfólio de realizações na gestão de 
atividades ou projetos relacionados 
ao objeto da parceria ou de natureza 
semelhante. 

- Grau pleno de capacidade técnico-
operacional (2,0). 
- Grau satisfatório de capacidade técnico-
operacional (1,0). 
- O não atendimento ou o atendimento 
insatisfatório do requisito de capacidade 
técnico-operacional (0,0). 

2,0 

Pontuação Máxima Global 10,0 
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7.4. Serão eliminadas aquelas propostas: 
7.4.1. Cuja pontuação total for inferior a 6,0 (seis) pontos; 
7.4.2. Que recebam nota “zero” nos critérios de julgamento (A), 

(B), (C) ou (E); ou ainda que não contenham, no mínimo, 
as seguintes informações: a descrição da realidade objeto 
da parceria e o nexo com a atividade ou o projeto proposto; 
as ações a serem executadas, as metas a serem atingidas 
e os indicadores que aferirão o cumprimento das metas; os 
prazos para a execução das ações e para o cumprimento 
das metas; e o valor global proposto (art. 16, §2º, incisos I 
a IV, do Decreto nº 8.726, de 2016); 

7.4.3. Que estejam em desacordo com o Edital (art. 16, §2º, do 
Decreto nº 8.726, de 2016); 

7.4.4. Com valor incompatível com o objeto da parceria, a ser 
avaliado pela Comissão de Seleção à luz da estimativa 
realizada na forma do §8º do art. 9º do Decreto nº 8.726, 
de 2016, e de eventuais diligências complementares, que 
ateste a inviabilidade econômica e financeira da proposta, 
inclusive à luz do orçamento disponível; 

7.4.5. Que apresentem informações falsas, parciais ou inidôneas. 
7.5. A administração pública divulgará o resultado preliminar do 

processo de seleção Diário Oficial do Município, na página do sítio 
oficial MANAUSCULT na internet e redes sociais. 

7.6. A fase recursal ocorrerá após a divulgação do resultado preliminar 
do processo de seleção, conforme tabela do item 15 deste edital. 

7.7. Havendo recursos, a Comissão de Seleção os analisará, podendo 
reconsiderar ou não sua decisão. Em caso de não provimento, 
seguirá para o superior hierárquico. 

7.8. Após o julgamento dos recursos ou o transcurso do prazo sem 
interposição de recurso, a MANAUSCULT deverá homologar e 
divulgar, no seu sítio eletrônico oficial, redes sociais e no Diário 
Oficial do Município, as decisões recursais proferidas e o resultado 
definitivo do processo de seleção. 

 
8. DOS VALORES DOS PROJETOS E DOS RECURSOS 

FINANCEIROS 
8.1. Os créditos orçamentários necessários ao custeio de despesas 

relativas ao presente Edital são provenientes da funcional 
programática 13.392.1112.4100 – 335039 – 100. 

8.2. Os recursos destinados à execução das parcerias de que tratam 
este Edital são provenientes do orçamento da MANAUSCULT, por 
meio do Programa 1112, através da ação orçamentária “Apoio ao 
Carnaval Oficial de Manaus”. 

8.3. O valor total de recursos disponibilizados será de R$ 1.537.995,00 
(um milhão, quinhentos e trinta e sete mil, novecentos e noventa e 
cinco reais) no exercício de 2017. 

8.4. Os valores de referência para a realização do objeto do termo de 
colaboração são de: 
8.4.1. Categoria 1 - Grupo Especial: até R$ 99.582,00 por Escola 

de Samba, sendo o grupo composto por oito agremiações, 
totalizando até 796.656,00; 

8.4.2. Categoria 2 - Escolas de Samba do Grupo “A”: até 
R$ 60.856,00 por Escola de Samba, sendo o grupo 
composto por sete agremiações, totalizando até 425.992,00; 

8.4.3. Categoria 3 - Escolas de Samba do Grupo “B”: até 
R$ 38.727,00 por Escola de Samba, sendo o grupo 
composto por seis agremiações, totalizando até 232.362,00; 

8.4.4. Categoria 4 - Escolas de Samba do Grupo “C”: até 
R$ 16.597,00 por Escola de Samba, sendo o grupo 
composto por cinco agremiações, totalizando até 82.985,00. 

8.5. As liberações de recursos obedecerão ao cronograma de 
desembolso, que guardará consonância com as metas da 
parceria, observado o disposto no art. 48 da Lei nº 13.019, de 
2014, e nos arts. 33 e 34 do Decreto nº 8.726, de 2016. 

8.6. Os recursos serão depositados em conta específica, isenta de 
tarifa bancária, em instituição financeira pública. Os recursos 
deverão ser obrigatoriamente aplicados em cadernetas de 
poupança, fundo de aplicação financeira de curto prazo ou 
operação de mercado aberto lastreada em títulos da dívida 
pública, enquanto não empregados na sua finalidade. 

8.7. Nas contratações e na realização de despesas e pagamentos em 
geral efetuados com recursos da parceria, a OSC deverá observar o 
instrumento de parceria e a legislação regente, em especial o 
disposto nos incisos XIX e XX do art. 42, nos arts. 45 e 46 da Lei nº 
13.019, de 2014, e nos arts. 35 a 42 do Decreto nº 8.726, de 2016. 

8.8. Todos os recursos da parceria deverão ser utilizados para 
satisfação de seu objeto, sendo admitidas, as despesas previstas 
e aprovadas no plano de trabalho, observando o disposto no art. 
46 da Lei nº 13.019, de 2014. 

8.9. É vedado remunerar, a qualquer título, com recursos vinculados à 
parceria, servidor ou empregado público, inclusive aquele que 
exerça cargo em comissão ou função de confiança, de órgão ou 
entidade da administração pública municipal celebrante, ou seu 
cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por 
afinidade, até o segundo grau, ressalvadas as hipóteses previstas 
em lei específica ou na Lei de Diretrizes Orçamentárias do 
Município. 

8.10. Eventuais saldos financeiros remanescentes dos recursos 
públicos transferidos, inclusive os provenientes das receitas 
obtidas das aplicações financeiras realizadas, serão devolvidos à 
administração pública municipal por ocasião da conclusão, 
denúncia, rescisão ou extinção da parceria, nos termos do art. 52 
da Lei nº 13.019, de 2014. 

 
9. DA CONTRAPARTIDA 
9.1. Não será exigida contrapartida financeira ou em bens e serviços 

economicamente mensuráveis em razão do enquadramento 
previsto no artigo 35, parágrafo 1º da lei 13.204, de 14 de 
dezembro de 2015, e no artigo 12, parágrafo único do Decreto nº 
8.726, de 27 de abril de 2016. 

9.2. Faz-se necessária a menção à Prefeitura Municipal de Manaus e 
MANAUSCULT, que deverá ser inserida em todas as peças de 
divulgação, inclusive nos releases distribuídos a imprensa, 
entrevistas concedidas pela equipe do projeto, de forma 
padronizada previamente estabelecida e da seguinte forma: 
9.2.1. Logomarca da Prefeitura Municipal de Manaus / 

MANAUSCULT sob a chancela “Apoio”, “Apoio cultural” ou 
“Patrocínio” nos produtos e peças de divulgação; 

9.2.2. Logomarcas de demais Empresas e Instituições 
apoiadoras poderão ter seu respectivo crédito sob as 
mesmas chancelas supracitadas, permitindo-se a fixação 
de suas logomarcas; 

9.2.3. Citação da Prefeitura Municipal de Manaus / 
MANAUSCULT na locução antes do evento; 

9.2.4. As logomarcas estão disponíveis no site da 
MANAUSCULT. 

 
10. DA CELEBRAÇÃO 
10.1. A fase de celebração observará as seguintes etapas até a 

assinatura do instrumento de parceria: 
10.1.1. Existência de disponibilidade orçamentária; 
10.1.2. Aprovação da proposta e do Plano de Trabalho, através de 

pareceres técnicos e jurídico; 
10.1.3. Homologação e posterior assinatura do termo de 

colaboração. 
10.2. O termo de colaboração será celebrado de acordo com a 

disponibilidade orçamentária e financeira, respeitado o interesse 
público e desde que caracterizadas a oportunidade e conveniência 
administrativas. A seleção de propostas não obriga a 
administração pública a firmar o instrumento de parceria com 
quaisquer dos proponentes, os quais não têm direito subjetivo ao 
repasse financeiro. 

 
11. DO TERMO DE COLABORAÇÃO 
11.1. As parcerias serão formalizadas mediante a celebração de termo 

de colaboração, que conterá as cláusulas essenciais previstas no 
artigo 42 da 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. 

11.2. A minuta do termo de colaboração a ser celebrado consta como 
anexo deste Edital. 

 
12. DO GESTOR DO TERMO 
12.1. Agente público responsável pela gestão de parceria celebrada por 

meio de termo de colaboração, designado pela Portaria N. 
003/2017 – MANAUSCULT, nos termos estabelecidos pela lei 
13.204, de 14 de dezembro de 2015, e no Decreto nº 8.726, de 27 
de abril de 2016, com poderes de controle e fiscalização. 

12.2. São obrigações do gestor: 
12.2.1. Acompanhar e fiscalizar a execução da parceria; 
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12.2.2. Informar ao seu superior hierárquico a existência de fatos 
que comprometam ou possam comprometer as atividades ou 
metas da parceria e de indícios de irregularidades na gestão 
dos recursos, bem como as providências adotadas ou que 
serão adotadas para sanar os problemas detectados; 

12.2.3. Emitir parecer técnico conclusivo de análise da prestação 
de contas final, levando em consideração o conteúdo do 
relatório técnico de monitoramento e avaliação de que trata 
o art. 59 da lei 13.204, de 14 de dezembro de 2015; 

12.2.4. Disponibilizar materiais e equipamentos tecnológicos 
necessários às atividades de monitoramento e avaliação. 

 
13. DO MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO 
13.1. A comissão de monitoramento e avaliação, constituída na forma da 

Portaria N. 003/2017 – MANAUSCULT, nos termos estabelecidos 
pela lei 13.204, de 14 de dezembro de 2015, e no Decreto nº 8.726, 
de 27 de abril de 2016, é a instância administrativa colegiada 
responsável pelo monitoramento do conjunto de parcerias, pela 
proposta de aprimoramento dos procedimentos, pela padronização 
de objetos, custos e indicadores e pela produção de entendimentos 
voltados à priorização do controle de resultados, sendo de sua 
competência a avaliação e a homologação dos relatórios técnicos de 
monitoramento e avaliação. 

13.2. A comissão de monitoramento e avaliação poderá solicitar 
assessoramento técnico de especialista que não seja membro 
desse colegiado para subsidiar seus trabalhos. 

13.3. As ações de monitoramento e avaliação terão caráter preventivo e 
saneador, objetivando a gestão adequada e regular das parcerias. 

13.4. As ações de monitoramento e avaliação poderão utilizar 
ferramentas tecnológicas de verificação do alcance de resultados, 
incluídas as redes sociais na internet, aplicativos e outros 
mecanismos de tecnologia da informação. 

13.5. A MANAUSCULT deverá realizar visita técnica in loco para 
subsidiar o monitoramento da parceria, nas hipóteses em que esta 
for essencial para verificação do cumprimento do objeto da 
parceria e do alcance das metas. 

13.6. Sem prejuízo do Monitoramento e Avaliação, poderão ser 
realizadas eventuais auditorias pelos controles interno e externo, 
no âmbito da fiscalização preventiva. 

 
14. DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 
14.1. A prestação de contas terá o objetivo de demonstrar e verificar 

resultados e deverá conter elementos que permitam avaliar a 
execução do objeto e o alcance das metas. 

14.2. Para fins de prestação de contas final, a organização da 
sociedade civil deverá apresentar relatório de execução final do 
objeto, no prazo de até trinta dias, contado do término da 
execução da parceria, conforme estabelecido no instrumento de 
parceria, prorrogável por até quinze dias, mediante justificativa e 
solicitação prévia da organização da sociedade civil, que conterá: 
14.2.1. A demonstração do alcance das metas referentes ao 

período de que trata a prestação de contas; 
14.2.2. A descrição das ações desenvolvidas para o cumprimento 

do objeto; 
14.2.3. Os documentos de comprovação do cumprimento do objeto, 

como listas de presença, fotos, vídeos, entre outros. 
14.3. O relatório de execução final do objeto deverá, ainda, fornecer 

elementos para avaliação: 
14.3.1. Dos impactos econômicos ou sociais das ações 

desenvolvidas; 
14.3.2. Do grau de satisfação do público-alvo, que poderá ser 

indicado por meio de pesquisa de satisfação, declaração 
de entidade pública ou privada local e declaração do 
conselho de política pública setorial, entre outros; e 

14.3.3. Da possibilidade de sustentabilidade das ações após a 
conclusão do objeto. 

14.4. Relatório Final de Execução Financeira, no prazo de até sessenta 
dias, contados de sua notificação, conforme estabelecido no 
instrumento de parceria, prorrogável por até quinze dias, mediante 
justificativa e solicitação prévia da organização da sociedade civil, 
que deverá conter: 
14.4.1. Relação das receitas e despesas realizadas, inclusive 

rendimentos financeiros, que possibilitem a comprovação 
da observância do plano de trabalho e sua vinculação com 
a execução do objeto; 

14.4.2. Comprovante da devolução do saldo remanescente da 
conta bancária específica, quando houver; 

14.4.3. Extrato da conta bancária específica; 
14.4.4. Memória de cálculo do rateio das despesas, quando for o 

caso; 
14.4.5. Relação de bens adquiridos, produzidos ou transformados, 

quando houver; e 
14.4.6. Cópia simples das notas e dos comprovantes fiscais ou 

recibos, inclusive holerites, com data do documento, valor, 
dados da organização da sociedade civil e do fornecedor e 
indicação do produto ou serviço, contendo dados da 
organização da sociedade civil e número do instrumento da 
parceria. 

14.5. A organização da sociedade civil deverá apresentar justificativa na 
hipótese de não cumprimento do alcance das metas. 

14.6. Quando a organização da sociedade civil não comprovar o 
alcance das metas ou quando houver evidência de existência de 
ato irregular, a administração pública municipal exigirá a 
apresentação de relatório de execução financeira, conforme 
previsto nos artigos 56 e 57 do Decreto nº 8.726, de 27 de abril de 
2016. 

14.7. As organizações da sociedade civil deverão manter a guarda dos 
documentos originais relativos à execução das parcerias pelo 
prazo de dez anos, contado do dia útil subsequente ao da 
apresentação da prestação de contas ou do decurso do prazo 
para a apresentação da prestação de contas. 

14.8. O prazo de análise da prestação de contas final pela 
administração pública constará no termo de colaboração e será de 
até cento e cinquenta dias, contado da data de recebimento do 
Relatório Final de Execução do Objeto. Este prazo poderá ser 
prorrogado, justificadamente, por igual período, não podendo 
exceder o limite de trezentos dias. 

14.9. Toda a documentação referente à Prestação de Contas deverá ser 
apresentada com identificação da instituição responsável pela 
execução do termo no Protocolo da Fundação Municipal de 
Cultura, Turismo e Eventos-MANAUSCULT, nos prazos definidos 
neste edital, no horário das 08:00 as 14:00, situado a Avenida 
André Araújo, N. 2767 - Aleixo 

 

15. DOS PRAZOS 
ETAPA DESCRIÇÃO DA ETAPA DATAS 

1 Publicação do Edital de Chamamento Público. 09/01/2017 

2 Envio das propostas pelas OSCs. 09/01/2017 a 08/02/2017 

3 Impugnação do Edital 
05 (cinco) dias contados da 
publicação do edital 

4 
Etapa competitiva de avaliação das propostas pela 
Comissão de Seleção. 

08/02/2017 

5 Divulgação do resultado preliminar. 09/02/2017 

6 Interposição de recursos contra o resultado preliminar. 
05 (cinco) dias contados da 
divulgação do resultado 
preliminar. 

 

16. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
16.1. É recomendável a leitura integral da legislação referenciada neste 

edital, não podendo a OSC ou seu dirigente alegar, futuramente, 
que não a conhece, seja para deixar de cumpri-la, seja para evitar 
as sanções cabíveis. 

16.2. Fica eleito o foro da Justiça da cidade de Manaus - Amazonas, 
para dirimir eventuais questões decorrentes deste Edital, quando 
não esclarecidas por via administrativa. 

16.3. É de exclusiva responsabilidade do proponente os compromissos e 
encargos de natureza trabalhista, previdenciária, fiscal, comercial, 
bancária, intelectual (direito autoral, inclusive os conexos, e 
propriedade industrial), bem como quaisquer outros resultantes da 
contratação objetivada nesta chamada pública, ficando a 
MANAUSCULT isenta de qualquer responsabilidade dessa índole. 

16.4. É de exclusiva responsabilidade do convenente os compromissos e 
encargos de natureza trabalhista, previdenciária, fiscal, comercial, 
bancária, intelectual (direito autoral, inclusive os conexos, e 
propriedade industrial), bem como quaisquer outros resultantes da 
contratação objetivada nesta chamada pública, ficando a 
MANAUSCULT isenta de qualquer responsabilidade dessa índole. 

16.5. Todo e qualquer ônus por questões de direitos autorais recairão, 
exclusivamente, sobre o responsável pelo projeto. O proponente 
se obriga a obter todas as autorizações necessárias, inclusive no 
que se refere aos direitos autorais, junto aos respectivos autores 
de todas as obras intelectuais utilizadas no projeto, dos herdeiros 
legais das mesmas, ou eventuais cessionários, na forma da Lei nº 
9.610/98. 
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16.6. A presente chamada pública poderá ser revogada ou anulada, no 
todo ou em parte, a qualquer tempo, por motivo de interesse 
público ou exigência legal, sem que isso implique direito a 
indenização ou a reclamação de qualquer natureza. 

16.7. Os casos omissos e as situações não previstas na presente 
chamada pública serão resolvidos pela MANAUSCULT. 

16.8. Esclarecimentos acerca do conteúdo desta chamada pública 
poderão ser obtidos através dos telefones (92)3215-3447 e (92) 
3215-3120. 

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

 
Manaus, 09 de janeiro de 2017. 

 
 

 
 

ANEXO 1 – MINUTA TERMO DE COLABORAÇÃO 
 

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº xxxx QUE 
ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE 
MANAUS POR INTERMÉDIO DA 
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA, 
TURISMO E EVENTOS – MANAUSCULT E 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
(ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL) 

 
O MUNICÍPIO DE MANAUS, por intermédio da FUNDAÇÃO MUNICIPAL 
DE CULTURA, TUIRSMO E EVENTOS – MANAUSCULT, inscrita no 
CNPJ sob nº ____, com sede _____, doravante denominada 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, neste ato representada pelo 
seu Diretor Presidente ___________________, e a 
_______________ (organização da sociedade civil), inscrita no 
CNPJ sob  nº. _____, com sede______, doravante denominada(o)  
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, representada pelo(a) (cargo do 
representante legal da organização da sociedade civil, seguido da 
respectiva qualificação), resolvem celebrar o presente termo de 
colaboração, regendo-se pelo disposto na Lei Delegada Municipal nº 
25/2013, Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000, nas 
correspondentes Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária 
Anual, na Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014, consoante o 
processo administrativo nº 2017/16508/15597/00003 e mediante as 
cláusulas e condições seguintes: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
1.1 - O presente termo de colaboração, decorrente de chamamento 
público nº 01/2017, tem 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 2017, 
conforme detalhado no Plano de Trabalho apresentado”. 
1.2 - Não poderão ser destinados recursos para atender a despesas 
vedadas pela respectiva Lei de Diretrizes Orçamentárias. 
1.3 - É vedada a execução de atividades que tenham por objeto, 
envolvam ou incluam, direta ou indiretamente: 
I - delegação das funções de regulação, de fiscalização, do exercício do 
poder de polícia ou de outras atividades exclusivas do Município; 
II - prestação de serviços ou de atividades cujo destinatário seja o 
aparelho administrativo do Município. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES 
2.1 - São obrigações dos Partícipes: 
I - DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL: 
a) fornecer manuais específicos de prestação de contas às organizações 
da sociedade civil por ocasião da celebração das parcerias, informando 
previamente e publicando em meios oficiais de comunicação às referidas 
organizações eventuais alterações no seu conteúdo; 
b) emitir relatório técnico de monitoramento e avaliação da parceria e o 
submeter à comissão de monitoramento e avaliação designada, que o 
homologará, independentemente da obrigatoriedade de apresentação da 
prestação de contas devida pela organização da sociedade civil; 

c) liberar os recursos por meio de transferência eletrônica e em 
obediência ao cronograma de desembolso, que guardará consonância 
com as metas, fases ou etapas de execução do objeto do termo de 
colaboração ou termo de fomento; 
d) promover o monitoramento e a avaliação do cumprimento do objeto 
da parceria; 
e) designar gestor de parceria, e na hipótese de o gestor da parceria 
deixar de ser agente público ou ser lotado em outro órgão ou entidade, o 
administrador público deverá designar novo gestor, assumindo, 
enquanto isso não ocorrer, todas as obrigações do gestor, com as 
respectivas responsabilidades; 

 
f) viabilizar o acompanhamento pela internet dos processos de liberação 
de recursos; 
g) manter, em seu sítio oficial na internet, a relação das parcerias 
celebradas e dos respectivos planos de trabalho, até cento e oitenta dias 
após o respectivo encerramento; 
h) divulgar pela internet os meios de representação sobre a aplicação 
irregular dos recursos envolvidos na parceria; 
i) instaurar tomada de contas antes do término da parceria, ante a 
constatação de evidências de irregularidades na execução do objeto da 
parceria. 
II – DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: 
a) manter escrituração contábil regular; 
b) prestar contas dos recursos recebidos por meio deste termo de 
colaboração; 
c) divulgar na internet e em locais visíveis de suas sedes sociais e dos 
estabelecimentos em que exerça suas ações todas as parcerias 
celebradas com o poder público, contendo, no mínimo, as informações 
requeridas no parágrafo único, do artigo 11, da Lei Federal nº 
13.019/2014; 
d) manter e movimentar os recursos na conta bancária específica, 
observado o disposto no artigo 51, da Lei Federal nº 13.019/2014; 
e) dar livre acesso dos servidores dos órgãos ou das entidades públicas 
repassadoras dos recursos, do controle interno e do Tribunal de Contas 
correspondentes aos processos, aos documentos, às informações 
referentes aos instrumentos de transferências regulamentados pela Lei 
nº 13.019/2014, bem como aos locais de execução do objeto; 
f) responder exclusivamente pelo gerenciamento administrativo e 
financeiro dos recursos recebidos, inclusive no que diz respeito às 
despesas de custeio, de investimento e de pessoal; 
g) responder exclusivamente pelo pagamento dos encargos trabalhistas, 
previdenciários, fiscais e comerciais relacionados à execução do objeto 
previsto no termo de colaboração ou de fomento, não implicando 
responsabilidade solidária ou subsidiária da administração pública a 
inadimplência da organização da sociedade civil em relação ao referido 
pagamento, os ônus incidentes sobre o objeto da parceria ou os danos 
decorrentes de restrição à sua execução; 
h) disponibilizar ao cidadão, na sua página na internet ou, na falta desta, 
em sua sede, consulta ao extrato deste termo de colaboração, contendo, 
pelo menos, o objeto, a finalidade e o detalhamento da aplicação dos 
recursos; 
i) inserir a logo da Prefeitura de Manaus e da MANAUSCULT em todo 
material de divulgação, promoção e produtos resultantes e veiculações 
nas mídias, conforme o previsto no Edital nº 01/2017 – MANAUSCULT; 
j) responsabilizar-se pelas despesas relativas aos direitos autorais, nos 
termos da Lei Federal 9.610/98, bem como demais taxas incidentes 
sobre a execução ou apresentação do projeto constante no plano de 
trabalho a ser executado; 
k) o (a) partícipe contemplado comprometem-se a respeitar as condições 
de acessibilidade previstas nos termos do Artigo 46 do Decreto nº 3.298, 
de 20 de dezembro de 1999, referentes à acessibilidade de portadores 
de necessidades especiais; 
l) o (a) partícipe é responsável pelo descarte e limpeza, tanto na parte 
interna como na parte externa do Centro de Convenções de Manaus – 
Sambódromo, no que tange às alegorias, fantasias e carros do desfile, 
no prazo máximo de 20 (vinte) dias do término do evento, o não 
cumprimento acarretará as sanções previstas em lei, ficando inclusive 
impedidos de celebrar novos termos de colaboração com a 
Administração Pública. 

 
CLÁUSULA TERCEIRA – DOS RECURSOS FINANCEIROS 
3.1 - O montante total de recursos a serem empregados na execução do 
objeto do presente Termo de Colaboração é de R$ ___________ (por 
extenso). 
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3.2 – A administração pública municipal transferirá, para execução do 
presente termo de colaboração, recursos no valor de R$ ___________ 
(por extenso), correndo a despesa à conta da dotação orçamentária 
_______________, UG _________, Gestão ___________, conforme 
discriminação abaixo: 
Fonte: ___________ ED: ___________ - R$ ___________ 
 
CLÁUSULA QUARTA – DA CONTRAPARTIDA 
4.1 - Com fundamento no parágrafo primeiro, do artigo 35, da Lei 
Federal nº 13.019/2014, e parágrafo único, artigo 12, do Decreto Federal 
nº 8.726/2016, não será exigida contrapartida financeira ou em bens e 
serviços economicamente mensuráveis. 
 
CLÁUSULA QUINTA – DA TRANSFERÊNCIA E APLICAÇÃO DOS 
RECURSOS 
5.1 - A administração pública municipal transferirá os recursos em favor 
da organização da sociedade civil, conforme o cronograma de 
desembolso contido no plano de trabalho, mediante transferência 
eletrônica sujeita à identificação do beneficiário final e à obrigatoriedade 
de depósito em sua conta bancária específica vinculada a este 
instrumento. 
5.2 - É obrigatória a aplicação dos recursos deste Termo de 
Colaboração, enquanto não utilizados, em caderneta de poupança de 
instituição financeira oficial, se a previsão do seu uso for igual ou 
superior a um mês; ou em fundo de aplicação financeira de curto prazo, 
ou operação de mercado aberto lastreada em título da dívida pública 
federal, quando sua utilização estiver prevista para prazos menores. 
5.3 - Os rendimentos das aplicações financeiras serão, obrigatoriamente, 
aplicados no objeto do termo de colaboração ou da transferência, 
estando sujeitos às mesmas condições de prestação de contas exigidos 
para os recursos transferidos. 
5.4 – A organização da sociedade civil deverá observar na realização de 
gastos para a execução do objeto do presente termo o estabelecido no 
plano de trabalho. 
5.5 - As parcelas dos recursos transferidos no âmbito da parceria não 
serão liberadas e ficarão retidas nos seguintes casos: 
I - quando houver evidências de irregularidade na aplicação de parcela 
recebida; 
II - quando constatado desvio de finalidade na aplicação dos recursos  
ou o inadimplemento da organização da sociedade civil em  
relação a obrigações estabelecidas no termo de colaboração ou de 
fomento; 
III- quando a organização da sociedade civil deixar de adotar sem 
justificativa suficiente as medidas saneadoras apontadas pela 
administração pública ou pelos órgãos de controle interno ou externo. 
5.7 - Por ocasião da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção da 
parceria, os saldos financeiros remanescentes, inclusive os provenientes 
das receitas obtidas das aplicações financeiras realizadas, serão 
devolvidos à administração pública no prazo improrrogável de  trinta 
dias, sob pena de imediata instauração de tomada de contas especial do 
responsável, providenciada pela autoridade competente da 
administração pública. 
 
CLÁUSULA SEXTA – DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS 
6.1 – O presente termo de colaboração deverá ser executado fielmente 
pelos partícipes, de acordo com as cláusulas pactuadas e as normas de 
regência, respondendo cada uma pelas consequências de sua 
inexecução total ou parcial. 
6.2 - Fica expressamente vedada a utilização dos recursos transferidos, 
sob pena de nulidade do ato e responsabilidade do agente ou 
representante da organização da sociedade civil, para: 
I - realização de despesas a título de taxa de administração, de gerência 
ou similar; 
II - finalidade diversa da estabelecida neste instrumento, ainda que em 
caráter de emergência; 
III - realização de despesas em data anterior ou posterior à sua vigência; 
IV - realização de despesas com taxas bancárias, com multas, juros ou 
correção monetária, inclusive, referentes a pagamentos ou 
recolhimentos fora dos prazos; 
V - realização de despesas com publicidade, salvo as de caráter 
educativo, informativo ou de orientação social, das quais não constem 
nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de 
autoridades ou servidores públicos; e 
VI - repasses como contribuições, auxílios ou subvenções às instituições 
privadas com fins lucrativos; 

VII - pagar, a qualquer título, servidor ou empregado público com 
recursos vinculados à parceria, salvo nas hipóteses previstas em lei 
específica e na lei de diretrizes orçamentárias. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DA VIGÊNCIA 
7.1 – O presente Termo de Colaboração vigerá a partir da data da 
assinatura, conforme prazo previsto no anexo Plano de Trabalho de 60 
(sessenta) dias para a consecução de seu objeto. 
7.2 – Sempre que necessário, mediante proposta da organização da 
sociedade civil devidamente justificada e formulada, no mínimo, 30 
(trinta) dias antes do seu término, e após o cumprimento das demais 
exigências legais e regulamentares, serão admitidas prorrogações do 
prazo de vigência do presente Termo de Colaboração. 
7.3 – Caso haja atraso na liberação dos recursos financeiros, a 
administração pública municipal promoverá a prorrogação do prazo de 
vigência do presente termo de colaboração, independentemente de 
proposta da organização da sociedade civil, limitado o prazo de 
prorrogação ao exato período do atraso verificado. 
7.4 – Toda e qualquer prorrogação, inclusive a referida no item anterior, 
deverá ser formalizada por termo aditivo, a ser celebrado pelos 
partícipes antes do término da vigência do Termo de Colaboração ou da 
última dilação de prazo, sendo expressamente vedada a celebração de 
termo aditivo com atribuição de vigência ou efeitos financeiros 
retroativos. 
 
CLÁUSULA OITAVA – DO MONITORAMENTO, DO 
ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO. 
8.1 - O relatório técnico a que se refere o artigo 59, da Lei Federal nº 
13.019/2014, sem prejuízo de outros elementos, deverá conter: 
I - descrição sumária das atividades e metas estabelecidas; 
II - análise das atividades realizadas, do cumprimento das metas e do 
impacto do benefício social obtido em razão da execução do objeto até o 
período, com base nos indicadores estabelecidos e aprovados no plano 
de trabalho; 
IlI - valores efetivamente  transferidos  pela administração  pública; 
IV - análise dos documentos comprobatórios das despesas 
apresentados pela organização da sociedade civil na prestação  
de contas, quando não for comprovado o alcance das metas e 
resultados estabelecidos no respectivo termo de colaboração ou de 
fomento; 
V - análise de eventuais auditorias realizadas pelos controles interno e 
externo, no âmbito da fiscalização preventiva, bem como de suas 
conclusões e das medidas que tomaram em decorrência dessas 
auditorias. 
8.2 - Na hipótese de inexecução por culpa exclusiva da organização da 
sociedade civil, a administração pública poderá, exclusivamente para 
assegurar o atendimento de serviços essenciais à população, por ato 
próprio e independentemente de autorização judicial, a fim de realizar ou 
manter a execução das metas ou atividades pactuadas: 
I - retomar os bens públicos em poder da organização da sociedade civil 
parceira, qualquer que tenha sido a modalidade ou título que concedeu 
direitos de uso de tais bens; 
II - assumir a responsabilidade pela execução do restante do objeto 
previsto no plano de trabalho, no caso de paralisação, de modo a evitar 
sua descontinuidade, devendo ser considerado na prestação de contas o 
que foi executado pela organização da sociedade civil até o momento 
em que a administração assumiu essas responsabilidades. 
 
CLÁUSULA NONA – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 
9.1 - A prestação de contas relativa à execução do termo de colaboração 
dar-se-á mediante a análise dos documentos previstos no plano de 
trabalho, bem como relatório de execução do objeto, elaborado pela 
organização da sociedade civil, contendo as atividades ou projetos 
desenvolvidos para o cumprimento do objeto e o comparativo de metas 
propostas com os resultados alcançados. 
9.2 - O relatório de execução final do objeto conterá: 
9.1.2 - A demonstração do alcance das metas referentes ao período de 
que trata a prestação de contas; 
9.1.3 - A descrição das ações desenvolvidas para o cumprimento do 
objeto; 
9.1.4 - Os documentos de comprovação do cumprimento do objeto, 
como listas de presença, fotos, vídeos, entre outros. 
9.1.5 - O relatório de execução final do objeto deverá, ainda, fornecer 
elementos para avaliação: 
9.1.6 - Dos impactos econômicos ou sociais das ações desenvolvidas; 
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9.1.7 - Do grau de satisfação do público-alvo, que poderá ser indicado 
por meio de pesquisa de satisfação, declaração de entidade pública ou 
privada local e declaração do conselho de política pública setorial, entre 
outros; e 
9.1.8 - Da possibilidade de sustentabilidade das ações após a conclusão 
do objeto. 
§ 2.º A organização da sociedade civil prestará contas da boa e regular 
aplicação dos recursos recebidos no prazo de até 30 dias a partir do 
término da vigência da parceria. 
9.2 - Quando a organização da sociedade civil não comprovar o alcance 
das metas ou quando houver evidência de existência de ato irregular, a 
administração pública municipal exigirá a apresentação de relatório de 
execução financeira, conforme previsto nos artigos 56 e 57 do Decreto 
nº 8.726, de 27 de abril de 2016. 
9.2.1 - O Relatório Final de Execução Financeira deverá ser apresentado 
no prazo de até sessenta dias, contados de sua notificação, prorrogável 
por até quinze dias, mediante justificativa e solicitação prévia da 
organização da sociedade civil, que deverá conter: 
9.2.2 - Relação das receitas e despesas realizadas, inclusive 
rendimentos financeiros, que possibilitem a comprovação da observância 
do plano de trabalho e sua vinculação com a execução do objeto; 
9.2.3 - Comprovante da devolução do saldo remanescente da conta 
bancária específica, quando houver; 
9.2.4 - Extrato da conta bancária específica; 
9.2.5 - Memória de cálculo do rateio das despesas, quando for o caso; 
9.2.6 - Relação de bens adquiridos, produzidos ou transformados, 
quando houver; e 
9.2.7 - Cópia simples das notas e dos comprovantes fiscais ou recibos, 
inclusive holerites, com data do documento, valor, dados da organização 
da sociedade civil e do fornecedor e indicação do produto ou serviço, 
contendo dados da organização da sociedade civil e número do 
instrumento da parceria. 
9.3 - A administração pública municipal considerará ainda em sua 
análise os seguintes relatórios elaborados internamente, quando houver: 
I - relatório da visita técnica in loco realizada durante a execução da parceria; 
II - relatório técnico de monitoramento e avaliação, homologado pela 
comissão de monitoramento e avaliação designada, sobre a 
conformidade do cumprimento do objeto e os resultados alcançados 
durante a execução do termo de colaboração ou de fomento. 
9.4 - Os pareceres técnicos do gestor acerca da prestação de contas, de 
que trata o artigo 67, da Lei Federal nº 13.019/2014, deverão conter 
análise de eficácia e de efetividade das ações quanto: 
I - os resultados já alcançados e seus benefícios; 
II - os impactos econômicos ou sociais; 
III - o grau de satisfação do público-alvo; 
IV - a possibilidade de sustentabilidade das ações após a conclusão do 
objeto pactuado. 
9.5 - A manifestação conclusiva sobre a prestação de contas pela 
administração pública observará os prazos previstos na Lei Federal nº 
13.019/2014, devendo concluir, alternativamente, pela: 
I - aprovação da prestação de contas; 
II - aprovação da prestação de contas com ressalvas; ou 
III - rejeição da prestação de contas e determinação de imediata 
instauração de tomada de contas especial. 
9.6 - Constatada irregularidade ou omissão na prestação de contas, será 
concedido prazo para a organização da sociedade civil sanar a 
irregularidade ou cumprir a obrigação. 
§ 1º O prazo referido no caput é limitado a 45 (quarenta e cinco) dias por 
notificação, prorrogável, no máximo, por igual período, dentro do prazo 
que a administração pública possui para analisar e decidir sobre a 
prestação de contas e comprovação de resultados. 
§ 2º Transcorrido o prazo para saneamento da irregularidade ou da omissão, 
não havendo o saneamento, a autoridade administrativa competente, sob 
pena de responsabilidade solidária, deve adotar as providências para 
apuração dos fatos, identificação dos responsáveis, quantificação do dano e 
obtenção do ressarcimento, nos termos da legislação vigente. 
9.7 - A administração pública apreciará a prestação final de contas 
apresentada, no prazo de até cento e cinquenta dias, contado da data de 
seu recebimento ou do cumprimento de diligência por ela determinada, 
prorrogável justificadamente por igual período. 
Parágrafo único. O transcurso do prazo definido nos termos 
do caput sem que as contas tenham sido apreciadas: 
I - não significa impossibilidade de apreciação em data posterior ou 
vedação a que se adotem medidas saneadoras, punitivas ou destinadas 
a ressarcir danos que possam ter sido causados aos cofres públicos; 

II - nos casos em que não for constatado dolo da organização da 
sociedade civil ou de seus prepostos, sem prejuízo da atualização 
monetária, impede a incidência de juros de mora sobre débitos 
eventualmente apurados, no período entre o final do prazo referido neste 
parágrafo e a data em que foi ultimada a apreciação pela administração 
pública. 
9.8 - As prestações de contas serão avaliadas: 
I - regulares, quando expressarem, de forma clara e objetiva, o 
cumprimento dos objetivos e metas estabelecidos no plano de trabalho; 
II - regulares com ressalva, quando evidenciarem impropriedade ou 
qualquer outra falta de natureza formal que não resulte em dano ao 
erário; 
IlI - irregulares, quando comprovada qualquer das seguintes 
circunstâncias: 
a) omissão no dever de prestar contas; 
b) descumprimento injustificado dos objetivos e metas estabelecidos no 
plano de trabalho; 
c) dano ao erário decorrente de ato de gestão ilegítimo ou 
antieconômico; 
d) desfalque ou desvio de dinheiro, bens ou valores públicos. 
9.9 - O administrador público responde pela decisão sobre a aprovação 
da prestação de contas ou por omissão em relação à análise de seu 
conteúdo, levando em consideração, no primeiro caso, os pareceres 
técnico, financeiro e jurídico, sendo permitida delegação a autoridades 
diretamente subordinadas, vedada a subdelegação. 
9.10 - Quando a prestação de contas for avaliada como irregular, após 
exaurida a fase recursal, se mantida a decisão, a organização da 
sociedade civil poderá solicitar autorização para que o ressarcimento ao 
erário seja promovido por meio de ações compensatórias de interesse 
público, mediante a apresentação de novo plano de trabalho, conforme o 
objeto descrito no termo de colaboração ou de fomento e a área de 
atuação da organização, cuja mensuração econômica será feita a partir 
do plano de trabalho original, desde que não tenha havido dolo ou fraude 
e não seja o caso de restituição integral dos recursos. 
9.11 - Durante o prazo de 10 (dez) anos, contado do dia útil subsequente 
ao da prestação de contas, a organização da sociedade civil deve 
manter em seu arquivo os documentos originais que compõem a 
prestação de contas. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DAS ALTERAÇÕES 
10.1 – A presente parceria poderá ser alterada a qualquer tempo, 
mediante assinatura de termo aditivo, devendo a solicitação ser 
encaminhada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias em relação à 
data de término de sua vigência. 
10.2 - Não é permitida a celebração de aditamento deste Termo de 
Colaboração com alteração da natureza do objeto. 
10.3 – As alterações, com exceção das que tenham por finalidade 
meramente prorrogar o prazo de vigência do ajuste, deverão ser 
previamente submetidas à Procuradoria Jurídica da Fundação, a qual 
deverão os autos ser encaminhados em prazo hábil para análise e 
parecer. 
10.4 – É obrigatório o aditamento do presente instrumento, quando se 
fizer necessária a efetivação de alterações que tenham por objetivo a 
mudança de valor, das metas, do prazo de vigência ou a utilização de 
recursos remanescentes do saldo do Termo de Colaboração. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS RESPONSABILIZAÇÕES E 
DAS SANÇÕES 
11.1 - Pela execução da parceria em desacordo com o plano de trabalho 
e com as normas da Lei Federal nº 13.019/2014, e da legislação 
específica, a administração pública poderá, garantida a prévia defesa, 
aplicar à organização da sociedade civil parceira as seguintes sanções: 
I - advertência; 
II - suspensão temporária da participação em chamamento público e 
impedimento de celebrar parceria ou contrato com órgãos e entidades da 
esfera de governo da administração pública sancionadora, por prazo não 
superior a dois anos; 
III - declaração de inidoneidade para participar de chamamento público 
ou celebrar parceria ou contrato com órgãos e entidades de todas as 
esferas de governo, enquanto perdurarem os motivos determinantes da 
punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 
autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a 
organização da sociedade civil ressarcir a administração pública pelos 
prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com 
base no inciso II. 
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Parágrafo único. As sanções estabelecidas nos incisos II e III são de 
competência exclusiva de Secretário Estadual, facultada a defesa do 
interessado no respectivo processo, no prazo de dez dias da abertura de 
vista, podendo a reabilitação ser requerida após dois anos de aplicação 
da penalidade. 
11.2 - Prescreve em cinco anos, contados a partir da data da 
apresentação da prestação de contas, a aplicação de penalidade 
decorrente de infração relacionada à execução da parceria. 
11.3 - A prescrição será interrompida com a edição de ato administrativo 
voltado à apuração da infração. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DOS BENS REMANESCENTES 
12.1 - Para os fins deste ajuste, consideram-se bens remanescentes os 
de natureza permanente adquiridos com recursos financeiros envolvidos 
na parceria, necessários à consecução do objeto, mas que a ele não se 
incorporam. 
12.2 – Para os fins deste Termo, equiparam-se a bens remanescentes 
os bens e equipamentos eventualmente adquiridos, produzidos, 
transformados ou construídos com os recursos aplicados em razão deste 
Termo de Colaboração. 
12.3 - Os bens remanescentes serão de propriedade da organização 
da sociedade civil e gravados com cláusula de inalienabilidade, 
devendo a organização da sociedade civil formalizar promessa de 
transferência da propriedade à administração pública, na hipótese de 
sua extinção. 
12.4 – Os bens remanescentes adquiridos com recursos transferidos 
poderão, a critério do administrador público, ser doados a outra 
organização da sociedade civil que se proponha a fim igual ou 
semelhante ao da Organização donatária, quando, após a consecução 
do objeto, não forem necessários para assegurar a continuidade do 
objeto pactuado, 
12.5 – Os bens doados ficarão gravados com cláusula de 
inalienabilidade e deverão, exclusivamente, ser utilizados para 
continuidade da execução de objeto igual ou semelhante ao previsto 
neste Termo de Colaboração, sob pena de reversão em favor da 
Administração Pública. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DAS OBRIGAÇÕES DO  
SEGUNDO PARTÍCIPE (ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE  
CIVIL-OSC) REFERENTES AOS DIREITOS AMBIENTAIS E 
TRABALHISTAS. 
13.1-Considerando as inúmeras irregularidades sociais e trabalhistas 
flagradas pelos órgãos competentes, o SEGUNDO PARTÍCIPE deverá 
adequar sua conduta aos ditames legais, comprometendo-se a cumprir 
todas as obrigações estampadas nos termos de ajuste de conduta 
firmados perante o Ministério Público do Trabalho, consistentes em 
adequação do meio ambiente de trabalho ao patamar condizente com 
a segurança e higidez física do trabalhador, fornecimento de 
Equipamentos de Proteção Individual – EPI e respeito às demais 
obrigações sociais e trabalhistas celebradas perante aquele órgão 
ministerial especializado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA DENÚNCIA E DA RESCISÃO 
14.1 - O presente termo de colaboração poderá ser: 
I - denunciado a qualquer tempo, ficando os partícipes responsáveis 
somente pelas obrigações e auferindo as vantagens do tempo em que 
participaram voluntariamente da avença, respeitado o prazo mínimo 
de 60 (sessenta) dias de antecedência para a publicidade dessa 
intenção; 
II - rescindido, independente de prévia notificação ou interpelação judicial 
ou extrajudicial, nas seguintes hipóteses: 
a) utilização dos recursos em desacordo com o Plano de Trabalho; 
b) inadimplemento de quaisquer das cláusulas pactuadas; 
c) constatação, a qualquer tempo, de falsidade ou incorreção em 
qualquer documento apresentado; e 
d) verificação da ocorrência de qualquer circunstância que enseje a 
instauração de Tomada de Contas Especial. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA PUBLICIDADE 
14.1 - A eficácia do presente termo de colaboração ou dos aditamentos 
que impliquem em alteração ou ampliação da execução do objeto 
descrito neste instrumento, fica condicionada à publicação do respectivo 
extrato no Diário Oficial do Estado, a qual deverá ser providenciada pela 
administração pública estadual no prazo de até 20 (vinte) dias a contar 
da respectiva assinatura. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DAS CONDIÇÕES GERAIS 
15.1 - Acordam os partícipes, ainda, em estabelecer as seguintes 
condições: 
I - as comunicações relativas a este termo de colaboração serão 
remetidas por correspondência ou e-mail e serão consideradas 
regularmente efetuadas quando comprovado o recebimento; 
II - as mensagens e documentos, resultantes da transmissão via e-mail, 
não poderão se constituir em peças de processo, e os respectivos 
originais deverão ser encaminhados no prazo de cinco dias; e 
III - as reuniões entre os representantes credenciados pelos partícipes, 
bem como quaisquer ocorrências que possam ter implicações neste 
termo de colaboração, serão aceitas somente se registradas em ata ou 
relatórios circunstanciados. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO FORO 
17.1 - Será competente para dirimir as controvérsias decorrentes deste 
termo de colaboração, que não possam ser resolvidas pela via 
administrativa, o foro de Manaus - Comarca da capital do Estado do 
Amazonas, com renúncia expressa a outros, por mais privilegiados que 
forem. 
16.2 - E, por assim estarem plenamente de acordo, os partícipes 
obrigam-se ao total e irrenunciável cumprimento dos termos do presente 
instrumento, o qual lido e achado conforme, foi lavrado em 2 (duas) vias 
de igual teor e forma, que vão assinadas pelos partícipes, para que 
produza seus jurídicos e legais efeitos, em Juízo ou fora dele. 
 
 

Manaus-AM, .............. , de de 201... 
 
 
_______________________________________________________ 
Assinatura do representante legal da Administração Pública Municipal 
 
 
_______________________________________________________ 
Assinatura do representante legal da Organização da Sociedade Civil 
 
 
 
 

Publicações Diversas 

 
 
IRMÃOS BRELAZ LTDA-ME – ‘‘AUTO POSTO CACAU’’ torna público 
que recebeu do IPAAM, a licença de Operação n.º 039/10-06, que 
autoriza comercialização de produtos derivados de petróleo (gasolina, 
diesel e óleo lubrificantes), localizada na Rua Francisco Barroncas, s/no, 
Santa Luzia, Município de Autazes-AM, para comercialização de 
combustíveis, com validade de 01 Ano. 
 
 
 
 
 
NOVAMED FABRICAÇÃO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 
torna público que recebeu do IPAAM a Licença de Instalação  
N° 001/17, que autoriza a instalação de uma linha de transmissão de 
energia elétrica, com capacidade para 69 kV, entre a estrutura Manauara 
e a Indústria Novamed, com cumprimento de 2,72 km, localizada na Av. 
Torquato Tapajós, n° 17.703, Área de Transição, no Município de 
Manaus-AM, para Produção de Energia, com validade de 01 Ano. 
 
 
 
 
 

NOVAMED FABRICAÇÃO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 
torna público que recebeu do IPAAM a Licença de Instalação 
N° 002/17, que autoriza a instalação de um transformador de 10/12,5 
MVA, para operar na tensão de 69 kV para 13,8 kV, localizada Av. 
Torquato Tapajós, n° 17.703, Área de Transição, no Município de 
Manaus-AM, para Produção de Energia, com validade de 01 ano. 
 
 
 



 

Manaus, segunda-feira, 9 de janeiro de 2017 
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