
 
 

Manaus, terça-feira, 28 de março de 2017. Ano XVIII, Edição 4094  -   R$ 1,00 
 

Poder Executivo 

 

 

 

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 11.200/2017 
 

ALTERA Portaria por Delegação na forma 
que especifica. 

 
O SUBSECRETÁRIO SUBCHEFE MUNICIPAL DE 

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

 

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

 

CONSIDERANDO o teor do Ofício nº 144/17-
DAF/SEMCOM, subscrito pelo Subsecretário Municipal de Comunicação; 

 

CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo nº 
2017/19309/19630/01362, 
  

RESOLVE: 
 

I – ALTERAR a Portaria por Delegação nº 11.178/2017, 
publicada no DOM Edição 4092, de 24 de março de 2017, que autorizou 
o afastamento do servidor MARCOS DOS SANTOS CARMO, Secretário 
Municipal, integrante do quadro de pessoal da SECRETARIA 
MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO - SEMCOM, para retificar o período 
do afastamento que passa a ser de 23 a 26-03-2017; 

  
II – DESIGNAR o servidor ERIC GAMBOA TAPAJÓS DE 

JESUS, Subsecretário Municipal de Comunicação, para responder, 
cumulativamente, pelas atribuições do cargo mencionado no item I, sem 
direito à percepção das vantagens inerentes ao exercício do cargo, 
durante o afastamento legal da titular, nos termos do art.60, parágrafo 
único do Decreto nº 2.682, de 26-12-2013. 

 
GABINETE DO SUBSECRETÁRIO SUBCHEFE 

MUNICIPAL DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE GOVERNO, 
em Manaus, 28 de março de 2017. 

 
 
 

 

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 11.201/2017 
 

DECLARA autorizado o afastamento de 
dirigente e designa substituto. 

 
O SUBSECRETÁRIO SUBCHEFE MUNICIPAL DE 

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

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

 
CONSIDERANDO o teor do Ofício nº 0761/2017-

GS/SEMEF, subscrito pelo Secretário Municipal de Finanças, Tecnologia 
da Informação e Controle Interno; 

 
CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo nº 

2017/19309/19630/01403, 
                           

RESOLVE: 
 

I – DECLARAR AUTORIZADO o afastamento da servidora 
MARIZA DA ROCHA BARRETO GENTIL, Subsecretário do Tesouro, da 
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO E CONTROLE INTERNO - SEMEF, no dia 28-03-2017, 
para tratar de assuntos de interesse do Município, na cidade de São 
Paulo/SP, com ônus para o Erário Municipal relativamente às passagens 
aéreas e às diárias; 

 
II – DESIGNAR o servidor RONI BRAZ DA SILVA, 

matrícula 080.044-9 A, para responder, cumulativamente, pelas 
atribuições do cargo mencionado no item I, com direito à percepção da 
remuneração inerente ao exercício do cargo, durante o afastamento 
legal da titular. 

 
GABINETE DO SUBSECRETÁRIO SUBCHEFE 

MUNICIPAL DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE GOVERNO, 
em Manaus, 28 de março de 2017. 

 

 
 
 
 
 

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 11.202/2017 
 

TORNA SEM EFEITO Portaria por 
Delegação na forma que especifica. 

 
O SUBSECRETÁRIO SUBCHEFE MUNICIPAL DE 

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

 
CONSIDERANDO a delegação de competência firmada 

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



 

Manaus, terça-feira, 28 de março de 2017 
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CONSIDERANDO o teor do Ofício n° 0634/2017-
NTRAB/GTRAB/SEMSA, subscrito pela Subsecretária Municipal de 
Gestão Administrativa e Planejamento da Secretaria Municipal de 
Saúde; 

 
CONSIDERANDO a análise da Divisão de 

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

 
CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo nº 

2016/01/0254, resolve 

 
 TORNAR SEM EFEITO a Portaria por Delegação              

nº 11.184/2017, publicada no DOM Edição nº 4092, de 24 de março de 
2017, que concedeu LICENÇA PARA TRATAR DE INTERESSE 
PARTICULAR a servidora ERIKA CAROLINA LEAO DA CRUZ 
SANTOS, ES – Enfermeiro E-05, matrícula 108.157-8 A, integrante do 
quadro de pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA. 

 
GABINETE DO SUBSECRETÁRIO SUBCHEFE 

MUNICIPAL DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE GOVERNO, 
em Manaus, 28 de março de 2017. 

 

 
 
 
 

 
PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 11.203/2017 

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

 
O SUBSECRETÁRIO SUBCHEFE MUNICIPAL DE 

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

 
CONSIDERANDO a delegação de competência firmada 

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

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

setembro de 1971, Estatuto dos Servidores Públicos do Município de 
Manaus, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 292, de 03 de julho 
de 1995; 

 
CONSIDERANDO o requerimento da servidora adiante 

identificada; 
 
CONSIDERANDO as manifestações da Chefia Imediata, 

do Núcleo de Administração da Gestão do Trabalho e a autorização do 
titular da Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA; 

 
CONSIDERANDO o teor do Ofício n° 0634/2017-

NTRAB/GTRAB/SEMSA, subscrito pela Subsecretária Municipal de 
Gestão Administrativa e Planejamento da Secretaria Municipal de 
Saúde; 

 
CONSIDERANDO a análise da Divisão de 

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

 
CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo nº 

2016/01/0254, resolve 

CONSIDERAR PRORROGADA, a contar de 28-12-2016,  
pelo prazo de 02 (dois) anos, os efeitos da Portaria por Delegação nº 
4547/2015, publicada no DOM Edição 3601, de 04 de março de 2015, 
que concedeu LICENÇA PARA TRATAR DE INTERESSE 
PARTICULAR a servidora ERIKA CAROLINA LEAO DA CRUZ 
SANTOS, ES – Enfermeiro E-05, matrícula 108.157-8 A, integrante do 
quadro de pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA. 

 
GABINETE DO SUBSECRETÁRIO SUBCHEFE 

MUNICIPAL DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE GOVERNO, 
em Manaus, 28 de março de 2017. 

   

 
 
 

 
 

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 11.204/2017 
 

DECLARA autorizado o afastamento de           
dirigente e designa substituto. 

 
O SUBSECRETÁRIO SUBCHEFE MUNICIPAL DE 

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

  
CONSIDERANDO a delegação de competência firmada 

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

 
CONSIDERANDO o teor do Ofício nº 0425/2017-

PRE/MANAUSTRANS, subscrito pelo Diretor-Presidente do Instituo 
Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito; 

                            
CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo nº 

2017/19309/19630/01388, 
 

RESOLVE: 
 

I – DECLARAR AUTORIZADO o afastamento do servidor 
FRANKLIN JAÑA PINTO, Diretor-Presidente do INSTITUTO 
MUNICIPAL DE ENGENHARIA E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO - 
MANAUSTRANS, no período de 11 a 21-04-2017, para tratar de 
assuntos de interesse do Município na cidade de Amsterdam/Holanda, 
com ônus para o Erário Municipal relativamente às passagens aéreas e 
às diárias; 

 
II – DESIGNAR o servidor ANDRÉ SOUZA DA SILVA, 

Diretor de Logística e Finanças, para responder, cumulativamente, pelas 
atribuições do cargo mencionado no item I, sem direito à percepção da 
remuneração inerente ao exercício do cargo, durante o afastamento 
legal do titular, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Decreto nº 
2.636, de 05 de novembro de 2013. 

 
GABINETE DO SUBSECRETÁRIO SUBCHEFE 

MUNICIPAL DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE GOVERNO, 
em Manaus, 28 de março de 2017. 

 



 

Manaus, terça-feira, 28 de março de 2017 
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CASA  CIVIL 

 
 

PORTARIA Nº 059/2017-CASA CIVIL 
 

O SECRETÁRIO MUNICIPAL CHEFE DA CASA CIVIL, 
no exercício da competência que lhe outorga o inc. II do art. 128 da Lei 
Orgânica do Município de Manaus, combinado com o art. 121 da Lei 
1.118, de 1º-09-1971, 

 
CONSIDERANDO a CI. nº 016/2017-DECIN e CI. nº 

058/2017-SEPAT/GABSUB, bem como informações funcionais de 
servidores, 
 

RESOLVE: 
 

ALTERAR o gozo de férias dos servidores abaixo 
relacionados, do quadro de servidores da Casa Civil, com lotação na 
Subsecretaria de Abastecimento, Feiras e Mercados, programadas para 
o mês de abril/2017 conforme Portaria nº 192/2016-Casa Civil, publicada 
no DOM nº 4019, de 02-12-2016, para os seguintes períodos. 

 
MATRÍCULA SERVIDOR GOZO 

099.520-7D CLEO BARBOSA LAUNÉ Posterior usufruto 

081.760-0E GRIZELDA LEONARDO AMORIM DA SILVA Posterior usufruto 

079.191-1G JANDERLEY VIEIRA SANTANA 
17-04 a 01-05-2017 (15 dias) e os 

15 dias restantes pra posterior 

068.640-9D JOSÉ FERREIRA DA SILVA FILHO Posterior usufruto 

081.800-3F MARLY DOS SANTOS LIMA Posterior usufruto 

080.469-0D MEYRE JANE DA SILVA BERNARDO Posterior usufruto 

105.971-8C PAULO RENÉ SOARES BARBOSA Posterior usufruto 

099.805-2C THALES MOZART GAIA PINHEIRO JUNIOR Posterior usufruto 

106.800-8C THIAGO CORREA SANDOVAL Posterior usufruto 

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

 
Manaus, 27 de março de 2017. 

 
 
 
 

SECRETARIA  MUNICIPAL  DE  FINANÇAS, 
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONTROLE INTERNO 

 
 

PORTARIA N.º 101/2017 – GS/SEMEF 
 

CONSTITUI Comissão de Avaliação de 
Desempenho em estágio probatório e dá 
outras providências. 

 
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS, 

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONTROLE INTERNO – SEMEF, 
no exercício da competência que lhe confere o inciso II do artigo 128 c/c 
o inciso V do artigo 86 da Lei Orgânica do Município de Manaus, 

 
CONSIDERANDO a necessidade de atendimento ao 

disposto no Decreto n.º 1.006, de 07.06.2011, que “reedita, com 
alterações, os procedimentos gerais a serem adotados para a realização 
do estágio probatório dos servidores públicos efetivos do Município; 

 
CONSIDERANDO o estabelecido no art. 9º do Decreto nº 

1.006, de 07/06/2011, que trata sobre a instituição e composição das 
Comissões de Avaliações dos servidores estatutários no período de 
estágio probatório; 

 
CONSIDERANDO o disposto no art. 5º do Decreto nº 

1.006, de 07/06/2011, que trata sobre a transferência ou movimentação 
de uma unidade administrativa para outra, de servidores estatutários no 
período de estágio probatório; 

CONSIDERANDO a necessidade de serem tomadas 
providências, visando ao cumprimento dos procedimentos gerais para a 
realização das avaliações do estágio probatório dos servidores públicos 
de carreira sem regulamentação específica; 

 
CONSIDERANDO, ainda, a Portaria nº 346/2016 – 

SEMAD, publicada no DOM 4027, de 14/12/2016, que prorrogou a 
cessão de diversos servidores do quadro de pessoal da Secretaria 
Municipal de Administração, Planejamento e Gestão – SEMAD; 
 

RESOLVE: 
 

I – CONSTITUIR nos termos do art. 9º, inciso I, do Decreto 
nº 1.006, publicado no DOM 2702, de 7/6/2011, COMISSÃO DE 
AVALIAÇÃO, destinada a apurar a aptidão e a capacidade para o 
desempenho das atribuições do cargo para o qual foi nomeada a 
servidora submetida ao estágio probatório. 

 
II – ESTABELECER que a Comissão de que trata o inciso 

precedente, composta na forma abaixo, tenha acesso a toda 
documentação e meios necessários ao pleno exercício de suas funções. 
 

SERVIDORA AVALIADA: LELIANE DA CRUZ FERREIRA 

CARGO Técnico Municipal 

MEMBRO/DIVRH Paula Cristina Vieira da Silva 

MEMBRO/DIVRH Rosemary Pinto Rodrigues 

CHEFE IMEDIATO Leny Almeida Coutinho Cordeiro 

 
III – DETERMINAR que a atuação no âmbito da Comissão, 

não será remunerada, e os trabalhos nela desenvolvidos serão 
considerados prestação de serviços de relevante interesse público. 
 

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

Manaus, 21 de março de 2017. 

 
 
 
PROCESSO N.: 2017.11209.15249.00007 - PROTUS 
INTERESSADO: SEMEF/INSTITUTO ÁQUILA DE GESTÃO LTDA 
ASSUNTO: Inexigibilidade de Licitação 
 

DESPACHO 
 

CONSIDERANDO o que consta no Processo n. 
2017.11209.15249.00007-PROTUS/SEMEF, de interesse da Secretaria 
Municipal de Finanças, Tecnologia da Informação e Controle Interno - 
SEMEF; 

 
CONSIDERANDO o Parecer n. 005/2017-ASTEC/DEPAD/ 

SEMEF, de 08 de fevereiro de 2017, e Parecer n. 057/2017-PA/PGM, de 
07 de março de 2017; 

 
CONSIDERANDO, ainda, a Portaria n.053/2017 GS-

SEMEF, publicada no DOM n.4065, de 10/02/2017, de Delegação aos 
titulares das Subsecretarias desta Pasta, a competência para ordenar as 
despesas de contratações resultantes de projetos de sus autoria, 
inclusive nos processos de despesas e de inexigibilidade de licitação, 
assim como nas prestações de contas ao Órgão de Controle Externo; 

 
FICA DECLARADO INEXIGÍVEL o procedimento 

licitatório, com fundamento no Art. 25, Inciso II, combinado com o inciso 
III do art.13 da Lei 8.666/93, de 21/06/1993, referente à contratação da 
empresa INSTITUTO ÁQUILA DE GESTÃO LTDA, para  prestação de 
serviços de consultoria especializada na elaboração de diagnóstico 
preliminar, priorização de projetos, apoio à implementação, workshop de 
análise, análise estratégica interna, análise estratégica externa, 
seminário, planejamento estratégico e mapas estratégicos para a 
Secretaria Municipal de Finanças, Tecnologia da Informação e Controle 
Interno – SEMEF, no valor de R$ 938.780,00 (novecentos e trinta e oito 
mil, setecentos e oitenta reais) - Processo Administrativo n. 
2017/11209/15249/00007. 



 

Manaus, terça-feira, 28 de março de 2017 
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À consideração do senhor Subsecretário de Gestão da 
Secretaria Municipal de Finanças, Tecnologia da Informação e Controle 
Interno, solicitando ratificação. 
 

Manaus, 27 de março de 2017. 

 
 

Pelo exposto acima, RATIFICO, nos termos do art. 25, 
inciso II combinado com o inciso III do art.13 e ainda com o art. 26, da 
Lei nº. 8.666/93, de 21/06/1993, a Inexigibilidade de Licitação pertinente 
ao Processo n. 2017.11209.15249.00007, no valor de R$ 938.780,00 
(novecentos e trinta e oito mil, setecentos e oitenta reais). 
 

Manaus, 27 de março de 2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

SECRETARIA  MUNICIPAL  DE  ADMINISTRAÇÃO,  
PLANEJAMENTO  E  GESTÃO 

 
 
Processo nº. 2017/17108/17134/00012 
Interessados: LARISSA PINHEIRO PEREIRA, VANESSA MACEDO 
NOGUEIRA, RAFAEL DANTAS DE OLIVEIRA, ANDRÉA AQUINO 
GONÇALVES CARVALHO. 
ASSUNTO: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 
 

DESPACHO 
 

Fica declarado Inexigível o procedimento licitatório, com 
fundamento no art. 25, inciso II combinado com o inciso VI do art. 13, da 
Lei n.º 8.666/93, de 21.06.1993 para a contratação direta de 04 (quatro) 
profissionais para realização do “Programa de Capacitação de 
Microempreendedores” – Turmas 03 e 04. 

 
À consideração da Senhora Diretora Geral da Escola de 

Serviço Público Municipal e Inclusão Socioeducacional, solicitando 
ratificação. 
 

Manaus, 27 de março de 2017. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Pelo exposto, ratifico nos termos do art. 26 da Lei n.º 8.666 
de 21/06/1993, a Inexigibilidade de Licitação, com fundamento no art. 25, 
inciso II da Lei n. 8.666/1993, referente ao Processo Administrativo  
n.º 2017/17108/17134/00012, no valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais). 
 

Manaus, 27 de março de 2017. 
 

 

SECRETARIA  MUNICIPAL  DE  SAÚDE 

 
 

EXTRATO 
 
1. ESPÉCIE E DATA: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 040/2014 – 
Acréscimo de Objeto, celebrado em 17/02/2017 
 
2. CONTRATANTES: O Município de Manaus, por intermédio da 
Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA e a empresa Danilu 
Construções Ltda. 
 
3. OBJETO: Fica acrescido o valor de R$ 72.651,48 (setenta e dois 
mil, seiscentos e cinquenta e um reais e quarenta e oito centavos) 
referente a aproximadamente 23,78% (vinte e três vírgula setenta e oito 
por cento), do valor do contrato original, conforme Tomada de Preços 
020/2014-CML/SLOSE/PM: ficam ACRESCIDOS os seguintes serviços: 
60,95m² de demolição de cobertura de telha ondulada de fibrocimento, 
60,95m² de retirada de estrutura de madeira com tesoura para telhas 
onduladas, 26,69m² de retirada de entarugamento de madeira, 26,69m² 
de demolição de forro de madeira, 63,64m² de demolição de alvenaria de 
elementos cerâmicos vazados, 12,90m² de alvenaria em tijolo cerâmico 
furado 10x20x20cm, ½ vez, assentado em argamassa traço 1:4 (cimento 
e areia), E=1CM, 60,95m² de estrutura metálica para cobertura, 60,95m² 
de cobertura com telha chapa de aço zincado, ondulada, ESP=0,5MM, 
121,65m² de forro mineral com compostos naturais, com pintura acrílica 
de aço bacteriostática, 25,80m² de chapisco em paredes traço 1:4 
(cimento e areia), espessura 0,5CM, preparo mecânico, 25,80m² de 
reboco para paredes argamassa traço 1:4:5 (cal e areia fina peneirada), 
espessura 0,5CM, preparo mecânico, 55,93m² de limpeza e polimento 
mecanizado em piso de alta resistência, utilizando estuque com adesivo, 
cimento branco e corante, 361,89m² de piso em concreto 20 MPA 
preparo mecânico, espessura 7CM, incluso juntas de dilatação em 
madeira, 2,10m² de porta de abrir em alumínio tipo veneziana, perfil série 
25, com guarnições, 2,50m² de porta de ferro chapeada, 01 unidade de 
fechadura de embutir completa, para portas internas, padrão de 
acabamento popular, 01 unidade de fechadura de embutir completa, 
para portas de banheiro, padrão de acabamento popular, 80m de cabo 
de cobre NU 35mm², 100m de cabo de cobre NU 70mm², 40 unidades 
de terminais aéreo em aço galvanizado com base de fixação H=30CM, 
20 unidades de presilhas de altão com furo Ø 8mm para cabo de cobre 
NU # 35mm², em telha, 30m de eletroduto de PVC rígido soldável 
25MM(1”), fornecimento e instalação, 06 unidades de caixas de inspeção 
de fibra Ø 300MM para aterramento, 1.736,26m² de fundo selador 
acrílico ambientes internos/externos, uma demão, 05m² de 
aparelhamento em esquadria de ferro, 25,80m² de emassamento com 
massa acrílica para ambientes internos/externos, uma demão, 347,30m² 
de pintura látex acrílico ambientes internos/externos, duas demãos, 05m² 
de pintura com tinta esmalte em esquadria de ferro com duas demãos, 
acabamento semi-brilho, 361,89m² de pintura acrílica em piso cimentado 
duas demãos de acordo com a planilha de aditivos de serviços da 
empresa, fls. 78 à 110 do referido processo e em conformidade com o 
Contrato nº 040/2014. 
 
4. VALOR: R$ 378.159,86 (trezentos e setenta e oito mil, cento e 
cinquenta e nove reais e oitenta e seis centavos). 
 
5. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Nota de Empenho nº 2017NE00638 
de 17/02/2017, à conta da seguinte rubrica orçamentária 23900 
10.301.1025.1032.0000 01000000 33903916, no valor de R$ 72.651,48 
(setenta e dois mil, seiscentos e cinquenta e um reais e quarenta e oito 
centavos). 
 
 

Manaus (AM), 17 de fevereiro de 2017. 
 

         



 

Manaus, terça-feira, 28 de março de 2017 
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EXTRATO 
 
1. ESPÉCIE E DATA: Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 001/2015 – 
Prorrogação e Decréscimo de Valor, celebrado em 24/02/2017. 
 

2. CONTRATANTES: O Município de Manaus, por intermédio da 
Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA e a empresa Costa Rica 
Serviços Técnicos Ltda - EPP. 
 

3. OBJETO: Fica prorrogado com o valor de R$ 282.300,00 (duzentos e 
oitenta e dois mil e trezentos reais), correspondentes à dilatação do 
Contrato nº 001/2015 por 12 (doze) meses, contados a partir do dia 
02/03/2017, referente à prestação de serviços de controle de pragas, 
conforme itens 1 e 5 da Ata de Registro de Preços nº 007/2014-
GERP/SEMAD, resultante do PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2013 – 
CML/PM, para atender as demandas dos Estabelecimentos Assistenciais 
de Saúde, desta SEMSA, já decrescido o valor de R$ 31.500,00 (trinta e 
um mil e quinhentos reais), correspondentes à redução do valor global do 
contrato em aproximadamente 10,03% (dez vírgula zero três por cento). 
 

4. VALOR: R$ 282.300,00 (duzentos e oitenta e dois mil e trezentos reais). 
 

5. DOTAÇÃO  ORÇAMENTÁRIA: Nota de Empenho nº 2017NE00561, de 
20/02/2017, à conta da seguinte rubrica orçamentária 23900 
10.301.1025.2097.0000 02140011 33903978, no valor de R$ 76.208,75 
(setenta e seis mil, duzentos e oito reais e setenta e cinco centavos), 
2017NE00562, de 20/02/2017, à conta da seguinte rubrica orçamentária 
23900 10.302.1026.2118.0000 02140112 33903978, no valor de R$ 
4.271,50 (quatro mil, duzentos e setenta e um reais e cinquenta centavos), 
2017NE00563, de 20/02/2017, à conta da seguinte rubrica orçamentária 
23900 10.305.1042.2121.0000 02140013 33903978, no valor de R$ 
3.769,75 (três mil, setecentos e sessenta e nove reais e setenta e cinco 
centavos), 2017NE00564 de 20/02/2017, à conta da seguinte rubrica 
orçamentária 23900 10.122.4002.2122.0000 01000000 33903978, no valor 
de R$ 20.425,00 (vinte mil, quatrocentos e vinte e cinco reais), 
2017NE00565, de 20/02/2017, à conta da seguinte rubrica orçamentária 
23900 10.302.1026.2118.0000 02140512 33903978, no valor de R$ 
1.857,00 (um mil, oitocentos e cinquenta e sete reais), 2017NE00566, de 
20/02/2017, à conta da seguinte rubrica orçamentária 23900 
10.302.1026.2118.0000 02140212 33903978, no valor de R$ 1.337,00 (um 
mil, trezentos e trinta e sete reais), 2017NE00567, de 20/02/2017, à conta 
da seguinte rubrica orçamentária 23900 10.302.1026.2118.0000 02140012 
33903978, no valor de R$ 5.200,00 (cinco mil e duzentos reais), 
2017NE00568, de 20/02/2017, à conta da seguinte rubrica orçamentária 
23900 10.122.4002.2122.0000 01000000 33903978, no valor de R$ 966,00 
(novecentos e noventa e seis reais), 2017NE00569, de 20/02/2017, à conta 
da seguinte rubrica orçamentária 23900 10.302.1026.2118.0000 02140012 
33903978, no valor de R$ 27.115,00 (vinte e sete mil, cento e quinze 
reais), ficando o saldo remanescente a ser empenhado posteriormente. 
 

6. PRAZO: O prazo do Contrato fica dilatado por 12 (doze) meses, 
contados a partir do dia 02/03/2017. 
 

Manaus (AM), 24 de fevereiro de 2017. 
       
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 194/2016 – SCLS/CML/PM 
 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 015/2017- DIREP/SEMSA 
 

No dia 21 de março de 2017, na Secretaria Municipal de 
Saúde – SEMSA foram registrados os preços das empresas abaixo 
identificadas para eventual aquisição, pelo menor preço por item, de 
medicamentos, para atender as necessidades dos estabelecimentos 
assistenciais de saúde da Secretaria Municipal de Saúde de Manaus 
(SEMSA), resultante do Pregão Eletrônico nº. 194/2016-SCLS/CML/PM, 
para Sistema de Registro de Preços. As especificações e o termo de 
referência constantes do respectivo Processo Administrativo nº. 2016 
1637 8685 assim como os termos da proposta de preços que integram esta 
ata de registro de preços, independentemente de transcrição. 

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

ITEM QTDE ESPECIFICAÇÃO 
CONCENTRAÇÃO E 

APRESENTAÇÃO 
MARCA 

VALOR 
UNITÁRIO 

REGISTRADO 

02 275.000 Albendazol 
Suspensão Oral 40 

mg/mL Frasco 10 mL 

PRATI 
DONADUZZI / 
GENÉRICO 

R$ 1,30 

03 108.000 Alopurinol Comprimido 300 mg 
PRATI 

DONADUZZI / 
GENÉRICO 

R$ 0,15 

05 70 Anfotericina B 
Pó Liofilizado p/ 

Solução Injetável 50 mg 

UNIÃO 
QUIMICA / 

UNIANF 
R$ 22,85 

06 11.200.000 Anlodipino, besilato Comprimido 5 mg 
TEUTO / 

GENÉRICO 
R$ 0,03 

12 890.000 
Fenobarbital  

(Portaria 344/98) 
Comprimido 100 mg 

TEUTO / 
GENÉRICO 

R$ 0,11 

21 1.000.000 
Fluoxetina, cloridrato  

(Portaria 344) 
Cápsula 20 mg 

TEUTO / 
GENÉRICO 

R$ 0,07 

34 2.000 
Haloperidol (Portaria 

344) 
Solução Oral 2 mg/mL, 

frasco 20ml 

UNIÃO 
QUIMICA / 

UNI 
HALOPER 

R$ 2,95 

 
 
HALEX ISTAR INDÚSTRIA FARMACÊUTICA S/A 

ITEM QTDE ESPECIFICAÇÃO 
CONCENTRAÇÃO E 

APRESENTAÇÃO 
MARCA 

VALOR 
UNITÁRIO 

REGISTRADO 

31 40.000 Glicose. 

Solução Injetável 5% 
(50 mg/mL). Com 
pontos de infusão e 
injeção independente e 
com sistema de 
membranas 
autovedantes, em 
conformidade com a 
RDC 045/2003 da 
ANVISA. Embalagem 
sistema fechado 500 Ml 

HALEX ISTAR R$ 3,22 

 
 
VIMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS 
HOSPITALARES LTDA - EPP 

ITEM QTDE ESPECIFICAÇÃO 
CONCENTRAÇÃO E 

APRESENTAÇÃO 
MARCA 

VALOR 
UNITÁRIO 

REGISTRADO 

01 500 Aciclovir Sódico 
Pó Liofilizado p/ 
Solução Injetável 250 
mg 

TEUTO R$ 38,00 

04 94.000 Alopurinol Comprimido 100 mg 
PRATI 

DONADUZZI 
R$ 0,06 

08 200.000 Dipirona Sódica 
Solução Oral 500 
mg/mL. Frasco conta-
gotas 10 mL 

SOBRAL R$ 0,85 

14 6.000 
Fenoterol, 
bromidrato 

Solução Inalante 0,5%. 
Frasco conta-gotas 20 
mL 

PRATI 
DONADUZZI 

R$ 3,00 

28 15.000.000 Glibenclamida Comprimido 5 mg GEOLAB R$ 0,04 

37 3.000 
Hidrocortisona, 

succinato sódico 
Pó p/ Solução Injetável 
500 mg Frasco Ampola 

TEUTO R$ 7,50 

 
 
WN COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÕES LTDA 

ITEM QTDE ESPECIFICAÇÃO 
CONCENTRAÇÃO E 

APRESENTAÇÃO 
MARCA 

VALOR 
UNITÁRIO 

REGISTRADO 

07 90.000 Captopril Comprimido 25 mg PHARLAB R$ 0,04 

09 30.000 
Doxazosina, 

mesilato 
Comprimido 2 mg 

UNIÃO 
QUÍMICA 

R$ 0,50 

13 7.000 
Fenobarbital 

(Portaria 344/98) 

Solução Oral 40 mg/mL 
Frasco conta-gotas 20 
mL 

CRISTÁLIA R$ 3,39 

15 3.500 
Fentanila, citrato 

(Portaria 344) 
Solução Injetável 78,5 
μg/mL. Ampola 2 ml 

UNIÃO 
QUIMICA 

R$ 1,05 

16 500 
Fentanila, citrato 

(Portaria 344) 
Solução Injetável 78,5 
μg/mL. Ampola 10 ml 

HIPOLABOR R$ 3,10 

19 150 
Flumazenil  

(Portaria 344/98) 
Solução Injetável 0,1 
mg/mL. Ampola 5 mL 

UNIÃO 
QUIMICA 

R$ 22,00 

22 10.000 Folinato de cálcio Comprimido 15 mg. HIPOLABOR R$ 1,77 

24 3.000.000 Furosemida. Comprimido 40 mg. 
PRATI 

DONADUZZI 
R$ 0,05 

29 2.500.000 Gliclazida 
Comprimido de 
liberação controlada 60 
mg. 

PHARLAB / 
SERVIER 

R$ 1,31 

30 16.000 Glicose 
Solução Injetável 50 % 
(500 mg/mL) Ampola 
10 mL 

ISOFARMA R$ 0,43 

32 80.000 
Haloperidol  

(Portaria 344) 
Comprimido 1 mg CRISTÁLIA R$ 0,12 

35 500.000 
Haloperidol (Portaria 

344/98) 
Comprimido 5 mg CRISTÁLIA R$ 0,12 

36 1.500 
Haloperidol, 
decanoato 

Solução Injetável 
50mg/mL 

U. QUIMICA R$ 9,71 

39 20.000.000 Ibuprofeno Comprimido 300 mg GEOLAB R$ 0,11 



 

Manaus, terça-feira, 28 de março de 2017 
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Manaus, 21 de março de 2017 
 

           
 
 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 201/2016 – SCLS/CML/PM 
 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 016/2017- DIREP/SEMSA 
 

No dia 22 de março de 2017, na Secretaria Municipal de 
Saúde – SEMSA foram registrados os preços das empresas abaixo 
identificadas para eventual aquisição, pelo menor preço por item, de 
insumos laboratoriais, para atender as necessidades dos 
estabelecimentos assistenciais de saúde da Secretaria Municipal de 
Saúde de Manaus (SEMSA), resultante do Pregão Eletrônico nº. 
201/2016-SCLS/CML/PM, para Sistema de Registro de Preços. As 
especificações e o termo de referência constantes do respectivo 
Processo Administrativo nº. 2016 1637 8554 assim como os termos da 
proposta de preços que integram esta ata de registro de preços, 
independentemente de transcrição. 

O presente registro de preços terá a vigência de 01 (um) 
ano, a partir da data de publicação da Ata. 
 
ANDREI CARLOS BARROSO MUNIZ EIRELI - EPP 

ITEM QTDE UND. ESPECIFICAÇÃO MARCA 
VALOR 

UNITÁRIO 
REGISTRADO 

06 200.000 Und. 

Coletor para exame de 
fezes com conservante 
formalina a 10% tamponada 
ou similar, com tampa 
rosqueável ou de pressão. 

COPROSECO 
/ CM 

MEDICAL 
R$ 1,92 

15 2.000.000 Und. 

Lanceta para punção capilar, 
descartável, confeccionada em 
plástico rígido, possui protetor 
ou lacre plástico. Agulha com 
diâmetro  28 G com 1,5 de 
profundidade, estéril, uso-único 
e com número de lote impresso 
no produto. Esterilização a 
Radiação Gama. 

G-TECH / 
LANCETA 

PARA 
LANCETADO

R G-TECH 
28G / 

SHANDONG 
LIANFA 

MEDICAL 

R$ 0,12 

43 10.000 Caixa 

Tubo a vácuo sem 
Anticoagulante 
Transparente, com 
capacidade para 4 a 5ml, com 
tampa de segurança que 
previna contra a formação de 
aerossóis, adequado para 
sorologia (rolha vermelha), 
contendo no rótulo adesivado 
número de lote e prazo de 
validade. Caixa c/ 100 tubos. 

LABOR 
IMPORT / 

AYSET 
PLASTIK / 

LABORVACU
UM III / 

CÓDIGO DE 
COR - 

VERMELHO 

R$ 60,00 

INSTRUMENTAL TÉCNICO LTDA 

ITEM QTDE UND. ESPECIFICAÇÃO MARCA 
VALOR 

UNITÁRIO 
REGISTRADO 

11 600 Und. 

Frasco de vidro, 
características adicionais: com 
conta gotas interno, tampa 
rosqueável, tamanho/ 
capacidade: 80 ml, cor: âmbar. 

FRASCOLEX R$ 3,79 

 
Manaus, 22 de março de 2017 

 
 
 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 174/2016 – SCLS/CML/PM 
 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 018/2017- DIREP/SEMSA 
 

No dia 23 de março de 2017, na Secretaria Municipal de 
Saúde – SEMSA foi registrado o preço da empresa abaixo identificada 
para eventual aquisição, pelo menor preço por item, de suprimentos de 
informática, para atender as necessidades do departamento de logística 
da Secretaria Municipal de Saúde de Manaus (SEMSA), resultante do 
Pregão Eletrônico nº. 174/2016-SCLS/CML/PM, para Sistema de 
Registro de Preços. As especificações e o termo de referência 
constantes do respectivo Processo Administrativo nº. 2016 1637 7035 
assim como os termos da proposta de preços que integram esta ata de 
registro de preços, independentemente de transcrição. 

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

ITEM QTDE UND. ESPECIFICAÇÃO 
MARCA / 
MODELO 

VALOR 
UNITÁRIO 

REGISTRADO 

13 600 Und. 

Mouse óptico, LED, 
ambidestro, design 
ergonômico, com botão 
esquerdo, direito e central 
próprio para rolagem, 
resolução de 800 DPI, com 
fio. Interface: USB. Cor: 
Preto. Dimensões 
aproximadas do produto 
(LxPxA): 3 x 10 x 6 cm. 
Compatibilidade: Sistemas 
Operacionais Windows XP / 
Vista / 7 ou superior. Garantia 
de 01 (um) ano. 

MULTILASER 
MO179 

R$ 9,00 

 
Manaus, 23 de março de 2017 

 



 

Manaus, terça-feira, 28 de março de 2017 
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SECRETARIA  MUNICIPAL  DE  EDUCAÇÃO 

 
 

PORTARIA N° 0077/2017–SEMED/GS 
 

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

 

CONSIDERANDO as disposições do, Art. 2, inciso II, 
alinea de “a” da Lei nº 1879, de 04 de junho de 2014, que alterou a Lei nº 
1.126/2007, que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Subsídios 
dos Profissionais do Magistério do Municipio de Manaus, 

 

CONSIDERANDO o que dispõe o Decreto nº 0593, de 12 
de Julho de 2010, que organizou em níveis as Escolas Municipais 
conforme o Art. 33 da Lei n° 1.126, de 5 de junho de 2007, 

 

CONSIDERANDO o que consta no processo 
2017/4114/4238/00079, 
 

RESOLVE: 
 

I DISPENSAR, da Função Gratificada do Magistério - FGDE 
/ Diretoria de Escola, da Secretaria Municipal de Educação (SEMED), a 
servidora abaixo citada, do quadro de pessoal desta Prefeitura, 
 
ROSIMAR CARDOSO DE SOUZA 
Professor Nível Médio 
Matrícula 090.842-8B 
Diretora do CMEI Heliodoro Balbi 
Nível III 
Anexo III FGDE III 
A contar de 01.02.2017 
 

DESIGNAR, na Função Gratificada do Magistério - FGDE / 
Diretoria de Escola, da Secretaria Municipal de Educação (SEMED), a 
servidora abaixo citada, do quadro de pessoal desta Prefeitura, 
 
VANIA MARIA RODRIGUES LIMA 
Professor Nível Médio 
Matrícula 064.599-0A 
Diretora do CMEI Heliodoro Balbi 
Nível III 
Anexo III FGDE III 
A contar de 01.02.2017 

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

 
Manaus, 17 de março de 2017. 

 
 
 

PORTARIA N° 0078/2017–SEMED/GS 
 

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

 
CONSIDERANDO as disposições do, Art. 2, inciso II, 

alinea de “a” da Lei nº 1879, de 04 de junho de 2014, que alterou a Lei nº 
1.126/2007, que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Subsídios 
dos Profissionais do Magistério do Municipio de Manaus, 

 
CONSIDERANDO o que dispõe o Decreto nº 0593, de 12 

de Julho de 2010, que organizou em níveis as Escolas Municipais 
conforme o Art. 33 da Lei n° 1.126, de 5 de junho de 2007, 

CONSIDERANDO o que consta no processo 
2017/4114/4247/00140, 
 

RESOLVE: 
 

I-DISPENSAR, da Função Gratificada do Magistério - 
FGDE / Diretoria de Escola, da Secretaria Municipal de Educação 
(SEMED), o servidor abaixo citado, do quadro de pessoal desta 
Prefeitura, 
 
DAVI CORDEIRO 
Pedagogo 
Matrícula 114.988-1A 
Diretor da E. M. Violeta de Matos Areosa 
Nível II 
Anexo III FGDE II 
A contar de 01.02.2017 
 

II-DESIGNAR, na Função Gratificada do Magistério - 
FGDE / Diretoria de Escola, da Secretaria Municipal de Educação 
(SEMED), o servidor abaixo citado, do quadro de pessoal desta 
Prefeitura, 
 
DAVI CORDEIRO 
Pedagogo 
Matrícula 114.988-1A 
Diretor da E. M. Gov. Plinio Ramos Coelho 
Nível II 
Anexo III FGDE II 
A contar de 01.02.2017 
 

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

Manaus, 17 de março de 2017. 

 
 
 
 

PORTARIA N° 0079/2017–SEMED/GS 
 

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

 
CONSIDERANDO as disposições do, Art. 2, inciso II, 

alinea de “a” da Lei nº 1879, de 04 de junho de 2014, que alterou a Lei nº 
1.126/2007, que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Subsídios 
dos Profissionais do Magistério do Municipio de Manaus, 
 

CONSIDERANDO o que dispõe o Decreto nº 0593, de 12 
de Julho de 2010, que organizou em níveis as Escolas Municipais 
conforme o Art. 33 da Lei n° 1.126, de 5 de junho de 2007, 

 
CONSIDERANDO o que consta no processo 

2017/4114/9648/00122, 
 

RESOLVE: 
 

I. DISPENSAR, da carga dobrada e da Função Gratificada 
do Magistério - FGDE / Diretoria de Escola, da Secretaria Municipal de 
Educação (SEMED), a servidora abaixo citada, do quadro de pessoal 
desta Prefeitura, 
 
ROSENIR DA SILVA GOMES 
Professor Nível Superior 
Matrícula 107.101-7A 
Diretora da E. M. Elvira Borges 
Nível III 
Anexo III FGDE III 
A contar de 27.01.2017 



 

Manaus, terça-feira, 28 de março de 2017 
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II. DESIGNAR, com carga dobrada na Função Gratificada 
do Magistério - FGDE / Diretoria de Escola, da Secretaria Municipal de 
Educação (SEMED), o servidor abaixo citado, do quadro de pessoal 
desta Prefeitura, 
 
RONALDO BARRETO ANTONY 
Professor Nível Superior 
Matrícula 106.967-5A 
Diretor da E. M. Elvira Borges 
Nível III 
Anexo III FGDE III 
A contar de 27.01.2017 
 

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

Manaus, 20 de março de 2017. 
 

 
 
 
 
 

PORTARIA N° 0089/2017–SEMED/GS 
 

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

 
CONSIDERANDO o teor do Memorando nº 043/2017- 

GACPE. 
 

RESOLVE: 
 

CONSTITUIR Comissão Técnica para realização de 
Analise das amostras dos materiais objeto do Pregão Eletrônico  
n. 043/2017 - “Registro de preços para eventual fornecimento de 
material de limpeza e higienização bucal para atender aos órgãos e 
entidades da Administração Pública Direta e Indireta da Prefeitura 
de Manaus, das Empresas licitantes que apresentarem as melhores 
propostas de preços. A Comissão será composta pelos servidores 
Dircélia Ortiz Almeida (Presidente), matrícula nº 050.457-2A, Jerry 
Mesquita Maquiné (Membro), matrícula nº 066.812-5B, Natália Simões 
Pacheco de Oliveira (Membro), matrícula nº 100.116-7A, Patrícia Felix 
e Silva (membro), matrícula nº 086.224-0C, conforme Edital Pregão 
Eletrônico n. 043/2017 - CML/PM. 
 

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

Manaus, 24 de março de 2017. 
 

 
 
 
 

POTARIA Nº 0157/2017-SEMED/GSAF 
 

O SUBSECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, 
no exercício da competência que lhe confere o Decreto de 06 de janeiro 
de 2017, 

 
CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo  

nº 2017/4114/4147/01393, em especial, a solicitação formal do prestador 
de serviço temporário quanto a sua dispensa. 

RESOLVE: 
 

DISPENSAR, a pedido, a contar de 13/02/2017, nos termos do 
inciso II, do artigo 13, da Lei nº 1.425, de 26 de março de 2010; c/c Decreto nº 
0544/2010, e, nos termos da Cláusula Oitava, letra “d” do Termo de 
Prorrogação de Prestação de Serviço por Tempo Determinado, o prestador 
de serviço temporário ROGERIO BATISTA CHAVES, PROF.SUBST. 
NDTR1/RDA/AU/20H, matrícula 128.430-4A, admitido sob a égide do Direito 
Administrativo, junto à Secretaria Municipal de Educação. 
 

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

Manaus, 24 de março de 2017. 

                
 

 
PORTARIA Nº 158/2017-SEMED/GSAF 

 
O SUBSECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, 

no exercício da competência que lhe confere o Decreto de 06 de janeiro 
de 2017, 

 
CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo  

nº 2015/4114/4241/00212, em especial, a solicitação formal do prestador 
de serviço temporário quanto a sua dispensa. 
 

RESOLVE: 
 

DISPENSAR, a pedido, a contar de 02/03/2015, nos termos do 
inciso II, do artigo 13, da Lei nº 1.425, de 26 de março de 2010; c/c Decreto nº 
0544/2010, e, nos termos da Cláusula Oitava, letra “d” do Termo de 
Prorrogação de Prestação de Serviço por Tempo Determinado, o prestador 
de serviço temporário SEBASTIAO DA SILVA ALVES, cargo: 
PROF.SUBST.NDTR1/RDA/AU/40H, matrícula 118.208-0B, admitido sob a 
égide do Direito Administrativo, junto à Secretaria Municipal de Educação. 
 

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

Manaus, 24 de março de 2017. 

 
 

 
PORTARIA Nº 0159/2017-SEMED/GSAF 

 
O SUBSECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, 

no exercício da competência que lhe confere o Decreto de 06 de janeiro 
de 2017, 

 
CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo  

nº 2017/4114/4251/00296, à revelia, mediante processo de comunicação 
de aposentadoria. 
 

RESOLVE: 
 

DISPENSAR, à revelia, a contar de 01/02/2017, conforme 
Artigo 40 da Constituição Federal de 1988, combinado com Emenda 
Constitucional nº 20, de 1998, a prestadora de serviço temporário ELIZA 
DE ABREU TANANTA, PROF.SUBST.NMTR1/RDA/AR/20H, matrícula 
nº 086.758-6 D, admitida sob a égide do Direito Administrativo, junto à 
Secretaria Municipal de Educação. 
 

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

Manaus, 27 de março de 2017. 

 



 

Manaus, terça-feira, 28 de março de 2017 
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EXTRATO 
 
1. ESPÉCIE: Sexto Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços 
de Pessoal por tempo determinado, sob a égide de Regime de Direito 
Administrativo. 
2. CONTRATANTES: O Município de Manaus, por meio da Secretaria 
Municipal de Educação, e a senhora abaixo relacionada no Anexo Único 
que integra este Extrato. 
3. OBJETO: Dilação do prazo firmado mediante Quinto Termo Aditivo de 
prorrogação da prestação de serviços, por tempo necessário e 
suficiente, em razão da estabilidade provisória decorrente do estado 
gravídico da contratada. 
4. FUNDAMENTAÇÃO: Art. 10, II, “b”, do ADCT; art. 7°, XVIII c/c art. 39, 
§3° da CF/88, e Parecer Jurídico n°. 129-02/2017 ASSJUR/SEMED, 
constante no processo n°. 2017/4114/4147/00606. 
5. PRAZO: O prazo do contrato fica prorrogado pelo período 31/12/2016 
a 26/06/2017. 
 

Manaus, 13 de março de 2017. 

           
 

ANEXO ÚNICO 

Nº 
PROF.SUBST.NDTR1/RDA/AU/20H 

MATRÍCULA NOME 

1 123.752-7 A ANGELA LOPES DE OLIVEIRA 

 

 
EXTRATO 

 
1. ESPÉCIE: Termo de Rescisão da Prestação de Serviços por tempo 
determinado do Pessoal sob o Regime de Direito Administrativo. 
2. PARTES: O Município de Manaus, por meio da Secretaria Municipal 
de Educação e o Senhor ROGERIO BATISTA CHAVES, 
PROF.SUBST.NDTR1/RDA/AU/20H, matrícula 128.430-4A. 
3. OBJETO: Termo de Rescisão da Prestação de Serviços, por iniciativa 
do prestador de serviço temporário, com base no inciso II, do artigo 13, 
da Lei nº 1.425, de 26 de março de 2010; c/c Decreto nº 0544/2010, e, 
nos termos da Cláusula Oitava, letra “d” do Termo de Prorrogação da 
Prestação de Serviços por Tempo Determinado, conforme os autos do 
Processo nº  2017/4114/4147/01393. 
4. FUNDAMENTAÇÃO: Solicitação formal do prestador de serviço e 
manifestação da Procuradoria Geral do Município por meio do parecer 160 
e 193/2009 da Procuradoria de Pessoal/PGM, e respectivos Despachos. 
5. VIGÊNCIA: A contar de 13/02/2017. 
 

Manaus, 24 de março de 2017. 

 
 

 
EXTRATO 

 
 
1. ESPÉCIE: Termo de Rescisão da Prestação de Serviços por tempo 
determinado do Pessoal sob o Regime de Direito Administrativo. 
2. PARTES: O Município de Manaus, por meio da Secretaria Municipal 
de Educação e a Senhora ELIZA DE ABREU TANANTA, 
PROF.SUBST.NMTR1/RDA/AR/20H, matrícula nº 086.758-6 D. 
3. OBJETO: Termo de Rescisão contratual, a revelia, mediante processo 
de comunicação  de Aposentadoria nº 2017/4114/4251/00296. 
4. FUNDAMENTAÇÃO: Artigo 40 da Constituição Federal de 1988, 
combinado com Emenda Constitucional nº 20, de 1998. 
5. VIGÊNCIA: A contar de 01/02/2017. 
 

Manaus, 27 de março de 2017. 

 

CONSELHO  MUNICIPAL  DE  EDUCAÇÃO 

 
 
Extrato N. 002/CME/2017 
APROVADO pela Resolução Nº 003/CME/2017, de 23.03.2017 
 

EMENTA 
 

Art.1º- CREDENCIAR e AUTORIZAR o funcionamento da 
Educação Infantil nas fases Creche (02 e 03 anos de idade) e Pré-escola 
(04 a 05 anos de idade) da CASA DA CRIANÇA situada na Rua Ramos 
Ferreira, 1345 – Centro, Manaus/AM, por um prazo de 05 (cinco) anos, 
a contar do início do ano letivo de 2016. 

 
Art.2º- APROVAR o Regimento Escolar da Casa da 

Criança. 
 
Art.3º- DETERMINAR a operacionalização do Projeto 

Político-Pedagógico e Proposta Curricular. 
 
Art.4º- Esta Resolução entrará em vigor na data de sua 

publicação no Diário Oficial do Município de Manaus/AM. 
 

SALA DAS SESSÕES PLENÁRIAS DO CONSELHO 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, em Manaus, 23 de março de 2017. 

 
 

 

SECRETARIA  MUNICIPAL  DA  MULHER, 
ASSISTÊNCIA  SOCIAL  E  DIREITOS  HUMANOS 

 
 

PORTARIA N°. 61/2017 - GS/SEMMASDH 
 

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA MULHER, 
ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS – SEMMASDH, no 
uso pleno de suas atribuições legais e, 

 

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

 

CONSIDERANDO o que consta no processo nº. 2016/11908/ 
11954/00842 – ORSEL Organização Regional de Serviços Ltda. - EPP; 
 

RESOLVE: 
 

DESIGNAR os servidores para efetuarem o atesto das 
Notas Fiscais e a fiscalização do Contrato nº. 06/2017, celebrado pelo 
Município de Manaus, por intermédio da SEMMASDH, e a empresa 
ORSEL – ORGANIZAÇÃO REGIONAL DE SERVIÇOS LTDA – EPP. 
 

Servidor Matrícula 

Ananias Palmeira da Silva 123.273-8E 

Daniel Tenazor da Silva 123.299-1C 

Vera de Souza Queiroz Marques 116.823-1H 

Suplente  

Maria do Perpétuo Socorro Monteiro Barbosa 117.808-3D 

Blenna Mayra Martins dos Santos 123.501-0A 

 

Esta portaria tem seus efeitos a contar de 06 de março de 
2017. 
 

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

Manaus, 16 de março de 2017. 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

Manaus, terça-feira, 28 de março de 2017 
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EXTRATO 
 
1.ESPÉCIE E DATA: Termo de Contrato nº. 06/2017, celebrado em 
06/03/2017. 
2.CONTRATANTES: O Município de Manaus, por intermédio da 
Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Direitos Humanos – 
SEMMASDH, e a empresa ORSEL – ORGANIZAÇÃO REGIONAL DE 
SERVIÇOS LTDA – EPP. 
3.OBJETO: Prestação de serviço de motoboy em veículo, tipo 
motocicleta baú, com condutor, no mínimo 125 cc e capacidade de carga 
para materiais de pequeno e médio porte de, no mínimo, 47 litros, 
fabricada a partir de 2014, movida a gasolina, para uso em perímetro 
urbano e rural, com todos os equipamentos de segurança exigidos pelo 
Código Brasileiro de Trânsito, para atender às necessidades da 
SEMMASDH, segundo projeto básico/termo de referência e Ata de 
Registro de Preços nº. 121/2016- DIREP/SEMSA e Pregão Presencial 
nº. 120/2016 – SCLS/CML/PM, referente ao Processo n.º 
2016/11908/11954/00842. 
4.VALOR GLOBAL: R$ 50.735,00 (Cinquenta mil, setecentos e trinta e 
cinco reais). Valor da diária: R$ 139,00 (cento e trinta e nove reais). 
5.DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente 
termo foram empenhadas sob a seguinte rubrica orçamentária: Nota de 
Empenho nº 2017NE00178, de 06/03/2017, à conta da seguinte rubrica 
orçamentária: UO: 37100, Programa de Trabalho: 08.122.4002.2357.0000, 
Fonte de Recurso: 01000000, Natureza da Despesa: 33903718. 
6. PRAZO: O prazo do contrato será de 365 (trezentos e sessenta e 
cinco) dias. 
 

Manaus, 06 de março de 2017. 

 
 

 
 

CONSELHO  MUNICIPAL  DOS 
DIREITOS  DA  MULHER 

 
 

RESOLUÇÃO Nº 001/2017 – CMDM 
 

DISPÕE sobre a aprovação do Plano de 
Ação do Conselho Municipal dos Direitos da 
Mulher – CMDM/MANAUS. 

 
A PRESIDENTA DO CONSELHO MUNICIPAL DOS 

DIREITOS DA MULHER, no uso de suas atribuições legais, e 
 
CONSIDERANDO a Reunião Ordinária do CMDM/Manaus, 

ocorrida no dia 14 de fevereiro de 2017, a qual analisou e aprovou o 
Plano de Ação do CMDM para o período 2017. 
 

RESOLVE: 
 

Art. 1º - Aprovar o Plano de Ação do Conselho Municipal 
dos Direitos da Mulher para o período 2017. 

 
Art. 2º - Esta Resolução entrará em vigor a partir da data 

de sua publicação. 
 
Plenário do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, em 

Manaus, 14 de fevereiro de 2017. 

 

ANEXO 
 
1. IDENTIFICAÇÃO 
Organização: 
Conselho Municipal dos Direitos da Mulher 

 
SIGLA: CMDM/Manaus 

Regulamentação: 
Lei Municipal n. 447 de 11 de novembro de 1998, 
alterado pela Lei n. 872 de 02.09.2005, constituído 
pela Resolução n. 7.800, de 04.03.2005 e Decreto 
nº 2.726, de 28 de fevereiro de 2014. 

Órgão/Vinculação: 
Secretaria Municipal da Mulher, Assistência 
Social e Direitos Humanos - SEMMASDH 

Sigla: SEMMASDH 

Endereço: 
Av. Perimetral, 22, Conj. Castelo Branco – Centro Social Urbano – CSU do Parque Dez. 
E-mail: cmdm.mao@pmm.am.gov.br 

Cidade: 
MANAUS 

UF: 
AM 

CEP: 
69.055-400 

Telefone(s): 
092 3632-2678 

Natureza da Organização: 
(x) Pública. (   ) Privada. Especificar 
Órgão colegiado de caráter deliberativo e composição paritária. 

Presidenta: 
Maria Glória Carvalho da Silva 

Telefone(s) - Celular: 
(092) 99100- 1378 

E-mail: 
maria.gloria@pmm.am.gov.br 

Vice Presidenta: 
Florismar Ferreira da Silva 

Telefone(s) - Celular: 
(092) 99326-1943 

E-mail: 
florismarmusas@gmail.com 

Secretária Executiva 
Rosaly Pinheiro da Silva 

Telefone (s) – celular: 
(092) 99176-2123 

E-mail: 
almaz.lgbt@gmail.com 

Secretária Administrativa 
Andreia de Souza Nascimento 

Regime 
RDA 

Matricula 
096212-0B 

Telefone (s) – celular: 
(092) 99321-2632 

E-mail: 
andreia.souza@pmm.am.gov.com 

Auxiliar Administrativo 
Eliade Rocha de Souza 

Regime 
RDA 

Matricula 
097929-5C 

Telefone (s) – celular: 
(092) 99106-7201 

E-mail: 
 

 

2. HISTÓRICO 
 

O Conselho Municipal dos Direitos da Mulher – CMDM é um 
Órgão colegiado de caráter deliberativo e composição paritária, criado pela 
Lei nº 447, de 11 de novembro de 1998, alterada pela Lei nº 872, de 2 de 
setembro de 2005, revisto em sua composição, estrutura, competências e 
funcionamento pelo Decreto nº 2.726,  de 28 de fevereiro de 2014,  
integrante da estrutura da Secretaria Municipal da Mulher, de Assistência 
Social e Direitos Humanos - SEMMASDH, na forma do art. 2º, inciso II, 
alínea “g”, da Lei Delegada nº 18, de 31 de julho de 2013, com a finalidade 
de, respeitada as demais instâncias decisórias e as normas de 
administração municipal, promover políticas que visem a eliminar a 
discriminação da mulher, assegurando- lhe  condições de liberdade e de 
igualdade de direitos, assim como sua plena participação nas atividades 
políticas, econômicas, sociais e culturais do Município. 

O CMDM/Manaus, nos últimos 18 anos, passou por 6 
mandatos incluindo a atual gestão 2016/2018, em vigor desde 26 de julho de 
2016 em reunião extraordinária. Desde então, vem promovendo ações 
visando a implementação de políticas pela eliminação da discriminação e 
preconceito contra a mulher, assegurando-lhe condições de liberdade, justiça, 
equidade e igualdade de direitos, assim como sua plena participação nas 
atividades políticas, sociais, econômicas e culturais do Município, em sintonia 
com as políticas para as mulheres em âmbito nacional, estadual e local. 

Dentre as principais atividades destacam-se as participações 
em: audiências públicas; seminários; palestras nas escolas e eventos locais, 
conferências (realização de três Conferências Municipais de Políticas para 
as Mulheres) e outros.  Destacam-se ainda: orientações e atendimentos às 
representações dos grupos de mulheres da sociedade civil organizada e 
associações indígenas; promoção de estudos, debates em mesas redondas, 
pesquisas e campanhas sobre a condição da mulher na vida social, 
inclusive sobre fatos que configuram a discriminação existente; promoção de 
intercâmbio, convênios e parcerias com organizações governamentais e não 
governamentais, nacionais e internacionais (embaixada americana) com o 
objetivo de cumprir suas funções. 
 
3. JUSTIFICATIVA 

Este Plano de Trabalho justifica-se na propositura de 
desenvolvimento das atividades a serem implementadas, pelo Conselho 
Municipal dos Direitos da Mulher – CMDM/Manaus, no ano de 2017, em 
conformidade com o Art. 3º - XIV, que trata da definição e aprovação do 
Plano Anual de Atividades do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher e 
Art. 12 do seu Regimento Interno (DOM, 01/12/2015 – Ed. 3783), em seu § 1º 
- I, II, III e IV que constitui as Comissões Temáticas, as quais funcionarão 
como instância de natureza técnica de caráter permanente nas áreas de: 

mailto:cmdm.mao@pmm.am.gov.br


 

Manaus, terça-feira, 28 de março de 2017 
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(...) Políticas Básicas de Atenção à Mulher que deverá 
trabalhar os 4 eixos da Política Nacional de Promoção dos 
Direitos da Mulher, divididos em 2 Grupos de Trabalho:  
GT 1 -  Saúde da mulher, Trabalho e Geração de Renda; 
GT 2 – Educação, Equidade de Gênero e Enfrentamento a 
todas as formas de Violência. (...) Comunicação e 
Articulação.  (...) Orçamento e Finanças. (...) Comissão de 
Gestão Administrativa e Planejamento. 

 
Segundo dados do Relatório Anual Socioeconômico da 

Mulher 2014 – RASEAM, da Secretaria de Políticas para as Mulheres - 
Presidência da República, o Brasil possui a quinta maior população 
mundial e as mulheres constituem 51% desta. 

Os indicadores disponibilizados no referido Anuário são 
oriundos de diversas bases de dados, o que possibilita um olhar transversal e 
multidimensional sobre a realidade socioeconômica das mulheres brasileiras. 
O documento contribui ainda para o aprofundamento da reflexão sobre as 
desigualdades de gênero presentes em nossa sociedade. 

Os dados do RASEAM 2014 apresentam aspectos 
interessantes para pautar a participação e o controle social, oferecem 
subsídios para a formulação e a implementação de políticas públicas e 
indicam questões e temas merecedores de análises e estudos mais 
aprofundados, a saber: que  o Brasil é um país majoritariamente urbano, 
com quase 85% de sua população residindo em cidades; que as 
mulheres representam cerca de 52% da população residente nas 
cidades brasileiras, ao passo que eram 48% da população de áreas 
rurais; que cerca de 17% das famílias com pessoa de referência do sexo 
feminino eram formadas por mulheres vivendo sozinhas;  que a 
proporção da população feminina aumenta quanto mais alta é a sua 
faixa etária, o que resulta em um processo de feminização da população 
idosa;  e que a  Região Norte apresenta a maior taxa de fecundidade do 
país (2,2 filhos por mulher). 

Os indicadores do RASEAM 2014 mostram que são muitos 
os obstáculos para o alcance da plena autonomia econômica das 
mulheres brasileiras, considerando que a promoção da autonomia 
econômica das mulheres passa pela melhoria de sua inserção no 
mercado de trabalho e de seus rendimentos e pela distribuição mais 
equitativa dos afazeres domésticos e das atividades de cuidado. 

As mulheres do Município de Manaus fazem parte de um 
contexto Nacional, onde disputam uma vaga no mercado de trabalho. 
Esta realidade é apresentada no Anuário do DIEESE  2015, referente ao 
ano de 2014, onde aponta uma taxa de ocupação das mulheres 
brasileiras correspondente a 57,9% e 80,6% dos homens brasileiros. 
Aponta ainda, a participação desse mesmo público e faixa etária no 
emprego formal, com carteira assinada, correspondente a 57,9% 
mulheres e 60,1% homens. 

Os dados acima indicam a participação desigual das 
mulheres no mercado de trabalho formal, devendo portanto, este  
Plano levar em consideração a necessidade de intensificar a atenção à 
luta das mulheres por oportunidades iguais, seja no mercado formal e 
informal considerando que a maioria das mulheres são provedoras do 
lar. 

O trabalho doméstico remunerado tem passado por 
importantes e recentes transformações. Do ponto de vista legal e 
jurídico, a aprovação da Emenda Constitucional nº 72/2013 corrigiu a 
desigualdade estrutural imposta ao segmento. Na mesma direção deste 
avanço institucional, a Instrução Normativa nº 110 do Ministério do 
Trabalho e Emprego, de 6 de agosto de 2014, dispõe sobre os 
procedimentos de fiscalização do cumprimento das normas relativas à 
proteção ao trabalho doméstico. 

Com relação à atenção integral à saúde da mulher e a 
promoção dos direitos sexuais e reprodutivos são aspectos cruciais no 
cumprimento dos direitos humanos das mulheres brasileiras. O 
monitoramento das ações de saúde voltadas para as mulheres e a 
análise dos respectivos indicadores é fundamental para se entender 
mais amplamente os desafios ainda postos ao pleno cumprimento dos 
direitos das mulheres. 

Nessa direção, em Manaus, as taxas de mortalidade 
materna e as possibilidades de sua redução estão diretamente 
relacionadas ao acesso e à qualidade dos serviços de saúde ofertados. 
Nesse sentido, o Sistema Único de Saúde – SUS recomenda que as 
gestantes tenham pelo menos sete consultas de atendimento pré-natal. 
Em 2012, 62,4% das gestantes realizaram sete ou mais consultas pré-
natal; 27,3% tiveram de quatro a seis consultas; 7,3% tiveram de uma a 
três consultas; 3% não realizaram nenhuma consulta pré-natal. 

Embora esses dados apontem para uma cobertura 
relativamente ampla do acesso ao pré-natal, há que se ressaltar as 
disparidades regionais. As mulheres das Regiões Norte e Nordeste 
tiveram menos acesso ao atendimento pré-natal como recomendado 
pelo SUS: apenas 41% das gestantes da Região Norte e 50,2% das 
gestantes do Nordeste realizaram sete ou mais consultas (Sistema 
Nacional de Informação de Agravos de Notificação – SINAN, do 
Ministério da Saúde). 

Em relação ao câncer do Colo do Útero, os dados do 
documento - Estimativa 2016: Incidência de Câncer no Brasil, do Instituto 
Nacional de Câncer (INCA)”, enfatiza que em nível nacional são 
esperados 16.340 casos novos de câncer do colo do útero, com um risco 
estimado de 15,85 casos a cada 100 mil mulheres. Esse tipo de câncer é 
o segundo no Brasil, mas é o de maior incidência na Região Norte 
(23,97/100 mil). Para o Amazonas o número de casos esperados é de 
680, com taxa de 37,14/100.000 mulheres e para Manaus de 520 casos 
esperados, com taxa de 53,73/100.000 mulheres. Importante enfatizar 
que o rastreamento do câncer do colo do útero no Brasil, conforme 
recomendado pelo Ministério da Saúde, é por meio do exame 
citopatológico em mulheres de 25 a 64 anos. 

Quanto ao Câncer da mama, para o Brasil, em 2016, o 
documento do INCA, acima citado aponta que são esperados 57.960 casos 
novos da doença, com um risco estimado de 56,20 casos a cada 100 mil 
mulheres. Esse tipo de câncer é o primeiro mais frequente nas mulheres no 
país. Na região Norte, é o segundo tumor mais incidente com estimativa de 
22,26/100 mil. Para o Amazonas o número de casos esperado é de 440, 
com taxa de 24,25/100.000 mulheres. Para Manaus, a incidência estimada 
é de 380 casos, com taxa de 39,34/100.000 mulheres. 

No que se refere ao fenômeno de violência doméstica 
contra as mulheres vem evoluindo, culminando com a morte das 
mulheres agredidas. Os dados relativos a mortes violentas entre a 
população feminina podem estar, relacionados com as práticas violentas, 
sexistas e misóginas no âmbito doméstico e familiar. Logo, a relação de 
causa e efeito entre violência doméstica e estatísticas de mortes 
violentas entre mulheres merece uma análise científica aprofundada, a 
fim de se poder incidir nas políticas públicas de enfrentamento à 
violência contra as mulheres. 

Atualmente, a Central de Atendimento à Mulher - Ligue 
180, no 1º semestre de 2016 (balanço 180_2016.indd) apontou os 
seguintes registros referentes à violência contra a mulher:  78,72% das 
vítimas de violência doméstica possuem filhos/as e que 82,86% 
desses(as) filhos(as) presenciaram ou sofreram violência; 12,23% 
corresponderam a relatos de violência - 51,06%  à violência física - 
31,10%, violência psicológica - 6,51%, violência moral - 4,86%, cárcere 
privado - 4,30%, violência sexual - 1,93%, violência patrimonial,  e 
0,24%, tráfico de pessoas. 

Nesse foco, o Ligue 180 aponta um aumento de 142% nos 
registros de cárcere privado, com a média de dezoito registros/dia e de 
147% nos casos de estupro, com média de treze relatos/dia. Revela 
ainda, que em 67,63% dos casos, as violências foram cometidas por 
homens com quem as vítimas têm ou tiveram algum vínculo afetivo: 
atuais ou ex-companheiros, cônjuges, namorados ou amantes das 
vítimas. 

Em Manaus, no período de janeiro a junho de 2016, foram 
registrados 2.073  casos de violência doméstica e familiar na 1ª Vara 
Especializada de Atendimento à Mulher Vítima de Violência Doméstica, 
e nas 22ª e 23ª Defensorias Públicas Forenses Criminais de 1º Grau, 
todos encaminhados pelo 2º Juizado Especial no Combate à Violência 
Doméstica e Familiar contra a Mulher – Maria da Penha e pela 
Secretaria Executiva Estadual para as Mulheres, dado este que desperta 
o CMDM/Manaus para a intensificação do monitoramento das ações 
públicas no município de Manaus, e a sensibilização do compromisso de 
toda a sociedade e o poder público municipal no sentido de minimizar a 
violência contra a Mulher. 

Diante do exposto, percebe-se a necessidade de uma 
transversalidade de gênero nas políticas públicas, a partir da elaboração 
de uma matriz que permita orientar uma nova visão de competências 
(políticas, institucionais e administrativas) visando o aumento da eficácia 
das políticas públicas, assegurando uma governabilidade mais 
democrática e inclusiva em relação às mulheres. 

Dessa forma, entende-se que os Planos de Políticas para 
as Mulheres dos Estados e dos Municípios devem articular-se com o 
Plano Nacional de Políticas para as Mulheres e as demais instâncias de 
governos para que, de forma transversal, sejam formuladas e garantidas 
as políticas de igualdade de gênero. 



 

Manaus, terça-feira, 28 de março de 2017 
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Assim, as atividades propostas neste plano foram pensadas 
e elaboradas a partir dos resultados da IV Conferência Municipal de 
Políticas para as Mulheres, descritos em Relatório, das recentes 
necessidades observadas e identificadas na realidade social, apresentadas 
pelas Conselheiras nas reuniões ordinárias e extraordinárias do CMDM, 
somando-se ainda as perspectivas de Debates das temáticas voltadas à 
mulher que foram abordadas na Conferência supracitada, ocorrida no 
período de 22 a 24 de setembro de 2015. 
 
4. OBJETIVO GERAL 

Deliberar a promoção de políticas que visem eliminar a 
discriminação das mulheres, assegurando-lhes a inclusão e condições 
de liberdade, justiça, equidade e igualdade de direitos, assim como sua 
plena participação nas atividades políticas, sociais, econômicas e 
culturais no âmbito do município de Manaus. 
 
5. AÇÕES A SEREM DESENVOLVIDAS 
 
5.1. EIXO/AÇÕES: POLÍTICAS BÁSICAS EM ATENÇÃO AS MULHERES 
 

a) DIRETRIZES: Saúde da mulher 

Nº Ação 
Objetivos específicos 

 
Indicadores Metas Estratégia 

Resultados 
esperados 

Período de 
execução 

01 

Monitoramento do 
aumento do número 
de exames 
citopatológicos na 
população feminina 
de 25 a 64 anos e 
prazos de entrega 
dos mesmos em 
todas as UBS e 
UBSF nos Distritos. 

Realizar visitas a sede 
SEMSA e aos Distritos 
de Saúde para 
monitorar o aumento 
do número de exames 
citopatológicos na 
população feminina de 
25 a 64 anos. 

- Número de 
visitas 
realizadas a 
sede SEMSA 

- 02 (duas) 
visitas técnicas 
a sede SEMSA. 

- Visitas 
técnicas, 
verificação e 
análise dos 
dados 
estatísticos 
publicizados. 
- Elaborar 
roteiro de 
visitas. 

- 
Monitorame
nto realizado 

com a 
obtenção 

das 
informações, 

análises e 
divulgação 

dos 
resultados. 

Março a 
dezembro 
de 2017 

02 

Monitoramento do 
aumento do número 
de exames de 
mamografia 
realizados em 
mulheres de 50 a 69 
anos, a resolutividade 
dos casos alterados e 
capacitação dos 
profissionais no 
município de Manaus. 

- Realizar visitas para 
monitorar o aumento 
do número de exames 
de mamografia 
realizados, a 
resolutividade dos 
casos alterados e 
capacitação dos 
profissionais no 
município de Manaus. 

- Número de 
visitas 
realizadas aos 
Distritos de 
Saúde da 
SEMSA e nos 
estabeleciment
os de saúde 
que realizam 
mamografia. 

- 02 (duas) 
visitas técnicas 
aos Distritos de 
Saúde da 
SEMSA e nos 
estabeleciment
os de saúde 
que realizam 
mamografia. 

- Visitas 
técnicas e 
verificação e 
análise dos 
dados 
estatísticos 
publicizados. 

- 
Monitorame
nto realizado 

com a 
obtenção 

das 
informações, 

análises e 
divulgação 

dos 
resultados. 

 

Março a 
dezembro 
de 2017 

03 

Monitoramento a 
qualidade do 
atendimento nos 
serviços de saúde 
voltados à mulher e a 
existência de 
profissionais 
qualificados e 
contratados por 
concurso público, 
suficientes para 
atender a demanda 
feminina na garantia 
dos direitos à atenção 
da saúde da mulher 
no município de 
Manaus; 

- Verificar a qualidade 
do atendimento nos 
serviços de saúde 
voltados à mulher de 
modo humanizado, 
especialmente entre 
mulheres jovens, 
idosas, negras, 
homoafetivas, 
quilombolas, indígenas, 
com deficiência, 
ribeirinhas, 
comunidades 
tradicionais, do campo, 
pessoas vivendo com 
HIV, mastectomizadas, 
com transtornos 
mentais, imigrantes, 
profissionais do sexo e 
em situação de prisão. 

- Número de 
profissionais 
concursados e 
qualificados 
por meio de 
cursos e 
treinamentos 
periódicos; 
 
- Número de 
visitas 
realizadas aos 
Distritos de 
Saúde da 
SEMSA e na 
sede. 

- 02 (duas) 
visitas técnicas 
aos Distritos de 
Saúde da 
SEMSA e sede. 

- Visitas 
técnicas, 
verificação e 
análise dos 
dados 
estatísticos 
publicizados; 

Visitas 
técnicas 

realizadas e 
informações 

obtidas 

Março a 
dezembro 
de 2017 

04 

Monitoramento a 
realização da vacina 
de Prevenção contra o 
HPV (contra o câncer 
de colo uterino) nas 
crianças e 
adolescentes na faixa 
etária 09 a 13 anos, no 
município de Manaus. 

-Conhecer o resultado 
da ação de imunização 
da vacina contra o HPV 
no município de 
Manaus; 
 

- Número de 
visitas 
realizadas ao 
Programa 
Nacional de 
Imunização 
(PNI) SEMSA 

- 02 (duas) 
visitas técnicas 
ao PNI 
SEMSA. 

- Visitas 
técnicas, 
verificação, 
análise dos 
dados 
estatísticos 
publicizados; 

Visitas 
técnicas 

realizadas e 
informações 

obtidas 

Março a 
dezembro 
de 2017 

05 

Monitoramento das 
ações da Rede 
Cegonha no 
município de Manaus. 
 

Verificar a realização 
das ações da Rede 
Cegonha no município 
de Manaus. 

Número de 
visitas 
realizadas na 
SEMSA e 
maternidades. 

- 02 (duas) 
visitas técnicas 
às 
maternidades e 
a SEMSA. 

- Visitas 
técnicas, 
verificação e 
análise dos 
dados 
estatísticos 
publicizados. 

Visitas 
técnicas 

realizadas e 
informações 

obtidas. 

Março a 
dezembro 
de 2017 

b) DIRETRIZES: Trabalho e Geração de Renda 

Nº Ação Objetivos específicos Indicadores Metas Estratégia 
Resultados 
esperados 

Período de 
execução 

01 

Realização de 
diagnóstico 
situacional para 
implantação e 
implementação de 
creches em benefício 
da mulher 
trabalhadora no 
Distrito Industrial; 

Realizar diagnóstico 
situacional para 
implantação e 
implementação de 
creches que atenda às 
necessidade dos filhos 
de todas as mulheres 
trabalhadoras; 

- visita à 
SUFRAMA e 
Sindicato dos 
Metalúrgicos; 

- 2 (duas) 
visitas técnicas 
à SUFRAMA e 
Sindicato dos 
Metalúrgicos; 

- visita técnica; 
 

Diagnóstico 
realizado; 

Março a 
dezembro 
de 2017 

 

02 

Monitoramento da 
aplicabilidade 
orçamentária e 
fiscalização da 
implantação das 
creches no âmbito 
municipal, garantidas 
pelo Governo Federal. 

Monitorar a 
aplicabilidade 
orçamentária e o 
cumprimento da 
implantação das 
creches no município 
de Manaus 

- dotação 
orçamentária e 
número de 
creches 
implantadas. 

7 (sete) 
consultas 
técnicas e 
visitas ás 
Secretarias 
competentes; 

- Coleta de 
informações e 
relatórios 
fornecidos 
pela Prefeitura 
de Manaus 

- 100% das 
informações 

obtidas e 
consolidadas 
em forma de 

relatório 

Março a 
dezembro 
de 2017 

03 

Monitoramento da 
implantação e 
implementação de 
programas de 
capacitação para o 
empreendedorismo, 
negócios e economia 
solidária, por meio de 
fomentos, para as 
mulheres. 

Monitorar a 
implantação e 
implementação de 
programas de 
capacitação para o 
empreendedorismo e 
negócios, por meio de 
fomentos, para as 
mulheres no município 
de Manaus. 

- número de 
programas 
implantados e 
implementado
s no município 
de Manaus; 

- 1 (uma) visita 
técnica a 
SEMMASDH e 
SEMTRAD e 
01 
CRAS/CREAS. 

- visita técnica; 
. - Coleta de 
informações e 
relatórios 
fornecidos 
pela 
SEMMASDH e 
SEMTRAD. 

Programas 
monitorados; 

Março a 
dezembro 
de 2017 

c) Equidade de Gênero, Educação e Diversidade Sexual 

Nº Ação Objetivos específicos Indicadores Metas Estratégia 
Resultados 
esperados 

Período de 
execução 

01 

Monitoramento da 
existência de 
programas de 
capacitação de 
profissionais da 
educação voltados 
para a redução da 
desigualdade de 
gênero e para o 
enfrentamento do 
preconceito e da 
discriminação de 
gênero, étnico-
racial, religiosa, por 
orientação sexual e 
identidade de 
gênero, dentre 
outros, nas 
Instituições 
públicas 
municipais. 

- Despertar nos 
profissionais de 
Educação a 
importância da 
equidade de gênero 
e combate à todas 
as formas de 
discriminação. 
 

- número de 
programas 
de 
capacitação 
oferecidos 
pelo 
município de 
Manaus para 
o ano de 
2017. 

- Realização de 
02 (duas) 
visitas técnicas 
junto a 
SEMED. 

- Visitas 
técnicas; 
- Relatórios 
parcial e 
final. 

Visitas 
realizadas e 
programas 

de 
capacitação 
monitorados

. 

Março a 
dezembro 
de 2017 

02 

Monitoramento da 
implementação do 
plano político 
pedagógico 
municipal para a 
redução da violência 
de gênero, mulheres 
jovens, profissionais 
do sexo. lesbofobia, 
intolerância religiosa 
com ênfase no 
enfrentamento da 
exploração sexual 
de crianças e 
adolescentes. 

- Monitorar a 
implementação do 
plano político 
pedagógico municipal 
para a redução da 
violência de gênero 
no combate e 
enfrentamento às 
várias formas de 
intolerância e 
violência contra a 
mulher 

- número de 
programas 
político 
pedagógico 
municipal 
implementados. 

- Realização 
de 01 (uma) 
visita técnica 
junto a 
SEMED e 01 
(uma) visita 
técnica à 
escola 
municipal; 

- Visitas 
técnicas; 
- Relatórios 
parcial e final; 

Visitas 
realizadas e 

Plano 
político 

pedagógico 
municipal 

implementado
. 

Março a 
dezembro 
de 2017 

 

03 

Monitoramento do 
funcionamento das 
escolas em 
comunidades, 
indígenas, 
ribeirinhas e rurais 
de acordo com a 
demanda. 

- Monitorar o 
funcionamento das 
escolas em 
comunidades, 
indígenas, ribeirinhas 
e rurais de acordo 
com a demanda. 

- número de e 
2015 escolas 
em 
funcionamento 
nas 
comunidades 
indígenas, 
ribeirinhas e 
rurais. 

- Realização 
de 01 (uma) 
visita técnica 
junto a 
SEMED e 02 
(duas) visitas 
nas 
comunidades 
indígenas e 
ribeirinhas. 

- Visitas 
técnicas 
- Relatórios 
parcial e final 

-Visitas 
realizadas. 

Março a 
dezembro 
de 2017 

d) Enfrentamento à todas as formas de Violência 

Nº Ação 
Objetivos 

específicos 
Indicadores Metas Estratégia 

Resultado
s 

esperados 

Período 
de 

execução 

01 

Monitoramento da 
implementação da 
rede de atendimento 
às mulheres em 
situação de violência 
no município de 
Manaus; 

Monitorar a 
implementação da 
rede de atendimento 
às mulheres em 
situação de violência 
no município de 
Manaus; 

- Número de 
Instituições; 
- Número de 
atendimentos 
mulheres em 
situação de 
violência no 
município de 
Manaus 

- Realização 
de 01 (uma) 
visita técnica 
junto a 
SEMMASDH e 
01 (uma) visita 
ao 
CRAS/CREAS 

- Visitas 
técnicas; 
- Relatórios 
parcial e final 

Visitas 
realizadas. 

Março a 
dezembro 
de 2017 

 

02 

Realização de ações 
de prevenção a 
todas as formas de 
violência contra as 
mulheres nos 
espaços públicos. 

Realizar ações de 
prevenção a todas as 
formas de violência 
contra as mulheres 
nos espaços públicos; 
 

Número de 
ações 
realizadas 
voltadas para 
a prevenção e 
combate à 
violência 
contra a 
mulher. 

-Realizar 05 
(cinco) 
atividades 
anuais. 
 

Palestras – 
oficinas - 
seminários, 
caminhadas, 
atos públicos, 
Campanhas, 
audiências 
públicas e 
datas 
especiais. 

Ações 
realizadas. 

Março a 
dezembro 
de 2017 

 

03 

Monitoramento da 
existência de 
capacitação 
profissional nas 
áreas de saúde, 
educação, 
assistência social e 
demais áreas da 
rede de 
atendimento, nos 
programas de 
atendimento à 
mulher vitimizadas; 

Monitorar a 
capacitação 
profissional nas áreas 
de saúde, educação, 
assistência social e 
demais áreas da rede 
de atendimento, nos 
programas de 
atendimento à mulher 
vitimizadas 
 

- Número de 
programas de 
capacitação 
profissional 
voltado para o 
atendimento à 
mulher em 
situação de 
violência. 

- Realização 
de 01 (uma) 
visita técnica 
junto à 
SEMMASDH 
 

- Visitas 
técnicas 
realizadas; 
 
- Relatório 
final 

Visita 
realizada 

Março a 
dezembro 
de 2017 

04 
Monitoramento da 
implantação do 
CDRM/MANAUS 

- Monitorar a 
implantação do 
Centro de Referência 
dos Direitos da 
Mulher (CRDM) no 
Município de Manaus. 

Centro de 
Referência 
dos Direitos 
da Mulher 
(CRDM) no 
Município de 
Manaus 
implantado 

- Realização 
de 02 (duas) 
visitas técnicas 
junto à 
SEMMASDH 
. 

- Visitas 
técnicas 
- Relatórios 
parcial e final 

Visitas 
realizadas. 

Março a 
dezembro 
de 2017 

 
 

5.2. EIXO/AÇÕES: COMUNICAÇÃO E ARTICULAÇÃO 
 

a) DIRETRIZES: Divulgação das Ações. 

Ação 
Objetivos 

específicos 
Indicadores Metas Estratégia 

% 
Resultados 
esperados 

Período de 
execução 

 

01 

Proposição da 
criação do 
Observatório 
Municipal da 
Mulher em Espaço 
Virtual 

Pesquisar e divulgar 
informações e dados 
estatísticos 
concernentes às 
questões dos direitos 
da mulher em âmbito 
Internacional, 
Nacional, Estadual e 
Municipal. 

- 
Observatório 
Municipal da 
Mulher em 
Espaço 
Virtual 
implantado 

- implantação e 
implementação 
do 
Observatório 
Municipal da 
Mulher em 
Espaço Virtual 

- Elaboração 
e 
encaminham
ento do 
Projeto à 
SEMMASDH 
e à 
SEMCOM 

- proposta 
aprovada 

Março a 
dezembro 
de 2017 

02 

Contribuição e 
participação do 
CMDM nas ações 
dos Direitos 
Humanos e 
Assistência Social 
da SEMMASDH e 
outras Entidades 
afins 

- Apoiar, participar e 
divulgar as ações das 
instituições parceiras 

- Ações do 
CMDM 
divulgadas 

- Participação 
em eventos da 
SEMMASDH 
e outras 
Entidades 
afins 

- Caravana 
de Direitos 
Humanos; 
- Audiências 
Públicas 
- Fóruns – 
Palestras – 
Feiras – 
workshops 
– 
entrevistas 
na imprensa 
de modo 
geral. 

75% de 
apoio e 

participação 
nas ações. 

Março a 
dezembro 
de 2017 
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b) DIRETRIZES: Articulação, formalização e consolidação das parcerias. 

Nº Ação 
Objetivos 

específicos 
Indicadores Metas Estratégia 

% Resultados 
esperados 

Período de 
execução 

01 

Articulação de 
parcerias com 
setores 
governamentais e 
não 
governamentais 
locais, nacionais e 
internacionais, para 
fortalecer a 
implementação das 
ações de atenção à 
Mulher no 
município de 
Manaus. 

Consolidar parcerias 
com instituições 
governamentais e não 
governamentais 
locais, nacionais e 
internacionais para 
realização de ações 
voltadas para atenção 
à Mulher. 

- Parcerias 
consolidada
s 

- 10 parcerias 

- Visitas 
técnicas 
-  
Apresentaç
ão de 
projetos 
 

75% de 
parcerias 

consolidadas
. 

Março a 
dezembro 
de 2017 

 

 
5.3 EIXO/AÇÕES: Orçamento e Finanças 
 

a) DIRETRIZES: Estruturação do Orçamento e Finanças do CMDM 

Nº Ação 
Objetivos 

específicos 
Indicadores Metas Estratégia 

% Resultados 
esperados 

Período de 
execução 

01 

Elaboração da 
proposta de 
Criação do Fundo 
Municipal dos 
Direitos da Mulher 
junto a 
SEMMASDH 

Acompanhar a 
implantação da 
Proposta de 
Criação do 
Fundo, para 
promover as 
ações do CMDM, 
por meio de 
alocações de 
recursos 

Fundo 
Municipal dos 
Direitos da 
Mulher 
implantado e 
implementado 

Implantar e 
Implementar o 
Fundo 
Municipal dos 
Direitos da 
Mulher 

Elaborar Minuta 
do Projeto de Lei 
de Criação do 
Fundo Municipal 
dos Direitos da 
Mulher – FMDM; 
Encaminhar a 
Minuta do Projeto 
FMDM à 
SEMMASDH 
para providências 
cabíveis; 
Monitorar o 
processo de 
tramitação do 
pleito, junto à 
SEMMASDH 

Proposta 
aprovada 

Março a 
dezembro 
de 2017 

 

02 

Criação do Quadro 
demonstrativo de 
despesas do 
CMDM 

Implantar, 
implementar e 
viabilizar a 
transparência e 
divulgação das 
despesas com as 
ações do CMDM 

Quadro 
implantado e 
implementado 
para 
embasamento 
legal do QDD 
para o Fundo 
Municipal dos 
Diretos da 
Mulher 

Demonstrativo
s das 
despesas com 
as ações do 
CMDM 

Elaboração do 
Quadro 
demonstrativo de 
despesas do 
CMDM 
 

Proposta 
aprovada 

Março a 
dezembro 
de 2017 

 

 
5.4 EIXO/AÇÕES: Gestão Administrativa e Planejamento 
 

a) DIRETRIZ: Formação/Capacitação e diagnósticos 

Nº Ação 
Objetivos 

específicos 
Indicadores Metas Estratégia 

% Resultados 
esperados 

Período de 
execução 

01 

Capacitação das 
Conselheiras e do 
corpo 
administrativo do 
CMDM/Manaus 

Garantir a 
capacitação das 
Conselheiras e do 
corpo 
administrativo 

- Conselheiras 
capacitadas 

Capacitar 36 
conselheiras 
(titulares/supl
entes); 02 
servidoras. 

- Articulação/ 
parceria com a 
CGU. 
- Realização de 
Oficina de 
capacitação 

75% 
Conselheiras 
capacitadas 

Março a 
dezembro 
de 2017 

 

02 

Mapeamento das 
Instituições que 
trabalham com 
ações em atenção 
à mulher no 
Município de 
Manaus 

- Identificar o 
número de 
Instituições que 
trabalham com 
ações em atenção 
à mulher no 
Município de 
Manaus; 
- Regularizar junto 
ao CMDM/Manaus 
a situação das 
Instituições que 
desenvolvem 
projetos de 
atenção à mulher 
no âmbito 
Municipal, com 
apoio financeiro do 
governo 
federal/Estadual. 

- Instituições 
cadastradas e 
regularizadas 

- Cadastrar as 
Instituições 
identificadas, 
que trabalham 
com ações 
em atenção à 
mulher no 
âmbito do 
Município de 
Manaus. 

- Elaboração de 
ficha cadastral; 
 
- Articulação e 
contato via 
telefone; 
- Visitas técnicas; 
 
 

- Instituições 
identificadas e 
cadastradas 

Março a 
dezembro 
de 2017 

 

 
6. ORÇAMENTO E LOGÍSTICA DE APOIO 
 
Para a implementação deste Plano de Ação, o CMDM/Manaus pleiteia 
junto ao Orçamento Anual da Prefeitura de Manaus, por meio da 
SEMMASDH, liberação da logística e orçamento necessário, mediante a 
apresentação dos Projetos Básicos e/ou Termos de Referências 
propostos neste Plano de Ação Anual – 2017, conforme descrição 
abaixo. 
 
6.1. Material de Expediente/Consumo 
 

Nº de 
ordem 

Discriminação Und 
Quantid

ade 

01 
CANETA ESFEROGRÁFICA azul c/ esfera de tungstênio, 0,1 de 
diâmetro, ponta grossa, escrita normal c/ tampa cx c/ 50und. 

CX 12 

02 
CANETA MARCA TEXTO fluorescente c/ ponta 4,0mm chanfrada 
amarelo cx c/ 12und 

CX 12 

03 CLIPES NIQUELADO tam. 8/0 cx c/ 25 CX 12 

04 CLIPES NIQUELADO tam. 3/0 cx c/ 50 CX 12 

05 FITA ADESIVA TRANSPARENTE rolo 19mmx50m UND 24 

06 GRAMPEADOR 23/13 na cor preta UND 10 

07 GRAMPO para grampeador 23/13 cx c/ 5000 und. CX 20 

08 JOGO DE PINCEL atômico ponta grossa 12 cores UND 12 

09 JOGO DE PINCEL atômico ponta fina 12 cores UND 12 

10 FITA CREPE OU GOMADA larga para empacotamento UND 24 

11 ENVELOPE A4, pct com 12 unidade PCT 36 

12 COPO DESCARTÁVEL para café 50ml pct. C/ 100und. PCT 12 

13 COPO DESCARTÁVEL para água 180ml pct. C/ 100und. PCT 36 

14 RESMA DE PAPEL A4 (cx c/05 resmas) CX 06 

15 PASTA COM ELÁSTICO transparente UND 50 

16 PAPEL TOALHA PCT 24 

17 PAPEL HIGIÊNICO PCT 24 

18 ÁGUA MINERAL (garrafão 20 litros) UND 48 

19 CAFÉ pacote com 250 gr PCT 24 

20 AÇÚCAR pacote de 1kg PCT 24 

21 LEITE pacote com 400 gr PCT 24 

22 BOLACHA PCT 60 

23 ÁLCOOL EM GEL UND 24 

24 SACO PARA LIXO de 50 litros PCT 250 

25 SACO PARA LIXO de 100 litros PCT 250 

26 DESINFETANTE UND 60 

27 DETERGENTE UND 36 

28 SABÃO EM PÓ PCT 36 

29 PANO DE CHÃO UND 24 

30 ÁGUA SANITÁRIA UND 60 

31 SABÃO EM PEDRA UND 36 

32 FLANELA UND 24 

 
6.2 – Material Permanente 
 

Nº de 
ordem 

Discriminação Und Qtd 

01 

GRAVADOR DIGITAL, tempo de gravação 288 horas, memória interna de 
no mínimo 1Gb, entrada USB e transferência de dados de alta velocidade, 
conversão de gravações em MP3, alto-falante embutido com potência de 
250mw, compatível com MP3 e WMA, visualização do tempo de gravação 
dia/hora/minuto, conectores para entrada e saída de áudio, alarme de 
bateria fraca, microfone embutido, indicador de gravação, compatibilidade 
com Windows 98, Millenium, XP e Vista, garantia mínima de 12 meses. 

UND 01 

02 

CADEIRA FIXA SEM BRAÇO, assento e encosto estofados em espuma de 
poliuretano laminada, nas seguintes dimensões aproximadas: assento - 415 
x 385mm (larg x prof), encosto 370 x 250mm (larg x alt), ambos com 40mm 
de espessura, revestida em tecido polipropileno na cor preta, base com 4 
pés tipo palito, com sapatas em polipropileno, estrutura tubular pintada em 
epóxi preto. Garantia mínima de 12 (doze) meses a contar da data de 
entrega. 

UND 12 

03 

MESA PARA REUNIÃO REDONDA, tampo em madeira revestida em 
laminado melamínico na cor marfim, medindo aproximadamente 120cm x 
120cm x 75cm, bordas arredondadas 180° em PVC na cor preta, montado 
sobre estrutura em aço tubular com sapatas niveladoras anti-atrito, que 
permitem ajuste para quando há desnível no piso e ponteiras plásticas nas 
extremidades fixadas por encaixe na mesma cor das bordas, com calhas 
laterais sacáveis para passagem de cabos lógicos e fiação, pintura em epóxi 
preto e com pré-tratamento antiferruginoso, medidas com variação aceitável 
de +/-10cm. 

UND 01 

04 

PROJETOR MULTIMÍDIA, brilho/lúmens 3000 ANSI lumens, resolução XGA 
1024 x 768 pixels, seleção de entrada, power, aspecto de imagem, modo de 
cor, volume, e-zoom, a/v mute, freeze, menu, help, auto, pg up/pg down, esc 
e enter, função off and go, contraste mínimo de 500:1, correção de trapézio 
vertical +/- 30 graus, conjunto de controle de códigos, tecnologia LCD, 
método de projeção teto, frontal e traseiro, lentes tipo - foco manual, zoom 
mínimo de 1.2 x, lâmpada de no mínimo 200W UHP, com rendimento 
mínimo de 2400h alto brilho e 3000h baixo brilho, formato de vídeo 
analógico NTSC/PAL/M-PAL/N-PAL/PAL 60/, compatibilidade de vídeo 
HDTV, acompanha controle remoto, cabo VGA, cabo de energia, manual de 
instruções, garantia mínima de 12 meses. 

UND 01 

05 

NOTEBOOK, Processador: Mínimo de 2,4 GHz, cache de 3 MB, 2 núcleos; 
Memória RAM: Mínimo de 4 GB, DDR3; HD: Mínimo de 250 GB; DRIVE: 
Leitor e gravador de CD e DVD Multi Layer; Adaptador Wireless: LAN 
802.11g; Placa de Vídeo de no mínimo 128 Mb; Monitor WXGA de no 
mínimo 14.1 polegadas; Câmera de vídeo de no mínimo 0.3 mpx e 
microfones integrados; Bluetooth integrado, duas entradas USB 2.0 (no 
mínimo); RJ-45, entrada/saída de áudio e microfone; Licença: Microsoft 
Windows Professional (ou versão correspondente mais atualizada) em 
português e Microsoft Office Professional (ou versão correspondente mais 
atualizada) em português 

UND 01 

06 

MICROCOMPUTADOR COMPLETO, Gabinete deverá possuir apoio, botão 
liga/desliga instalado na parte frontal do gabinete, indicadores luminosos 
frontais; fonte de alimentação padrão ATX e PFC, bivolt 110/220V – 
50/60Hz, proteção anti-surto “built in”, suporte à tecnologia” Wake-on-Lan”, 
sistema de refrigeração adequado ao processador, fonte e demais 
componentes internos; Placa principal Arquitetura ATX, BrOS tipo flash 
EPROM. Memória RAM, 533MHz, compatível com barramento da placa 
principal, com mínimo 4GB, do tipo DDR2, ou superior compatível com o 
BUS da placa principal, processador com clock de no mínimo, 3.0GHz, com 
cooler dissipador de alta dispersão calórica, auxiliado por ventilação forçada 
do gabinete (FAN). 1 Slot livre tipo PCI, depois de configurado; interface de 
vídeo padrão SVGA, com pelo menos 256MB gddr2 turbo cachê 512MB, 
frequência do core 450mhz, frequência de memória 667mhz, Ramdac 
400mhz, PCI-Express 16X, Pixel por clock: 2, memória bus 64-bit, Max. 
Resolução de 2048X1536 e conexões TV, VGA e DVI; pelo menos uma 
interface serial padrão RS-232C-UART 16550, com conector tipo DB-9; 
portas USB que deverão ser no mínimo 6 (seis) portas; Disco Rígido 500GB, 
com interface tipo serial ATA, NO MÍNIMO 7.200RPM. Leitor e gravador de 
CD-RW e DVD-RW. Com interface tipo serial ATA. Rede 101100/1000 
Mbps, suporta padrão CSMA/CD, autosense, full-duplex. Momitor LCD de 
no mínimo15”, anti reflexiva. Teclado padrão AT,107 teclas, mouse com 
tecnologia óptica 

UND 02 

07 MESA PARA ESCRITÓRIO COM 2 GAVETAS UND 02 

08 

IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA, Resolução: De 600x600 dpi ou 
superior; Velocidade de impressão (preto): De 25 ppm ou superior, frente e 
verso (duplex) automático; Ciclo de Trabalho Mensal: 8.000 páginas ou 
superior; Memória: 32 MB ou superior; Conectividade: USB 2.0 e Ethernet 
10/100; Compatibilidade: Windows, Mac e Linux; Alimentação: 110 V. 

UND 01 

09 NOBREAK NEW STATION 700VA BIVOLT - SMS – PRETO UND 02 

10 PEN DRIVE 16GB UND 04 

11 APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTU UND 01 

12 CADEIRA DE ESCRITÓRIO GIRATÓRIO PARA SECRETÁRIA UND 02 

13 
ARMÁRIO DE AÇO COM 2 PORTAS, 3 PRATELEIRAS, MAÇANETA E 
FECHADURA 

UND 01 



 

Manaus, terça-feira, 28 de março de 2017 
 
 

 

 
 

DOM | Edição 4094 | Página 14 
 

6.3 Logística de Apoio 
 

ITEM PERÍODO/DATA DESCRIÇÃO RECURSOS HUMANOS QUANTIDADE 

01 4 X MÊS TRANSPORTE MOTORISTA 
2 veículos VAN 
com condutor. 

02 JUNHO BUFFET 

OFICINA PARA 
CAPACITAÇÃO DE 
CONSELHEIRAS E APOIO 
TECNICO DO CMDM 

50 PESSOAS 

03 DEZEMBRO BUFFET 

SERVIÇO DE 
FORNECIMENTO DE 
BUFFET PARA 
CONFRATERNIZAÇÃO 

40 PESSOAS 

 
7. AVALIAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO 
 

As ações deste plano serão avaliadas, após a realização 
de cada meta, durante as reuniões da Plenária e assinadas pela 
Presidenta do CMDM, cujos resultados serão publicados no Diário Oficial 
do Município de Manaus. 
 

Manaus (AM), 14 de fevereiro de 2017. 

 
 

 
 
 

SECRETARIA  MUNICIPAL  DO  TRABALHO, 
EMPREGO  E  DESENVOLVIMENTO 

 
 

PORTARIA Nº 015/2017 – GAB/SEMTRAD/FUMIPEQ 
 

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DO TRABALHO, 
EMPREGO E DESENVOLVIMENTO – SEMTRAD, responsável pela 
gestão do FUNDO MUNICIPAL DE FOMENTO À MICRO E PEQUENA 
EMPRESA – FUMIPEQ, no uso das atribuições que lhe confere os 
artigos 86, inciso IV e 128, inciso II, da Lei Orgânica do Município de 
Manaus; 

 
CONSIDERANDO a recomendação da Subsecretaria 

Municipal de Controle Interno – SUBCI/SEMEF, através do Ofício 
Circular n° 015/2016 – GAB/SUBCI/SEMEF; 
 

RESOLVE 
 

I – ALTERAR a Comissão Setorial de Gestão de Bens 
Móveis, Imóveis e Estoque no âmbito do Fundo Municipal de Fomento à 
Micro e Pequena Empresa – FUMIPEQ, com a finalidade de concretizar 
o levantamento dos bens móveis, imóveis e almoxarifado para posterior 
baixa e/ou escrituração nas contas contábeis patrimoniais, criada pela 
Portaria nº 009/2016-CCM/FUMIPEQ, de 28/11/2016, publicada no DOM 
Edição 4018, de 1º/12/2016, página 28, que passa a ser composta pelos 
servidores abaixo relacionados: 
 
- Orlanice de Souza Paiva – Matrícula: 065.607-0D 
- Ozineide de Carvalho Pereira – Matrícula: 116.542-9H 
- Lenilson Raimundo Aleixo dos Reis – Matrícula: 126.182-7B 
 

II – ESTABELECER que a participação na Comissão seja 
considerada prestação de Serviço Relevante, não remunerada e deverá 
constar nos assentamentos funcionais de cada servidor. 

 
III – Esta Portaria entra em vigor na data de sua 

publicação. 
 

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

Manaus, 27 de março de 2017. 

 

(*) EXTRATO 
 
1. ESPÉCIE E DATA: Quarto Termo Aditivo ao Contrato Nº 001/2014, 

celebrado em 24/03/2017. 
 
2. CONTRATANTES: O Município de Manaus, através da Secretaria 

Municipal do Trabalho, Emprego e Desenvolvimento – SEMTRAD e a 
empresa J A SOUTO LOUREIRO E CIA LTDA. 

 
3. OBJETO: Constitui o objeto do presente a PRORROGAÇÃO da 

vigência do contrato de locação do Imóvel localizado na Avenida Max 
Teixeira. N 3.551 – CIDADE NOVA, CEP 69090-001, nesta cidade de 
Manaus, capital  Amazonas destinado ao funcionamento da 
sede do SINE/MANAUS – POSTO CIDADE NOVA, conforme consta 
no processo administrativo nº 2017/4931/7072/00011. 

 
4. VALOR GLOBAL: O valor global do presente contrato importa a 

quantia de R$: 125.209,20 (cento e vinte e cinto mil, duzentos e nove 
reais e vinte centavos). 

5. VALOR MENSAL: Fixa-se o valor do aluguel mensal em 
R$:10.434,10 (Dez mil, quatrocentos e trinta e quatro reais e dez 
centavos). 

 
6. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Nota de Empenho nº 2017NE00062, 

de 10/03/2017, no valor de 10.434,10 (Dez mil, quatrocentos e trinta e 
quatro reais e dez centavos), à conta da seguinte rubrica 
orçamentária: UO: 21100, Programa de Trabalho: 
11.334.1059.2143.0000, Fonte: 0100, Natureza de Despesa: 
33903910, ficando o saldo remanescente a ser empenhado 
posteriormente. 

 
7. PRAZO: Fica dilatado por mais 12 (doze) meses, a contar de 03 de 

abril de 2017, o Contrato de imóvel supracitado. 
 
8. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Dispensa de Licitação, Art. 24, inciso 

X, da Lei nº 8.666/93. 
 

Manaus/AM, 24 de março de 2017. 

 
 
(*) Republicado por apresentar incorreções na publicação do DOM Edição 4093, 
de 27/03/2017, página 17 e 18. 
 

 
 

SECRETARIA  MUNICIPAL  JUVENTUDE, 
ESPORTE  E  LAZER 

 
 

PORTARIA Nº. 008/2017-GS-SEMJEL 
 

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE JUVENTUDE, 
ESPORTE E LAZER, no exercício da competência que lhe outorga o 
inciso II do artigo 128 da LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE MANAUS, 

 
CONSIDERANDO o Decreto nº. 0207, publicado na edição 

do DOM Nº. 2241, de 08/07/2009, referente aos Agentes Honoríficos em 
apoio ao Programa Segundo Tempo, 

 
CONSIDERANDO o Decreto nº. 2.442, publicado na 

edição do DOM Nº. 3220 de 30/07/2013, o qual altera o Decreto nº. 
0207, de 08/07/2009, 

 
CONSIDERANDO o Edital de Chamamento Público Nº 

001/2015, publicado na edição do DOM Nº. 3742, de 27/09/2015, 
retificado no DOM edição nº. 3744, de 11/10/2015, 

 
CONSIDERANDO o resultado final do certame - Sem 

Recursos, publicado na edição do DOM Nº. 3767, de 14/11/2015, 



 

Manaus, terça-feira, 28 de março de 2017 
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CONSIDERANDO o pedido de dispensa e designação, 
anexos ao Memorando Nº. 09/2017-P.S.T., processo Nº. 
2017/16248/16741/00011, 

 
CONSIDERANDO o Parecer da PGM Nº. 472/ 2016/PA 

/PGM e Parecer Nº.014/2017- AJUR /GS/SEMJEL, Processo Nº. 
2017/16248/16741/00011, 

 
CONSIDERANDO a publicação da Quarta Convocação – 

cadastro reserva, edição do DOM Nº. 4079, de 07/03/2017, 
 

RESOLVE: 
 

I - DESIGNAR, os (as) senhores (as) abaixo identificados 
(as), a contar das datas especificadas, para compor o quadro de 
Agentes Honoríficos, na função de COORDENADOR DE NÚCLEO, em 
apoio ao Programa Segundo Tempo. 
 

 
COORDENADOR DE NÚCLEO CLASSIFICAÇÃO. DATA 

1 NIVEA REGINA SALES DA SILVA 184 20/03/17 

2 ROGER MENDES DE VASCONCELOS 185 20/03/17 

3 JULIANA DE SOUZA PEREIRA 186 20/03/17 

 
II - DESIGNAR, os (as) senhores (as) abaixo identificados 

(as), a contar das datas especificadas, para compor o quadro de 
Agentes Honoríficos, na função de MONITOR, em apoio ao Programa 
Segundo Tempo. 
 

 
MONITOR DE ATIVIDADES ESPORTIVAS CLASSIFICAÇÃO. DATA 

1 MAGNO MARANHÃO DA SILVA 269 20/03/17 

2 NATALLY CARVALHO DA COSTA 274 20/03/17 

3 LUCAS SOARES DE SOUZA 277 20/03/17 

4 ANDRÉ LUÍS JERSON ANDRADE BANDEIRA 278 20/03/17 

5 MIRIAM SABRINA COELHO SOARES 282 20/03/17 

6 JESSICA FERREIRA NEVES 285 20/03/17 

7 ALEX DE OLIVEIRA PEREIRA 287 20/03/17 

8 LUCAS SANTOS DA SILVA 289 20/03/17 

9 ADAM VILHENA NEVES 290 20/03/17 

10 KEVIN CARPINTEIRO PERES BURITI 291 20/03/17 

11 GABRIEL DE ALMEIDA FREIRE 293 20/03/17 

12 JEFERSON MATHEUS DE OLIVEIRA SANTOS 294 20/03/17 

13 LILIANE NATALI SANTOS DE ARAÚJO 296 20/03/17 

14 EDWIN AUGUSTO RIBEIRO VIANA 299 20/03/17 

15 EDINHO MALAFAIA LEÃO 301 20/03/17 

 
Cientifica-se, Publique-se e Cumpra-se. 

 
Manaus, 22 de março de 2017. 

                 
 
 
 

SECRETARIA  MUNICIPAL  DE  LIMPEZA  URBANA 

 
 

PORTARIA N.º  018/2017 – GRH/GS/SEMULSP 
 

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA, no 
exercício das prerrogativas que lhe outorga o artigo 128, inciso II da LEI 
ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE MANAUS, 

 
CONSIDERANDO o expediente sobre concessão de 

aposentadoria emitida pelo Instituto Nacional de Seguro Social - INSS; 
 
CONSIDERANDO a impossibilidade de vinculo do servidor 

temporário com a Administração Pública Municipal após a concessão da 
aposentadoria; 
 

RESOLVE: 
 

DISPENSAR, a contar de 23.03.2017, do quadro de 
Pessoal da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana, a servidora 
FRANCISCA ELIANE ALVES MOTA, Matrícula 085.538-3 C, cargo SA 
Auxiliar de Serviços Municipais, contratada sob égide do Regime de 
Direito Administrativo, em virtude da concessão de aposentadoria pelo 
Instituto Nacional de Seguro Social – INSS. 

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

Manaus, 27 de março de 2017. 

 
 
 
 

EXTRATO 
 
1. ESPÉCIE: Termo de Rescisão da Prestação de Serviços por Tempo 
Determinado do Pessoal sob o Regime de Direito Administrativo. 
 

2. PARTES: O Município de Manaus, através da Secretaria Municipal de 
Limpeza Urbana e a prestadora de serviço FRANCISCA ELIANE 
ALVES MOTA. 
 

3. OBJETO: Termo de Rescisão da Prestação de Serviços, por iniciativa 
da prestadora de serviço temporário, com base no inciso III do artigo 13 
do Decreto nº. 4.483, de 23.2.1999, e, nos termos da Cláusula Oitava, 
letra “d” do Termo de Prorrogação da Prestação de Serviços por Tempo 
Determinado, conforme autos do Processo nº. 2012/1190/6022/00029. 
 

4. FUNDAMENTAÇÃO: Solicitação formal da prestadora de serviço, 
conforme art. 13, inciso II, da Lei nº 1.425, de 26 de março de 2010. 
 

5. VIGÊNCIA: a contar de 23.03.2017. 
 

Manaus, 27 de março de 2017. 

 
 

 
 

SECRETARIA  MUNICIPAL  DE  INFRAESTRUTURA 

 
 

PORTARIA N° 046/2017 - SEMINF / GSS. 
 

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

 

CONSIDERANDO o edital da CONCORRÊNCIA PÚBLICA 
nº 009/2015 CML/PM; 

 

CONSIDERANDO o EMPENHO nº 01212 – SEMINF, 
emitido em 24/06/2015 e o CONTRATO nº 034 - SEMINF, celebrado em 
22/07/2015; 

 
CONSIDERANDO o que mais consta nos autos do 

Processo nº 2014 / 17428 / 17628 / 06279, resolve: 
 
DESIGNAR, os servidores abaixo identificados, para 

receberem em caráter definitivo o objeto: REFORMA DE 500 
(QUINHENTOS) ABRIGOS DE ÔNIBUS PADRÃO SMTU - LOTE II, 
DIVERSOS LOCAIS DA CIDADE DE MANAUS. 
 

SERVIDOR CREA 

ENGº CIVIL HILLACE MOTTA LOPES ou 5.357-D/AM 

ENGº CIVIL MANUEL MAURO DE SOUZA ARRUDA ou 19.268-D/AM 

ENGº CIVIL FRANCISCO ROMOALDO R. PAULINO 21.643-D/AM 

 
CUMPRA-SE, REGISTRE E PUBLIQUE-SE. 

 
GABINETE DO SUBSECRETÁRIO, em Manaus, 23 de 

março de 2017. 

 



 

Manaus, terça-feira, 28 de março de 2017 
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PORTARIA N° 047/2017 - SEMINF / GSS. 
 

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

 

CONSIDERANDO o edital da TOMADA DE PREÇOS nº 
031/2014 CML/PM; 

 

CONSIDERANDO o EMPENHO nº 00381 – SEMINF, emitido 
em 02/02/2015 e o CONTRATO nº 008 - SEMINF, celebrado em 10/03/2015; 

 

CONSIDERANDO o que mais consta nos autos do 
Processo nº 2014 / 14908 / 14938 / 00044, resolve: 

 
DESIGNAR, os servidores abaixo identificados, para 

receberem em caráter definitivo o objeto: REFORMA DE 20 (VINTE) 
TERMINAIS DE BAIRROS - MANAUS / AM, LOTE I. 
 

SERVIDOR CREA 

ENGº CIVIL SÉRGIO EDGAR VIEIRA DA ROCHA ou 8.892-D/AM 

ENGº CIVIL FÁBIO SEREJO RIBEIRO ou 10.277-D/AM 

ENGº CIVIL ALBERTINO AZULAY MELLO 028-D/AM 

 
CUMPRA-SE, REGISTRE E PUBLIQUE-SE. 

 
GABINETE DO SUBSECRETÁRIO, em Manaus, 23 de 

março de 2017. 

 
 

 

INSTITUTO  MUNICIPAL  DE 
PLANEJAMENTO  URBANO 

 
 

PORTARIA Nº 032/2017/FMDU/IMPLURB 
 

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

 

CONSIDERANDO o disposto na Lei nº 2.115, de 
27.04.2016, DOM nº 3876, de 27.04.2016 que dispõe sobre o Fundo 
Municipal de Desenvolvimento Urbano-FMDU, 

 

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

 

CONSIDERANDO as disposições do Decreto nº 1.441, de 
30.01.2012, e ainda o que dispõe o art. 7º, § 3º e art. 15, do Decreto 
Municipal nº 3.622 de 31.01.2017, 

 

CONSIDERANDO a autorização do Conselho Municipal de 
Desenvolvimento Urbano – CMDU, através das Decisões nº0747/2014, 
nº396/2015-CMDU, nº 313/2016-CMDU e nº534/2016 constante nas 
Atas da 44ª Reunião Ordinária/CMDU de 22.10.2014, 24º Reunião 
Ordinária/CMDU de 17.06.2015, 14ª Reunião Ordinária/CMDU de 
13.04.2016 e 27ª Reunião Ordinária/CMDU de 13.07.2016 que liberou 
recursos orçamentários e financeiros do 560901 - Fundo Municipal de 
Desenvolvimento Urbano – FMDU constantes no Processo 
Administrativo nº2015/00796/0/003379-IMPLURB, 
 

RESOLVE: 
 

Art. 1°CONCEDER Destaque de Crédito Orçamentário em 
favor da Unidade Gestora 270101-SECRETARIA MUNICIPAL DE 
INFRAESTRUTURA-SEMINF, no valor total de R$ 454.096,06 
(quatrocentos e cinquenta e quatro mil, noventa e seis reais e seis 
centavos) conforme Anexo Único desta Portaria. 

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

como objeto a execução do projeto de Requalificação Urbanística da 
Avenida Eduardo Ribeiro, que será realizado pela Unidade Gestora 

Executora 270101-SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA-
SEMINF, conforme Ofício nº 541/2017-DAF/SEMINF de 10.03.2017 e o 
Cronograma Físico-Financeiro da Obra, constantes do Processo 
nº2015/796/824/0/003379. 

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

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

Anexo Único da Portaria Nº 032/2017-FMDU/IMPLURB 
 

Nº F SF P A ND FR R$ 

01 15 451 1070 4047 449051 0210 19.367,11 

02 15 451 1070 4047 449092 0210 434.728,95 

Total: 454.096,06 

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

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

Manaus, 27 de março de 2017. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

SUPERINTENDÊNCIA  MUNICIPAL  DE 
TRANSPORTES  URBANOS 

 
 

PORTARIA Nº. 020/2017 - SMTU 
 

O SUPERINTENDENTE DA SUPERINTENDÊNCIA 
MUNICIPAL DE TRANSPORTES URBANOS - SMTU, no exercício da 
competência que lhe confere o art. 128, inciso II, da Lei Orgânica do 
Município de Manaus c/c Decreto de 6 de janeiro de 2017; 

 
CONSIDERANDO o Processo Administrativo nº. 2017/ 

14908/14930/00009-SMTU; 
 

RESOLVE: 
 

I – Constituir Comissão de Sindicância para apuração de 
responsabilidades, em processo acima referenciado, composta pelos 
funcionários abaixo elencados: 

 
1. ABDULARMAN MADY JUNIOR – Presidente 
2. MARCELLE FABIANE SOARES CIPRIANO – Membro    
3. NELCINEIDE DE FREITAS PINTO FERNANDES - Membro    
 

II – O prazo para conclusão dos trabalhos desta comissão 
será de 30 (trinta) dias, contados a partir da data da publicação.  

 
CUMPRA-SE, ANOTE-SE, CIENTIFIQUE-SE E 

PUBLIQUE-SE. 
 
Gabinete da Superintendência Municipal de Transportes 

Urbanos – SMTU, em Manaus, 27 de março de 2017. 
 

       



 

Manaus, terça-feira, 28 de março de 2017 
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PORTARIA Nº. 023/2017 - SMTU 
 

O SUPERINTENDENTE DA SUPERINTENDÊNCIA 
MUNICIPAL DE TRANSPORTES URBANOS - SMTU, no exercício da 
competência que lhe confere o art. 128, inciso II, da Lei Orgânica do 
Município de Manaus c/c Decreto de 6 de janeiro de 2017; 

 
CONSIDERANDO o Processo Administrativo nº. 2017/ 

14908/14930/00010-SMTU; 
 

RESOLVE: 
 

I – Constituir Comissão de Sindicância para apuração de 
responsabilidades, em processo acima referenciado, composta pelos 
funcionários abaixo elencados: 

 
1. ABDULARMAN MADY JUNIOR – Presidente 
2. NELCINEIDE DE FREITAS PINTO FERNANDES - Membro 
3. DELCIRENE SOUZA DE ASSUNÇÃO - Membro    
 

II – O prazo para conclusão dos trabalhos desta comissão 
será de 30 (trinta) dias, contados a partir da data da publicação.  
 

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

Gabinete da Superintendência Municipal de Transportes 
Urbanos – SMTU, em Manaus, 27 de março de 2017. 

 

   
 
 
 
 
 

PORTARIA Nº. 024/2017 - SMTU 
 

O SUPERINTENDENTE DA SUPERINTENDÊNCIA 
MUNICIPAL DE TRANSPORTES URBANOS - SMTU, no exercício da 
competência que lhe confere o art. 128, inciso II, da Lei Orgânica do 
Município de Manaus c/c Decreto de 6 de janeiro de 2017; 

 
CONSIDERANDO o Processo Administrativo nº. 2017/ 

14908/14930/00011-SMTU; 
 

RESOLVE: 
 

I – Constituir Comissão de Sindicância para apuração de 
responsabilidades, em processo acima referenciado, composta pelos 
funcionários abaixo elencados: 

 
1. MANUEL DE PAIVA AGUIAR – Presidente 
2. FRANCISCA VANUZA PEREIRA DA SILVA SANTIAGO - Membro 
3. MARIA DO SOCORRO GOMES DA SILVA - Membro    
 

II – O prazo para conclusão dos trabalhos desta comissão 
será de 30 (trinta) dias, contados a partir da data da publicação.  
 

CUMPRA-SE, ANOTE-SE, CIENTIFIQUE-SE E PUBLIQUE-SE. 
 
Gabinete da Superintendência Municipal de Transportes 

Urbanos – SMTU, em Manaus, 27 de março de 2017. 
 

       

PORTARIA Nº. 025/2017 - SMTU 
 

O SUPERINTENDENTE DA SUPERINTENDÊNCIA 
MUNICIPAL DE TRANSPORTES URBANOS - SMTU, no exercício da 
competência que lhe confere o art. 128, inciso II, da Lei Orgânica do 
Município de Manaus c/c Decreto de 6 de janeiro de 2017; 

 
CONSIDERANDO o Processo Administrativo nº. 2017/ 

14908/14930/00012-SMTU; 
 

RESOLVE: 
 
I – Constituir Comissão de Sindicância para apuração de 

responsabilidades, em processo acima referenciado, composta pelos 
funcionários abaixo elencados: 

 
1. MANUEL DE PAIVA AGUIAR – Presidente 
2. FRANCISCA VANUZA PEREIRA DA SILVA SANTIAGO - Membro 
3. MARIA DO SOCORRO GOMES DA SILVA - Membro    
 

II – O prazo para conclusão dos trabalhos desta comissão 
será de 30 (trinta) dias, contados a partir da data da publicação.  

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

 
Gabinete da Superintendência Municipal de Transportes 

Urbanos – SMTU, em Manaus, 27 de março de 2017. 

 
 
 

RESOLUÇÃO Nº 001, DE 27 DE MARÇO DE 2017. 
 

DISPÕE sobre a obrigatoriedade da utilização 
das baias para o Transporte Público Coletivo 
de Passageiros no Município de Manaus. 

 
O SUPERINTENDENTE MUNICIPAL DE TRANPORTES 

URBANOS - SMTU, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo 
artigo 6º, do Regimento Interno da Superintendência Municipal de 
Transportes Urbanos - SMTU, homologado pelo DECRETO Nº 2.637, de 
05 de novembro de 2013. 

 
CONSIDERANDO o interesse da Administração Pública 

Municipal em melhor atender aos munícipes quanto à sua acessibilidade ao 
serviço de Transporte Público Coletivo de Passageiros e suas modalidades; 

 
CONSIDERANDO a indispensabilidade da utilização das 

baias para o embarque e desembarque de passageiros usuários do 
Transporte Público Coletivo de Passageiros e suas modalidades 
existentes no Município de Manaus;  

 
CONSIDERANDO proporcionar maior segurança e melhor 

acessibilidade aos usuários do Transporte Público Coletivo de 
Passageiros e suas modalidades. 

 
RESOLVE: 

 
Art. 1º - As empresas do Transporte Público Coletivo de 

Passageiros no município de Manaus devem utilizar, obrigatoriamente, as 
baias dos corredores viários, para embarque e desembarque dos usuários 
do serviço de Transporte Coletivo Convencional, Alternativo e Executivo. 

 
Art. 2º - As baias de embarque e desembarque a que se 

refere o artigo anterior, consistem no recuo exclusivo para ônibus e 
visam aumentar o fluxo de veículos nos corredores viários.  

 
Art. 3º - A utilização obrigatória do recuo exclusivo viabiliza 

mais fluidez no trânsito e permite mais segurança aos passageiros do 
transporte coletivo. 



 

Manaus, terça-feira, 28 de março de 2017 
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Art. 4º - A não observância no disposto nesta Resolução, 
resultará à empresa infratora a penalidade prevista no artigo 31, inciso I, 
da Lei 1.779, de 17 de outubro de 2013.   

 
 
 

MANAUS PREVIDÊNCIA 

 
 

PORTARIA POR DELEGAÇÃO N.º 107/2017 
 

TORNA SEM EFEITO ato de aposentadoria, 
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 da Decisão n° 1987/2016, exarada 
pela Segunda Câmara do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, nos 
autos do processo TCE/AM n° 13630/2016 (apenso n° 12477/2014), em 
Sessão Ordinária realizada no dia 08 de novembro de 2016, que concedeu 
prazo para que a Manaus Previdência retificasse o ato concessório da 
aposentadoria concedida em favor da Senhora ROSEMARY AMARAL 
CORREIA, no cargo de Profissional do Magistério (Professor Nível Médio 
20h 3-F), matrícula 007.856-5A, do quadro de pessoal da SECRETARIA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED, 

 

CONSIDERANDO o que consta do processo protocolado 
sob o n.º 2016.17848.17852.0.003166, resolve 

 

TORNAR SEM EFEITO, a Portaria por Delegação nº 
6.990/2016, de 18 de janeiro de 2016, publicada no DOM nº 3811 da 
mesma data. 
 

GABINETE DO DIRETOR-PRESIDENTE DA MANAUS 
PREVIDÊNCIA, em Manaus, 21 de março de 2017. 

 
 
 

PORTARIA POR DELEGAÇÃO N.º 110/2017 
 

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 126/2017, que opina pela concessão do benefício de 
aposentadoria por tempo de contribuição ao servidor abaixo identificado, 
subscrito pelo Analista Previdenciário da Manaus Previdência, 

CONSIDERANDO o Parecer Técnico nº 135/2017 – 
AUDIN/MANAUS PREVIDÊNCIA, que conclui que o processo está 
dentro das normas de legalidade dos atos de admissão e de concessão 
da aposentadoria, 

 
CONSIDERANDO o disposto na Planilha de Cálculo dos 

Proventos elaborada pela Manaus Previdência e o que mais consta do 
processo protocolado sob o nº 2017/1637/1100, de 20.02.2017, resolve, 

 
APOSENTAR, nos termos do artigo 6º, da Emenda 

Constitucional nº 41/2003, c/c artigo 51, da Lei Municipal nº 870, de 
21.07.2005, o servidor MOYSES ELIAS AZULAY, no cargo de Médico 
(Especialista em Saúde I-06), matrícula 082.227-2A, do quadro de 
pessoal da Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA, com os proventos 
mensais de R$ 7.920,52 (sete mil, novecentos e vinte reais e cinquenta e 
dois centavos) discriminados na forma abaixo: 
 

Composição da Remuneração Fundamentação Legal Valor 

Subsídio 
Art. 3º, inciso IX, da Lei nº 1.223, de 
26.03.2008, c/c Lei nº 2.134, de 10.06.2016. 

R$ 7.920,52 

Total dos Proventos R$ 7.920,52 

 
GABINETE DO DIRETOR-PRESIDENTE DA MANAUS 

PREVIDÊNCIA, em Manaus, 23 de março de 2017. 

 
 
 

PORTARIA POR DELEGAÇÃO N.º 111/2017 
 

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 124/2017, que opina pela concessão do benefício de 
aposentadoria por tempo de contribuição à servidora abaixo identificada, 
subscrito pelo Analista Previdenciário da Manaus Previdência, 

 
CONSIDERANDO o Parecer Técnico nº 136/2017 – 

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

 
CONSIDERANDO o disposto na Planilha de Cálculo dos 

Proventos elaborada pela Manaus Previdência e o que mais consta do processo 
protocolado sob o nº 2017/4114/4247/00175, de 07.02.2017, resolve, 

 
APOSENTAR, nos termos do artigo 6º, da Emenda 

Constitucional nº 41/2003, c/c artigo 51, da Lei Municipal nº 870, de 
21.07.2005, a servidora CILENE CARVALHO DE LIRA, no cargo de 
Auxiliar de Serviços Gerais 6-C, matrícula 083.407-6A, do quadro de 
pessoal da Secretaria Municipal de Educação - SEMED, com os 
proventos mensais de R$ 2.927,13 (dois mil, novecentos e vinte e sete 
reais e treze 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$ 2.927,13 

Total dos Proventos R$ 2.927,13 

 
GABINETE DO DIRETOR-PRESIDENTE DA MANAUS 

PREVIDÊNCIA, em Manaus, 23 de março de 2017. 

 



 

Manaus, terça-feira, 28 de março de 2017 
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PORTARIA POR DELEGAÇÃO N.º 112/2017 
 

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 123/2017, que opina pela concessão do benefício de 
aposentadoria por tempo de contribuição à servidora abaixo identificada, 
subscrito pelo Analista Previdenciário da Manaus Previdência, 

 
CONSIDERANDO o Parecer Técnico nº 137/2017 – 

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

 
CONSIDERANDO o disposto na Planilha de Cálculo dos 

Proventos elaborada pela Manaus Previdência e o que mais consta do 
Processo protocolado sob o nº 2017/4114/4239/00238, de 10.02.2017, 
resolve, 

 
APOSENTAR, nos termos do artigo 6º, da Emenda 

Constitucional nº 41/2003, c/c artigo 51, da Lei Municipal nº 870, de 
21.07.2005, a servidora CREMILDA SOCORRO MAQUINE COELHO, 
no cargo Professor Nível Médio 20H 3-C, matrícula 062.695-3A, do 
quadro de pessoal da Secretaria Municipal de Educação - SEMED, 
com os proventos mensais de R$ 2.566,66 (dois mil, quinhentos e 
sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos) discriminados na 
forma abaixo: 
 

Composição da 
Remuneração 

Fundamentação Legal Valor 

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

R$ 2.566,66 

Total dos Proventos R$ 2.566,66 

 
GABINETE DO DIRETOR-PRESIDENTE DA MANAUS 

PREVIDÊNCIA, em Manaus, 23 de março de 2017. 

 
 
 
 

PORTARIA POR DELEGAÇÃO N.º 113/2017 
 

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 125/2017, que opina pela concessão do benefício de 
aposentadoria por idade ao servidor abaixo identificado, subscrito pelo 
Analista Previdenciário da Manaus Previdência, 

 
CONSIDERANDO o Parecer Técnico nº 138/2017 – 

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

CONSIDERANDO o disposto na Planilha de Cálculo dos 
Proventos elaborada pela Manaus Previdência e o que mais consta do 
processo protocolado sob o nº 2017/4114/4147/01118, de 03.02.2017, 
resolve, 

 
APOSENTAR, nos termos do artigo 40, § 1º, III, “b” da 

Constituição Federal de 1988, com redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 41/2003, c/c artigo 31 da Lei Municipal nº 870, de 
21.07.2005, o servidor CARLOS AUGUSTO LOPES RAPOSO, no cargo 
de Professor Nível Médio 20H 1-G, matrícula 104.786-8B, do quadro de 
pessoal da Secretaria Municipal de Educação - SEMED, com os 
proventos proporcionais mensais de R$ 1.680,05 (mil, seiscentos e 
oitenta reais e cinco centavos) discriminados na forma abaixo: 
 

Composição da 
Remuneração 

Fundamentação Legal Valor 

Vencimento 20H 
Art. 1º, inciso I, da Lei nº 1.879, de 04.06.2014, 
c/c Lei n° 2.135 de 10.06.2016. 

R$ 1.909,82 

Valor do Beneficio Médio 
Apurado 

Artigo 40, § 3º, da Constituição Federal, com 
redação dada pela E.C nº 41/03, c/c artigo 1º 
da Lei Federal nº 10.887/04, e artigo 55 da Lei 
Municipal nº 870, de 21.07.05, alterada pela 
Lei n.º 1.197, de 31.12.2007, e artigo 61 da 
Orientação Normativa MPS/SPS nº 02/2009. 

R$ 2.397,52 

Valor do Provento Apurado 

Na fração de 8952/12.775, calculado sobre o 
valor do Benefício Médio, nos termos do art. 
40, da Constituição Federal/1988 c/c art. 55 da 
Lei n° 870/2005. 

R$ 1.680,05 

Total dos Proventos R$ 1.680,05 

 
GABINETE DO DIRETOR-PRESIDENTE DA MANAUS 

PREVIDÊNCIA, em Manaus, 23 de março de 2017. 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


