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DECRETO Nº 3.968, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2018 
 

DECLARA de utilidade pública, para fins 
de desapropriação, o imóvel que menciona 
e dá outras providências. 

 
O PREFEITO DE MANAUS, no uso das atribuições que 

lhe conferem os artigos 80, inc. XII e 128, inc. I, da Lei Orgânica do 
Município de Manaus e tendo em vista as disposições do Decreto-
Lei      nº 3.365, de 21 de junho de 1941, 

 
CONSIDERANDO a obrigação do Poder Público de 

proporcionar à população condições dignas de moradia, lazer, 
educação, saúde e demais serviços públicos; 

 
CONSIDERANDO que a faixa de terra a ser utilizada 

está encravada em área tecnicamente estratégica para a utilidade do 
qual se destina; 

 
CONSIDERANDO a necessidade de proporcionar 

espaços indispensáveis ao desenvolvimento das atividades previstas 
no Projeto de Recuperação Ambiental, Requalificação Social e 
Urbanística no Igarapé do Mindú, de interesse da UEP/SEMINF; 

 
CONSIDERANDO a imprescindibilidade da priorização 

dos processos de desapropriação ou indenização de áreas 
consideradas de utilidade pública necessárias para a execução de 
obras nas áreas destinadas à implantação do Projeto; 

 
CONSIDERANDO que a afetação pública do bem de 

que trata este Decreto é fundamental para a adequada 
funcionalidade do citado Projeto; 

 
CONSIDERANDO a Informação nº 566/2017 – 

DEGTA/SEMMAS em que verificou que o imóvel em questão não 
está inserto em Área de Preservação Permanente – APP; 

 
CONSIDERANDO, finalmente a manifestação favorável 

da Procuradoria Geral do Município – PGM, por meio do Parecer                
nº 16/2018 – PPI/PGM, ratificado pelo Despacho subscrito  
pela Subprocuradora Geral Adjunta do Município, e os demais  
elementos informativos constantes dos autos do Processo                                       
nº 2009/11217/11263/00459, 
 

DECRETA: 
 

Art. 1º É declarado de utilidade pública, para fins de 
desapropriação, o imóvel localizado nesta cidade, na Rua Sabiá,           
n° 622, Bairro Tancredo Neves, com área total de 179,94 m² (cento 
e setenta e nove metros quadrados e noventa e quatro decímetros 
quadrados) e perímetro de 63,90 m (sessenta e três metros e 
noventa centímetros), sob posse de NEILA SILVA DE SÁ SANTOS, 
com os seguintes limites e confrontações: ao Norte: com o imóvel de 
nomenclatura TN-339, por uma linha de 7,30 m (sete metros e trinta 
centímetros); ao Sul: com a Rua Sabiá, para onde faz frente, por 

uma linha de 7,30 m (sete metros e trinta centímetros); à Leste: com 
os imóveis de nomenclatura TN-372 e TN-372-A, por uma linha de 
24,65 m (vinte e quatro metros e sessenta e cinco centímetros); e à 
Oeste: com o imóvel de nomenclatura TN-340, por uma linha de 
24,65 m (vinte e quatro metros e sessenta e cinco centímetros). 

 
Art. 2º O imóvel desapropriado se destina à utilização 

da área, pelo Município de Manaus, para a execução de obra de 
intervenção viária do Projeto de Recuperação Ambiental, 
Requalificação Social e Urbanística no Igarapé do Mindú. 

 
Art. 3º Para efeito de imissão provisória na posse, na 

forma autorizada pelo art. 15 do Decreto-Lei nº 3.365, de 21-06-
1941, esta desapropriação é considerada de urgência. 

 
Art. 4º O expropriado deve apresentar na Secretaria 

Municipal de Infraestrutura – SEMINF, no prazo de 10 (dez) dias, 
contados da publicação deste Decreto, cópias da carteira de 
identidade, CPF, comprovante de residência, certidão de casamento 
ou declaração de união estável, certidão negativa de ação cível da 
justiça estadual e da justiça federal, certidão de quitação de tributos 
municipais e, em se tratando de pessoa jurídica, CNPJ, contrato social 
com suas alterações, certidão negativa de tributos federais, estaduais 
e municipais, certidão negativa do INSS e certidão de regularidade 
junto ao FGTS. 

 
Parágrafo único. No mesmo prazo do caput, o 

expropriado deve providenciar a documentação comprobatória da 
propriedade ou posse do imóvel ora desapropriado e da 
desoneração de gravames incidentes sobre ele, tais como a cópia 
atualizada de inteiro teor da matrícula do imóvel, certidão negativa 
de ônus e certidão negativa de gravames por ações reais ou 
pessoais reipersecutórias. 

 
Art. 5º As despesas decorrentes deste Decreto correrão 

por conta da Secretaria Municipal de Infraestrutura – SEMINF. 
 
Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data de sua 

publicação. 
 

Manaus, 19 de fevereiro de 2018. 

 



 

Manaus, segunda-feira, 19 de fevereiro de 2018 
 
 
 

 
 

DOM | Edição 4306 | Página 2 
 

DECRETO Nº 3.969, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2018 
 

DECLARA de utilidade pública, para fins de 
desapropriação, o imóvel que menciona e dá 
outras providências. 

 
O PREFEITO DE MANAUS, no uso das atribuições que 

lhe conferem os artigos 80, inc. XII e 128, inc. I, da Lei Orgânica do 
Município de Manaus e tendo em vista as disposições do Decreto-Lei   
nº 3.365, de 21 de junho de 1941, 

 
CONSIDERANDO a obrigação do Poder Público de 

proporcionar à população condições dignas de moradia, lazer, educação, 
saúde e demais serviços públicos; 

 
CONSIDERANDO que a faixa de terra a ser utilizada está 

encravada em área tecnicamente estratégica para a utilidade do qual se 
destina; 

 
CONSIDERANDO a necessidade de proporcionar espaços 

indispensáveis ao desenvolvimento das atividades previstas no Projeto 
de Recuperação Ambiental, Requalificação Social e Urbanística no 
Igarapé do Mindú, de interesse da UEP/SEMINF; 

 
CONSIDERANDO a imprescindibilidade da priorização dos 

processos de desapropriação ou indenização de áreas consideradas de 
utilidade pública necessárias para a execução de obras nas áreas 
destinadas à implantação do Projeto; 

 
CONSIDERANDO que a afetação pública do bem de que 

trata este Decreto é fundamental para a adequada funcionalidade do 
citado Projeto; 

 
CONSIDERANDO a Informação nº 867/2017 – 

DEGTA/SEMMAS em que verificou que o imóvel em questão não está 
inserto em Área de Preservação Permanente – APP; 

 
CONSIDERANDO, finalmente a manifestação favorável da 

Procuradoria Geral do Município – PGM, por meio do Parecer nº 12/2018 
– PPI/PGM, ratificado pelo Despacho subscrito pela Subprocuradora 
Geral Adjunta do Município, e os demais elementos informativos 
constantes dos autos do Processo nº 2011/11217/11263/01021, 

 
DECRETA: 

 
Art. 1º É declarado de utilidade pública, para fins de 

desapropriação, o imóvel localizado nesta cidade, no Beco Fábio 
Lucena, n° 115, Bairro Tancredo Neves, com área total de 45,00 m² 
(quarenta e cinco metros quadrados) e perímetro de 28,00 m (vinte e oito 
metros), sob posse de NATALÍCIO MENEZES DA COSTA, com os 
seguintes limites e confrontações: ao Norte: com o imóvel de 
nomenclatura TN-546, por uma linha de 5,00 m (cinco metros); ao Sul: 
com o Imóvel de nomenclatura TN-544, por uma linha de 5,00 m (cinco 
metros); à Leste: com o imóvel de nomenclatura TN-538, por uma linha 
reta de 9,00 m (nove metros); e à Oeste: com o imóvel de nomenclatura 
TN-543, por uma linha de 9,00 m (nove metros). 

 
Art. 2º O imóvel desapropriado se destina à utilização da 

área, pelo Município de Manaus, para a execução de obra de 
intervenção viária do Projeto de Recuperação Ambiental, Requalificação 
Social e Urbanística no Igarapé do Mindú. 

 
Art. 3º Para efeito de imissão provisória na posse, na 

forma autorizada pelo art. 15 do Decreto-Lei nº 3.365, de 21-06-1941, 
esta desapropriação é considerada de urgência. 

 
Art. 4º O expropriado deve apresentar na Secretaria 

Municipal de Infraestrutura – SEMINF, no prazo de 10 (dez) dias, 
contados da publicação deste Decreto, cópias da carteira de identidade, 
CPF, comprovante de residência, certidão de casamento ou declaração 
de união estável, certidão negativa de ação cível da justiça estadual e da 
justiça federal, certidão de quitação de tributos municipais e, em se 
tratando de pessoa jurídica, CNPJ, contrato social com suas alterações, 
certidão negativa de tributos federais, estaduais e municipais, certidão 
negativa do INSS e certidão de regularidade junto ao FGTS. 

Parágrafo único. No mesmo prazo do caput, o 
expropriado deve providenciar a documentação comprobatória da 
propriedade ou posse do imóvel ora desapropriado e da desoneração de 
gravames incidentes sobre ele, tais como a cópia atualizada de inteiro 
teor da matrícula do imóvel, certidão negativa de ônus e certidão 
negativa de gravames por ações reais ou pessoais reipersecutórias. 

 
Art. 5º As despesas decorrentes deste Decreto correrão 

por conta da Secretaria Municipal de Infraestrutura – SEMINF. 
 
Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data de sua 

publicação. 
 

Manaus, 19 de fevereiro de 2018. 

 
 
 
 

DECRETO Nº 3.970, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2018 
 

DECLARA de utilidade pública, para fins de 
desapropriação, o imóvel que menciona e dá 
outras providências. 

 
O PREFEITO DE MANAUS, no uso das atribuições que 

lhe conferem os artigos 80, inc. XII e 128, inc. I, da Lei Orgânica do 
Município de Manaus e tendo em vista as disposições do Decreto-Lei   
nº 3.365, de 21 de junho de 1941, 

 
CONSIDERANDO a obrigação do Poder Público de 

proporcionar à população condições dignas de moradia, lazer, educação, 
saúde e demais serviços públicos; 

 
CONSIDERANDO que a faixa de terra a ser utilizada está 

encravada em área tecnicamente estratégica para a utilidade do qual se 
destina; 

 
CONSIDERANDO a necessidade de proporcionar espaços 

indispensáveis ao desenvolvimento das atividades previstas no Projeto 
de Recuperação Ambiental, Requalificação Social e Urbanística no 
Igarapé do Mindú, de interesse da UEP/SEMINF; 

 
CONSIDERANDO a imprescindibilidade da priorização dos 

processos de desapropriação ou indenização de áreas consideradas de 
utilidade pública necessárias para a execução de obras nas áreas 
destinadas à implantação do Projeto; 

 
CONSIDERANDO que a afetação pública do bem de que 

trata este Decreto é fundamental para a adequada funcionalidade do 
citado Projeto; 

 
CONSIDERANDO a Informação nº 892/2017 – 

DEGTA/SEMMAS em que verificou que o imóvel em questão não está 
inserto em Área de Preservação Permanente – APP; 

 
CONSIDERANDO, finalmente a manifestação favorável da 

Procuradoria Geral do Município – PGM, por meio do Parecer                
nº 11/2018 – PPI/PGM, ratificado pelo Despacho subscrito pela 
Subprocuradora Geral Adjunta do Município, e os demais elementos 
informativos constantes dos autos do Processo                                       
nº 2017/17428/17609/00090, 



 

Manaus, segunda-feira, 19 de fevereiro de 2018 
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DECRETA: 
 

Art. 1º É declarado de utilidade pública, para fins de 
desapropriação, o imóvel localizado nesta cidade, no Beco Fábio 
Lucena, n° 3, Bairro Tancredo Neves, com área total de 91,80 m² 
(noventa e um metros quadrados e oitenta decímetros quadrados) e 
perímetro de 38,40 m (trinta e oito metros e quarenta centímetros), sob 
posse de SAMIRA COSTA DA SILVA, com os seguintes limites e 
confrontações: ao Norte: com o imóvel de nomenclatura TN-198/198-A  
(demolido), por uma linha de 9,00 m (nove metros); ao Sul: com o Beco 
Fábio Lucena, para onde faz frente, por uma linha de 9,00 m (nove 
metros); à Leste: com os imóveis de nomenclatura TN-531 (demolido) e 
TN-532, por uma linha de 10,20 m (dez metros e vinte centímetros); e à 
Oeste: com o imóvel de nomenclatura TN-529, por uma linha de 10,20 m 
(dez metros e vinte centímetros). 

 

Art. 2º O imóvel desapropriado se destina à utilização da 
área, pelo Município de Manaus, para a execução de obra de 
intervenção viária do Projeto de Recuperação Ambiental, Requalificação 
Social e Urbanística no Igarapé do Mindú. 

 

Art. 3º Para efeito de imissão provisória na posse, na 
forma autorizada pelo art. 15 do Decreto-Lei nº 3.365, de 21-06-1941, 
esta desapropriação é considerada de urgência. 

 
Art. 4º O expropriado deve apresentar na Secretaria 

Municipal de Infraestrutura – SEMINF, no prazo de 10 (dez) dias, 
contados da publicação deste Decreto, cópias da carteira de identidade, 
CPF, comprovante de residência, certidão de casamento ou declaração 
de união estável, certidão negativa de ação cível da justiça estadual e da 
justiça federal, certidão de quitação de tributos municipais e, em se 
tratando de pessoa jurídica, CNPJ, contrato social com suas alterações, 
certidão negativa de tributos federais, estaduais e municipais, certidão 
negativa do INSS e certidão de regularidade junto ao FGTS. 

 

Parágrafo único. No mesmo prazo do caput, o 
expropriado deve providenciar a documentação comprobatória da 
propriedade ou posse do imóvel ora desapropriado e da desoneração de 
gravames incidentes sobre ele, tais como a cópia atualizada de inteiro 
teor da matrícula do imóvel, certidão negativa de ônus e certidão 
negativa de gravames por ações reais ou pessoais reipersecutórias. 

 
Art. 5º As despesas decorrentes deste Decreto correrão 

por conta da Secretaria Municipal de Infraestrutura – SEMINF. 
 
Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data de sua 

publicação. 
 

Manaus, 19 de fevereiro de 2018. 

        
 

 
DECRETO Nº 3.971, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2018 

 
DECLARA de utilidade pública, para fins de 
desapropriação, o imóvel que menciona e dá 
outras providências. 

 
O PREFEITO DE MANAUS, no uso das atribuições que 

lhe conferem os artigos 80, inc. XII e 128, inc. I, da Lei Orgânica do 
Município de Manaus e tendo em vista as disposições do Decreto-Lei     
nº 3.365, de 21 de junho de 1941, 

CONSIDERANDO a obrigação do Poder Público de 
proporcionar à população condições dignas de moradia, lazer, educação, 
saúde e demais serviços públicos; 

 
CONSIDERANDO que a faixa de terra a ser utilizada está 

encravada em área tecnicamente estratégica para a utilidade do qual se 
destina; 

 
CONSIDERANDO a necessidade de proporcionar espaços 

indispensáveis ao desenvolvimento das atividades previstas no Projeto 
de Recuperação Ambiental, Requalificação Social e Urbanística no 
Igarapé do Mindú, de interesse da UEP/SEMINF; 

 
CONSIDERANDO a imprescindibilidade da priorização dos 

processos de desapropriação ou indenização de áreas consideradas de 
utilidade pública necessárias para a execução de obras nas áreas 
destinadas à implantação do Projeto; 

 
CONSIDERANDO que a afetação pública do bem de que 

trata este Decreto é fundamental para a adequada funcionalidade do 
citado Projeto; 

 
CONSIDERANDO a Informação nº 0885/2017 – 

DEGTA/SEMMAS em que verificou que o imóvel em questão não está 
inserto em Área de Preservação Permanente – APP; 

 
CONSIDERANDO, finalmente a manifestação favorável da 

Procuradoria Geral do Município – PGM, por meio do Parecer                
nº 13/2018 – PPI/PGM, ratificado pelo Despacho subscrito pela 
Subprocuradora Geral Adjunta do Município, e os demais elementos 
informativos constantes dos autos do Processo                                       
nº 2016/17428/17609/00164, 

 
DECRETA: 

 
Art. 1º É declarado de utilidade pública, para fins de 

desapropriação, o imóvel localizado no Beco Tiradentes, nº 30, Bairro 
Tancredo Neves, com área total de 46,80 m² (quarenta e seis metros 
quadrados e oitenta decímetros quadrados) e perímetro de 27,60 m 
(vinte e sete metros e sessenta centímetros), sob posse de JOSANE 
MOTA DELMONTE, com os seguintes limites e confrontações: ao Norte: 
com o Beco Tiradentes, para onde faz frente, e com o imóvel de 
nomenclatura TN-482, por uma linha de 6,00 m (seis metros); ao Sul: 
com área remanescente do Projeto Mindu, por uma linha reta de 6,00 m 
(seis metros); Leste: com o imóvel de nomenclatura TN-477, por uma 
linha reta de 7,80 m (sete metros e oitenta centímetros) e à Oeste: com o 
imóvel de nomenclatura TN-479  por uma linha de 7,80 m (sete metros e 
oitenta centímetros). 

 
Art. 2º O imóvel desapropriado se destina à utilização da 

área, pelo Município de Manaus, para a execução de obra de 
intervenção viária do Projeto de Recuperação Ambiental, Requalificação 
Social e Urbanística no Igarapé do Mindú. 

 
Art. 3º Para efeito de imissão provisória na posse, na 

forma autorizada pelo art. 15 do Decreto-Lei nº 3.365, de 21-06-1941, 
esta desapropriação é considerada de urgência. 

 
Art. 4º O expropriado deve apresentar na Secretaria 

Municipal de Infraestrutura – SEMINF, no prazo de 10 (dez) dias, 
contados da publicação deste Decreto, cópias da carteira de 
identidade, CPF, comprovante de residência, certidão de casamento 
ou declaração de união estável, certidão negativa de ação cível da 
justiça estadual e da justiça federal, certidão de quitação de tributos 
municipais e, em se tratando de pessoa jurídica, CNPJ, contrato social 
com suas alterações, certidão negativa de tributos federais, estaduais 
e municipais, certidão negativa do INSS e certidão de regularidade 
junto ao FGTS. 

 
Parágrafo único. No mesmo prazo do caput, o 

expropriado deve providenciar a documentação comprobatória da 
propriedade ou posse do imóvel ora desapropriado e da desoneração de 
gravames incidentes sobre ele, tais como a cópia atualizada de inteiro 
teor da matrícula do imóvel, certidão negativa de ônus e certidão 
negativa de gravames por ações reais ou pessoais reipersecutórias. 



 

Manaus, segunda-feira, 19 de fevereiro de 2018 
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Art. 5º As despesas decorrentes deste Decreto correrão 
por conta da Secretaria Municipal de Infraestrutura – SEMINF. 

 
Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data de sua 

publicação. 
 

Manaus, 19 de fevereiro de 2018. 
 

             
 

 
DECRETO Nº 3.972, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2018 

 
DECLARA de utilidade pública, para fins de 
desapropriação, o imóvel que menciona e dá 
outras providências. 

 
O PREFEITO DE MANAUS, no uso das atribuições que 

lhe conferem os artigos 80, inc. XII e 128, inc. I, da Lei Orgânica do 
Município de Manaus e tendo em vista as disposições do Decreto-Lei     
nº 3.365, de 21 de junho de 1941, 

 
CONSIDERANDO a obrigação do Poder Público de 

proporcionar à população condições dignas de moradia, lazer, educação, 
saúde e demais serviços públicos; 

 
CONSIDERANDO que a faixa de terra a ser utilizada está 

encravada em área tecnicamente estratégica para a utilidade do qual se 
destina; 

 
CONSIDERANDO a necessidade de proporcionar espaços 

indispensáveis ao desenvolvimento das atividades previstas no Projeto 
de Recuperação Ambiental, Requalificação Social e Urbanística no 
Igarapé do Mindú, de interesse da UEP/SEMINF; 

 
CONSIDERANDO a imprescindibilidade da priorização dos 

processos de desapropriação ou indenização de áreas consideradas de 
utilidade pública necessárias para a execução de obras nas áreas 
destinadas à implantação do Projeto; 

 
CONSIDERANDO que a afetação pública do bem de que 

trata este Decreto é fundamental para a adequada funcionalidade do 
citado Projeto; 

 
CONSIDERANDO a Informação nº 0554/2017 – 

DEGTA/SEMMAS em que verificou que o imóvel em questão não está 
inserto em Área de Preservação Permanente – APP; 

 
CONSIDERANDO, finalmente a manifestação favorável da 

Procuradoria Geral do Município – PGM, por meio do Parecer                
nº 15/2018 – PPI/PGM, ratificado pelo Despacho subscrito pela 
Subprocuradora Geral Adjunta do Município, e os demais elementos 
informativos constantes dos autos do Processo                                       
nº 2010/11217/11263/00428, 
 

DECRETA: 
 

Art. 1º É declarado de utilidade pública, para fins de 
desapropriação, o imóvel localizado na Rua Sabiá, nº 61, Bairro 
Tancredo Neves, com área total de 229,75 m² (duzentos e vinte e nove 
metros quadrados e setenta e cinco decímetros quadrados) e perímetro 

de 73,70 m (setenta e três metros e setenta centímetros), sob posse de 
DENY NEYRE DE SOUZA GUEDES, com os seguintes limites e 
confrontações: ao Norte: com o imóvel de nomenclatura TN-332, na 
distância de 28,90 m (vinte e oito metros e noventa centímetros); ao                
Sul: com o imóvel de nomenclatura TN-376, na distância de 28,90 (vinte 
e oito metros e noventa centímetros); Leste: com a Rua Sabiá para onde 
faz frente, na distância de 7,95 (sete metros e noventa e cinco 
centímetros) e à Oeste: com os imóveis de nomenclatura TN-335 na 
distância de 7,95 m (sete metros e noventa e cinco centímetros). 

 
Art. 2º O imóvel desapropriado se destina à utilização da 

área, pelo Município de Manaus, para a execução de obra de 
intervenção viária do Projeto de Recuperação Ambiental, Requalificação 
Social e Urbanística no Igarapé do Mindú. 

 
Art. 3º Para efeito de imissão provisória na posse, na 

forma autorizada pelo art. 15 do Decreto-Lei nº 3.365, de 21-06-1941, 
esta desapropriação é considerada de urgência. 

 
Art. 4º O expropriado deve apresentar na Secretaria 

Municipal de Infraestrutura – SEMINF, no prazo de 10 (dez) dias, 
contados da publicação deste Decreto, cópias da carteira de identidade, 
CPF, comprovante de residência, certidão de casamento ou declaração 
de união estável, certidão negativa de ação cível da justiça estadual e da 
justiça federal, certidão de quitação de tributos municipais e, em se 
tratando de pessoa jurídica, CNPJ, contrato social com suas alterações, 
certidão negativa de tributos federais, estaduais e municipais, certidão 
negativa do INSS e certidão de regularidade junto ao FGTS. 

 
Parágrafo único. No mesmo prazo do caput, o 

expropriado deve providenciar a documentação comprobatória da 
propriedade ou posse do imóvel ora desapropriado e da desoneração de 
gravames incidentes sobre ele, tais como a cópia atualizada de inteiro 
teor da matrícula do imóvel, certidão negativa de ônus e certidão 
negativa de gravames por ações reais ou pessoais reipersecutórias. 

 
Art. 5º As despesas decorrentes deste Decreto correrão 

por conta da Secretaria Municipal de Infraestrutura – SEMINF. 
 
Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data de sua 

publicação. 
 

Manaus, 19 de fevereiro de 2018. 
 

 
 

 
DECRETO Nº 3.973, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2018 

 
DECLARA de utilidade pública, para fins de 
desapropriação, o imóvel que menciona e dá 
outras providências. 

 
O PREFEITO DE MANAUS, no uso das atribuições que 

lhe conferem os artigos 80, inc. XII e 128, inc. I, da Lei Orgânica do 
Município de Manaus e tendo em vista as disposições do Decreto-Lei     
nº 3.365, de 21 de junho de 1941, 
 

CONSIDERANDO a obrigação do Poder Público de 
proporcionar à população condições dignas de moradia, lazer, educação, 
saúde e demais serviços públicos; 
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CONSIDERANDO que a faixa de terra a ser utilizada está 
encravada em área tecnicamente estratégica para a utilidade do qual se 
destina; 

 
CONSIDERANDO a necessidade de proporcionar espaços 

indispensáveis ao desenvolvimento das atividades previstas no Projeto 
de Recuperação Ambiental, Requalificação Social e Urbanística no 
Igarapé do Mindú, de interesse da UEP/SEMINF; 

 
CONSIDERANDO a imprescindibilidade da priorização dos 

processos de desapropriação ou indenização de áreas consideradas de 
utilidade pública necessárias para a execução de obras nas áreas 
destinadas à implantação do Projeto; 

 
CONSIDERANDO que a afetação pública do bem de que 

trata este Decreto é fundamental para a adequada funcionalidade do 
citado Projeto; 

 
CONSIDERANDO a Informação nº 0730/2017 – 

DEGTA/SEMMAS em que verificou que o imóvel em questão não está 
inserto em Área de Preservação Permanente – APP; 

 
CONSIDERANDO, finalmente a manifestação favorável da 

Procuradoria Geral do Município – PGM, por meio do Parecer                
nº 9/2018 – PPI/PGM, ratificado pelo Despacho subscrito pela 
Subprocuradora Geral Adjunta do Município, e os demais elementos 
informativos constantes dos autos do Processo                                       
nº 2009/11217/11263/00364, 

 
DECRETA: 

 
Art. 1º É declarado de utilidade pública, para fins de 

desapropriação, o imóvel localizado na Rua Albatróz-Real (Rua Sabiá), 
nº 2015, Bairro Tancredo Neves, com área total de 168,78 m² (cento e 
sessenta e oito metros quadrados e setenta e oito decímetros 
quadrados) e perímetro de 56,20 m (cinquenta e seis metros e vinte 
centímetros), sob posse de MARIA DA CRUZ BEZERRA DA SILVA, 
com os seguintes limites e confrontações: ao Norte: com a área 
Remanescente do Projeto Mindu, na distância de 19,40 m (dezenove 
metros e quarenta centímetros); ao Sul: com a Rua Albatróz-Real (Rua 
Sabiá), para onde faz frente, na distância de 19,40 m (dezenove metros 
e quarenta centímetros); ao Leste: com o imóvel de demarcação TN-304, 
na distância de 8,70 m (oito metros e setenta centímetros) e à Oeste: 
com o imóvel de demarcação TN-306 na distância de 8,70 m (oito 
metros e setenta centímetros). 

 
Art. 2º O imóvel desapropriado se destina à utilização da 

área, pelo Município de Manaus, para a execução de obra de 
intervenção viária do Projeto de Recuperação Ambiental, Requalificação 
Social e Urbanística no Igarapé do Mindú. 

 
Art. 3º Para efeito de imissão provisória na posse, na 

forma autorizada pelo art. 15 do Decreto-Lei nº 3.365, de 21-06-1941, 
esta desapropriação é considerada de urgência. 

 
Art. 4º O expropriado deve apresentar na Secretaria 

Municipal de Infraestrutura – SEMINF, no prazo de 10 (dez) dias, 
contados da publicação deste Decreto, cópias da carteira de identidade, 
CPF, comprovante de residência, certidão de casamento ou declaração 
de união estável, certidão negativa de ação cível da justiça estadual e da 
justiça federal, certidão de quitação de tributos municipais e, em se 
tratando de pessoa jurídica, CNPJ, contrato social com suas alterações, 
certidão negativa de tributos federais, estaduais e municipais, certidão 
negativa do INSS e certidão de regularidade junto ao FGTS. 

 
Parágrafo único. No mesmo prazo do caput, o 

expropriado deve providenciar a documentação comprobatória da 
propriedade ou posse do imóvel ora desapropriado e da desoneração 
de gravames incidentes sobre ele, tais como a cópia atualizada de 
inteiro teor da matrícula do imóvel, certidão negativa de ônus e 
certidão negativa de gravames por ações reais ou pessoais 
reipersecutórias. 
 

Art. 5º As despesas decorrentes deste Decreto correrão 
por conta da Secretaria Municipal de Infraestrutura – SEMINF. 

Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação. 

 
Manaus, 19 de fevereiro de 2018. 

 

 
 

 
 

 
DECRETO Nº 3.974, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2018 

 
DECLARA de utilidade pública, para fins de 
desapropriação, o imóvel que menciona e dá 
outras providências. 

 
O PREFEITO DE MANAUS, no uso das atribuições que 

lhe conferem os artigos 80, inc. XII e 128, inc. I, da Lei Orgânica do 
Município de Manaus e tendo em vista as disposições do Decreto-Lei  nº 
3.365, de 21 de junho de 1941, 

 
CONSIDERANDO a obrigação do Poder Público de 

proporcionar à população condições dignas de moradia, lazer, educação, 
saúde e demais serviços públicos; 

 
CONSIDERANDO que a faixa de terra a ser utilizada está 

encravada em área tecnicamente estratégica para a utilidade do qual se 
destina; 

 
CONSIDERANDO a necessidade de proporcionar espaços 

indispensáveis ao desenvolvimento das atividades previstas no Projeto 
de Recuperação Ambiental, Requalificação Social e Urbanística no 
Igarapé do Mindú, de interesse da UEP/SEMINF; 

 
CONSIDERANDO a imprescindibilidade da priorização dos 

processos de desapropriação ou indenização de áreas consideradas de 
utilidade pública necessárias para a execução de obras nas áreas 
destinadas à implantação do Projeto; 

 
CONSIDERANDO que a afetação pública do bem de que 

trata este Decreto é fundamental para a adequada funcionalidade do 
citado Projeto; 

 
CONSIDERANDO a Informação nº 501/2016 – 

DEGTA/SEMMAS em que verificou que o imóvel em questão não está 
inserto em Área de Preservação Permanente – APP; 

 
CONSIDERANDO, finalmente a manifestação favorável da 

Procuradoria Geral do Município – PGM, por meio do Parecer                
nº 24/2018 – PPI/PGM, ratificado pelo Despacho subscrito pela 
Subprocuradora Geral Adjunta do Município, e os demais elementos 
informativos constantes dos autos do Processo                                       
nº 2009/11217/11263/00265, 
 

DECRETA: 
 

Art. 1º É declarado de utilidade pública, para fins de 
desapropriação, o imóvel localizado nesta cidade, na Rua 40, n° 243, 
Quadra 133, Bairro Amazonino Mendes, com área total de 176,98 m² 
(cento e setenta e seis metros quadrados e noventa e oito decímetros 
quadrados) e perímetro de 59,27 m (cinquenta e nove metros e vinte e 
sete centímetros), de propriedade de ERINEIA MIRANDA MATOS, 
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registrado sob matricula nº 36.886, no Cartório do 4º Ofício de Registro 
de Imóveis e Protestos de Letras com os seguintes limites e 
confrontações: ao Norte: com a Rua 40, para onde faz frente, por uma 
linha entre os marcos M-338/M-340, no azimute plano de 130°28’23” na 
distância de 8,24 m (oito metros e vinte e quatro centímetros); ao       
Sul: com a casa nº 244, por uma linha entre os marcos M-339/M-337, no 
azimute plano de 316°55’42” na distância de 8,40 m (oito metros e 
quarenta centímetros); à Leste: com a casa nº 245, por uma linha entre 
os marcos M-340/M-339, no azimute plano de 221°24’31” na distância 
de 21,78 m (vinte e um metros e setenta e oito centímetros); e à Oeste: 
com a casa nº 241, por uma linha entre os marcos M-337/M-338, no 
azimute plano de 41°45’08” na distância de 20,84 m (vinte metros e 
oitenta e quatro centímetros). 

 
Art. 2º O imóvel desapropriado se destina à utilização da 

área, pelo Município de Manaus, para a execução de obra de 
intervenção viária do Projeto de Recuperação Ambiental, Requalificação 
Social e Urbanística no Igarapé do Mindú. 

 
Art. 3º Para efeito de imissão provisória na posse, na 

forma autorizada pelo art. 15 do Decreto-Lei nº 3.365, de 21-06-1941, 
esta desapropriação é considerada de urgência. 

 
Art. 4º O expropriado deve apresentar na Secretaria 

Municipal de Infraestrutura – SEMINF, no prazo de 10 (dez) dias, 
contados da publicação deste Decreto, cópias da carteira de identidade, 
CPF, comprovante de residência, certidão de casamento ou declaração 
de união estável, certidão negativa de ação cível da justiça estadual e da 
justiça federal, certidão de quitação de tributos municipais e, em se 
tratando de pessoa jurídica, CNPJ, contrato social com suas alterações, 
certidão negativa de tributos federais, estaduais e municipais, certidão 
negativa do INSS e certidão de regularidade junto ao FGTS. 

 
Parágrafo único. No mesmo prazo do caput, o 

expropriado deve providenciar a documentação comprobatória da 
propriedade ou posse do imóvel ora desapropriado e da desoneração de 
gravames incidentes sobre ele, tais como a cópia atualizada de inteiro 
teor da matrícula do imóvel, certidão negativa de ônus e certidão 
negativa de gravames por ações reais ou pessoais reipersecutórias. 

 
Art. 5º As despesas decorrentes deste Decreto correrão 

por conta da Secretaria Municipal de Infraestrutura – SEMINF. 
 
Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data de sua 

publicação. 
 

Manaus, 19 de fevereiro de 2018. 
 

         
 
 

DECRETO Nº 3.975, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2018 
 

DECLARA de utilidade pública, para fins de 
desapropriação, o imóvel que menciona e dá 
outras providências. 

 
O PREFEITO DE MANAUS, no uso das atribuições que 

lhe conferem os artigos 80, inc. XII e 128, inc. I, da Lei Orgânica do 
Município de Manaus e tendo em vista as disposições do Decreto-Lei   
nº 3.365, de 21 de junho de 1941, 

CONSIDERANDO a obrigação do Poder Público de 
proporcionar à população condições dignas de moradia, lazer, educação, 
saúde e demais serviços públicos; 

 
CONSIDERANDO que a faixa de terra a ser utilizada está 

encravada em área tecnicamente estratégica para a utilidade do qual se 
destina; 

 
CONSIDERANDO a necessidade de proporcionar espaços 

indispensáveis ao desenvolvimento das atividades previstas no Projeto 
de Recuperação Ambiental, Requalificação Social e Urbanística no 
Igarapé do Mindú, de interesse da UEP/SEMINF; 

 
CONSIDERANDO a imprescindibilidade da priorização dos 

processos de desapropriação ou indenização de áreas consideradas de 
utilidade pública necessárias para a execução de obras nas áreas 
destinadas à implantação do Projeto; 

 
CONSIDERANDO que a afetação pública do bem de que 

trata este Decreto é fundamental para a adequada funcionalidade do 
citado Projeto; 

 
CONSIDERANDO a Informação nº 459/2017 – 

DEGTA/SEMMAS em que verificou que o imóvel em questão não está 
inserto em Área de Preservação Permanente – APP; 

 
CONSIDERANDO, finalmente a manifestação favorável da 

Procuradoria Geral do Município – PGM, por meio do Parecer                
nº 31/2018 – PPI/PGM, ratificado pelo Despacho subscrito pela 
Subprocuradora Geral do Município, e os demais elementos informativos 
constantes dos autos do Processo nº 2011/11217/11263/00659, 

 
DECRETA: 

 
Art. 1º É declarado de utilidade pública, para fins de 

desapropriação, o imóvel localizado nesta cidade, na Rua 11-B, n° 45, 
Bairro Novo Aleixo, com área total de 38,04 m² (trinta e oito metros 
quadrados e quatro decímetros quadrados) e perímetro de 24,68 m 
(vinte e quatro metros e sessenta e oito centímetros), sob posse de 
ROSÁLIA DE OLIVEIRA RODRIGUES, com os seguintes limites e 
confrontações: ao Norte: com a Rua 11-B, para onde faz frente, por uma 
linha de 6,00 m (seis metros); ao Sul: com os imóveis de nomenclatura 
AM-192B (demolido) e AM-192A, por uma linha de 6,00 m (seis metros); 
à Leste: com o imóvel de nomenclatura AM-193, por uma linha de     
6,34 m (seis metros e trinta e quatro centímetros); e à Oeste: com o 
imóvel de nomenclatura AM-190, por uma linha de 6,34 m (seis metros e 
trinta e quatro centímetros). 

 
Art. 2º O imóvel desapropriado se destina à utilização da 

área, pelo Município de Manaus, para a execução de obra de 
intervenção viária do Projeto de Recuperação Ambiental, Requalificação 
Social e Urbanística no Igarapé do Mindú. 

 
Art. 3º Para efeito de imissão provisória na posse, na 

forma autorizada pelo art. 15 do Decreto-Lei nº 3.365, de 21-06-1941, 
esta desapropriação é considerada de urgência. 

 
Art. 4º O expropriado deve apresentar na Secretaria 

Municipal de Infraestrutura – SEMINF, no prazo de 10 (dez) dias, 
contados da publicação deste Decreto, cópias da carteira de 
identidade, CPF, comprovante de residência, certidão de casamento 
ou declaração de união estável, certidão negativa de ação cível da 
justiça estadual e da justiça federal, certidão de quitação de tributos 
municipais e, em se tratando de pessoa jurídica, CNPJ, contrato social 
com suas alterações, certidão negativa de tributos federais, estaduais 
e municipais, certidão negativa do INSS e certidão de regularidade 
junto ao FGTS. 

 
Parágrafo único. No mesmo prazo do caput, o 

expropriado deve providenciar a documentação comprobatória da 
propriedade ou posse do imóvel ora desapropriado e da desoneração 
de gravames incidentes sobre ele, tais como a cópia atualizada de 
inteiro teor da matrícula do imóvel, certidão negativa de ônus e 
certidão negativa de gravames por ações reais ou pessoais 
reipersecutórias. 
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Art. 5º As despesas decorrentes deste Decreto correrão 
por conta da Secretaria Municipal de Infraestrutura – SEMINF. 

 
Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data de sua 

publicação. 
 

Manaus, 19 de fevereiro de 2018. 
 

            
 
 

DECRETO Nº 3.976, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2018 
 

DECLARA de utilidade pública, para fins de 
desapropriação, o imóvel que menciona e dá 
outras providências. 

 
O PREFEITO DE MANAUS, no uso das atribuições que 

lhe conferem os artigos 80, inc. XII e 128, inc. I, da Lei Orgânica do 
Município de Manaus e tendo em vista as disposições do Decreto-Lei  nº 
3.365, de 21 de junho de 1941, 

 
CONSIDERANDO a obrigação do Poder Público de 

proporcionar à população condições dignas de moradia, lazer, educação, 
saúde e demais serviços públicos; 

 
CONSIDERANDO que a faixa de terra a ser utilizada está 

encravada em área tecnicamente estratégica para a utilidade do qual se 
destina; 

 
CONSIDERANDO a necessidade de proporcionar espaços 

indispensáveis ao desenvolvimento das atividades previstas no Projeto 
de Recuperação Ambiental, Requalificação Social e Urbanística no 
Igarapé do Mindú, de interesse da UEP/SEMINF; 

 
CONSIDERANDO a imprescindibilidade da priorização dos 

processos de desapropriação ou indenização de áreas consideradas de 
utilidade pública necessárias para a execução de obras nas áreas 
destinadas à implantação do Projeto; 

 
CONSIDERANDO que a afetação pública do bem de que 

trata este Decreto é fundamental para a adequada funcionalidade do 
citado Projeto; 

 
CONSIDERANDO a Informação nº 806/2016 – 

DEGTA/SEMMAS em que verificou que o imóvel em questão não está 
inserto em Área de Preservação Permanente – APP; 

 
CONSIDERANDO, finalmente a manifestação favorável da 

Procuradoria Geral do Município – PGM, por meio do Parecer                
nº 17/2018 – PPI/PGM, ratificado pelo Despacho subscrito pela 
Subprocuradora Geral Adjunta do Município, e os demais elementos 
informativos constantes dos autos do Processo                                       
nº 2011/11217/11263/00008, 
 

DECRETA: 
 

Art. 1º É declarado de utilidade pública, para fins de 
desapropriação, o imóvel localizado nesta cidade, no Beco Fábio 
Lucena, n° 132-B, Bairro Tancredo Neves, com área total de 246,56 m² 
(duzentos e quarenta e seis metros quadrados e cinquenta e seis 
decímetros quadrados) e perímetro de 72,00 m (setenta e dois metros), 

sob posse de MARIA DAS GRAÇAS DA CUNHA, com os seguintes 
limites e confrontações: ao Norte: com o imóvel de nomenclatura        
TN-551, por uma linha de 26,80 m (vinte e seis metros e oitenta 
centímetros); ao Sul: com o Beco Fábio Lucnea, para onde também faz 
frente, por uma linha de 26,80 m (vinte e seis metros e oitenta 
centímetros); à Leste: com o Beco Fábio Lucena, para onde faz frente, 
por uma linha de 9,20 m (nove metros e vinte centímetros); e à Oeste: 
com os imóveis de nomenclatura TN-548 e TN-549, por uma linha de 
9,20 m (nove metros e vinte centímetros). 

 
Art. 2º O imóvel desapropriado se destina à utilização da 

área, pelo Município de Manaus, para a execução de obra de 
intervenção viária do Projeto de Recuperação Ambiental, Requalificação 
Social e Urbanística no Igarapé do Mindú. 

 
Art. 3º Para efeito de imissão provisória na posse, na 

forma autorizada pelo art. 15 do Decreto-Lei nº 3.365, de 21-06-1941, 
esta desapropriação é considerada de urgência. 

 
Art. 4º O expropriado deve apresentar na Secretaria 

Municipal de Infraestrutura – SEMINF, no prazo de 10 (dez) dias, 
contados da publicação deste Decreto, cópias da carteira de identidade, 
CPF, comprovante de residência, certidão de casamento ou declaração 
de união estável, certidão negativa de ação cível da justiça estadual e da 
justiça federal, certidão de quitação de tributos municipais e, em se 
tratando de pessoa jurídica, CNPJ, contrato social com suas alterações, 
certidão negativa de tributos federais, estaduais e municipais, certidão 
negativa do INSS e certidão de regularidade junto ao FGTS. 

 
Parágrafo único. No mesmo prazo do caput, o 

expropriado deve providenciar a documentação comprobatória da 
propriedade ou posse do imóvel ora desapropriado e da desoneração de 
gravames incidentes sobre ele, tais como a cópia atualizada de inteiro 
teor da matrícula do imóvel, certidão negativa de ônus e certidão 
negativa de gravames por ações reais ou pessoais reipersecutórias. 

 
Art. 5º As despesas decorrentes deste Decreto correrão 

por conta da Secretaria Municipal de Infraestrutura – SEMINF. 
 
Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data de sua 

publicação. 
 

Manaus, 19 de fevereiro de 2018. 
 

 
 
 

DECRETO Nº 3.977, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2018 
 

DECLARA de utilidade pública, para fins de 
desapropriação, o imóvel que menciona e dá 
outras providências. 

 
O PREFEITO DE MANAUS, no uso das atribuições que 

lhe conferem os artigos 80, inc. XII e 128, inc. I, da Lei Orgânica do 
Município de Manaus e tendo em vista as disposições do Decreto-Lei   
nº 3.365, de 21 de junho de 1941, 
 

CONSIDERANDO a obrigação do Poder Público de 
proporcionar à população condições dignas de moradia, lazer, educação, 
saúde e demais serviços públicos; 
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CONSIDERANDO que a faixa de terra a ser utilizada está 
encravada em área tecnicamente estratégica para a utilidade do qual se 
destina; 

 
CONSIDERANDO a necessidade de proporcionar espaços 

indispensáveis ao desenvolvimento das atividades previstas no Projeto 
de Recuperação Ambiental, Requalificação Social e Urbanística no 
Igarapé do Mindú, de interesse da UEP/SEMINF; 

 
CONSIDERANDO a imprescindibilidade da priorização dos 

processos de desapropriação ou indenização de áreas consideradas de 
utilidade pública necessárias para a execução de obras nas áreas 
destinadas à implantação do Projeto; 

 
CONSIDERANDO que a afetação pública do bem de que 

trata este Decreto é fundamental para a adequada funcionalidade do 
citado Projeto; 

 
CONSIDERANDO a Informação nº 1.302/2016 – 

DEGTA/SEMMAS em que verificou que o imóvel em questão não está 
inserto em Área de Preservação Permanente – APP; 

 
CONSIDERANDO, finalmente a manifestação favorável da 

Procuradoria Geral do Município – PGM, por meio do Parecer                
nº 21/2018 – PPI/PGM, ratificado pelo Despacho subscrito pela 
Subprocuradora Geral do Município, e os demais elementos informativos 
constantes dos autos do Processo nº 2016/17428/17609/00158, 
 

DECRETA: 
 

Art. 1º É declarado de utilidade pública, para fins de 
desapropriação, o imóvel localizado nesta cidade, na Rua Albatroz-Real 
(Rua Sabiá), n° 658, Bairro Tancredo Neves, com área total de 45,32 m² 
(quarenta e cinco metros quadrados e trinta e dois decímetros 
quadrados) e perímetro de 27,90 m (vinte e sete metros e noventa 
centímetros), sob posse de ROSÂNGELA SANTANA DA SILVA, com 
os seguintes limites e confrontações: ao Norte: com a Rua Albatroz-Real 
(Rua Sabiá), para onde faz frente, por uma linha de 5,15 m (cinco metros 
e quinze centímetros); ao Sul: com o imóvel de nomenclatura TN-413, 
por uma linha de 5,15 m (cinco metros e quinze centímetros); à Leste: 
com o imóvel de nomenclatura TN-400, por uma linha de 8,80 m (oito 
metros e oitenta centímetros); e à Oeste: com o imóvel de nomenclatura 
TN-399, por uma linha de 8,80 m (oito metros e oitenta centímetros). 

 
Art. 2º O imóvel desapropriado se destina à utilização da 

área, pelo Município de Manaus, para a execução de obra de 
intervenção viária do Projeto de Recuperação Ambiental, Requalificação 
Social e Urbanística no Igarapé do Mindú. 

 
Art. 3º Para efeito de imissão provisória na posse, na 

forma autorizada pelo art. 15 do Decreto-Lei nº 3.365, de 21-06-1941, 
esta desapropriação é considerada de urgência. 

 
Art. 4º O expropriado deve apresentar na Secretaria 

Municipal de Infraestrutura – SEMINF, no prazo de 10 (dez) dias, 
contados da publicação deste Decreto, cópias da carteira de identidade, 
CPF, comprovante de residência, certidão de casamento ou declaração 
de união estável, certidão negativa de ação cível da justiça estadual e da 
justiça federal, certidão de quitação de tributos municipais e, em se 
tratando de pessoa jurídica, CNPJ, contrato social com suas alterações, 
certidão negativa de tributos federais, estaduais e municipais, certidão 
negativa do INSS e certidão de regularidade junto ao FGTS. 

 

Parágrafo único. No mesmo prazo do caput, o 
expropriado deve providenciar a documentação comprobatória da 
propriedade ou posse do imóvel ora desapropriado e da desoneração 
de gravames incidentes sobre ele, tais como a cópia atualizada de 
inteiro teor da matrícula do imóvel, certidão negativa de ônus e 
certidão negativa de gravames por ações reais ou pessoais 
reipersecutórias. 
 

Art. 5º As despesas decorrentes deste Decreto correrão 
por conta da Secretaria Municipal de Infraestrutura – SEMINF. 
 

Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Manaus, 19 de fevereiro de 2018. 

          
 
 

DECRETO Nº 3.978, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2018 
 

REVOGA o Decreto nº 1.942, de 29 de 
dezembro de 1993, especificamente quanto 
ao enquadramento do servidor Stefan 
Menezes, no cargo do Quadro de Pessoal 
instituído pela Lei nº 205, de 15 de julho de 
1993, destinado aos servidores não incluídos 
em Planos específicos. 

 
O PREFEITO DE MANAUS, no uso da competência que 

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

CONSIDERANDO os Pareceres nº 49/2015, nº 51/2016 e 
nº 59/2017 – P.PESSOAL/PGM, adotados por Despacho do 
Subprocurador Geral do Município; 

 

CONSIDERANDO o disposto no Pareceres nº 163/2017 e 
nº 277/2017 – ASJUR/SEMAD; 

 

CONSIDERANDO o Despacho nº 150/2017 – 
ASJUR/SEMAD; 

 
CONSIDERANDO o que mais consta nos autos do 

Processo nº 2016/11209/15249/00101, 
 

DECRETA: 
 

Art. 1º Fica revogado, a contar de 29-02-1993, o Decreto nº 
1.942, de 29 de dezembro de 1993, publicado na Edição nº 27.857 do 
Diário Oficial do Estado do Amazonas, de 30-12-1993, especificamente 
quanto ao enquadramento do servidor STEFAN MENEZES, Agente 
Administrativo, Classe B, Nível IV, Referência I, matrícula nº 060.175-6 A, 
no cargo do Quadro de Pessoal instituído pela Lei nº 205, de 15 de julho de 
1993, destinado aos servidores não incluídos em planos específicos. 
 

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação. 

 
Manaus, 19 de fevereiro de 2018. 
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DECRETO Nº 3.979, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2018 
 

REVOGA o Decreto nº 2.365, de 12 de 
agosto de 1994, especificamente quanto ao 
enquadramento do servidor Stefan Menezes, 
no cargo do Quadro de Pessoal instituído 
pela Lei nº 205, de 15 de julho de 1993, 
destinado aos servidores não incluídos em 
Planos específicos. 

 
O PREFEITO DE MANAUS, no uso da competência que 

lhe confere o art. 128, inc. I, da Lei Orgânica do Município de Manaus, 
 
CONSIDERANDO os Pareceres nº 49/2015, nº 51/2016 e 

nº 59/2017 – P.PESSOAL/PGM, adotados por Despacho do 
Subprocurador Geral do Município; 

 
CONSIDERANDO o disposto no Pareceres nº 163/2017 e 

nº 277/2017 – ASJUR/SEMAD; 
 
CONSIDERANDO o Despacho nº 150/2017 – 

ASJUR/SEMAD; 
 
CONSIDERANDO o que mais consta nos autos do 

Processo nº 2016/11209/15249/00101, 
 

DECRETA: 
 

Art. 1º Fica revogado, a contar de 12-08-1994, o Decreto 
nº 2.365, de 12 de agosto de 1994, publicado na Edição nº 28.014 do 
Diário Oficial do Estado do Amazonas, de 17-08-1994, especificamente 
quanto ao enquadramento do servidor STEFAN MENEZES,          
Agente Administrativo, Classe B, Nível IV, Referência I, matrícula          
nº 060.175-6 A, no cargo do Quadro de Pessoal instituído pela Lei         
nº 205, de 15 de julho de 1993, destinado aos servidores não incluídos 
em planos específicos. 

 
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua 

publicação. 
 

Manaus, 19 de fevereiro de 2018. 

 
 
 

 

DECRETO Nº 3.980, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2018 
 

REVOGA o Decreto nº 5.413, de 02 de 
janeiro de 2001, especificamente quanto à 
promoção por antiguidade do servidor Stefan 
Menezes, no cargo do Quadro de Pessoal 
instituído pela Lei nº 205, de 15 de julho de 
1993, destinado aos servidores não incluídos 
em Planos específicos. 

 
O PREFEITO DE MANAUS, no uso da competência que 

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

CONSIDERANDO os Pareceres nº 49/2015, nº 51/2016 e 
nº 59/2017 – P.PESSOAL/PGM, adotados por Despacho do 
Subprocurador Geral do Município; 

 
CONSIDERANDO o disposto no Pareceres nº 163/2017 e 

nº 277/2017 – ASJUR/SEMAD; 
 
CONSIDERANDO o Despacho nº 150/2017 – 

ASJUR/SEMAD; 
 
CONSIDERANDO o que mais consta nos autos do 

Processo nº 2016/11209/15249/00101, 
 

DECRETA: 
 

Art. 1º Fica revogado, a contar de 02-01-2001, o Decreto 
nº 5.413, de 02 de janeiro de 2001, republicado na Edição nº 205 do 
Diário Oficial do Município, de 02-01-2001, especificamente quanto à 
promoção por antiguidade do servidor STEFAN MENEZES,           
Agente Administrativo, Classe B, Nível IV, Referência I, matrícula          
nº 060.175-6 A, no cargo do Quadro de Pessoal instituído pela Lei         
nº 205, de 15 de julho de 1993, destinado aos servidores não incluídos 
em planos específicos. 
 

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação. 

 
Manaus, 19 de fevereiro de 2018. 

 

 
 
 
 

 
DECRETO Nº 3.981, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2018 

 
ALTERA o item 356 do Anexo Único do 
Decreto nº 593, de 12 de julho de 2010. 

 
O PREFEITO DE MANAUS, no uso da competência que 

lhe confere o art. 128, inc. I, da Lei Orgânica do Município de Manaus, 
 
CONSIDERANDO a necessidade da atualização do 

cadastro das Unidades de Ensino da Rede Municipal; 
 

CONSIDERANDO o Ofício nº 191/2018 – SEMED/GS e o 
que mais consta nos autos do Processo nº 2017/4114/4238/00923, 
 

DECRETA: 
 

Art. 1º Fica alterado o item 356 do Anexo Único do Decreto 
nº 593, de 12 de julho de 2010, publicado na Edição nº 2.482 do Diário 
Oficial do Município, de 12-07-2010 e republicado na Edição         nº 2.484 
do Diário Oficial do Município, de 14-07-2010, passando a vigorar com a 
seguinte redação: 
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Nº DE 
ORDEM 

ESTABELECIMENTO DE 
ENSINO 

Nº DA LEI ENDEREÇO 
Nº DE 

SALAS 

356 
Centro Municipal de 

Educação Infantil Escritor 
Alcides Werk 

1.229/2008 
Rua Aurora, s/nº – Bairro Rio 

Piorini 
10 

 
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua 

publicação. 
 

Manaus, 19 de fevereiro de 2018. 

 
 
 

DECRETO Nº 3.982, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2018 
 

ALTERA o item 07 do Anexo Único do 
Decreto nº 2.007, de 08 de novembro de 
2012. 

 
O PREFEITO DE MANAUS, no uso da competência que 

lhe confere o art. 128, inc. I, da Lei Orgânica do Município de Manaus, 
 
CONSIDERANDO a necessidade da atualização do 

cadastro das Unidades de Ensino da Rede Municipal; 
 
CONSIDERANDO o Ofício nº 0147/2018 – SEMED/GS e o 

que mais consta nos autos do Processo nº 2017/4114/4247/01012, 
 

DECRETA: 
 

Art. 1º Fica alterado o item 07 do Anexo Único do Decreto 
nº 2.007, de 08 de novembro de 2012, publicado na Edição         nº 3047 
do Diário Oficial do Município, de 12-11-2012, passando a vigorar com a 
seguinte redação: 
 

Nº DE 
ORDEM 

ESTABELECIMENTO 
DE ENSINO 

ENDEREÇO 
Nº DE SALAS 

DE AULA 
NÍVEL ZONA 

07 
Escola Municipal Manoel 

Francisco Garcia 
Marques 

Rua Pauliceia, nº 81, Qd. 11 – 
Comunidade Grande Vitória – 

Gilberto Mestrinho 
15 IV Leste II 

 
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua 

publicação. 
 

Manaus, 19 de fevereiro de 2018. 

 

DECRETO Nº 3.983, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2018 
 

ALTERA o item 02 do Anexo Único do 
Decreto nº 882, de 17 de maio de 2011. 

 
O PREFEITO DE MANAUS, no uso da competência  

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

 
CONSIDERANDO a necessidade da atualização do 

cadastro das Unidades de Ensino da Rede Municipal; 
 
CONSIDERANDO o Ofício nº 0148/2018 – SEMED/GS e o 

que mais consta nos autos do Processo nº 2018/4114/4238/00084, 
 

DECRETA: 
 

Art. 1º Fica alterado o item 02 do Anexo Único do Decreto 
nº 882, de 17 de maio de 2011, publicado na Edição nº 2687 do Diário 
Oficial do Município, de 17-05-2011 e republicado na Edição nº 2687 do 
Diário Oficial do Município, de 17-05-2011, passando a vigorar com a 
seguinte redação: 
 

Nº DE 
ORDEM 

ESTABELECIMENTO DE 
ENSINO 

Nº DA LEI ENDEREÇO 
Nº DE SALAS 

DE AULA 

02 
Escola Municipal 

Desembargador Oyama 
Ituassú 

1.084/2011 
Rua Deus Tupã, nº 30 – Santa 

Etelvina 
20 

 
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua 

publicação. 
 

Manaus, 19 de fevereiro de 2018. 
 

 
 
 

DECRETO Nº 3.984, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2018 
 

DISPÕE sobre os critérios para concessão 
de passagens e diárias aos servidores do 
Município de Manaus e dá outras 
providências. 

 
O PREFEITO DE MANAUS, no uso da competência que 

lhe confere o art. 128, inciso I, da Lei Orgânica do Município de Manaus, 
 
CONSIDERANDO a necessidade de adequação dos 

procedimentos relativos à concessão de passagens e diárias aos 
servidores da Administração Municipal Direta e Indireta, visando 
alcançar maior eficácia e efetividade no procedimento; 

 
CONSIDERANDO os termos do art. 23 do Decreto           

nº 3.622, de 31 de janeiro de 2017; 
 
CONSIDERANDO o disposto nos artigos 181 e 182 da Lei 

nº 1.118, de 01 de setembro de 1971 – Estatuto dos Servidores Públicos 
do Município de Manaus; 

 
CONSIDERANDO o Sistema de Gestão de Passagens e 

Diárias junto ao Sistema PMM; 
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CONSIDERANDO o disposto no Parecer nº 130/2017 – 
ASJUR/SEMAD; 

 
CONSIDERANDO o teor do Ofício nº 4.067/2017 – 

SEMAD e o que mais consta nos autos do Processo                               
nº 2017/16330/17175/00015, 
 

DECRETA: 
 

Art. 1º Fica assegurado ao servidor público municipal da 
Administração Direta e Indireta, no desempenho de suas funções, 
durante o deslocamento temporário da localidade onde tem exercício 
para outro ponto do território nacional e para fora do país, além de 
transporte, a percepção de diárias segundo as disposições deste 
Decreto, observadas as especificações constantes de seus anexos. 

 

§ 1º Aos Conselheiros Municipais ficam assegurados os 
mesmos direitos previstos no caput, desde que o deslocamento esteja 
relacionado com a função que exercem, sendo imprescindível a 
homologação através de Resolução própria do Conselho, devidamente 
publicada no Diário Oficial do Município – DOM. 

 

§ 2º Os órgãos e entidades da Administração Direta e 
Indireta que utilizam ou venham a utilizar o Sistema de Gestão de 
Passagens e Diárias devem atender ao disposto neste Decreto, com o 
objetivo de reduzir os gastos do Município de Manaus. 

 
Art. 2º As passagens serão emitidas obrigatoriamente por 

requisição formulada no Sistema de Gestão de Passagens e Diárias, 
com a antecedência de 15 (quinze) dias da data da viagem. 

 
§ 1º Os bilhetes de passagens aéreas serão emitidos no 

prazo máximo de 4 (quatro) horas, contadas do recebimento da 
solicitação devidamente autorizada pelo Chefe do Poder Executivo ou 
autoridade que tenha delegação para o assunto. 

 
§ 2º Deve ser priorizada a escolha de passagens aéreas 

de menor valor, por meio de dias e horários de baixa demanda, nos 
casos em que a viagem permita maior flexibilidade de datas e horários. 

 
§ 3º A redução da antecedência contida no caput deste 

artigo poderá ocorrer, desde que comprovada a urgência da viagem por 
fatos imprevisíveis ao conhecimento do usuário, condicionada à 
justificativa expressa do ordenador de despesas. 

 
Art. 3° Fica vedada a escolha da companhia aérea ou de 

horário comprovadamente mais caro para a Administração Pública 
Municipal, salvo a impossibilidade de viagem em horário com tarifas 
mais vantajosas, devidamente justificada pelo titular do órgão ou 
entidade que requereu a emissão das passagens. 

 
§ 1° Não serão admitidas justificativas baseadas na 

atribuição de vantagens pessoais pela escolha da companhia aérea, tais 
como milhagens, bônus, dentre outros benefícios. 

 
§ 2° As despesas adicionais provenientes de remarcações, 

remissões, multas, bem como as situações de não comparecimento aos 
voos quando já existir bilhete emitido, devem ser justificadas pelo titular 
do órgão ou entidade requisitante. 

 
§ 3° Nas situações a que se refere o parágrafo anterior, 

deverá ser apurada a responsabilidade do passageiro, podendo ser 
imputado a este o ressarcimento dos valores pagos por motivos que 
decorram de situação em que ele poderia ter agido para evitar o 
surgimento de tal despesa. 

 
Art. 4° As diárias serão concedidas por dia de afastamento 

da localidade onde o servidor tem exercício, destinando-se a custear 
despesas com alimentação e hospedagem, de acordo com os valores 
indicados no Anexo I, deste Decreto. 

 
§ 1° Não serão concedidas diárias quando o afastamento 

iniciar-se a partir de sexta-feira ou incluir sábados, domingos e feriados, 
salvo quando expressamente justificadas junto ao pedido e aceito pelo 
titular do órgão ou entidade requisitante, que se responsabilizará 
integralmente pelo ato. 

§ 2° Nos casos em que o afastamento se estender por tempo 
superior à previsão, por motivo justo, serão atribuídas ao servidor diárias 
correspondentes ao período prorrogado, uma vez comunicado à Casa Civil 
através do titular do órgão ou entidade ao qual pertence, e sendo 
devidamente autorizado, comunicado à Secretaria Municipal de 
Administração, Planejamento e Gestão – SEMAD ou órgãos e entidades 
detentores da autonomia para pagamento de diárias, procedendo à 
necessária publicação do ato pertinente no Diário Oficial do Município - DOM. 

 
§ 3° O servidor fará jus somente a 50% (cinquenta por 

cento) do valor das diárias no dia do retorno, caso o horário de 
embarque local seja anterior ao meio-dia. 

 
§ 4° A partir do horário estabelecido no parágrafo anterior, 

o servidor fará jus ao valor integral da diária. 
 
Art. 5° Para atender às despesas com viagens às zonas 

rural ou ribeirinha, situadas dentro do limite do Município de Manaus, 
será aplicado o valor constante da coluna específica do Anexo I, que é 
determinado independentemente da categoria funcional do servidor, 
observando-se o procedimento previsto neste Decreto. 

 
Art. 6° As diárias deverão ser pagas com antecedência de 

24 (vinte e quatro) horas da data da viagem, em parcela única, uma vez 
que o formulário de concessão de diárias tenha sido encaminhado ao 
órgão ou entidade responsável pelo pagamento com, pelo menos, 15 
(quinze) dias úteis de antecedência daquela data, obedecidas as regras 
previstas nos artigos 7° e 8° deste Decreto. 

 
§ 1° Excepcionalmente, quando ocorrer viagem antes da 

efetiva emissão da Nota de Empenho – NE das diárias, a despesa 
deverá ser devidamente justificada, para que possa produzir efeitos 
legais e aptidão para o seu pagamento. 

 
§ 2° O servidor que receber diárias em excesso ou não se 

afastar da sede, por qualquer motivo, ficará obrigado a restituí-las 
integralmente, em parcela única, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, 
seguindo os procedimentos orientados pelo órgão ou entidade 
responsável pelo pagamento das diárias recebidas. 

 
§ 3° Nos casos em que o servidor, após o recebimento de 

diárias e passagens, não se deslocar para o cumprimento da missão por 
motivo não justificável em procedimento administrativo, fica ele obrigado 
a restituir não apenas as diárias, na forma prevista no § 2º deste artigo, 
mas também a diferença entre o valor da passagem e o que vier a ser 
restituído à Administração pela sua não utilização. 

 
§ 4° Na hipótese de o servidor retornar à sede em prazo 

menor do que o previsto para o seu afastamento, este restituirá as 
diárias recebidas em excesso, no mesmo prazo e procedimento 
previstos no § 2º. 

 
§ 5° O servidor ficará sujeito à punição disciplinar quando 

não efetuar a restituição da importância no devido prazo, podendo 
responder à Tomada de Contas Especial junto ao Tribunal de Contas do 
Estado do Amazonas, no âmbito de competência da autoridade 
ordenadora da despesa. 

 
Art. 7º A solicitação de deslocamento será autorizada em 

documento próprio, que deverá ser preenchido pelo órgão ou entidade 
requisitante, assinado pelo seu titular e pelo servidor designado para a viagem. 

 
Parágrafo único. O documento de que trata este artigo é o 

modelo apresentado no Anexo II que integra este Decreto, constituído, dentre 
outros, dos campos abaixo indicados, essenciais ao ato de concessão: 

 
I – identificação do órgão ou entidade solicitante, tipo de 

solicitação (passagens e/ou diárias); 
 
II – dados do servidor: nome, vínculo, símbolo do cargo ou 

função, matrícula, identificação nominal do cargo, função ou emprego, 
CPF e dados bancários; 

 
III – justificativa da concessão; 
 

IV – justificativa para antecipação de diárias; 
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V – ciência do servidor/convidado para prestação de 
contas; 

 

VI – autorização do titular do órgão ou entidade 
requisitante; 

 

VII – assinatura do servidor designado; e 
 

V – descrição quanto ao trecho de deslocamento e período 
de afastamento. 

 
Art. 8° As solicitações de concessão de passagens e 

diárias dos órgãos da Administração Direta deverão ser encaminhadas, 
em formulário tratado no artigo anterior, à Casa Civil, em 02 (duas) vias, 
sendo uma para passagens e outra para diárias e, depois de autorizada, 
encaminhada a via do formulário de concessão de diárias à SEMAD, 
para processamento, pagamento e publicação da resenha de 
autorização no Diário Oficial do Município, excetuando-se a Secretaria 
Municipal de Saúde – SEMSA, que possui autonomia para a concessão 
de passagens e diárias aos seus servidores, devendo, porém, observar 
as demais disposições previstas neste Decreto. 

 

§ 1° A resenha deverá ser publicada, mensalmente, até o 
10° dia útil do mês subsequente ao da concessão, conforme modelo do 
Anexo III, deste Decreto. 

 

§ 2º A SEMAD poderá disponibilizar orientações 
complementares sobre a matéria tratada neste artigo às unidades 
administrativas interessadas. 

 
Art. 9° As solicitações de concessão de passagens e 

diárias das entidades da Administração Indireta e da Secretaria 
Municipal de Educação – SEMED deverão ser encaminhadas em 
formulário tratado no art. 5º, à Casa Civil, em 02 (duas) vias, sendo uma 
para passagens e outra para diárias e, depois de autorizada, 
encaminhada a via do formulário de concessão de diárias ao órgão ou 
entidade de origem, para processamento, pagamento e publicação da 
resenha no Diário Oficial do Município. 

 

§ 1° O titular da entidade da Administração Indireta e da 
Secretaria Municipal de Educação – SEMED fica responsável, 
respectivamente, pela concessão de diárias dos seus servidores, estando 
os seus setores competentes, responsáveis pela disponibilização 
orçamentária, empenhamento e liquidação dessas despesas. 

 

§ 2° A publicação mensal da resenha de concessões de 
diárias na imprensa oficial do Município, assinada pelo titular da própria 
Pasta à qual estão vinculados os servidores, deverá ser providenciada, 
sob a sua inteira responsabilidade, até o 10º dia útil do mês subsequente 
à concessão. 

 
Art. 10. Quando se tratar de viagens de gestores, 

ordenadores de despesas dos órgãos e das entidades da Administração 
Direta e Indireta, a Casa Civil elaborará decreto de autorização, que será 
publicado no Diário Oficial do Município, estando nestes casos 
dispensados da publicação da resenha. 

 
Parágrafo único. Os procedimentos para emissão de 

passagens e pagamentos de diárias obedecerão aos mesmos 
estabelecidos nos artigos 7° e 8° deste Decreto. 

 
Art. 11. As viagens empreendidas pelo Prefeito e Vice-

Prefeito para fora do País, que ultrapassarem quinze dias, deverão ser 
autorizadas pela Câmara Municipal de Manaus – CMM, obedecendo ao 
disposto no art. 78 da Lei Orgânica do Município de Manaus – LOMAN. 

 
Art. 12. Fica o servidor obrigado a apresentar no órgão ou 

entidade da Administração Direta ou Indireta que efetuou o pagamento 
de diárias, até o 5° (quinto) dia útil após o retorno da viagem, o Relatório 
para a Prestação de Contas, conforme modelo do Anexo IV deste 
Decreto, além dos bilhetes e dos comprovantes de embarques de 
viagens correspondentes. 

 

§ 1° Em se tratando de participação em cursos, seminários 
ou outro procedimento de capacitação, deverá também apresentar 
fotocópia do certificado obtido, ou na impossibilidade, o material 
fornecido, que comprove a sua participação no evento. 

§ 2° A não apresentação dos documentos citados nos 
termos do caput e § 1º impedirá o servidor de receber diárias, 
passagens, além da participação de cursos em ocasiões posteriores, 
afora devolução dos valores não comprovados perante a Administração 
em relação às despesas. 

 
§ 3° A devolução dos valores não comprovados, nos 

termos do parágrafo anterior, será realizada mediante procedimento 
orientado pelo órgão de finanças do Município, em conjunto com os 
órgãos ou entidades interessados. 

 
Art. 13. Quando a prestação de contas não for 

apresentada no prazo determinado no caput do art. 12 deste Decreto, a 
SEMAD determinará a inscrição do servidor na condição de 
inadimplência, conforme previsto no art. 12, § 2º, e o notificará para 
regularizar ou ressarcir ao erário da totalidade dos recursos repassados, 
atualizados de acordo com a legislação vigente, no prazo de 10 (dez) 
dias. 

 
§ 1º No caso de não atendimento pelo servidor de 

condição estabelecida dentro do prazo estipulado no caput deste artigo, 
a SEMAD enviará nova notificação reiterando os termos da diligência 
anterior, concedendo-lhe prazo adicional de 15 (dias), a partir da data do 
recebimento. 

 
§ 2º Permanecendo o servidor omisso após o prazo 

estipulado no § 1º deste artigo, a SEMAD expedirá documento, 
informando ao servidor que a ausência de regular prestação de contas 
ou ressarcimento ao erário ensejará a abertura de Tomada de Contas 
Especial – TCE ou a adoção de medidas judiciais e aplicação das 
penalidades cabíveis, conforme preconiza a legislação em vigor. 

 
Art. 14. Quando se tratar de viagens de colaboradores 

eventuais, pertencentes aos órgãos e entidade de outros Municípios, de 
Estados ou da União, que, a pedido do Chefe do Executivo Municipal, 
participarem de eventos de interesse do Município, a Casa Civil 
providenciará os atos necessários para a devida autorização, 
processamento e liberação das passagens e diárias, sendo que estas 
últimas por intermédio da SEMAD. 

 
§ 1º Os procedimentos para emissão de passagens e 

pagamento de diárias obedecerão ao estabelecido no art. 6° deste 
Decreto, sendo o valor da diária equivalente ao de Secretário. 

 
§ 2º Os procedimentos de prestação de contas observarão 

ao disposto no art. 12 deste Decreto, devendo ser encaminhada à Casa 
Civil para ciência, e subsequentemente à SEMAD. 

 
Art. 15. Responderão solidariamente pelos atos praticados 

em desacordo com o disposto neste Decreto, o ordenador de despesas 
e o servidor que houver recebido as diárias. 

 
Art. 16. Ficam revogados especificamente os Decretos    

nº 998, de 02 de junho de 2011 e nº 2.086, de 28 de dezembro de 2012. 
 
Art. 17. Este Decreto entra em vigor na data de sua 

publicação. 
 
 

Manaus, 19 de fevereiro de 2018. 
 

 



 

Manaus, segunda-feira, 19 de fevereiro de 2018 
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NÍVEL CARGO/FUNÇÕES 
EXTERIOR 

(R$) 

OUTRAS 
UNIDADES DA 

FEDERAÇÃO (R$) 

MUNICÍPIOS 
DO AMAZONAS 

(R$) 

ZONA RURAL/ 
RIBEIRINHA (R$) 

Nível 01 Prefeito 1.974,80 987,40 345,00 98,70 

Nível 02 Vice-Prefeito 1.865,09 932,54 345,60 98,70 

Nível 03 

Colaborador Eventual 
Controlador Geral 

Diretor-Presidente Entidade de Administração Indireta 
Diretor-Presidente e Executivo 

Presidente do Conselho de Gestão Estratégica 
Procurador Geral 
Procurador-Chefe 

Secretário 
Secretário-Chefe 
Superintendente 

987,40 493,70 345,60 98,70 

Nível 04 

Controlador Geral Adjunto 
Corregedor 

Diretor de Área Entidade de Administração Indireta 
Secretário Executivo 

Subprocurador Adjunto 
Subprocurador Geral 

Subsecretário 
Subsecretário-Subchefe 

Superintendente do Registro Imobiliário 
Superintendente Adjunto 

Vice-Presidente e Diretor Adjunto 
Vice-Presidente Entidade de Administração Indireta 

888,66 444,33 296,22 98,70 

Nível 05 

Coordenador Executivo 
DAS-1 
DAS-2 
DAS-3 
DAS-4 
DAS-5 
DAS-6 

Diretor de Áreas Administração Indireta 
FGS-6 

Funções de Confiança (FG-1 e FG-2) 
Presidente e Vice-Presidente da CML 

Procurador Chefe de Procuradoria Especializada 
SGAS-4 
SGAS-5 
SGAS-6 

Subcoordenador 

789,22 394,96 246,85 98,70 

Nível 06 

Assessores da CML 
CAD-2 
CAD-3 
CAE-3 

Conselheiros Municipais 
Demais Cargos e Funções de Nível Superior 

FGS-1 
FGS-2 
FGS-3 
FGS-4 
FGS-5 
FG-1 
FG-2 
FG-3 

Membro da CML 
Secretários da CML 

SGAS-2 
SGAS-3 

493,70 246,86 148,11 98,70 

Nível 07 

CAD-1 
CAE-1 
CAE-2 

Demais Cargos e Funções de Nível Médio 
SGAS-1 

296,22 148,11 98,70 98,70 



 

Manaus, segunda-feira, 19 de fevereiro de 2018 
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Manaus, segunda-feira, 19 de fevereiro de 2018 
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Manaus, segunda-feira, 19 de fevereiro de 2018 
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Manaus, segunda-feira, 19 de fevereiro de 2018 
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Manaus, segunda-feira, 19 de fevereiro de 2018 
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DECRETO Nº 3.985, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2018 
 

ALTERA o item 357 do Anexo Único do 
Decreto nº 593, de 12 de julho de 2010. 

 
O PREFEITO DE MANAUS, no uso da competência que 

lhe confere o art. 128, inc. I, da Lei Orgânica do Município de Manaus, 
 
CONSIDERANDO a necessidade da atualização do 

cadastro das Unidades de Ensino da Rede Municipal; 
 
CONSIDERANDO o Ofício nº 0171/2018 – SEMED/GS e o 

que mais consta nos autos do Processo nº 2018/4114/9648/00086, 
 

DECRETA: 
 

Art. 1º Fica alterado o item 357 do Anexo Único do Decreto 
nº 593, de 12 de julho de 2010, publicado na Edição nº 2482 do Diário 
Oficial do Município, de 12-07-2010 e republicado na Edição nº 2484 do 
Diário Oficial do Município, de 14-07-2010, passando a vigorar com a 
seguinte redação: 

 
Nº DE 

ORDEM 
ESTABELECIMENTO DE 

ENSINO 
Nº DA LEI ENDEREÇO 

Nº DE SALAS 
DE AULA 

357 
Escola Municipal Escritor 

Raul D´Avila Pompéia 
1.229/2008 

Rua Ayrton Sena, s/n – Bairro 
União da Vitória 

5 

 
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua 

publicação. 
 

Manaus, 19 de fevereiro de 2018. 

 
 

 
DECRETO Nº 3.986, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2018 

 
ALTERA o item 25 do Anexo Único do 
Decreto nº 1.084, de 18 de julho de 2011. 

 
O PREFEITO DE MANAUS, no uso da competência que 

lhe confere o art. 128, inc. I, da Lei Orgânica do Município de Manaus, 
 
CONSIDERANDO a necessidade da atualização do 

cadastro das Unidades de Ensino da Rede Municipal; 
 
CONSIDERANDO o Ofício nº 0172/2018 – SEMED/GS e o 

que mais consta nos autos do Processo nº 2018/4114/9648/00131, 
 

DECRETA: 
 

Art. 1º Fica alterado o item 25 do Anexo Único do Decreto 
nº 1.084, de 18 de julho de 2011, publicado na Edição nº 2729 do Diário 
Oficial do Município, de 18-07-2011, passando a vigorar com a seguinte 
redação: 
 

Nº DE 
ORDEM 

ESTABELECIMENTO DE 
ENSINO 

ENDEREÇO 
Nº DE SALAS 

DE AULA 
NÍVEL ZONA 

25 
Escola Municipal João 

Aparecido Alves dos Santos 
Rua Goiânia,  nº 2.280 – 

Parque São Pedro – Tarumã 
14 III Oeste 

 
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua 

publicação. 

Manaus, 19 de fevereiro de 2018. 

 
 
 

DECRETO DE 19 DE FEVEREIRO DE 2018 
 

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

 
CONSIDERANDO a Comunicação Interna nº 018/2018 – 

DERHUS, resolve 
 
ALTERAR, a contar de 01-02-2018, a lotação do servidor 

HUMBENILSON ALVES CASTRO, ocupante do cargo de Gerente de 
Projeto, simbologia DAS-4, confirmado por meio do Decreto de 17 de janeiro 
de 2017, publicado na Edição nº 4.047 do Diário Oficial do Município de      
17-01-2017, cujo exercício se dará na SECRETARIA MUNICIPAL DE 
PARCERIAS E PROJETOS ESTRATÉGICOS – SEMPPE. 

 
Manaus, 19 de fevereiro de 2018. 

 
 
 

DECRETO DE 19 DE FEVEREIRO DE 2018 
 

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

 

CONSIDERANDO o Decreto nº 1.452, de 10 de fevereiro de 
2012, que instituiu a Comissão Especial de Coordenação, Avaliação e 
Monitoramento das Ações Relacionadas ao Sistema de Informação e 
Política de Segurança da Comunicação – TIC, prorrogada por meio do 
Decreto nº 3.885, de 06 de dezembro de 2017; 

 

CONSIDERANDO o deferimento mediante Demonstrativo 
de Impacto Orçamentário-Financeiro da Secretaria Municipal de 
Finanças, Tecnologia da Informação e Controle Interno – SEMEF; 

 
CONSIDERANDO o teor do Ofício nº 360/2018 – 

GS/SEMEF e o que mais consta nos autos dos Processos                         
nº 2018.11209.15251.0.005552 (SIGED) e nº 2018/19309/19630/00570, 
resolve 

 
DESIGNAR, a contar de 01-03-2018, o senhor OTÁVIO 

AUGUSTO FARIAS GARCIA para exercer a função de Assistente de 
Tecnologia da Informação e Comunicação, na COMISSÃO ESPECIAL DE 
COORDENAÇÃO, AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO DAS AÇÕES 
RELACIONADAS AO SISTEMA DE INFORMAÇÃO E POLÍTICA DE 
SEGURANÇA DA COMUNICAÇÃO – TIC, instituída pelo Decreto nº 
1.452, de 10 de fevereiro de 2012, vinculada à SECRETARIA MUNICIPAL 
DE FINANÇAS, TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONTROLE 
INTERNO – SEMEF. 



 

Manaus, segunda-feira, 19 de fevereiro de 2018 
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Manaus, 19 de fevereiro de 2018. 

 
 
 

DECRETO DE 19 DE FEVEREIRO DE 2018 
 

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

 
CONSIDERANDO o teor do Ofício nº 369/2018 – 

GS/SEMEF e o que mais consta nos autos do Processo                         
nº 2018/19309/19630/00571, resolve 

 
ALTERAR o Decreto datado publicado na Edição nº 4.303, 

página 3, do Diário Oficial do Município, de 09-02-2018, especificamente 
quanto à designação da servidora abaixo relacionada, para exercer 
função junto à COMISSÃO ESPECIAL DE COORDENAÇÃO, 
AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO DAS AÇÕES RELACIONADAS 
AO SISTEMA DE INFORMAÇÃO E POLÍTICA DE SEGURANÇA DA 
COMUNICAÇÃO – TIC, vinculada à SECRETARIA MUNICIPAL DE 
FINANÇAS, TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONTROLE 
INTERNO – SEMEF, cuja redação passa a viger da forma que segue: 
 

CONSIDERAR DESIGNADA, a contar de 01-02-2018 

NOME FUNÇÃO 

RENATA DICKIE DE ALMEIDA Analista de Tecnologia da Informação e Comunicação I 

 
Manaus, 19 de fevereiro de 2018. 

 
 
 

DECRETO DE 19 DE FEVEREIRO DE 2018 
 

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

 

CONSIDERANDO o requerimento da servidora abaixo 
identificada; 

 

CONSIDERANDO a Lei nº 1.222, de 26 de março de 2008, 
que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Subsídios dos 
Servidores Públicos da Saúde, e o Decreto nº 2.660, de 29 de novembro 
de 2013, que dispõe sobre o desenvolvimento na Carreira do Servidor 
Público da Saúde e do Especialista em Saúde – Médico, da Secretaria 
Municipal de Saúde; 
 

CONSIDERANDO o Decreto nº 1.679, de 05 de junho de 
2012, que estabeleceu novo padrão aos Servidores Públicos da Saúde e 
Especialistas em Saúde – Médico, mediante habilitação à Progressão 
por Mérito, considerando a homologação do resultado final da Avaliação 
Periódica de Desempenho – APD; 

 

CONSIDERANDO o Parecer nº 76/2016 – P.Pessoal/PGM,  
endossado pelo Subprocurador Geral do Município, utilizado como 
paradigma em caso análogo; 

CONSIDERANDO o Parecer nº 104/2017 da Comissão de 
Enquadramento e Desenvolvimento na Carreira, ratificado pelo Parecer 
nº 651/2017 – Assessoria Técnica/SEMSA; 

 
CONSIDERANDO o Despacho da Divisão de Execução 

Orçamentária e o deferimento da Comissão de Gestão Orçamentária             
e Financeira – CGOF, mediante Demonstrativo de Impacto Orçamentário 
- Financeiro; 

 
CONSIDERANDO a manifestação da Divisão de 

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

 
CONSIDERANDO o teor do Ofício nº 313/2018 – SEMAD 

e o que mais consta nos autos do Processo nº 2017/1637/0573, resolve 
 
AUTORIZAR o Desenvolvimento na Carreira, em virtude 

da Progressão por Tempo de Serviço e por Mérito da servidora LIDIA 
MARIA VALE DE MATOS, matrícula nº 013.146-6 D, no cargo de                    
ES-Assistente Social do quadro de pessoal da SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMSA, nos termos dos artigos 37 e 38 da 
Lei nº 1.222, de 26 de março de 2008, combinada com o Decreto                         
nº 2.660, de 29 de novembro de 2013, na forma a seguir: 
 

CLASSE PADRÃO TIPO DE PROGRESSÃO VIGÊNCIA 

“F” “10” Por Tempo de Serviço 01-01-2014 

“F” “11” Por Mérito 01-01-2016 

 
Manaus, 19 de fevereiro de 2018. 

 
 
 
 

 
DECRETO DE 19 DE FEVEREIRO DE 2018 

 
O PREFEITO DE MANAUS, no uso da competência que 

lhe confere o art. 128, inc. I, da Lei Orgânica do Município de Manaus, 
 
CONSIDERANDO o requerimento da servidora abaixo 

identificada; 
 
CONSIDERANDO a Lei nº 1.222, de 26 de março de 2008, 

que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Subsídios dos 
Servidores Públicos da Saúde, e o Decreto nº 2.660, de 29 de novembro 
de 2013, que dispõe sobre o desenvolvimento na Carreira do Servidor 
Público da Saúde e do Especialista em Saúde – Médico, da Secretaria 
Municipal de Saúde; 

 
CONSIDERANDO o Decreto nº 1.679, de 05 de junho de 

2012, que estabeleceu novo padrão aos Servidores Públicos da Saúde e 
Especialistas em Saúde – Médico, mediante habilitação à Progressão 
por Mérito, considerando a homologação do resultado final da Avaliação 
Periódica de Desempenho – APD; 

 
CONSIDERANDO o Parecer nº 76/2016 – P.Pessoal/PGM,  

endossado pelo Subprocurador Geral do Município, utilizado como 
paradigma em caso análogo; 



 

Manaus, segunda-feira, 19 de fevereiro de 2018 
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CONSIDERANDO o Parecer nº 188/2017 da Comissão de 
Enquadramento e Desenvolvimento na Carreira, ratificado pelo Parecer 
nº 1.797/2017 – Assessoria Técnica/SEMSA; 

 

CONSIDERANDO o Despacho da Divisão de Execução 
Orçamentária e o deferimento da Comissão de Gestão Orçamentária             
e Financeira – CGOF, mediante Demonstrativo de Impacto Orçamentário 
- Financeiro; 

 

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

 

CONSIDERANDO o teor do Ofício nº 313/2018 – SEMAD 
e o que mais consta nos autos do Processo nº 2017/1637/5241, resolve 

 
AUTORIZAR o Desenvolvimento na Carreira, em virtude 

da Progressão por Tempo de Serviço e por Mérito da servidora IZONILA 
MENEZES FERNANDES, matrícula nº 065.071-4 A, no cargo de                    
AS-Auxiliar de Enfermagem do quadro de pessoal da SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMSA, nos termos dos artigos 37 e 38 da 
Lei nº 1.222, de 26 de março de 2008, combinada com o Decreto                         
nº 2.660, de 29 de novembro de 2013, na forma a seguir: 
 

CLASSE PADRÃO TIPO DE PROGRESSÃO VIGÊNCIA 

“C” “08” Por Tempo de Serviço 01-01-2014 

“C” “09” Por Mérito 01-01-2016 

 
Manaus, 19 de fevereiro de 2018. 

 
 
 

DECRETO DE 19 DE FEVEREIRO DE 2018 
 

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

 

CONSIDERANDO o requerimento da servidora abaixo 
identificada; 

 

CONSIDERANDO a Lei nº 1.222, de 26 de março de 2008, 
que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Subsídios dos 
Servidores Públicos da Saúde, e o Decreto nº 2.660, de 29 de novembro 
de 2013, que dispõe sobre o desenvolvimento na Carreira do Servidor 
Público da Saúde e do Especialista em Saúde – Médico, da Secretaria 
Municipal de Saúde; 

 

CONSIDERANDO o Decreto nº 1.679, de 05 de junho de 
2012, que estabeleceu novo padrão aos Servidores Públicos da Saúde e 
Especialistas em Saúde – Médico, mediante habilitação à Progressão 
por Mérito, considerando a homologação do resultado final da Avaliação 
Periódica de Desempenho – APD; 

 

CONSIDERANDO o Parecer nº 76/2016 – P.Pessoal/PGM,  
endossado pelo Subprocurador Geral do Município, utilizado como 
paradigma em caso análogo; 

 

CONSIDERANDO o Parecer nº 186/2017 da Comissão de 
Enquadramento e Desenvolvimento na Carreira, ratificado pelo Parecer 
nº 1.786/2017 – Assessoria Técnica/SEMSA; 

CONSIDERANDO o Despacho da Divisão de Execução 
Orçamentária e o deferimento da Comissão de Gestão Orçamentária  e 
Financeira – CGOF, mediante Demonstrativo de Impacto Orçamentário - 
Financeiro; 

 

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

 

CONSIDERANDO o teor do Ofício nº 313/2018 – SEMAD 
e o que mais consta nos autos do Processo nº 2017/1637/4395 resolve 

 
AUTORIZAR o Desenvolvimento na Carreira, em virtude 

da Progressão por Tempo de Serviço e por Mérito da servidora MARIA 
LAIDE DA PAZ MACHADO, matrícula nº 064.506-0 A, no cargo de                    
AS-Auxiliar Administrativo do quadro de pessoal da SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMSA, nos termos dos artigos 37 e 38 da 
Lei nº 1.222, de 26 de março de 2008, combinada com o Decreto                         
nº 2.660, de 29 de novembro de 2013, na forma a seguir: 
 

CLASSE PADRÃO TIPO DE PROGRESSÃO VIGÊNCIA 

“C” “08” Por Tempo de Serviço 01-01-2014 

“C” “09” Por Mérito 01-01-2016 

 
Manaus, 19 de fevereiro de 2018. 

 
 
 

DECRETO DE 19 DE FEVEREIRO DE 2018 
 

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

 

CONSIDERANDO o requerimento da servidora abaixo 
identificada; 

 

CONSIDERANDO a Lei nº 1.222, de 26 de março de 2008, 
que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Subsídios dos 
Servidores Públicos da Saúde, e o Decreto nº 2.660, de 29 de novembro 
de 2013, que dispõe sobre o desenvolvimento na Carreira do Servidor 
Público da Saúde e do Especialista em Saúde – Médico, da Secretaria 
Municipal de Saúde; 

 

CONSIDERANDO o Decreto nº 1.679, de 05 de junho de 
2012, que estabeleceu novo padrão aos Servidores Públicos da Saúde e 
Especialistas em Saúde – Médico, mediante habilitação à Progressão 
por Mérito, considerando a homologação do resultado final da Avaliação 
Periódica de Desempenho – APD; 

 

CONSIDERANDO o Parecer nº 76/2016 – P.Pessoal/PGM,  
endossado pelo Subprocurador Geral do Município, utilizado como 
paradigma em caso análogo; 

 

CONSIDERANDO o Parecer nº 201/2017 da Comissão de 
Enquadramento e Desenvolvimento na Carreira, ratificado pelo Parecer 
nº 1.966/2017 – Assessoria Técnica/SEMSA; 

 

CONSIDERANDO o Despacho da Divisão de Execução 
Orçamentária e o deferimento da Comissão de Gestão Orçamentária             
e Financeira – CGOF, mediante Demonstrativo de Impacto Orçamentário 
- Financeiro; 



 

Manaus, segunda-feira, 19 de fevereiro de 2018 
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CONSIDERANDO a manifestação da Divisão de 
Acompanhamento Pessoal e Gestão de Benefícios da Secretaria 
Municipal de Administração, Planejamento e Gestão – SEMAD; 

 
CONSIDERANDO o teor do Ofício nº 313/2018 – SEMAD 

e o que mais consta nos autos do Processo nº 2017/1637/4191 resolve 
 
AUTORIZAR o Desenvolvimento na Carreira, em virtude 

da Progressão por Tempo de Serviço e por Mérito da servidora MARIA 
DO PERPETUO SOCORRO DE SOUZA, matrícula nº 064.140-5 A, no 
cargo de AS-Auxiliar de Enfermagem do quadro de pessoal da 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMSA, nos termos dos 
artigos 37 e 38 da Lei nº 1.222, de 26 de março de 2008, combinada 
com o Decreto nº 2.660, de 29 de novembro de 2013, na forma a seguir: 
 

CLASSE PADRÃO TIPO DE PROGRESSÃO VIGÊNCIA 

“C” “08” Por Tempo de Serviço 01-01-2014 

“C” “09” Por Mérito 01-01-2016 

 
Manaus, 19 de fevereiro de 2018. 

 

 
 
 

 

DECRETO DE 19 DE FEVEREIRO DE 2018 
 

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

 
CONSIDERANDO o requerimento da servidora abaixo 

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

que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Subsídios dos 
Servidores Públicos da Saúde, e o Decreto nº 2.660, de 29 de novembro 
de 2013, que dispõe sobre o desenvolvimento na Carreira do Servidor 
Público da Saúde e do Especialista em Saúde – Médico, da Secretaria 
Municipal de Saúde; 

 
CONSIDERANDO o Decreto nº 9.660, de 09 de julho de 

2008, que enquadrou por Tempo de Serviço os servidores da saúde 
ocupantes dos cargos que dispõem os Planos de Cargos, Carreiras e 
Subsídios dos Servidores Públicos da Saúde e dos Especialistas de 
Saúde – Médicos de Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA; 

 
CONSIDERANDO o Parecer nº 95/2016 – P.Pessoal/PGM, 

endossado pelo Subprocurador Geral do Município, utilizado como 
paradigma em caso análogo; 

 
CONSIDERANDO o Parecer nº 039/2017 da Comissão de 

Enquadramento e Desenvolvimento na Carreira, ratificado pelo 
Despacho nº 391/2017 – Assessoria Técnica/SEMSA; 

 
CONSIDERANDO a manifestação da Divisão de 

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

CONSIDERANDO a manifestação da Divisão de Execução 
Orçamentária e o deferimento da Comissão de Gestão Orçamentária e 
Financeira – CGOF, mediante Demonstrativo de Impacto Orçamentário –
Financeiro; 

 
CONSIDERANDO o teor do Ofício nº 313/2018 –  

SEMAD e o que mais consta nos autos do Processo nº 2016/1637/7270, 
resolve 

 
AUTORIZAR o Desenvolvimento na Carreira, em virtude 

da Progressão por Mérito da servidora MARIA ROSA SANTOS DA 
SILVA, matrícula nº 064.243-6 A, no cargo de Especialista em                  
Saúde – ES-Médico do quadro de pessoal da SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMSA, nos termos dos artigos 36 e 37 da 
Lei nº 1.223, de 26 de março de 2008, combinada com o Decreto                         
nº 2.660, de 29 de novembro de 2013, na forma a seguir: 
 

CLASSE PADRÃO TIPO DE PROGRESSÃO VIGÊNCIA 

“I” “07” Por Mérito 01-01-2011 

 
Manaus, 19 de fevereiro de 2018. 

 

 
 
 

 

DECRETO DE 19 DE FEVEREIRO DE 2018 
 

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

 
CONSIDERANDO o requerimento da servidora abaixo 

identificada; 
 
CONSIDERANDO a manifestação da Junta Médico –

Pericial do Município-JMPM, que sugere a solicitação de Readaptação 
de Função Temporária por 90 (noventa) dias; 

 
CONSIDERANDO a ciência do Subsecretário de Gestão 

Administrativa e Planejamento da Secretaria Municipal de Saúde –
SEMSA; 

 
CONSIDERANDO o Despacho da Divisão de 

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

 
CONSIDERANDO o teor do Ofício nº 653/2018 – SEMAD, 

e o que mais consta nos autos do Processo nº 2017/1637/5639, resolve 
 
CONSIDERAR READAPTADA, por 90 (noventa) dias, 

pelo período de 10-10-2017 a 07-01-2018, em função compatível com 
sua capacidade física, nos termos dos artigos 61 e 62 da                           
Lei nº 1.118, de 1971 - Estatuto dos Servidores Públicos do Município de 
Manaus, a servidora MARIA DO PERPETUO SOCORRO LIMA DO 
NASCIMENTO, AS/Técnico em Enfermagem D-01, matrícula                           
nº 122.904-4 A, do quadro de pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SAÚDE – SEMSA. 



 

Manaus, segunda-feira, 19 de fevereiro de 2018 
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Manaus, 19 de fevereiro de 2018. 

 
 
 

DECRETO DE 19 DE FEVEREIRO DE 2018 
 

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

 
CONSIDERANDO o requerimento da servidora adiante 

identificada; 
 
CONSIDERANDO a manifestação da Junta Médico-

Pericial do Município-JMPM, que defere a solicitação de Readaptação de 
Função Temporária por 120 (cento e vinte) dias; 

 
CONSIDERANDO a ciência do Subsecretário de Gestão 

Administrativa e Planejamento da Secretaria Municipal de                      
Saúde – SEMSA; 

 
CONSIDERANDO o Despacho da Divisão de 

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

CONSIDERANDO o teor do Ofício nº 0653/2017 – SEMAD, 
e o que mais consta nos autos do Processo nº 2017/1637/5352, resolve 
 

CONSIDERAR READAPTADA, no período de 17-10-2017 
a 13-02-2018, em função compatível com sua capacidade física, nos 
termos dos artigos 61 e 62 da Lei nº 1.118, de 01 de setembro de 1971 – 
Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Manaus, a servidora 
VANUSIA DE MIRANDA, AS – Auxiliar de Enfermagem C-07, matrícula 
nº 066.351-4 A, do quadro de pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SAÚDE – SEMSA. 

 
Manaus, 19 de fevereiro de 2018. 

 

 

DECRETO DE 19 DE FEVEREIRO DE 2018 
 

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

 
CONSIDERANDO o requerimento da servidora adiante 

identificada; 
 
CONSIDERANDO a manifestação da Junta Médico-

Pericial do Município-JMPM, que defere a solicitação de Readaptação de 
Função Temporária por 120 (cento e vinte) dias; 

 
CONSIDERANDO a ciência do Subsecretário de Gestão 

Administrativa e Planejamento da Secretaria Municipal de                      
Saúde – SEMSA; 

 
CONSIDERANDO o Despacho da Divisão de 

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

 
CONSIDERANDO o teor do Ofício nº 653/2018 – SEMAD, 

e o que mais consta nos autos do Processo nº 2017/1637/5603, resolve 
 
CONSIDERAR READAPTADA, no período de 22-11-2017 

a 21-03-2018, em função compatível com sua capacidade física, nos 
termos dos artigos 61 e 62 da Lei nº 1.118, de 01 de setembro de 1971 – 
Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Manaus, a servidora 
ROSEMARY NORONHA DE SOUZA, AS – Técnico em Enfermagem   
D-02, matrícula nº 109.280-4 A, do quadro de pessoal da SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMSA. 

 
Manaus, 19 de fevereiro de 2018. 

 

 
 
 

 

DECRETO DE 19 DE FEVEREIRO DE 2018 
 

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

 
CONSIDERANDO os termos do art. 232, inc. I, da Lei                 

nº 1.118, de 01-09-1971 – Estatuto dos Servidores Públicos do Município 
de Manaus; 

 
CONSIDERANDO o Parecer nº 504/2016 – Assessoria 

Técnica/SEMSA; 
 
CONSIDERANDO o disposto na Portaria nº 522/2016 – 

NTRAB/SEMSA, que instaurou Processo Administrativo Disciplinar – 
PAD, visto que o servidor incorreu nas infrações dispostas no art. 226, 
inc. II, §§ 1º e 2º, da Lei nº 1.118, de 01-09-1971; 

 
CONSIDERANDO o Relatório Conclusivo da Comissão 

Permanente de Regime Disciplinar que opina pela demissão da 
servidora; 



 

Manaus, segunda-feira, 19 de fevereiro de 2018 
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CONSIDERANDO o teor do Ofício nº 481/2018 – SEMAD 
e o que mais consta nos autos dos Processos nº 2015/1637/5490 e         
nº 201649, resolve 

 
DEMITIR, nos termos dos artigos 216, inc. VI e 226, inc. II, 

§§ 1º e 2º, da Lei nº 1.118, de 01 de setembro de 1971 – Estatuto dos 
Servidores Públicos do Município de Manaus, a servidora JANE DOS 
SANTOS PEREIRA FERREIRA, ES – Médico, matrícula                            
nº 095.527-2 B, do quadro de pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SAÚDE – SEMSA. 

 
Manaus, 19 de fevereiro de 2018. 

 
 
 

DECRETO DE 19 DE FEVEREIRO DE 2018 
 

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

CONSIDERANDO os termos da Lei nº 1.126, de 05 de 
junho de 2007, alterada pelas Leis nº 1.621, de 19 de dezembro de 
2011, nº 1.879, de 04 de junho de 2014, nº 2.016, 13 de julho de 2015, 
que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Subsídios dos 
Profissionais do Magistério do Município; 
 

CONSIDERANDO o disposto na Lei nº 2.266, de 12 de 
dezembro de 2017, que fixa os índices de reajustes dos servidores 
públicos da Secretaria Municipal de Educação – SEMED, altera o 
percentual da P´ratica Docente e estabelece outras providências; 

 

CONSIDERANDO o Parecer Jurídico nº 172 de maio/2017 
– ASSJUR/SEMED, que opina pelo deferimento do pleito; 

 

CONSIDERANDO a manifestação da Comissão de 
Progressão por Titularidade, Enquadramento Funcional Financeiro e por 
Tempo de Serviço que concluiu com o Parecer Favorável ao 
atendimento do pleito; 

 

CONSIDERANDO o Despacho da Divisão de Execução 
Orçamentária e o deferimento da Comissão de Gestão Orçamentária e 
Financeira – CGOF, mediante Demonstrativo de Impacto Orçamentário - 
Financeiro; 

 

CONSIDERANDO o disposto na Portaria nº 1.577/2012 –  
SEMED/GS, republicada na Edição nº 3.061 do Diário Oficial do Município 
de 04-12-2012, convalidada pelo Decreto datado publicado na Edição nº 
3.421, página 06 do Diário Oficial do Município de 30-05-2014, que 
determinou a progressão dos profissionais do Magistério; 

 

CONSIDERANDO o teor do Ofício nº 321/2018 – 
SEMED/GS e o que mais consta nos autos do Processo                          
nº 2016/4114/4147/03407 e nº 2017/4114/4147/01300, resolve 

 
AUTORIZAR, nos termos do art. 49 da Lei nº 1.126, de            

05 de junho de 2007, a Evolução Funcional na Carreira, em virtude de 
Progressão por Tempo de Serviço da servidora ANA MARIA LOPES DA 
COSTA, Professor Nível Médio – 20 horas, matrícula nº 011.623-8 C, 

pertencente ao quadro de pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO – SEMED, nos respectivos Padrões e Referências 
constantes no Anexo I-A da Lei nº 2.266 de 12 de dezembro de 2017: 
 

PROFESSOR NÍVEL SUPERIOR 20 HORAS 

MATRÍCULA NOME 
PAD. 
ANT. 

REF. 
ANT. 

PAD. 
NOVO 

REF. 
NOVA 

011.623-8 C ANA MARIA LOPES DA COSTA 2 A 2 B 

 
Manaus, 19 de fevereiro de 2018. 

 
 
 

DECRETO DE 19 DE FEVEREIRO DE 2018 
 

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

CONSIDERANDO o teor do Ofício                                               
nº 199/2018/DLF/SUP/SMTU e o que mais consta nos autos do 
Processo nº 2018/19309/19630/00572, 
 

RESOLVE: 
 

I – CONSIDERAR EXONERADAS, a contar de                          
20-02-2018, nos termos do art. 103, inc. I, § 1°, inc. II, alínea “a”, da             
Lei nº 1.118, de 01-09-1971 - Estatuto dos Servidores Públicos do 
Município de Manaus, as servidoras abaixo relacionadas, integrantes da 
estrutura organizacional da SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE 
TRANSPORTES URBANOS – SMTU: 
 

NOME CARGO SIMBOLOGIA 

DANIELA LUIZA LAHAN EVANGELISTA DA ROCHA Gerente de Projetos DAS-1 

ANDREZZA DE SOUZA NEVES Assessor Técnico III DAS-1 

 
II – CONSIDERAR NOMEADOS, a contar de 20-02-2018, 

nos termos do art. 11, inc. II, da Lei nº 1.118, de 01-09-1971 - Estatuto 
dos Servidores Públicos do Município de Manaus, os senhores abaixo 
relacionados, para exercerem cargos em comissão, integrantes da 
estrutura organizacional da SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE 
TRANSPORTES URBANOS – SMTU, objeto da Lei Delegada nº 23,                  
de 31-07-2013, combinada com a Lei n° 1.975, de 29-04-2015: 
 

NOME CARGO SIMBOLOGIA 

ANDREZZA DE SOUZA NEVES Gerente de Projetos DAS-1 

LUCIO FLAVIO VIEIRA DE OLIVEIRA Assessor Técnico III DAS-1 

 
Manaus, 19 de fevereiro de 2018. 

 



 

Manaus, segunda-feira, 19 de fevereiro de 2018 
 
 
 

 
 

DOM | Edição 4306 | Página 24 
 

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 13.799/2018 
 

DESIGNA substituto de servidor afastado em 
virtude de licença médica. 

 
O SUBSECRETÁRIO SUBCHEFE MUNICIPAL DE 

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

 
CONSIDERANDO a delegação de competência firmada 

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

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

outubro de 2017; 
 
CONSIDERANDO o teor do Ofício nº 0386/2018-

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

 
CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo         

nº 2018/19309/19630/00573, resolve 
 
DESIGNAR o servidor FABRICIO OLIRO PILATTI, 

matrícula 129.114-9 A, para responder, cumulativamente, pelas atribuições 
do cargo de provimento em comissão de Chefe de Divisão de Análise 
Processual, simbologia DAS-2, integrante da estrutura organizacional da 
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO E CONTROLE INTERNO – SEMEF, no período de 09-02 
a 09-05-2018, com direito à percepção da remuneração inerente ao 
exercício do cargo, em substituição ao titular CÉSAR AUGUSTO 
MONTEIRO WANDERLEY, em virtude de licença médica. 

 
GABINETE DO SUBSECRETÁRIO SUBCHEFE 

MUNICIPAL DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE GOVERNO DA 
CASA CIVIL, em Manaus, 19 de fevereiro de 2018. 

 
 

 
 

 
PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 13.800/2018 

 
CONCEDE Licença-Prêmio na forma que 
especifica. 

 
O SUBSECRETÁRIO SUBCHEFE MUNICIPAL DE 

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

 
CONSIDERANDO a delegação de competência firmada 

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

 
CONSIDERANDO o art. 150 da Lei nº 1.118, de               

1º de setembro de 1971 - Estatuto dos Servidores Públicos do Município          
de Manaus; 

 
CONSIDERANDO o requerimento do servidor adiante 

identificado; 
 
CONSIDERANDO as manifestações favoráveis da Chefia 

Imediata, do Núcleo de Administração da Gestão do Trabalho; 
 
CONSIDERANDO o teor do Ofício n° 6541/2017–NTRAB/ 

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

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

 
CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo     

nº 2017/1637/6317, resolve 
 
CONSIDERAR CONCEDIDA, a contar de 1º-12-2017,     

pelo prazo de 06 (seis) meses, referente ao decênio de 26-12-2005 a   
25-12-2015, LICENÇA-PRÊMIO ao servidor RONALDO SILVA DO 
NASCIMENTO, AS – Lacador B-02, matrícula 109.768-7 A, integrante do 
quadro de pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – 
SEMSA. 

 
GABINETE DO SUBSECRETÁRIO SUBCHEFE 

MUNICIPAL DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE GOVERNO DA 
CASA CIVIL, em Manaus, 19 de fevereiro de 2018. 

 
 
 

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 13.801/2018 
 

CONCEDE Licença-Prêmio na forma que 
especifica. 

 
O SUBSECRETÁRIO SUBCHEFE MUNICIPAL DE 

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

 
CONSIDERANDO a delegação de competência firmada 

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

 
CONSIDERANDO o art. 150 da Lei nº 1.118, de               

1º de setembro de 1971 - Estatuto dos Servidores Públicos do Município          
de Manaus; 

 
CONSIDERANDO o requerimento do servidor adiante 

identificado; 
 
CONSIDERANDO as manifestações favoráveis da Chefia 

Imediata, do Núcleo de Administração da Gestão do Trabalho; 
 
CONSIDERANDO o teor do Ofício n° 6539/2017–NTRAB/ 

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

 
CONSIDERANDO a análise da Divisão de 

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

 
CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo     

nº 2017/1637/5488, resolve 
 
CONSIDERAR CONCEDIDA, a contar de 1º-12-2017,     

pelo prazo de 06 (seis) meses, referente ao decênio de 19-02-2006 a  18-
02-2016, LICENÇA-PRÊMIO ao servidor ANTONIO LUIZ DE LIMA RUAS, 
AS – Motorista S.O.S B-06, matrícula 072.821-7 B, integrante do quadro de 
pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMSA. 

 
GABINETE DO SUBSECRETÁRIO SUBCHEFE 

MUNICIPAL DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE GOVERNO DA 
CASA CIVIL, em Manaus, 19 de fevereiro de 2018. 

 

 



 

Manaus, segunda-feira, 19 de fevereiro de 2018 
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PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 13.802/2018 
 

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

 
O SUBSECRETÁRIO SUBCHEFE MUNICIPAL DE 

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

 
CONSIDERANDO a delegação de competência firmada 

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

 
CONSIDERANDO o 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 nº 292, de 03 de julho 
de 1995; 

 
CONSIDERANDO o requerimento da servidora adiante 

identificada; 
 
CONSIDERANDO a manifestação 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° 6482/2017-

NTRAB/DTRAB/SEMSA, subscrito pelo Subsecretário de Gestão 
Administrativa e Planejamento; 
 

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

 
CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo         

nº 2017/1637/7007, resolve 

 
CONSIDERAR CONCEDIDA, a contar de 02-12-2017, 

pelo prazo de 02 (dois) anos, LICENÇA PARA TRATAR DE 
INTERESSE PARTICULAR a servidora KALLYNE VIEIRA DOS 
SANTOS OLIVEIRA, AS- Assistente Administração D-02, matrícula 
112.631-8 A, integrante do quadro de pessoal da SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA. 

 
GABINETE DO SUBSECRETÁRIO SUBCHEFE 

MUNICIPAL DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE GOVERNO DA 
CASA CIVIL, em Manaus, 19 de fevereiro de 2018. 

 
 
 
 
 

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 13.803/2018 
 

CONCEDE Licença-Prêmio na forma que 
especifica. 

 
O SUBSECRETÁRIO SUBCHEFE MUNICIPAL DE 

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

 
CONSIDERANDO a delegação de competência firmada 

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

 
CONSIDERANDO o art. 150 da Lei nº 1.118, de               

1º de setembro de 1971 - Estatuto dos Servidores Públicos do Município          
de Manaus; 

CONSIDERANDO o requerimento da servidora adiante 
identificada; 

 
CONSIDERANDO as manifestações favoráveis da Chefia 

Imediata, do Núcleo de Administração da Gestão do Trabalho; 
 
CONSIDERANDO o teor do Ofício n° 6541/2017–NTRAB/ 

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

 
CONSIDERANDO a análise da Divisão de 

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

 
CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo     

nº 2017/1637/6680, resolve 
 
CONSIDERAR CONCEDIDA, a contar de 07-12-2017,     

pelo prazo de 06 (seis) meses, referente ao decênio de 1º-06-2007 a  
31-05-2017, LICENÇA-PRÊMIO à servidora MARINA CORDEIRO 
GAMA, AS – Aux. Serv. Gerais B-09, matrícula 013.475-9 A, integrante 
do quadro de pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – 
SEMSA. 

 
GABINETE DO SUBSECRETÁRIO SUBCHEFE 

MUNICIPAL DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE GOVERNO DA 
CASA CIVIL, em Manaus, 19 de fevereiro de 2018. 

 

 
 
 
 
 

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 13.804/2018 
 

CONCEDE Licença-Prêmio na forma que 
especifica. 

 
O SUBSECRETÁRIO SUBCHEFE MUNICIPAL DE 

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

 
CONSIDERANDO a delegação de competência firmada 

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

 
CONSIDERANDO o art. 150 da Lei nº 1.118, de                    

1º de setembro de 1971 - Estatuto dos Servidores Públicos do Município          
de Manaus; 

 
CONSIDERANDO o requerimento da servidora adiante 

identificada; 
 
CONSIDERANDO as manifestações favoráveis da Chefia 

Imediata, da Gerência de Direitos e Deveres e da Divisão de Pessoal da 
Secretaria Municipal de Educação – SEMED; 

 
CONSIDERANDO o teor do Ofício n° 0168/2018 – 

SEMED/GSAF, subscrito pelo Subsecretário de Administração e 
Finanças da SEMED; 

 
CONSIDERANDO a análise da Divisão de 

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

 
CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo nº 

2017/4114/4251/01415, resolve 



 

Manaus, segunda-feira, 19 de fevereiro de 2018 
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CONSIDERAR CONCEDIDA, a contar de 05-01-2018, 
pelo prazo de 06 (seis) meses, referente ao decênio de 28-02-2005 a  
27-02-2015, LICENÇA-PRÊMIO à servidora MARTA RODRIGUES 
BARBOSA, Professor Nível Médio, matrícula 097.259-2 B, integrante do 
quadro de pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – 
SEMED. 

 
GABINETE DO SUBSECRETÁRIO SUBCHEFE 

MUNICIPAL DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE GOVERNO DA 
CASA CIVIL, em Manaus, 19  de fevereiro de 2018. 

 

 
 
 
 
 

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 13.805/2018 
 

CONCEDE Licença-Prêmio na forma que 
especifica. 

 
O SUBSECRETÁRIO SUBCHEFE MUNICIPAL DE 

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

 
CONSIDERANDO a delegação de competência firmada 

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

CONSIDERANDO o art. 150 da Lei nº 1.118, de                    
1º de setembro de 1971 - Estatuto dos Servidores Públicos do Município          
de Manaus; 

 
CONSIDERANDO o requerimento do servidor adiante 

identificado; 
 
CONSIDERANDO as manifestações favoráveis da Chefia 

Imediata, da Gerência de Direitos e Deveres e da Divisão de Pessoal da 
Secretaria Municipal de Educação – SEMED; 

 
CONSIDERANDO o teor do Ofício n° 6992/2017 – 

SEMED/GSAF, subscrito pelo Subsecretário de Administração e 
Finanças da SEMED; 

 
CONSIDERANDO a análise da Divisão de 

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

 
CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo nº 

2017/4114/9648/01243, resolve 

 
CONCEDER, a contar de 1º-02-2018, pelo prazo de         

06 (seis) meses, referente ao decênio de 05-02-1996 a 04-02-2006, 
LICENÇA-PRÊMIO ao servidor DAILSON DE SOUZA GASPAR, 
Auxiliar Serviços Gerais, matrícula 079.693-0 A, integrante do quadro de 
pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED. 

 
GABINETE DO SUBSECRETÁRIO SUBCHEFE 

MUNICIPAL DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE GOVERNO DA 
CASA CIVIL, em Manaus, 19  de fevereiro de 2018. 

 

 

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 13.806/2018 
 

CONCEDE Licença-Prêmio na forma que 
especifica. 

 
O SUBSECRETÁRIO SUBCHEFE MUNICIPAL DE 

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

 
CONSIDERANDO a delegação de competência firmada 

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

 
CONSIDERANDO o art. 150 da Lei nº 1.118, de                    

1º de setembro de 1971 - Estatuto dos Servidores Públicos do Município          
de Manaus; 

 
CONSIDERANDO o requerimento do servidor adiante 

identificado; 
 
CONSIDERANDO as manifestações favoráveis da Chefia 

Imediata, da Gerência de Direitos e Deveres e da Divisão de Pessoal da 
Secretaria Municipal de Educação – SEMED; 

 
CONSIDERANDO o teor do Ofício n° 6991/2018 – 

SEMED/GSAF, subscrito pelo Subsecretário de Administração e 
Finanças da SEMED; 

 
CONSIDERANDO a análise da Divisão de 

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

CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo nº 
2017/4114/4147/08971, resolve 

 
CONCEDER, a contar de 1º-02-2018, pelo prazo de         

06 (seis) meses, referente ao decênio de 1º-06-2007 a 31-05-2017, 
LICENÇA-PRÊMIO ao servidor AGENOR ALVES DE OLIVEIRA, 
Pedagogo, matrícula 008.698-3 A, integrante do quadro de pessoal da 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED. 

 
GABINETE DO SUBSECRETÁRIO SUBCHEFE 

MUNICIPAL DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE GOVERNO DA 
CASA CIVIL, em Manaus, 19 de fevereiro de 2018. 

 
 
 
 

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 13.807/2018 
 

CONCEDE Licença-Prêmio na forma que 
especifica. 

 
O SUBSECRETÁRIO SUBCHEFE MUNICIPAL DE 

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

 
CONSIDERANDO a delegação de competência firmada 

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

 
CONSIDERANDO o art. 150 da Lei nº 1.118, de                    

1º de setembro de 1971 - Estatuto dos Servidores Públicos do Município          
de Manaus; 

 
CONSIDERANDO o requerimento da servidora adiante 

identificada; 



 

Manaus, segunda-feira, 19 de fevereiro de 2018 
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CONSIDERANDO as manifestações favoráveis da Chefia 
Imediata, da Gerência de Direitos e Deveres e da Divisão de Pessoal da 
Secretaria Municipal de Educação – SEMED; 

 
CONSIDERANDO o teor do Ofício n° 0274/2018 – 

SEMED/GSAF, subscrito pelo Subsecretário de Administração e 
Finanças da SEMED; 

 
CONSIDERANDO a análise da Divisão de 

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

 
CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo nº 

2017/4114/4240/00641, resolve 
 
CONCEDER, a contar de 1º-02-2018, pelo prazo de          

06 (seis) meses, referente ao decênio de 24-06-2005 a 23-06-2015, 
LICENÇA-PRÊMIO à servidora ERIDAN SILVA FRANCO, Professor 
Nível Médio, matrícula 106.512-2 A, integrante do quadro de pessoal da 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED. 

 
GABINETE DO SUBSECRETÁRIO SUBCHEFE 

MUNICIPAL DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE GOVERNO DA 
CASA CIVIL, em Manaus, 19 de fevereiro de 2018. 

 
 
 

(*) PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 13.795/2018 
 

DESIGNA substituto de servidora afastada 
em virtude de férias. 

 
O SUBSECRETÁRIO SUBCHEFE MUNICIPAL DE 

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

 

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

 

CONSIDERANDO o disposto no Decreto nº 3.852, de 26 
de outubro de 2017; 

 

CONSIDERANDO o teor do Ofício nº 108/2018– 
GRH/GS/SEMULSP, subscrito pelo Secretário Municipal de Limpeza 
Urbana; 

 

CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo     
nº 2018/19309/19630/00549, resolve 

 
ESTABELECER que o servidor EISENHOWER PEREIRA 

CAMPOS, Subsecretário de Gestão, responda cumulativamente, pelas 
atribuições do cargo de provimento em comissão de Chefe de Divisão de 
Administração e Finanças, simbologia DAS-2, integrante da estrutura 
organizacional da SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - 
SEMULSP, no período de 15-02 a 1º-03-2018, durante o afastamento da 
titular SIMONE MIRANDA MOREIRA, afastada em virtude de férias. 

 
GABINETE DO SUBSECRETÁRIO SUBCHEFE 

MUNICIPAL DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE GOVERNO DA 
CASA CIVIL, em Manaus, 16 de fevereiro de 2018. 

 
 

(*) Republicada integralmente por haver sido veiculada com incorreções no DOM Edição 4305, 
de 16 de fevereiro de 2018.  



 

Manaus, segunda-feira, 19 de fevereiro de 2018 
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CASA  CIVIL 

 
 

PORTARIA Nº 027/2018-DERHUS/CASA CIVIL 
 

O SUBSECRETÁRIO SUBCHEFE MUNICIPAL DE 
ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE GOVERNO, no exercício da 
competência que lhe outorga o inc. II do art. 128 da Lei Orgânica  
do Município de Manaus, combinada com o art. 121 da Lei 1.118, de  
1º-09-1971, 

 
CONSIDERANDO o teor da Comunicação Interna  

nº 007/2018-DOM/CC, de 09-02-2018, 
 

RESOLVE: 
 

CONSIDERAR ALTERADO o gozo de férias do servidor 
WILLIAMYS PRAIA DOS SANTOS, Agente Administrativo, matrícula nº 
081.598-5D, pertencente ao quadro de servidores estatutários da 
SEMAD, ora cedido à Casa Civil, programado para fevereiro/2018, 
conforme Portaria nº 173/2017-Casa Civil, publicada no DOM nº 4253, 
de 28-11-2017, para o período de 28-12-2018 a 26-01-2019. 

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

 
Manaus, 16 de fevereiro de 2018. 

 

 
 
 
 
 

(*) EXTRATO 
 
ESPÉCIE E DATA: 6º Termo Aditivo do Contrato nº 004/2015, celebrado 
em 16 de junho de 2015. 
 
CONTRATANTES: Município de Manaus – CASA CIVIL e a EMPRESA 
MCA CONSTRUTORA LTDA. 
 
OBJETO: O presente 6º termo aditivo tem por objetivo prorrogar por 
mais 180 (cento e oitenta) dias, o Contrato nº 004/2015, referente à 
prestação de serviços técnicos especializados de engenharia e 
arquitetura, para requalificação da PRAÇA XV DE NOVEMBRO, 
JARDINS, ENTORNO E RESTAURAÇÃO DO RELÓGIO MUNICIPAL. 
 
VALOR GLOBAL: O Valor Global do presente contrato importa a 
quantia de R$ 5.673.964,69 (cinco milhões, seiscentos e setenta e três 
mil e novecentos e sessenta e quatro reais e sessenta e nove centavos), 
tendo como saldo de contrato de R$ 4.987.939,55 (quatro milhões 
novecentos e oitenta e sete mil e novecentos e trinta e nove reais e 
cinquenta e cinco centavos). 
 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: as despesas decorrentes do presente 
Termo Aditivo ficam empenhadas sob a NOTA DE EMPENHO n° 
2017NE00556, datada de 03/07/2017, à conta da seguinte rubrica 
orçamentária: UNIDADE ORÇAMENTÁRIA, 11100-CASA CIVIL, 
PROGRAMA DE TRABALHO nº. 15.391.1123.1209.0000, FONTE DO 
RECURSO: 02240100 NATUREZA DA DESPESA: 44905193. 
 
PRAZO: O contrato fica aditivado por mais 180 (cento e oitenta) dias a 
contar de 27/12/2017. 
 
FUNDAMENTO: O presente 6º Termo Aditivo decorre do Despacho 
autorizativo do Exmo. Sr. Subsecretário Subchefe Municipal de assuntos 
Administrativos e de Governo da Casa Civil, constante do Processo 
Administrativo n° 2017/19309/19630/005080, parecer 161/2017 – 
CONSTEC/CASA CIVIL, que passa a fazer parte integrante do presente 
instrumento. 

Manaus, 23 de janeiro de 2018. 

 
 
(*) Republicado por ter sido veiculado com incorreções no DOM nº 4292,                         
de 25 de janeiro de 2018. 
 
 
 

PROCURADORIA  GERAL  DO MUNICÍPIO 

 
 

PORTARIA Nº 021/2018 - PGM 
 

A SUBPROCURADORA GERAL DO MUNICÍPIO, no 
exercício da competência que lhe confere o artigo 128, inciso II, da LEI 
ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE MANAUS, 

 
CONSIDERANDO o que consta no Memo. nº 007/2018-

PCT - PGM, 
 

RESOLVE: 
 

DETERMINAR que o servidor DENIEL RODRIGO 
BENEVIDES DE QUEIROZ , mat. 118.161-0 A, Procurador do Município, 
responda, cumulativamente pelas atribuições do cargo de Procurador 
Chefe da Procuradoria do Contencioso Tributário,  no período de 05.03 a 
16.03.18, integrante da estrutura organizacional da PROCURADORIA 
GERAL DO MUNICÍPIO, com direito à percepção das vantagens 
inerentes ao exercício do cargo em substituição ao titular RODRIGO 
MONTEIRO CUSTÓDIO, matrícula nº 115.332-3A, por motivo de férias. 
 

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

Manaus, 19 de fevereiro de 2018. 
 

 
 
 
 
 

EDITAL N.º 001/2018 – CPM/PGM 
 
 

O PRESIDENTE DO COLÉGIO DE PROCURADORES 
DO MUNICÍPIO DE MANAUS, no uso das suas atribuições legais, faz 
saber que se encontra em aberto, pelo período de 5 (cinco) dias úteis a 
contar da publicação deste Edital, prazo para habilitação dos 
Procuradores do Município que desejem se candidatar às vagas de 
membros suplentes representantes da 1ª e 3ª classe da carreira de 
Procurador, na forma do art. 12, II, a da Lei n.º 1.015/2006. 
 

Ficam os interessados cientes que deverão se habilitar 
mediante requerimento dirigido ao Presidente do Colégio de 
Procuradores e protocolados na Secretaria de Gabinete da PGM. 
 

GABINETE DO PRESIDENTE DO COLÉGIO DE 
PROCURADORES DO MUNICÍPIO DE MANAUS, 19 de fevereiro de 
2018. 

            



 

Manaus, segunda-feira, 19 de fevereiro de 2018 
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SECRETARIA  MUNICIPAL  DE  FINANÇAS, 
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONTROLE INTERNO 

 
 

PORTARIA N.º 026/2018 – GS/SEMEF 
 

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

 
CONSIDERANDO o Art. 76 da Lei Municipal nº 1.955, de 

29 de dezembro de 2014; 
 
CONSIDERANDO o Processo nº 2018.11209.15251.0. 

003344 (SIGED), de 23/01/2018, 
 

RESOLVE: 
 

CONCEDER Gratificação Técnica Fazendária - GTF - a 
servidora abaixo identificada, por motivo de Licença Médica da 
respectiva titular: 
 

NOME DO SERVIDOR MATRÍCULA PONTOS GTF PERÍODO 

ANA VALÉRIA NEVES DOS SANTOS 
RIBEIRO 

084.914-6A 100 
14/01/2018 a 
13/05/2018 

 
Publique-se e Cumpra-se. 

 
Manaus, 25 de janeiro de 2018. 

 
 

 
 
 

PORTARIA Nº 031/2018–GS/SEMEF 
 

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

 
CONSIDERANDO o disposto no art. 73 e seus respectivos 

parágrafos da Lei nº 8.666/93; 
 

RESOLVE 
 

I – ALTERAR a Comissão para Acompanhamento e 
Fiscalização do Termo de Contrato n. 002/2015-PMAT, celebrado entre 
a Secretaria Municipal de Finanças, Tecnologia da Informação e 
Controle Interno e a empresa PROINFO PRODUTOS DE 
INFORMÁTICA LTDA, referente ao Fornecimento, instalação e ativação, 
com assistência técnica durante o período de garantia de sistema de 
fontes de alimentação ininterrupta, também conhecidas pelo acrônimo 
UPS (sigla em inglês para Uninterruptible Power Supply), incluindo 
banco de baterias por um período de 36 (trinta e seis) meses, instituída 
por meio da Portaria nº 089/2015-GS/SEMEF, publicada no Dom Edição 
nº 3668, página 10, alterada pela Portaria nº 119/2016-GS/SEMEF, 
publicada no Dom Edição nº 3887, página 26, alterada pela Portaria nº 
010/2018-GS/SEMEF, publicada no DOM Edição nº 4281, página 13, 
que passa a ser composta pelos servidores abaixo relacionados: 
 

 GESTÃO DO CONTRATO: 
Adonai Fernandes do Nascimento – Matrícula n. 107.405-9E 
 

 FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO: 
Alessandro Rios Monteiro do Carmo- Matrícula 106.895-4H 
Maurício Mizobe - Matrícula n. 120.826-8C 
Manoel Miranda Silva Júnior - Matrícula n. 130.655-3B 

 SUPLENTE DE FISCAIS DO CONTRATO: 
Neander Raposo Buzaglo – Matrícula n. 089.922-4A 
 

II – CONVALIDAR todos os atos relativos ao objeto desta 
Portaria praticados a partir de 1º de fevereiro de 2018. 
 

Cumpra-se. Registre-se e Publique-se 
 

Manaus, 29 de janeiro de 2018. 
 

 
 
 
 
 

PORTARIA Nº 034/2018–GS/SEMEF 
 

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

 
CONSIDERANDO o disposto no art. 73 e seus respectivos 

parágrafos da Lei nº 8.666/93; 
 

RESOLVE 
 

I – ALTERAR a Comissão para Acompanhamento e 
Fiscalização do Segundo Termo Aditivo ao Contrato n. 022/2016, 
celebrado entre a Secretaria Municipal de Finanças, Tecnologia da 
Informação e Controle Interno e a empresa EYES NWHERE 
SISTEMAS INTELIGENTES DE IMAGEM LTDA, referente à 
prestação de serviços técnicos especializados em implantação de 
serviços de comunicação de dados em uma rede metro ethernet em 
fibra óptica com tecnologia IP/MPLS incluindo fornecimento de 
instalação, configuração, treinamento na solução de tráfego de rede 
no formato hands-on, em conformidade com a as especificações do 
Edital do pregão presencial n. 029/2015 – CML/PM, instituída por meio 
da Portaria nº 259/2017-GS/SEMEF, publicada no Dom Edição nº 
4211, alterada por meio da Portaria nº 012/2018-GS/SEMEF, 
publicada no DOM Edição nº 4281, página 14, que passa a ser 
composta pelos servidores abaixo relacionados: 
 

 GESTÃO DO CONTRATO: 
Adonai Fernandes do Nascimento – Matrícula n. 107.405-9E 
 

 FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO: 
Manoel Miranda Silva Júnior – Matrícula n. 130.655-3B 
Maurício Mizobe - Matrícula n. 120.826-8C 
Alessandro Rios Monteiro do Carmo - Matrícula n. 106.895-4H 
 

 SUPLENTE DE FISCAIS DO CONTRATO: 
Neander Raposo Buzaglo – Matrícula n. 089.922-4A 
 

II – CONVALIDAR todos os atos relativos ao objeto desta 
Portaria praticados a partir de 1º de fevereiro 2018. 
 

Cumpra-se. Registre-se e Publique-se 
 

Manaus, 29 de janeiro de 2018. 
 

 



 

Manaus, segunda-feira, 19 de fevereiro de 2018 
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PORTARIA N.º 049/2018 – GS/SEMEF 
 

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS, 
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONTROLE INTERNO - SEMEF, 
na competência que lhe confere o artigo 128, inciso II, da Lei Orgânica 
do Município de Manaus, combinado com o inciso V, do artigo 49 do 
Decreto n.º 1.589, de 25/6/93, e 

 
CONSIDERANDO o Art. 76 da Lei Municipal nº 1.955, de 

29 de dezembro de 2014; 
 
CONSIDERANDO o Processo nº 2018.11209.15251.0. 

006784 (SIGED); 
 

RESOLVE: 
 

CONCEDER Gratificação Técnica Fazendária – GTF ao 
servidor abaixo identificado, por motivo de licença médica do titular do cargo. 
 

NOME DO SERVIDOR MATRÍCULA PONTOS GTF PERÍODO 

FABRICIO OLIRO PILATTI 129.114-9A 100 
09/02/2018 a 
09/05/2018 

 
Publique-se e Cumpra-se. 

 
Manaus, 19 de fevereiro de 2018. 

 
 

 

SECRETARIA  MUNICIPAL  DE  ADMINISTRAÇÃO,  
PLANEJAMENTO  E  GESTÃO 

 
 

DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO 
 

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, 
PLANEJAMENTO E GESTÃO no uso de suas atribuições legais, e 

 
CONSIDERANDO deliberação da Comissão de 

Credenciamento, no procedimento referente ao Credenciamento nº 
001/2017-SEMAD, objeto do Processo Administrativo nº 2017/16330/ 
17148/000154, referente à contratação e credenciamento de instituições sem 
fins lucrativos, especializadas em recrutamento e seleção de estagiários de 
nível médio e superior, para atender necessidades dos órgãos e entidades da 
Administração Direta e Indireta do Poder Executivo Municipal; 

 
CONSIDERANDO a manifestação exarada pela Douta 

Procuradoria Geral do Município, por meio do Parecer nº 049/2018-
PA/PGM, de 01/02/2018, e 

 
CONSIDERANDO a inexistência de qualquer vício ou 

irregularidade, 
 

RESOLVE: 
 

HOMOLOGAR o resultado do Credenciamento nº 
001/2017-SEMAD, especificando as instituições credenciadas, com seus 
lotes devidamente estabelecidos, em obediência ao item 11.1.2 do Edital 
de Credenciamento nº 001/2017-SEMAD: 
 

LOTES INSTITUIÇÃO CREDENCIADA 

1 CIEE – Centro de Integração Empresa-Escola 

2 ITD - Instituto Trimonte de Desenvolvimento 

3 IEL – Instituto Euvaldo Lodi 

 
Manaus, 16 de fevereiro de 2018. 

 

SECRETARIA  MUNICIPAL  DE  EDUCAÇÃO 

 
 

PORTARIA N° 0019/2018 - SEMED/GS 
 
 

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO em 
exercício, no uso da competência que lhe confere Portaria por 
Delegação nº 13.471/2018 – Subsecretaria Subchefia Municipal de 
Assuntos Administrativos e de Governo da Casa Civil, 

 
CONSIDERANDO o que consta no Decreto nº 2682, de 26 

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

 
CONSIDERANDO o que consta no Processo 

2018/4114/4147/00145, 
 

RESOLVE: 
 

DETERMINAR, que a servidora ROBERTA VIEIRA 
MAQUINE, matrícula 114.772-2 A, responda pelas atribuições da 
Função de Confiança-FGEP, constante na estrutura organizacional da  
Secretaria Municipal de Educação - SEMED, no período de 22/01/2018 
A 11/02/2018, com direito à percepção das vantagens inerentes ao 
exercício da Função, durante o impedimento da titular ELIETE QUEIROZ 
CARVALHO, matrícula 063.246-5 A, por motivo de férias. 
 

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

Manaus, 30 de janeiro de 2018. 
 

 
 
 
 
 

PORTARIA Nº 0054/2018-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 2015/4114/4147/02779, em especial, a solicitação formal da 
prestadora de serviço temporário quanto a sua dispensa. 
 

RESOLVE: 
 

DISPENSAR, a pedido, a contar de 27/04/2015, 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, a prestadora de serviço temporário ARACIANE DE 
ALMEIDA DA SILVA, PROF.SUBST.NDTR1/RDA/AU/40H, matrícula  
127.028-1 A, admitida sob a égide do Direito Administrativo, junto à 
Secretaria Municipal de Educação. 
 

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

Manaus, 08 de fevereiro de 2018. 
 

 



 

Manaus, segunda-feira, 19 de fevereiro de 2018 
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PORTARIA Nº 0056/2018-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 
2018/4114/4147/01082, em especial, a solicitação formal da prestadora 
de serviço temporário quanto a sua dispensa. 
 

RESOLVE: 
 

DISPENSAR, a pedido, a contar de 01/02/2018, 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, a 
prestadora de serviço temporário MARCELA VIEIRA LIBORIO, 
PROF.SUBST.NDTR1/RDA/AU/40H, matrícula  128.557-2 A, admitida sob 
a égide do Direito Administrativo, junto à Secretaria Municipal de Educação. 
 

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

Manaus, 15 de fevereiro de 2018. 

 
 
 

 
PORTARIA Nº 0057/2018-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 
2018/4114/4147/00997, em especial, a solicitação formal da prestadora 
de serviço temporário quanto a sua dispensa. 
 

RESOLVE: 
 

DISPENSAR, a pedido, a contar de 30/01/2018, 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, a 
prestadora de serviço temporário TATIANA MELO FRANÇA, 
PROF.SUBST.NDTR1/RDA/AU/40H, matrícula 126.796-5 A, admitida sob a 
égide do Direito Administrativo, junto à Secretaria Municipal de Educação. 

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

 
Manaus, 15 de fevereiro de 2018. 

 
 
 

PORTARIA Nº 0058/2018-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 
2018/4114/4147/01173, em especial, o término do prazo contratual. 
 

RESOLVE: 
 

DISPENSAR, em decorrência do término do prazo contratual, 
a contar de 01/07/2015, nos termos do inciso I, do artigo 13, da Lei nº 1.425, 

de 26 de março de 2010; a servidora RDA, JALDICEIA NOGUEIRA 
CORREIA, PROF.SUBST.NDTR1/RDA/AU/40H, matrícula  124.048-0 A, 
admitida sob a égide do Direito Administrativo, junto à Secretaria Municipal 
de Educação. 
 

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

Manaus, 15 de fevereiro de 2018. 

 
 
 

PORTARIA Nº 0059/2018-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 
2017/4114/4147/09278, a revelia, mediante processo de comunicação 
de Aposentadoria. 
 

RESOLVE: 
 

DISPENSAR, à revelia, a contar de 01/02/2018, conforme 
Artigo 40 da Constituição Federal de 1988, combinado com Emenda 
Constitucional nº 20, de 1998, a prestadora de serviço temporário INES 
MARIA DE SOUZA CRUZ, AUXILIAR OPERACIONAL/RDA, matrícula nº 
097.520-6 B, admitida sob a égide do Direito Administrativo, junto à 
Secretaria Municipal de Educação. 
 

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

Manaus, 15 de fevereiro de 2018. 

 
 
 

PORTARIA Nº 0060/2018-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 
2017/4114/4147/09275, a revelia, mediante processo de comunicação 
de Aposentadoria. 
 

RESOLVE: 
 

DISPENSAR, a revelia, a contar de 28/02/2017, conforme 
Artigo 40 da Constituição Federal de 1988, combinado com Emenda 
Constitucional nº 20, de 1998, a prestadora de serviço temporário MARIA 
ALICE ALBUQUERQUE ESTRELA, AUXILIAR OPERACIONAL/RDA, 
matrícula nº 099.265-8 A, admitida sob a égide do Direito Administrativo, 
junto à Secretaria Municipal de Educação. 
 

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

Manaus, 15 de fevereiro de 2018. 

 



 

Manaus, segunda-feira, 19 de fevereiro de 2018 
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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, INES MARIA DE SOUZA CRUZ, AUXILIAR 
OPERACIONAL/RDA, matrícula nº 097.520-6 B. 
 
3. OBJETO: Termo de Rescisão contratual, a revelia, mediante processo 
de comunicação  de Aposentadoria nº 2017/4114/4147/09278. 
 
4. FUNDAMENTAÇÃO: Artigo 40 da Constituição Federal de 1988, 
combinado com Emenda Constitucional nº 20, de 1998. 
 
5. VIGÊNCIA: A contar de 01/02/2018. 
 

Manaus, 15 de fevereiro de 2018. 

 
 
 
 

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 servidora, JALDICEIA NOGUEIRA CORREIA, 
PROF.SUBST.NDTR1/RDA/AU/40H, matrícula 124.048-0 A. 
 
3. OBJETO: Termo de Rescisão da Prestação de Serviços, por término 
de prazo contratual, conforme os autos do Processo nº 
2018/4114/4147/01173. 
 
4. FUNDAMENTAÇÃO: Rescisão de contrato por Término de prazo, 
com base no inciso I, do art. 13, da Lei 1.425, de 26 de março de 2010. 
 
5. VIGÊNCIA: A contar de 01/07/2015. 
 

Manaus, 15 de fevereiro de 2018. 

 
 
 
 

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 MARCELA VIEIRA LIBORIO, 
PROF.SUBST.NDTR1/RDA/AU/40H, matrícula  128.557-2 A. 
 
3. OBJETO: Termo de Rescisão da Prestação de Serviços, por iniciativa 
da prestadora 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 2018/4114/4147/01082. 
 
4. FUNDAMENTAÇÃO: Solicitação formal da prestadora 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 01/02/2018. 
 

Manaus, 15 de fevereiro de 2018. 

 
 
 

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 MARIA ALICE ALBUQUERQUE ESTRELA, 
AUXILIAR OPERACIONAL/RDA, matrícula nº 099.265-8 A. 
 
3. OBJETO: Termo de Rescisão contratual, a revelia, mediante processo 
de comunicação  de Aposentadoria nº 2017/4114/4147/09275. 
 
4. FUNDAMENTAÇÃO: Artigo 40 da Constituição Federal de 1988, 
combinado com Emenda Constitucional nº 20, de 1998. 
 
5. VIGÊNCIA: A contar de 28/02/2018. 
 

Manaus, 15 de fevereiro de 2018. 

 
 
 

 
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 TATIANA MELO FRANÇA, 
PROF.SUBST.NDTR1/RDA/AU/40H, matrícula 126.796-5 A. 
 
3. OBJETO: Termo de Rescisão da Prestação de Serviços, por iniciativa 
da prestadora 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 2018/4114/4147/00997. 
 
4. FUNDAMENTAÇÃO: Solicitação formal da prestadora 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 30/01/2018. 
 

Manaus, 15 de fevereiro de 2018. 

 



 

Manaus, segunda-feira, 19 de fevereiro de 2018 
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ERRATA 
 

ERRATA da Portaria nº 0015/2018-SEMED/GSAF e 
Extrato publicados no DOM Edição 4268, de 17 de janeiro de 2018, 
referente à dispensa de contrato do servidor ALTIMAR TORRINHO DA 
SILVA, matrícula nº 099.259-3 A, do quadro de pessoal da Secretaria 
Municipal de Educação - SEMED. 
 
 
ONDE SE LÊ: 
 
...a contara de 31/01/2018 
 
 
LEIA-SE: 
 
...a contar de 08/04/2018 
 

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

Manaus,15 de fevereiro de 2018. 

 
 
 
 
 

SECRETARIA  MUNICIPAL  DE 
MEIO  AMBIENTE  E  SUSTENTABILIDADE 

 
 
 
PARTNERS PARTICIPAÇÕES LTDA torna público que recebeu da 
SEMMAS, a Licença Municipal de Instalação Nº 023/2017, sob o 
processo nº 2016.15848.15875.0.001872, com atividade de 
COMERCIALIZAÇÃO DE COMBUSTÍVEIS,  com a finalidade de 
IMPLANTAÇÃO DE UM COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEIS 
DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - COMPOSTO POR 04 (QUATRO) 
TANQUES COM CAPACIDADE INDIVIDUAL DE 30m³, TOTALIZANDO 
120m³, EM UM TERRENO DE 4.318,32m². Com validade de 12 meses,  
sito AV. TORQUATO TAPAJÓS, S/Nº, TARUMÃ AÇU – MANAUS/AM. 
 

 
 
 
 
 
 
PARTNERS PARTICIPAÇÕES LTDA torna público que recebeu da 
SEMMAS, a Licença Municipal de Instalação Nº 024/2017, sob o 
processo nº 2016.15848.15875.0.001871, com atividade de 
COMERCIALIZAÇÃO DE COMBUSTÍVEIS,  com a finalidade de 
IMPLANTAÇÃO DE UM COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEIS 
PARA VEICULOS AUTOMOTORES - COMPOSTO POR 04 (QUATRO) 
TANQUES COM CAPACIDADE INDIVIDUAL DE 30m³, TOTALIZANDO 
120m³ E BLOCO DE SERVIÇO, EM UM TERRENO DE 7.029,81m² E 
COM ÁREA DE CONSTRUÇÃO DE 1.753,09m², com validade de 12 
meses, sito AV. GOVERNADOR JOSÉ LINDOSO,  S/Nº, ÁREA 02 - 
ALEIXO – MANAUS/AM. 
 
 
 
 

 

SECRETARIA  MUNICIPAL  JUVENTUDE, 
ESPORTE  E  LAZER 

 
 

PORTARIA Nº. 013/2018-GS-SEMJEL 
 

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE JUVENTUDE, 
ESPORTE E LAZER, no exercício das prerrogativas que lhe outorga o 
inciso II do Artigo 128 da Lei Orgânica do Município de Manaus, e; 

 
CONSIDERANDO o disposto no Art. 121 da Lei nº. 1118, 

de setembro de 1971, 
 
CONSIDERANDO a PORTARIA Nº. 056/2017-GS-

SEMJEL, de 01/12/2017, publicada no DOM nº. 4268, de 20/12/2017, 
 

RESOLVE 
 

ALTERAR o usufruto das férias (2017/2018), do servidor 
abaixo identificado para o período especificado, conforme segue, por 
motivo de necessidade de serviços: 
 

Nome Matrícula Escala Para: 

ORSON HERWELLIN OLIVEIRA 
DE SOUZA 

117.009-0 E Janeiro/18 Data oportuna 

VLADYA MARIA DA COSTA 
GONDIM 

130.722-3 A Fevereiro/18 Data oportuna 

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

 
Manaus, 08 de fevereiro 2018. 

 
 
 
 
 

PORTARIA Nº. 014/2018-GS-SEMJEL 
 

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE JUVENTUDE, 
ESPORTE E LAZER, no exercício das prerrogativas que lhe outorga o 
inciso II do Artigo 128 da Lei Orgânica do Município de Manaus, e; 

 
CONSIDERANDO o disposto no Art. 121 da Lei nº. 1118, 

de setembro de 1971, 
 
CONSIDERANDO a PORTARIA Nº. 056/2017-GS-

SEMJEL, de 01/12/2017, publicada no DOM nº. 4268, de 20/12/2017, 
 

RESOLVE 
 

ALTERAR o usufruto das férias (2017/2018), da servidora 
abaixo identificada, previstas para janeiro/2018, para o período 
especificado, conforme segue, por motivo de necessidade de serviços: 
 

Nome Matrícula Períodos 

TALITA BENAION BEZERRA 118.339-7 C 15 dias em Janeiro/2018 
Restante de dias 

para data oportuna 

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

 
Manaus, 09 de fevereiro de 2018. 

 



 

Manaus, segunda-feira, 19 de fevereiro de 2018 
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INSTITUTO  MUNICIPAL  DE 
PLANEJAMENTO  URBANO 

 
 

EXTRATO 
 
ESPÉCIE E DATA: 1ºTermo Aditivo ao Termo de Permissão de Uso 
nº004/2016, celebrado em 04/01/2018. 
PERMITENTE: O Município de Manaus, através do Instituto Municipal de 
Planejamento Urbano-IMPLURB. 
PERMISSIONÁRIO: PATIUS LTDA-EPP 
OBJETO: prorrogação do prazo de vigência por mais 12 (doze) meses, 
a contar da data da assinatura do presente Termo Aditivo, nos termos do 
que estabelece o art. 57, inciso II, da Lei 8.666/93 e reajuste do valor da 
outorga da TPU 004/2016. Processo nº 2015/796/824/02142. 
VALOR: R$ 4.859,99 (Quatro mil oitocentos e cinquenta e nove reais e 
noventa e nove centavos) 
RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS: Ficam integralmente ratificadas as 
demais cláusulas do termo de contrato primordial que não tenham sido 
implícita ou explicitamente modificadas pelo presente termo. 
 
 

Manaus, 04 de janeiro de 2018 

                    
 
 
 
 

EXTRATO 
 
 
ESPÉCIE E DATA: 1ºTermo Aditivo ao Termo de Permissão de Uso 
nº006/2016, celebrado em 04/01/2018. 
PERMITENTE: O Município de Manaus, através do Instituto Municipal de 
Planejamento Urbano-IMPLURB. 
PERMISSIONÁRIO: TC DE ALMEIDA COSTA PALETERIA-ME. 
OBJETO: prorrogação do prazo de vigência por mais 12 (doze) meses, 
a contar da data da assinatura do presente Termo Aditivo, nos termos do 
que estabelece o art. 57, inciso II, da Lei 8.666/93 e reajuste do valor da 
outorga da TPU 006/2016. Processo nº 2015/796/824/02142. 
VALOR: R$ 712,46 (Setecentos e doze reais e quarenta e seis 
centavos) 
RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS: Ficam integralmente ratificadas as 
demais cláusulas do termo de contrato primordial que não tenham sido 
implícita ou explicitamente modificadas pelo presente termo. 
 

Manaus, 04 de janeiro de 2018 

                 

EXTRATO 
 
 
ESPÉCIE E DATA: 1ºTermo Aditivo ao Termo de Permissão de Uso 
nº003/2016, celebrado em 05/01/2018. 
PERMITENTE: O Município de Manaus, através do Instituto Municipal de 
Planejamento Urbano-IMPLURB. 
PERMISSIONÁRIO: RAIMUNDO NONATO MENDES DE ALMEIDA. 
OBJETO: prorrogação do prazo de vigência por mais 12 (doze)  
meses, a contar da data da assinatura do presente Termo Aditivo,  
nos termos do que estabelece o art. 57, inciso II, da Lei 8.666/93 e 
reajuste do valor da outorga da TPU 003/2016. Processo nº 
2015/796/824/02142. 
VALOR: R$4.274,46 (quatro mil duzentos e setenta e quatro reais e 
quarenta e seis centavos). 
RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS: Ficam integralmente ratificadas as 
demais cláusulas do termo de contrato primordial que não tenham sido 
implícita ou explicitamente modificadas pelo presente termo. 
 
 

Manaus, 05 de janeiro de 2018 
 

                 
 
 
 
 

EXTRATO 
 
 
ESPÉCIE E DATA: 1ºTermo Aditivo ao Termo de Permissão de Uso 
nº001/2016, celebrado em 07/01/2018. 
PERMITENTE: O Município de Manaus, através do Instituto Municipal de 
Planejamento Urbano-IMPLURB. 
PERMISSIONÁRIO: DANIEL HENRIQUE LOPES-ME. 
OBJETO: prorrogação do prazo de vigência por mais 12 (doze) meses, 
a contar da data da assinatura do presente Termo Aditivo, nos termos do 
que estabelece o art. 57, inciso II, da Lei 8.666/93 e reajuste do valor da 
outorga da TPU 001/2016. Processo nº 2015/796/824/02142. 
VALOR: R$4.324,63 (Quatro mil trezentos e vinte e quatro reais e 
sessenta e três centavos). 
RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS: Ficam integralmente ratificadas as 
demais cláusulas do termo de contrato primordial que não tenham sido 
implícita ou explicitamente modificadas pelo presente termo. 
 

 
Manaus, 07 de janeiro de 2018 

 

                



 

Manaus, segunda-feira, 19 de fevereiro de 2018 
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MANAUS PREVIDÊNCIA 

 
 

PORTARIA POR DELEGAÇÃO N.º 051/2018 
 

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 060/2018, 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 052/2018 – 

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 2017/16330/17148/00392, de 19.12.2017, 
resolve, 

 
APOSENTAR, nos termos do artigo 3º, da Emenda 

Constitucional nº 47/2005, c/c artigo 53-B da Lei Municipal nº 870, de 
21.07.2005, a servidora ANA MARIA OLIVEIRA DA SILVA, no cargo de 
Técnico em Administração B-VII-II, matrícula 011888-5A, do quadro de 
pessoal da Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e 
Gestão – SEMAD, com os proventos mensais de R$ 2.812,45 (dois mil, 
oitocentos e doze reais e quarenta e cinco centavos) discriminados na 
forma abaixo: 
 

Composição da 
Remuneração 

Fundamentação Legal Valor 

Vencimento 
Lei nº 286, de 23.05.95, e Lei nº 2.247, de 
14.12.2017. 

R$ 446,42 

Salário Produtividade 
Lei nº 175, de 10.03.95, e regulamentado pelo 
Art. 9º, do Decreto nº 3.077, de 31.10.95. 

R$ 2.232,10 

Adicional por Tempo de 
Serviço 

Art. 203, parágrafo único da Lei nº 1.118/71. R$ 133,93 

Valor dos Proventos R$ 2.812,45 
 

 
GABINETE DO DIRETOR-PRESIDENTE DA MANAUS 

PREVIDÊNCIA, em Manaus, 08 de fevereiro de 2018. 
 

 
 
 
 
 

PORTARIA POR DELEGAÇÃO N.º 052/2018 
 

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 063/2018, que opina pela concessão do benefício de 
aposentadoria por tempo de contribuição a servidora abaixo identificada, 
subscrito pelo Analista Previdenciário da Manaus Previdência, 

 
CONSIDERANDO o Parecer Técnico nº 056/2018 – 

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

 
CONSIDERANDO o disposto na Planilha de Cálculo dos 

Proventos elaborada pela Manaus Previdência e o que mais consta do 
processo protocolado sob o nº 2016/1637/7340, de 21.09.2016, resolve, 

 
APOSENTAR, nos termos do artigo 3º, da Emenda 

Constitucional nº 47/2005 c/c artigo 53-B da Lei Municipal nº 870, de 
21.07.2005, a servidora LIANE SOLANGE TORBEY PEREIRA, no 
cargo de AS-Técnico em Patologia Clínica D-12, matrícula 010082-0A, 
do quadro de pessoal da Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA, 
com os proventos mensais de R$ 3.057,64 (três mil, e cinquenta e sete 
reais e sessenta e quatro centavos) discriminados na forma abaixo: 
 

Composição da 
Remuneração 

Fundamentação Legal Valor 

Subsídio 
Art. 3º, inciso IX, da Lei nº 1.222, de 
26.03.2008, c/c Lei nº 2.270, de 12.12.2017. 

R$ 3.057,64 

Total dos Proventos R$ 3.057,64 

 

 
GABINETE DO DIRETOR-PRESIDENTE DA MANAUS 

PREVIDÊNCIA, em Manaus, 08 de fevereiro de 2018. 
 

 
 
 
 
 

PORTARIA POR DELEGAÇÃO N.º 053/2018 
 

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 059/2018, 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 058/2018-

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



 

Manaus, segunda-feira, 19 de fevereiro de 2018 
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CONSIDERANDO o disposto na Planilha de Cálculo dos 
Proventos elaborada pela Manaus Previdência e o que mais consta do 
processo protocolado sob o nº 2016/1637/3460, de 20.05.2016, resolve, 

 
APOSENTAR, nos termos do artigo 3º, da Emenda 

Constitucional nº 47/2005, c/c artigo 53-B da Lei Municipal nº 870, de 
21.07.2005, a servidora ROSA ALMIDA CONDE ESTEVES, no cargo de 
ES-Médico I-10, matrícula 063198-1A, do quadro de pessoal da 
Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA, com os proventos mensais 
de R$ 8.965,22 (oito mil, novecentos e sessenta e cinco reais e vinte 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$ 8.965,22 

Total dos Proventos R$ 8.965,22 

 
 

GABINETE DO DIRETOR-PRESIDENTE DA MANAUS 
PREVIDÊNCIA, em Manaus, 08 de fevereiro de 2018. 

 

 
 
 
 
 

PORTARIA POR DELEGAÇÃO N.º 054/2018 
 

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 057/2018, que opina pela concessão do benefício de 
aposentadoria por tempo de contribuição a servidora abaixo identificada, 
subscrito pelo Analista Previdenciário da Manaus Previdência, 

 
CONSIDERANDO o Parecer Técnico nº 053/2018 – 

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

 
CONSIDERANDO o disposto na Planilha de Cálculo  

dos Proventos elaborada pela Manaus Previdência e o que mais consta 
do processo protocolado sob o nº 2016/1637/9501, de 13.12.2016, 
resolve, 

 
APOSENTAR, nos termos do artigo 3º, da Emenda 

Constitucional nº 47/2005 c/c artigo 53-B da Lei Municipal nº 870, de 
21.07.2005, a servidora ALDALENE LIRA DA SILVA, no cargo de AS-
Auxiliar de Enfermagem C-08, matrícula 072950-7B, do quadro de 
pessoal da Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA, com os 
proventos mensais de R$ 2.560,74 (dois mil, quinhentos e sessenta reais 
e setenta e quatro centavos) discriminados na forma abaixo: 
 

Composição da 
Remuneração 

Fundamentação Legal Valor 

Subsídio 
Art. 3º, inciso IX, da Lei nº 1.222, de 
26.03.2008, c/c Lei nº 2.270, de 12.12.2017. 

R$ 2.560,74 

Total dos Proventos R$ 2.560,74 

GABINETE DO DIRETOR-PRESIDENTE DA MANAUS 
PREVIDÊNCIA, em Manaus, 08 de fevereiro de 2018. 

 
 
 
 

PORTARIA POR DELEGAÇÃO N.º 055/2018 
 

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 Laudo da Junta Médico-Pericial do 

Município, emitido em 07.11.2017, 
 
CONSIDERANDO o teor do Parecer Jurídico nº 202/2017–

PROJUR/MANAUS PREVIDÊNCIA, exarado pela Procuradoria Jurídica 
da Manaus Previdência, em 03/05/2017, 

 
CONSIDERANDO o teor do Despacho de Concessão de 

Benefício nº 058/2018, que opina pela concessão do benefício de 
aposentadoria por invalidez à servidora abaixo identificada, subscrito 
pelo Analista Previdenciário da Manaus Previdência, 

 
CONSIDERANDO o Parecer Técnico nº 054/2018 – 

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 2017/1637/6639, de 29.09.2017, resolve, 

 
APOSENTAR, nos termos do artigo 6º-A, da Emenda 

Constitucional nº 41/2003, acrescentado pela Emenda Constitucional nº 
70/2012, c/c artigo 28, §§ 1º e 5º da Lei Municipal nº 870, de 21.07.2005, 
a servidora SOCORRO VASCONCELOS GOMES, no cargo de Agente 
Comunitário de Saúde, matrícula 091507-6D, do quadro de pessoal da 
Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA, com os proventos mensais 
de R$ 1.276,91 (mil, duzentos e setenta e seis reais e noventa e um 
centavos) discriminados na forma abaixo: 
 

Composição da Remuneração Fundamentação Legal Valor 

Vencimento 
Lei nº 196/08 c/c o Decreto nº 0157, de 
10.06.2009, e Lei nº 2.134, de 10.06.2016. 

R$ 1.276,91 

Total dos Proventos R$ 1.276,91 

 
GABINETE DO DIRETOR-PRESIDENTE DA MANAUS 

PREVIDÊNCIA, em Manaus, 08 de fevereiro de 2018. 

 



 

Manaus, segunda-feira, 19 de fevereiro de 2018 
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PORTARIA POR DELEGAÇÃO N.º 056/2018 
 

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 056/2018, 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 055/2018 – 

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 2017/4114/4147/10323, de 15.12.2017, 
resolve, 

 
APOSENTAR, nos termos do artigo 3º, da Emenda 

Constitucional nº 47/2005, c/c artigo 53-B, da Lei Municipal nº 870, de 
21.07.2005, o servidor EMANUEL DANILO SILVA DOS ANJOS, no 
cargo de Professor Nível Médio 20H 5-B, matrícula 063706-8A do 
quadro de pessoal da Secretaria Municipal de Educação – SEMED, 
com os proventos mensais de R$ 3.941,52 (três mil, novecentos e 
quarenta e um reais e cinquenta e dois 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° 2.266, de 12.12.2017. 
R$ 3.941,52 

Total dos Proventos R$ 3.941,52 

 
 

GABINETE DO DIRETOR-PRESIDENTE DA MANAUS 
PREVIDÊNCIA, em Manaus, 08 de fevereiro de 2018. 

 

 
 
 
 
 

PORTARIA POR DELEGAÇÃO N.º 057/2018 
 

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 Laudo da Junta Médico-Pericial do 
Município, emitido em 05.12.2017, assim como o teor do Despacho de 
Concessão de Benefício nº 064/2018, que opina pela concessão do 
benefício de aposentadoria por invalidez à servidora abaixo identificada, 
subscrito pelo Analista Previdenciário da Manaus Previdência, 

 
CONSIDERANDO o Parecer Técnico nº 060/2018 – 

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 2017/1637/7828, de 09.11.2017, resolve, 

 
APOSENTAR, a contar de 05.12.2017, nos termos do 

artigo 40, § 1º, inciso I, primeira parte, da Constituição Federal de 1988, 
c/c o artigo 28, §§ 1º e 5º da Lei Municipal nº 870, de 21.07.2005, a 
servidora MARIA AUXILIADORA ALENCAR DE CASTRO, no cargo de 
AS-Técnico em Enfermagem, matrícula 119794-0A, do quadro de 
pessoal da Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA, com os 
proventos mensais de R$ 476,23 (quatrocentos e setenta e seis reais e 
vinte e três centavos) discriminados na forma abaixo: 

 
Composição da Remuneração Fundamentação Legal Valor 

Subsídio 
Art. 3º, inciso IX, da Lei nº 1.222, de 
26.03.2008, c/c Lei nº 2.134, de 
10.06.2016. 

R$ 2.112,38 

Valor 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$ 2.155,72 

Valor do Provento Apurado 

Na fração de 2.419/10.950, multiplicada 
pelo valor médio apurado, nos termos do § 
3º, do art. 40, da Constituição Federal/1988 
c/c art. 55 da Lei nº 870/05. 

R$ 476,23 

Total dos Proventos R$ 476,23 

 
APLICAR, ao valor total dos proventos, constante da 

tabela acima, as regras do art. 7º, VII, do art. 39, § 3º e do art. 201, § 2º 
todos da Constituição Federal/1988, devendo ocorrer a elevação do 
benefício ao salário-mínimo nacional vigente. 

 
 
GABINETE DO DIRETOR-PRESIDENTE DA MANAUS 

PREVIDÊNCIA, em Manaus, 15 de fevereiro de 2018. 
 

 
 
 
 
 

PORTARIA POR DELEGAÇÃO N.º 058/2018 
 

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 Laudo da Junta Médico-Pericial do 
Município, emitido em 18.12.2017, 



 

Manaus, segunda-feira, 19 de fevereiro de 2018 
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CONSIDERANDO o teor do Despacho de Concessão de 
Benefício nº 062/2018, que opina pela concessão do benefício de 
aposentadoria por invalidez ao servidor abaixo identificado, subscrito 
pelo Agente Previdenciário da Manaus Previdência, 

 

CONSIDERANDO o Parecer Técnico nº 059/2018 – 
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 2017/4114/4147/09180, de 06.11.2017, 
resolve, 

 

APOSENTAR, a contar de 18.12.2017, nos termos do 
artigo 40, § 1º, inciso I, segunda parte da Constituição Federal de 1988, 
c/c o artigo 28, §§ 1º e 5º da Lei Municipal nº 870, de 21.07.2005, o 
servidor RAIMUNDO SOUZA DA SILVA, no cargo de Professor Nível 
Superior 20H 2-G, matrícula 081870-4D, do quadro de pessoal da 
Secretaria Municipal de Educação – SEMED, com os proventos 
mensais de R$ 2.348,84 (dois mil, trezentos e quarenta e oito reais e 
oitenta e quatro 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$ 2.348,84 

Valor 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$ 2.527,76 

Total dos Proventos 
Artigo 40, § 2º, da Constituição 
Federal/1988. 

R$ 2.348,84 

 
GABINETE DO DIRETOR-PRESIDENTE DA MANAUS 

PREVIDÊNCIA, em Manaus, 15 de fevereiro de 2018. 

 
 
 
 

EXTRATO 
 
 
1. ESPÉCIE E DATA:  Primeiro Termo Aditivo ao Termo de Convênio  
nº 002/2017, a contar de 15.02.2018; 
2. CONVENENTES: MANAUS PREVIDÊNCIA – MANAUSPREV, 
pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ/MF  
n.º 07.637.990/0001-12, sediada na Av. Constantino Nery, 2480, Bairro 
Chapada, CEP 69.050-001, nesta cidade e PLANODONT SERVIÇOS 
ODONTOLÓGICOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ/MF sob o nº 08.375.051/0001-00, com sede na cidade de Manaus, 
no Estado do Amazonas, na Rua Pará, nº 750, bairro São Geraldo, CEP 
69.053-070; 
3. OBJETO: recadastramento do Termo de Convênio nº 002/2017, com 
fulcro no artigo 13 da Portaria No 111/2016-GP/Manaus Previdência, que 
tem por finalidade o credenciamento da operadora de planos de saúde 
odontológico para desconto da mensalidade mediante consignação em 
folha de pagamento, para os servidores, aposentados e pensionistas 
registrados no Sistema de Folha de Pagamento da Manaus Previdência, 
por mais doze meses; 
4. VALOR GLOBAL: Os serviços enumerados e prestados pela 
PLANODONT ocorrerão sem quaisquer ônus ou encargos para a 
MANAUS PREVIDÊNCIA, sendo o Termo de Convênio celebrado a título 
gratuito e não oneroso. 
5. VIGÊNCIA: o presente termo terá vigência de 12 (doze) meses, a 
contar de 15.02.2018, sendo a publicação do Extrato no Diário Oficial de 
Manaus condição indispensável para sua eficácia. 

Manaus, 15 de fevereiro de 2018 

 
 
 
 
 

FUNDAÇÃO  MUNICIPAL  DE  CULTURA, 
TURISMO  E  EVENTOS 

 
 

EXTRATO 
 
ESPÉCIE E DATA: Termo de Colaboração nº 014/2018 - PROJUR/ 
MANAUSCULT, celebrado em 09/02/2018. 
 
PARCEIROS: O Município de Manaus, através da Fundação Municipal 
de Cultura, Turismo e Eventos – MANAUSCULT e a organização da 
sociedade civil GRÊMIO RECREATIVO ESCOLA DE SAMBA UNIDOS 
DO ALVORADA. 
 
OBJETO: O presente termo de colaboração, decorrente de chamamento 
público nº 010/2017, tem por objeto “a concessão de apoio financeiro da 
Administração Pública Municipal para a execução do desfile da Escola 
de Samba, pertencente ao Grupo Especial, no carnaval de 2018, 
conforme detalhado no Plano de Trabalho apresentado”. 
 
VALOR GLOBAL: O montante total de recursos a serem empregados 
na execução do objeto do presente Termo de Colaboração é de R$ 
99.582,00 (noventa e nove mil, quinhentos e oitenta e dois reais). 
 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: A administração pública municipal 
transferirá, para execução do presente termo de colaboração, recursos 
no valor de R$ 99.582,00 (noventa e nove mil, quinhentos e oitenta e 
dois reais), correndo a despesa à conta da Nota de Empenho nº 
2018NE00096, de 09/02/2018 – Unidade Orçamentária: 62301 – 
Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos - Manauscult; 
Programa de Trabalho – 13.392.0084.2115.0000 – Apoio ao Carnaval da 
Cidade de Manaus; Fonte do Recurso: 01000000; Natureza da Despesa: 
33503996 – Repasse Financeiro-REFIN. 
 
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Delegada Municipal nº 25/2013, Lei 
Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000, nas 
correspondentes Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária 
Anual/2018, na Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014 e suas 
alterações posteriores, Edital de Chamamento Público nº 10/2017, 
Decisão proferida nos autos da Ação- Mandado de Segurança n° 
0601600-89.2018.8.04.0001, pelo Juízo de Direito da 1ª Vara da 
Fazenda Pública Municipal e de Crimes Contra a Ordem Tributária  da 
Comarca de Manaus- Forúm Ministro Henoch Reis, em 30/01/2018, o 
qual o Juiz de direito determinou, que fosse recebida a certidão 
apresentada pela agremiação, expedida pelo Tribunal de Contas do 
Estado do Amazonas-TCE, bem como considere o GRÊMIO 
RECREATIVO ESCOLA DE SAMBA UNIDOS DO ALVORADA 
habilitado para continuar na chamada pública n° 010/2017-Manauscult, 
consoante o processo administrativo nº 2018/16508/16697/00039. 
 
PRAZO O presente Termo de Colaboração vigerá a partir da data da 
assinatura, conforme prazo previsto no anexo Plano de Trabalho de 60 
(sessenta) dias para a consecução de seu objeto. 
 

Manaus, 09 de Fevereiro de 2018. 

 



 

Manaus, segunda-feira, 19 de fevereiro de 2018 
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COMISSÃO  MUNICIPAL  DE  LICITAÇÃO 

 
 

AVISO DE LICITAÇÃO 
 

A COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO DA 
PREFEITURA DE MANAUS, através da SUBCOMISSÃO DA SAÚDE, 
torna público que realizará o seguinte procedimento licitatório: 
 
PREGÃO ELETRONICO Nº 019/2018 – CML/PM PARA REGISTRO DE 
PREÇOS (processo nº 2018/1637/0361) 
OBJETO: Eventual contratação de empresa especializada na 
prestação de Serviço de Locação de Veículos (tipo ambulâncias 
SAMU), para atender às necessidades do Programa SAMU 192 Manaus. 
Edital disponível: a partir do dia 19.02.2018, das 10h às 18h (horário 
Brasília), no site www.comprasnet.gov.br. 
Entrega das Propostas: a partir do dia 19.02.2018, das 10h às 18h 
(horário Brasília), no site www.comprasnet.gov.br. 
Abertura das Propostas: 02.03.2018 às 10h (horário de Brasília). 
 
PREGÃO ELETRONICO Nº 029/2018 – CML/PM PARA REGISTRO DE 
PREÇOS (processo nº 2017/1637/3282) 
OBJETO: Eventual aquisição de Insumos Laboratoriais para atender as 
necessidades dos Estabelecimentos Assistenciais de Saúde da 
Secretaria Municipal de Saúde de Manaus – SEMSA. 
Edital disponível: a partir do dia 19.02.2018, das 10h às 18h (horário 
Brasília), no site www.comprasnet.gov.br. 
Entrega das Propostas: a partir do dia 19.02.2018, das 10h às 18h 
(horário Brasília), no site www.comprasnet.gov.br. 
Abertura das Propostas: 02.03.2018 às 10h (horário de Brasília). 
 
PREGÃO ELETRONICO Nº 030/2018 – CML/PM PARA REGISTRO DE 
PREÇOS (processo nº 2017/1637/3782) 
OBJETO: Eventual aquisição de Insumos Laboratoriais para atender as 
necessidades dos Estabelecimentos Assistenciais de Saúde da 
Secretaria Municipal de Saúde de Manaus – SEMSA. 
Edital disponível: a partir do dia 19.02.2018, das 10h às 18h (horário 
Brasília), no site www.comprasnet.gov.br. 
Entrega das Propostas: a partir do dia 19.02.2018, das 10h às 18h 
(horário Brasília), no site www.comprasnet.gov.br. 
Abertura das Propostas: 02.03.2018 às 10h (horário de Brasília). 
 

Manaus-AM, 16 de Fevereiro de 2018. 

 
 
 
 

Publicações Diversas 

 
 
CONSTRUTORA AMAZÔNIDAS LTDA torna público que recebeu do 
IPAAM, a Licença Ambiental Única n°. 024/18, que autoriza os 
serviços de terraplenagem, em uma área de 0,7979 há e a supressão 
vegetal, conforme Licença Ambiental Única de Supressão Vegetal  
n°. 014/18, localizada Av. Governador José Lindoso, s/n°, Perímetro 
Urbano, Manaus-AM, para Terraplenagem, com validade de 01 Ano 
 
 
 
 
 

S.M. ASSUNÇÃO – COMÉRCIO “PONTÃO GL” torna público que 
recebeu do IPAAM,  a Licença de Operação n.º 116/16-01, que autoriza 
a comercialização de combustíveis derivados de petróleo (gasolina e 
óleo diesel), localizada na Margem esquerda do Paraná do Careiro, Vila 
da Cidade do Careiro, no Município de Careiro da Várzea-AM, para 
Comercialização de Combustível, com validade de 02 Anos. 
 
  

http://www.comprasnet.gov.br/
http://www.comprasnet.gov.br/
http://www.comprasnet.gov.br/
http://www.comprasnet.gov.br/
http://www.comprasnet.gov.br/
http://www.comprasnet.gov.br/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


