
 
 

Manaus, quarta-feira, 31 de janeiro de 2018. Ano XIX, Edição 4296  -   R$ 1,00 
 

Poder Executivo 

 

 

 

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº  13.640/2018 

 
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 o disposto no Despacho nº 566/2017 - 
SDD, oriundo do Setor de Direitos e Deveres do Departamento de 
Recursos Humanos e Serviço Social da Casa Civil; 

 

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 2017/19309/19630/05391, resolve 

 

CONSIDERAR CONCEDIDA, a contar de 26-12-2017, 
pelo prazo de 03 (três) meses, referente ao decênio de 1º-06-2007 a     
31-05-2017, LICENÇA-PRÊMIO à servidora SONIA MARIA DE LIMA, 
PA. Técnico em Contabilidade B-VII-III, matrícula 009.283-5 B, do 
quadro de pessoal da CASA CIVIL. 

 
GABINETE DO SUBSECRETÁRIO SUBCHEFE 

MUNICIPAL DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE GOVERNO DA 
CASA CIVIL, em Manaus, 31 de janeiro de 2018. 

 
 
 
 

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 13.641/2018 

 
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 o teor do Despacho, subscrito pelo 
Subsecretário Municipal de Abastecimento, Feiras e Mercados da Casa 
Civil; 

 

CONSIDERANDO o disposto no Despacho nº 584/2017 - 
SDD, oriundo do Setor de Direitos e Deveres do Departamento de 
Recursos Humanos e Serviço Social da Casa Civil; 

 

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 2017/19309/19503/00743, resolve 

 
CONSIDERAR CONCEDIDA, a contar de 18-12-2017, 

pelo prazo de 03 (três) meses, referentes ao decênio de 1º-06-1997 a 
31-05-2007, LICENÇA-PRÊMIO ao servidor SANDRO ROBERTO 
PEREIRA DE ALMEIDA, PA. Agente Administrativo B-IV-III, matrícula 
009.269-0 H, integrante do quadro de pessoal da CASA CIVIL, com 
exercício na Subsecretaria de Abastecimento, Feiras e Mercados – 
SUBSEMPAB. 

 
GABINETE DO SUBSECRETÁRIO SUBCHEFE 

MUNICIPAL DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE GOVERNO DA 
CASA CIVIL, em Manaus, 31 de janeiro de 2018. 

 
 
 
 

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 13.642/2018 
 

ALTERA Portaria por Delegação na forma 
que especifica. 

 

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

 

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



 

Manaus, quarta-feira, 31 de janeiro de 2018 
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CONSIDERANDO o teor do Ofício nº 397/2018-SEMAD, 
subscrito pelo Secretário Municipal de Administração, Planejamento e 
Gestão, em exercício; 

 
CONSIDERANDO o teor da Comunicação Interna             

nº 0019/2018-DIRH/DSGP/SEMAD, da Secretaria Municipal de 
Administração, Planejamento e Gestão – SEMAD; 

 
CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo     

nº 2018/19309/19630/00364, resolve 
 
 
ALTERAR a Portaria por Delegação nº 13.270/2017, 

publicada no DOM Edição nº 4251, de 24 de novembro de 2017, que 
cessou a disposição da servidora PRISCILLA FRANCA ATALA, 
Analista Mun./Audit. em Sist. Públicos, matrícula 118.025-8 E, integrante 
do quadro de pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E GESTÃO – SEMAD para à 
CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS – CMM, para retificar a data que 
passa a contar de 09-10-2017, mantendo-se inalterados os demais 
termos da Portaria. 

 
GABINETE DO SUBSECRETÁRIO SUBCHEFE 

MUNICIPAL DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE GOVERNO DA 
CASA CIVIL, em Manaus, 31 de janeiro de 2018. 

 
 
 
 
 

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 13.643/2018 
 

DECLARA autorizado o afastamento de 
dirigente e designa substituto. 

 
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 Decreto nº 3.852, de 26 de outubro de 

2017; 
 
CONSIDERANDO o teor do Ofício nº 133/2018 – 

GP/MANAUS PREVIDÊNCIA, subscrito pelo Diretor-Presidente da  
Manaus Previdência; 

 
CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo     

nº 2018/19309/19630/00383, 
 

RESOLVE: 
 

I – DECLARAR AUTORIZADO o afastamento do servidor 
SILVINO VIEIRA NETO, Diretor-Presidente, integrante da estrutura 
organizacional da MANAUS PREVIDÊNCIA - MANAUSPREV, no dia  
1º-02-2018, para tratar de assuntos de interesse do Município, na cidade 
de Brasílias/DF, sendo as despesas relativas às passagens aéreas e às 
diárias, custeadas pela Manaus Previdência; 

 
II – DESIGNAR a servidora LYVIA BELEM MARTINS 

GUIMARAES, Diretor de Administração e Finanças, para responder 
cumulativamente, pelas atribuições do cargo mencionado no item I, sem 
direito à percepção da remuneração inerente ao exercício do cargo, 
durante o afastamento legal do titular, nos termos do parágrafo único do 
art. 34 do Decreto nº 2.714, de 29-01-2014, combinado com o art. 2º do 
Decreto nº 3.852, de 26-10-2017. 

GABINETE DO SUBSECRETÁRIO SUBCHEFE 
MUNICIPAL DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE GOVERNO DA 
CASA CIVIL, em Manaus, 31 de janeiro de 2018. 

 
 
 
 

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 13.644/2018 
 

DESIGNA substituto de servidora afastada 
em virtude de férias regulamentares. 

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

 

CONSIDERANDO o teor do Ofício nº 0132/2018-
SEMED/GS, subscrito pela Secretária Municipal de Educação, em 
exercício; 

 

CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo         
nº 2018/4114/4147/00859, resolve 

 
CONSIDERAR DESIGNADA a servidora MARIA DE 

NAZARE MONTEIRO NORMANDO, matrícula 080.729-0 A, para 
responder, cumulativamente, pelas atribuições do cargo de provimento 
em comissão de Diretor de Departamento Administrativo Financeiro, 
simbologia DAS-3, integrante da estrutura organizacional da 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED, no período de 
29-01 a 27-02-2018, com direito à percepção da remuneração inerente 
ao exercício do cargo, em substituição a titular ALBECICLEIA DA 
SILVA SAHID, afastada em virtude de férias regulamentares. 

 
GABINETE DO SUBSECRETÁRIO SUBCHEFE 

MUNICIPAL DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE GOVERNO DA 
CASA CIVIL, em Manaus, 31 de janeiro de 2018. 

 
 
 

 



 

Manaus, quarta-feira, 31 de janeiro de 2018 
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CASA  CIVIL 

 
 

EDITAL N°001/2018 

 
Indicação de membros do Conselho 
Municipal de Habitação - CMH. 

 
Considerando o disposto no artigo 10, § 2º da Lei 

Municipal nº 1.198, de 31 de dezembro de 2007; 
 
Considerando que os Editais nº 001, 003 e 004/2017, de 

22 de setembro de 2017, publicado no Diário Oficial do Município – 
DOM, de 26 de setembro de 2017, edição nº 4215, páginas 21, 22, 23 e 
24, os quais definiam procedimentos para a eleição dos conselheiros do 
Conselho Municipal de Habitação – CMH, se deu como fracassado; 

 
Considerando que o Edital nº 005, 006 e 007/2017, de 29 

de novembro de 2017, publicado no Diário Oficial do Município – DOM, 
de 05 de dezembro de 2017, edição nº 4258, paginas 08, 09, 10 e 11, os 
quais definiam procedimentos para a eleição dos conselheiros do 
Conselho Municipal de Habitação – CMH, se deu como fracassado pela 
segunda vez. 

 
Considerando, ainda, a necessidade iminente e inadiável 

concernente à composição total do Conselho Municipal de Habitação-
CMH, para o biênio 2018/2020. 

 
RESOLVE: 

 
Art. 1°. Fica estabelecido o prazo de 03 (três) dias úteis 

para a indicação de membros, titulares e suplentes, a fim de compor o 
colegiado do Conselho Municipal de Habitação, Biênio 2018-2020, nos 
termos da Lei Municipal nº 1.198/07 dos seguintes segmentos da 
sociedade civil: 

I. Entidades Acadêmicas e de Pesquisa que tenha em seu 
estatuto, dentre outras, a finalidade da promoção de políticas 
habitacionais no município de Manaus; 

II. Entidades e Movimentos Social e Popular ligadas à Área 
Habitacional que tenha em seu estatuto, dentre outras, a finalidade da 
promoção de políticas habitacionais no município de Manaus; e 

III. Empresários da Construção Civil. 
§1°. As entidades Acadêmicas e de Pesquisa que 

desejarem participar da composição do Conselho Municipal de 
Habitação, deverão indicar, por meio de ofício, à Subsecretaria Municipal 
de Habitação e Assuntos Fundiários – SUBHAF o nome do conselheiro 
titular e suplente, conforme art. 10, inciso II, alínea “d”, da Lei Municipal 
nº. 1.198/07, ressaltando a necessidade de preenchimento de 01 (uma) 
vaga do total de 14 (quatorze) membros do Conselho. 

§2°. As entidades e movimentos social e populares que 
desejarem participar da composição do Conselho Municipal de 
Habitação, deverão indicar, por meio de ofício, à Subsecretaria Municipal 
de Habitação e Assuntos Fundiários – SUBHAF o nome dos 
conselheiros titulares e suplentes para compor as vagas destinadas as 
entidades e movimentos sociais, conforme art. 10, inciso II, alínea “a”, da 
Lei Municipal nº. 1.198/07, ressaltando a necessidade de preenchimento 
de 04 vagas do total de 14 membros do Conselho, de modo que o ofício 
deverá vir com os seguintes documentos: 

§3°. Os Empresários da Construção Civil que desejarem 
participar da composição do Conselho Municipal de Habitação, deverão 
indicar, por meio de ofício, à Subsecretaria Municipal de Habitação e 
3Assuntos Fundiários – SUBHAF o nome dos conselheiros titular e 
suplente para compor as vagas destinadas aos Empresários da 
Construção Civil, conforme art. 10, alínea “c”, da Lei Municipal nº. 
1.198/07, ressaltando a necessidade de preenchimento de 01 (uma) 
vaga, ¼ do total dos membros do Conselho. 

 
Art. 2°. As vagas descritas no Art. 1º serão preenchidas 

mediante protocolo de entrega com data, hora e assinatura do servidor 
no ato do recebimento das indicações. 

§1°. Caso alguma haja indicação em quantidade superior 
às descritas no art. 10, alínea “c”, da Lei Municipal nº. 1.198/07, será 

considerada, para efeitos de preenchimento da vaga, àquela que houver 
protocolizado suas indicações, titular e suplente, primeiro, considerando 
a data e hora do recebimento. 

§2°. O Mandato do Conselheiro será de 02 (dois) anos, 
permitindo-se a recondução por igual período, biênio 2018-2020. 

§3°. Os ofícios deverão conter os dados conforme Anexo 
Único, bem como das cópias dos seguintes documentos: 

a) Cópia dos documentos dos indicados: RG, CPF, 
comprovante de residência (contas de água, luz, telefone); 

b) Cópia do estatuto social ou contrato social (caso for) do 
ente cujos indicados são membros; 

c) Cópia da certidão do CNPJ do ente representante; 
§4°. Fica estabelecido como prazo limite para a entrega 

das indicações as 17:00 horas do último dia útil conforme caput do art. 1º 
deste edital, na chefia de gabinete da Subsecretaria de Habitação e 
Assuntos fundiários. 
 

Art. 3°. A composição final dos representantes indicados a 
participar do Conselho Municipal de Habitação será publicada no Diário 
Oficial de Manaus – DOM por ato do Chefe do Poder Executivo 
Municipal. 
 

Manaus, 30 de janeiro de 2018. 

 
 
 

ANEXO ÚNICO 
 
À 
 
Casa Civil 
A/C: Subsecretaria Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários 
Rua Afonso Pena nº. 38 - Centro 
CEP: 69020-160 
 
Assunto: Indicação dos Representantes das Organizações Populares 
ligadas à Habitação – Biênio 2018/2020. 
 
 
A(O) ____________________________ (nome do ente/ instituição/ 
empresa), por seus subscritores, comunica à Subsecretaria Municipal de 
Habitação e Assuntos Fundiários, em atendimento ao Edital nº. 
001/2018, os indicados para composição do Conselho Municipal de 
Habitação. 
 
ENTIDADE: 
 
Candidato Titular: 
 
(nome completo), (nacionalidade), (estado civil), (profissão), portador da 
célula de identidade RG nº.______________SSP/AM, inscrito no 
CPF/MF sob o nº., residente e domiciliado nesta capital na 
Rua:____________________, nº_______, - Centro – 
CEP:____________ Manaus/AM. 
 
Candidato Suplente: 
 
(nome completo), (nacionalidade), (estado civil), (profissão), portador da 
célula de identidade RG nº.______________ SSP/AM, incrito no 
CPF/MF sob o nº., residente e domiciliado nesta capital na 
Rua:____________________, nº________, - Centro – 
CEP:_____________ Manaus/AM. 
 

Manaus, ____ de ______________ de 2018. 
 
 

_________________________________ 
(assinatura do representante do ente/instituição/empresa) 



 

Manaus, quarta-feira, 31 de janeiro de 2018 
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PROCURADORIA  GERAL  DO MUNICÍPIO 

 
 

PORTARIA Nº. 009/2018 – PGM 
 

 
A SUBPROCURADORA ADJUNTA DO MUNICÍPIO, no 

exercício das prerrogativas que outorga o artigo 122 da LEI ORGÂNICA 
DO MUNICÍPIO DE MANAUS, 

 
CONSIDERANDO os Avisos de Férias do exercício de 

2017/2018 com justificativas, 
 

RESOLVE: 
 

TRANSFERIR, o usufruto de férias dos servidores abaixo 
identificados, por necessidade de serviços, do quadro de Pessoal da 
Procuradoria Geral do Município, constante na Escala de Férias do 
exercício de 2018, objeto das Portarias nºs 092/2017 - PGM E 0456/17 - 
SEMAD: 
 

SERVIDOR ESCALA 2018 
MÊS DA TRANSFERÊ      

NCIA 

DARIO DA SILVA GONZAGA JANEIRO DATA OPORTUNA 

OCICLEIDE MIRACI D. NEGREIROS JANEIRO DATA OPORTUNA 

RAFAELA PEREIRA RAMOS JANEIRO DATA OPORTUNA 

LANA FABRÍCIA N. COHEN FEVEREIRO DATA OPORTUNA 

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

 
Manaus, 31 de janeiro de 2018. 

 
 
 
 

SECRETARIA  MUNICIPAL  DE  COMUNICAÇÃO 

 
 

PORTARIA Nº 002/2018 – GS/SEMCOM 
 

 
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO, em 

exercício, no exercício da competência que lhe confere o inciso II do 
artigo 128 da Lei Orgânica do Município, no uso das atribuições legais 
que lhe são conferidas pelo artigo 86, inciso IV da Lei Orgânica do 
Município de Manaus; e, 

 
CONSIDERANDO, o disposto do artigo 3º da Lei nº 198, 

de 21 de junho de 1993, combinado com o artigo 6º do Decreto nº 3.206, 
de 04 de novembro de 2015. 
 

RESOLVE: 
 

I - DESIGNAR os servidores abaixo relacionados como 
únicos autorizados a receber ADIANTAMENTO no âmbito da Secretaria 
Municipal de Comunicação – SEMCOM no exercício de 2018. 
 
1- Charles Lima de Brito – Matrícula: 081.807- 0B; 
2- Rubem Jorge Reis dos Santos – Matrícula: 083.147- 6B. 
 

II – DETERMINAR que este Ato tenha seus efeitos a 
contar de 02/01/2018. 
 

CUMPRA-SE, REGISTRE E PUBLIQUE-SE 
 

Manaus, 29 de janeiro de 2018. 

 



 

Manaus, quarta-feira, 31 de janeiro de 2018 
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(*) PORTARIA Nº 03/2018-GS/SEMCOM 
 

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO, em 
exercício, no exercício das prerrogativas que lhe outorga o inciso II do 
artigo l28 da Lei Orgânica do Municipio de Manaus, 

 

CONSIDERANDO, também o disposto do artigo 86 e seus 
incisos da Lei Orgânica de Manaus, e 

 

CONSIDERANDO, a Lei 8.666 de 21.06.93, que disciplina 
os procedimentos no Âmbito dos Órgãos do Municipio de Manaus na 
utilização de Suprimentos de Fundo, 
 

RESOLVE: 
 

I - AUTORIZAR a liberação do adiantamento ao Servidor, 
Charles Lima de Brito, estatutário, Mat. 081.807-0B, no valor de R$ 
4.000,00 (quatro mil reais), sendo R$ 2.500,00 (Dois mil e quinhentos 
reais) na natureza de despesa 3.3.90.30 (Materiais de Consumo) - 
Programa de Trabalho: 04.122.0011.2012 e R$ 1.500,00 (Hum mil e 
quinhentos reais) no elemento de despesa 3.3.90.39 (Outros Serviços de 
Terceiros - Pessoa Jurídica) – Programa de trabalho 04.122.0011.2011, 
a fim de atender, respectivamente, despesas miúdas de pronto 
pagamento. 

 

II – DESIGNAR de acordo com art. 6º, inciso X, Decreto 
nº 3.206 de 04 de novembro de 2015, o servidor Roberta Jeanne da 
Silva Campos Diretora do Departamento Administrativo e Financeiro, 
matrícula 113.772-7H, para atestar o recebimento dos materiais e 
serviços relativos ao adiantamento. 
 

III – ESTABELECER de acordo com a Lei nº 198 de 21 de 
junho de 1993, art. 6º, c/c com o Decreto nº 3.206 de 04 de novembro de 
2015, art. 6º, VII e VIII, o prazo de 30 (trinta) dias, contados da data do 
recebimento do numerário para aplicação do adiantamento e mais o 
prazo de 15 (quinze) dias para aprensentação da prestação de contas, 
contados do término do período de aplicação, sujeitando-se à tomada de 
contas, se não a fizer nesse prazo. 
 

IV- ORIENTAR ao tomador do adiantamento que a 
prestação de contas deverá ser formalizada mediante a apresentação 
dos seguintes documentos: 
 

1 – Cópia do Ato de Concessão do Adiantamento; 
2 – Cópia da Ordem Bancária ou Cheque Nominal; 
3 – Comprovantes das despesas realizadas numeradas seguidamente; 
4 – Comprovante de recolhimento de Saldo, quando houver; 
 

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

Manaus, 29 de janeiro de 2018 

 
 

(*) Republicada por apresentar incorreções da publicação no DOM 4295 de 30 de 
janeiro de 2018. 
 
 
 

SECRETARIA  MUNICIPAL  DE  FINANÇAS, 
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONTROLE INTERNO 

 
 

RESOLUÇÃO Nº 001/2018 – UGCM/SEMEF 
 

DISPÕE sobre o uso do Sistema Compras 
Manaus pelos Órgãos e Entidades 
Municipais que especifica e dá outras 
providências. 

 
OS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE FINANÇAS, 

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONTROLE INTERNO E DE 
SAÚDE E O SUBSECRETÁRIO DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA À 
SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MANAUS, 
no exercício de suas atribuições legais, e 

CONSIDERANDO a norma insculpida na forma do art. 6º 
do Decreto nº 3.928, de 29 de dezembro de 2017, que estabelece a 
obrigatoriedade do uso do sistema integrado de gestão de compras da 
Prefeitura de Manaus para as aquisições de materiais e contratação de 
serviços, nas hipóteses de licitação, dispensa ou inexigibilidade; 

 
CONSIDERANDO a delegação de competência ao titular 

da Secretaria Municipal de Finanças, Tecnologia da Informação e 
Controle Interno, atribuída pela Lei nº 1.975, de 29 de abril de 2015; 

 
CONSIDERANDO a delegação de competência ao 

subsecretário do Serviço de Assistência à Saúde dos Servidores 
Públicos do Município de Manaus, quanto a ordenar suas 
correspondentes despesas, atribuída pela Lei nº 1.975, de 29 de abril de 
2015; 
 

RESOLVEM: 
 

Art. 1º Tornar obrigatória, a partir de 31 de janeiro de 2018, 
a utilização do Sistema Integrado de Gestão de Compras da Prefeitura 
de Manaus - Compras Manaus, implementado pelo Decreto nº 3.928, de 
29 de dezembro de 2017 para a Secretaria Municipal da Saúde e para o 
Serviço de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Município de 
Manaus – Manausmed, vinculado à estrutura organizacional da SEMAD, 
para as aquisições de bens e serviços, hipóteses de licitação, dispensa 
ou inexigibilidade. 

 
Art. 2º A Comissão Municipal de Licitação, a partir da data 

estabelecida no artigo anterior, somente deverá receber processos 
licitatórios de aquisições e prestação de serviços originários dos órgãos 
a que se refere esta Resolução, tendo como base o Sistema Compras 
Manaus, com exceção dos processos anteriores àquela data e que 
estejam em tramitação naquela especializada. 

 
Art. 3º Os Inspetores Setoriais de Finanças dos referidos 

órgãos deverão, obrigatoriamente, quando do exame dos respectivos 
processos de licitação, dispensa ou inexigibilidade, observar as 
disposições desta Resolução no que tange à utilização do Sistema 
Compras Manaus. 

 
Art. 4º Esta Resolução entra em vigor na data de sua 

publicação. 
 

GABINETES DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE 
FINANÇAS, TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONTROLE 
INTERNO, DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E DO 
SUBSECRETÁRIO DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS 
SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MANAUS em Manaus, 
30 de janeiro de 2018. 
 

 
 
 

 



 

Manaus, quarta-feira, 31 de janeiro de 2018 
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SECRETARIA  MUNICIPAL  DE  SAÚDE 

 
 

PORTARIA Nº 049/2018-NTRAB/SEMSA 
 
 

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

 

CONSIDERANDO o despacho da Secretaria Municipal de 
Administração, Planejamento e Gestão - SEMAD constante à folha 21 do 
processo protocolado sob o no 2017/1637/3168-SEMSA. 
 

RESOLVE 
 

TORNAR SEM EFEITO a Portaria nº 432/2017-
NTRAB/SEMSA, de 31 de julho de 2017, publicada no Diário Oficial do 
Município nº 4183, que determinou a instauração de Processo 
Administrativo Disciplinar em desfavor da servidora Bianca Carrijo 
Maia, AS–Técnico em Saúde Bucal, matrícula 129.005-3 A. 
 

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

Manaus, 23 de janeiro de 2018. 

 
 
 

 
 

PORTARIA Nº 050/2018-NTRAB/SEMSA 
 
 

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

 

CONSIDERANDO o despacho do Núcleo de 
Administração da Gestão do Trabalho - NTRAB constante às folhas 27 
do processo protocolado sob o no 2017/1637/6324-SEMSA. 
 

RESOLVE 
 

TORNAR SEM EFEITO a Licença Prêmio concedida 
mediante a Portaria nº 574/2009-GABIN/SEMSA, de 26 de junho de 
2009, à servidora Darcy Araújo da Silva, AS – Auxiliar de Patologia 
Clínica, matrícula 065.213-0 A, vinculada ao quadro de pessoal do 
Regime Jurídico Estatutário desta Secretaria. 
 

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

Manaus, 23 de janeiro de 2018. 

 
 
 
 
 

DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO 
 
 

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

 

CONSIDERANDO o teor da Ata apresentada pela 
Subcomissão de Licitação da Área de Saúde - SCLS, pertinente ao 
Pregão Eletrônico nº. 171/2017 – CML/PM, para Registro de Preços. 

 

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

RESOLVE: 
 

I – HOMOLOGAR a Adjudicação proferida pelo Pregoeiro 
desta CML/PM, relativa ao procedimento licitatório que viabiliza a 
Eventual aquisição, pelo Menor Preço por Item, de Medicamentos, para 
atender as necessidades dos estabelecimentos assistenciais de saúde 
da Secretaria Municipal de Saúde de Manaus (SEMSA), as empresas a 
seguir relacionadas, com seus respectivos, itens e valores unitários: 
CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, para o item: 
07 R$ 171,37 (cento e setenta e um reais e trinta e sete centavos); e M 
BRAZÃO DA SILVA – ME, para os itens: 01 R$ 0,37 (trinta e sete 
centavos) e 08 R$ 0,06 (seis centavos). 

 

II – DETERMINAR ao setor competente a convocação dos 
proponentes vencedores para assinatura da Ata de Registro de Preços, 
nos termos da lei. 
 

Manaus, 30 de janeiro de 2018. 

 
 
 
 

SECRETARIA  MUNICIPAL  DE  EDUCAÇÃO 

 
 

ERRATA 
 

ERRATA das Portarias nº 0040/2017-SEMED/GSAF e 
nº 0041/2017, publicadas, respectivamente, no DOM Edição nº 4084, de 
14/03/2017, referente à concessão de Função Especial do Magistério – 
Assessoria Pedagógica, bem como no DOM Edição nº 4085, de 
15/03/2017, atinente à concessão de Função Especial do Magistério – 
Carga Dobrada, da servidora relacionada abaixo, do quadro de pessoal 
da Secretaria Municipal de Educação. 
 

ONDE SE LÊ: 
 

N° NOME MATRÍCULA 
PERÍODO 

INICIO TÉRMINO 

1 ANGELA MARYCE DE MACEDO SAMPAIO 088.914-8 A 23/01/2017 30/12/2017 

 
LEIA-SE: 
 

N° NOME MATRÍCULA A CONTAR DE 

1 ANGELA MARYCE DE MACEDO SAMPAIO 088.914-8 A 23/01/2017 
 

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

Manaus, 29 de janeiro de 2018. 

 
 
 
 

ERRATA 
 

ERRATA de Extrato do Termo Aditivo de Prestação de 
Serviços por Tempo Determinado, publicado no DOM 4166, de 14 de 
julho de 2017, correspondente ao período de vigência, pertinente à 
servidora relacionada abaixo, do quadro de pessoal da Secretaria 
Municipal de Educação. 
 

ONDE SE LÊ: 
 

N° MATRÍCULA NOME 
REMUNERAÇÃO 

INICIO TERMINO 
ANTERIOR ATUAL 

PROF.SUBST.NMTR1/RDA/AU/20H 

1 094.498-0 B 
ROCICLEIDE CHAVES 

PESQUEIRA BAIMA 
3.540,50 4.292,04 01/05/2017 30/12/2017 



 

Manaus, quarta-feira, 31 de janeiro de 2018 
 
 
 

 
 

DOM | Edição 4296 | Página 7 
 

LEIA-SE: 
 

N° MATRÍCULA NOME 
REMUNERAÇÃO 

A CONTAR DE 
ANTERIOR ATUAL 

PROF.SUBST.NDTR1/RDA/AU/20H 

1 094.498-0 B 
ROCICLEIDE CHAVES 

PESQUEIRA BAIMA 
3.540,50 4.292,04 01/05/2017 

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

 
Manaus, 29 de janeiro de 2018. 

 
 
 
 
 

CONSELHO  MUNICIPAL  DE  EDUCAÇÃO 

 

 
Extrato Nº 022/CME/2017 
APROVADO pela Resolução Nº 029/CME/2017, de 07.12.2017. 
 

EMENTA 
 

Art.1º- CREDENCIAR e AUTORIZAR o funcionamento da 
Educação Infantil nas fases Creche (3 anos de idade) e Pré-escola (4 e 5 
anos de idade) do COLÉGIO ADVENTISTA DA CIDADE NOVA situado 
na Av. Noel Nutels, 371 – Bairro Cidade Nova, Manaus/AM, por um 
prazo de 05 (cinco) anos, a contar do início do ano letivo de 2017. 

 
Art.2º- APROVAR o Regimento Escolar do Colégio 

Adventista da Cidade Nova. 
 
Art.3º- DETERMINAR a operacionalização do Projeto 

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

publicação no Diário Oficial do Município de Manaus/AM. 
 
SALA DAS SESSÕES PLENÁRIAS DO CONSELHO 

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, em Manaus, 07 de  dezembro de 2017. 

 
 
 
 
 

SECRETARIA  MUNICIPAL  DA  MULHER, 
ASSISTÊNCIA  SOCIAL  E  DIREITOS  HUMANOS 

 

 
PORTARIA Nº 11/2018- SEMMASDH 

 
 

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA MULHER, 
ASSISTÊNCIA SOCIAL E DOS DIREITOS HUMANOS-SEMMASDH, 
usando das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 128, inciso II, 
da Lei Orgânica do Município de Manaus, e 
 

CONSIDERANDO o que determina o art. 37, II da 
Constituição Federal, bem como o inciso VIII, art. 10º da Lei 1.118/71, 
que exigem prévia aprovação em concurso público para investidura em 
cargo público; 

CONSIDERANDO a necessidade de estabelecer 
mecanismos de contínuo e sistematizado levantamento de dados para 
subsidiar a realização de concurso público no âmbito da Prefeitura de 
Manaus para compor os quadros da Secretaria Municipal da Mulher, 
Assistência Social e Direitos Humanos-SEMMASDH; 
 

CONSIDERANDO que o referido levantamento implica 
atividades complexas e o consequente envolvimento de servidores 
qualificados. 
 

RESOLVE: 
 

Art. 1º. INSTITUIR Comissão Especial de Concurso 
Público, vinculada à Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e 
Direitos Humanos-SEMMASDH, com o objetivo de levantar dados 
direcionados a subsidiar a realização de novo concurso público, 
composta pelos seguintes servidores: 

 
Servidor Função Matrícula 

Marcia de Souza Sahdo Presidente 121.141-2A 

Ariela Brito Marques Vice-presidente 123.438-2B 

Engracia Castro Ferreira Membro 118.223-4A 

Jakeline Cruz da Silva Membro 121.230-3A 

Marcineth Pevas lima Membro 131.614-2A 

Rafael Filizola Souza Membro 128.055-4B 

Suely Rodrigues dos Santos Membro 012.612-8C 

Helber Rangel Rodrigues Ferreira Membro 128.060-0A 

 
Art. 2º. Atribuir à Comissão ora instituída caráter de 

relevante interesse público, sendo-lhe expressamente vedada qualquer 
espécie de remuneração. 

 
Art. 3º. A Comissão deverá: 
I – Levantar informações sobre a quantidade de cargos e 

vagas a serem oferecidas, atribuições, requisitos, carga horária, 
compatibilidade com as leis de cargos e remuneração com acréscimos, 
se houver, para a realização de concurso público; 

II – Apresentar relatório circunstanciado de todas as 
atividades realizadas quando da conclusão dos trabalhos ao titular da 
Pasta. 

 
Art. 4º. Estabelecer o prazo de 30 (trinta) dias para 

conclusão dos trabalhos, podendo ser prorrogado por até 30 (trinta) dias, 
a critério do Chefe da Pasta. 

 
Art. 5º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua 

publicação. 
 

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

Manaus, 30 de janeiro de 2018. 

 
 

 
 
 

PORTARIA Nº 12/2018 - GS/SEMMASDH 
 
 

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA MULHER, 
ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - SEMMASDH, no uso 
das competências que lhe conferem o art. 128, inciso II, da Lei Orgânica 
do Município de Manaus e os artigos 236 e 237, caput, da Lei Municipal 
nº. 1.118, de 01 de setembro de 1971, e 

 
CONSIDERANDO os termos do art. 162 da Lei Orgânica 

do Município de Manaus; 



 

Manaus, quarta-feira, 31 de janeiro de 2018 
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CONSIDERANDO as determinações constantes da Lei 
Delegada nº. 01, de 31 de julho de 2013, que dispõe sobre a estrutura 
organizacional do Poder Executivo, e definiu os órgãos e entidades que 
o integram; 

 
CONSIDERANDO a necessidade de regularização da 

conciliação físico-contábil das contas contábeis, bens móveis e imóveis, 
que controlam o patrimônio desta unidade; 

 
CONSIDERANDO o teor do Ofício Circular nº. 015/2016 – 

GAB/SUBCI/SEMEF, de 16 de novembro de 2016; 
 

RESOLVE: 
 

Art. 1º – CONSTITUIR Comissão Setorial, com objetivo de 
concretizar o levantamento dos bens móveis, imóveis e almoxarifado, 
para posterior baixa e/ou escrituração nas respectivas contas contábeis 
patrimoniais. 

 
Art. 2º - DESIGNAR os servidores, abaixo relacionados, 

para atuarem como membros da Comissão Setorial: 
 
a) CLÁUDIO HEVERTON MACHADO MACÊDO – Matrícula 
nº. 126.713-2E - PRESIDENTE; 
b) RAFAEL FILIZOLA SOUZA – Matrícula nº. 128.055-4B - MEMBRO; 
c) DANIEL TENAZOR DA SILVA – Matrícula nº. 123.299-1C - 
MEMBRO; 
d) CHRYSTIANE PINHEIRO DA SILVA MORAES – Matrícula 
nº 118.350-8A. 
 

Art. 3º - Os membros da presente Comissão não 
receberão qualquer acréscimo pecuniário em virtude do desempenho 
desse múnus público. 

 
Art. 4º Esta portaria tem seus efeitos a contar de 

01/12/2017. 
 

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

Manaus, 29 de janeiro de 2018. 

 
 
 
 
 

SECRETARIA  MUNICIPAL  DE 
MEIO  AMBIENTE  E  SUSTENTABILIDADE 

 
 

DECISÃO/SEMMAS N° 81/2017 

 
Processo nº 2015/15848/15872/001172 
Autuado: JOSÉ AUGUSTO MENEZES SOUZA 
Assunto: Auto de Interdição nº 002853 

 
a) Mantenho o Auto de Interdição Nº 002853, tendo em vista o potencial 
risco de poluição, com base no Art. 137, inciso I da Lei Nº 605/2001; 
b) Envie-se a cópia dos Autos para o IPAAM, por tratar-se de atividade 
de sua competência. 
c) Determino ao DEFIS que proceda à notificação do Autuado para dar 
ciência da presente Decisão. 

PUBLIQUE-SE, NOTIFIQUE-SE E CUMPRA-SE. 
 

Manaus, 15 de janeiro de 2018. 

 

 
 
 

DECISÃO/SEMMAS N° 82/2017 

 
Processo nº 2011/4933/6208/00404 
Autuado: FRIGORÍFICO VIDAL – SUPERMERCADOS VIDAL EIRELLI 
Assunto: Auto de Infração nº 002566 e Auto de Infração nº 003181 
 
a) Cancelo o Auto de Infração Nº 002566, em razão do novo Auto de 
Infração lavrado em face do autuado, com devido enquadramento da 
penalidade; 
b) Mantenho o Auto de Infração nº 003181, em sua integralidade, 
fixando a multa no valor de 250 (duzentos e cinquenta) UFM, em vista do 
principio da proporcionalidade que consiste na ponderação entre as 
infrações cometidas e a penalidade a ser aplicada. O dano ambiental 
praticado encontra-se no Art. 137, inciso XI da Lei 605/2001; assim como 
c) Determino ao DEFIS que proceda à notificação do Autuado para dar 
ciência da presente Decisão, iniciando-se o prazo de 20 (vinte) dias para 
apresentação de recurso ao COMDEMA, e/ou de 05 (cinco) dias para o 
pagamento da multa, conforme dispõe o art. 151, V, da Lei nº 605/2011, 
fazendo-se prova do recolhimento da multa no prazo de 72 (setenta e 
duas) horas, após a finalização do prazo de 05 (cinco) dias, sem prejuízo 
das demais cominações legais, devendo o autuado abster-se de praticar 
a conduta acima descrita; 
d) Envie-se a cópia desta Decisão à Promotora de Justiça Especializada 
na Defesa do Meio Ambiente e Patrimônio Histórico – PRODEMAPH, 
para as providências que julgar pertinentes. 
 

PUBLIQUE-SE, NOTIFIQUE-SE E CUMPRA-SE. 
 

Manaus, 15 de janeiro de 2018. 

 

 
 

 
DECISÃO/SEMMAS N° 83/2017 

 
Processo nº 2015/15848/15872/00374 
Autuado: NATANAEL SERRADO FERREIRA 
Assunto: Auto de Notificação nº 002751 e Auto de Infração 
nº 000322 
 
a) Mantenho o Auto de Infração nº 003275, em sua integralidade, 
fixando a multa no valor de 501 (quinhentas e uma) UFM, sansão 
prevista no Art. 129, inciso II, pelo cometimento da infração descrita no 
Art. 139, inciso IX, todos do Código Ambiental do Município de Manaus; 
b) Determino ao DEFIS que proceda à notificação do Autuado para dar 
ciência da presente Decisão, iniciando-se o prazo de 20 (vinte) dias para 
apresentação de recurso ao COMDEMA, e/ou de 05 (cinco) dias para o 
pagamento da multa, conforme dispõe o art. 151, V, da Lei nº 605/2011, 
fazendo-se prova do recolhimento da multa no prazo de 72 (setenta e 
duas) horas, após a finalização do prazo de 05 (cinco) dias, sem prejuízo 
das demais cominações legais; 
c) Envie-se cópia dos autos a Procuradoria Geral do Município com fins 
de ajuizamento judicial de Ação de Demolição em face dos lotes ora 
comprovados como insertos em APP. 



 

Manaus, quarta-feira, 31 de janeiro de 2018 
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PUBLIQUE-SE, NOTIFIQUE-SE E CUMPRA-SE. 
 

Manaus, 15 de janeiro de 2018. 

 
 
 
 

DECISÃO/SEMMAS N° 84/2017 
 
Processo nº 2017.15848.15872.0.000340 
Autuado: BMJ BARES E RESTAURANTES LTDA – ME/CANECO DO 
JONAS 
Assunto: Auto de Infração nº 000692 e Auto de Apreensão e 
depósito nº 000931. 
 
a) Mantenho o Auto de Infração nº 000692, em sua integralidade, 
fixando a multa no valor de 51 (cinquenta e uma) UFM, pelo 
cometimento da infração disposta no Art. 137, XI e Art. 131,§ 1º, inc. II 
do Código Ambiental Municipal; 
b) Determino ao DEFIS que proceda à notificação do Autuado para dar 
ciência da presente Decisão, iniciando-se o prazo de 20 (vinte) dias para 
apresentação de recurso ao COMDEMA, e/ou de 05 (cinco) dias para o 
pagamento da multa, conforme dispõe o art. 151, V, da Lei nº 605/2011, 
fazendo-se prova do recolhimento da multa no prazo de 72 (setenta e 
duas) horas, após a finalização do prazo de 05 (cinco) dias, sem prejuízo 
das demais cominações legais, devendo o autuado abster-se de praticar 
a conduta acima descrita; 
c) Envie-se a cópia desta Decisão à Promotora de Justiça Especializada 
na Defesa do Meio Ambiente e Patrimônio Histórico – PRODEMAPH, 
para as providências que julgar pertinentes. 
 

PUBLIQUE-SE, NOTIFIQUE-SE E CUMPRA-SE. 
 

Manaus, 15 de janeiro de 2018. 

 
 
 
 

DECISÃO/SEMMAS N° 85/2017 

 
Processo nº 2016.15848.15872.0.000521 
Autuado: FRANCISCO GERALDO LOPES 
Assunto: Auto de Notificação nº 000454, Auto de Interdição 
nº 000255 e Auto de Infração nº 000249. 

 
a) Mantenho o Auto de Infração nº 000249, em sua integralidade, 
fixando a multa no valor de 450 (quatrocentos e cinquenta) UFM, pelo 
cometimento das infrações disposta no Art. 137, XI e XII do Código 
Ambiental do Municipal; 
b) Mantenho o Auto de Interdição nº 000255 até sua regularização da 
atividade; 
c) Determino ao DEFIS que proceda à notificação do Autuado para dar 
ciência da presente Decisão, iniciando-se o prazo de 20 (vinte) dias para 
apresentação de recurso ao COMDEMA, e/ou de 05 (cinco) dias para o 
pagamento da multa, conforme dispõe o art. 151, V, da Lei nº 605/2011, 
fazendo-se prova do recolhimento da multa no prazo de 72 (setenta e 
duas) horas, após a finalização do prazo de 05 (cinco) dias, sem prejuízo 
das demais cominações legais, devendo o autuado abster-se de praticar 
a conduta acima descrita; 
d) Envie-se a cópia desta Decisão à Promotora de Justiça Especializada 
na Defesa do Meio Ambiente e Patrimônio Histórico – PRODEMAPH, 
para as providências que julgar pertinentes. 

PUBLIQUE-SE, NOTIFIQUE-SE E CUMPRA-SE. 

 
Manaus, 15 de janeiro de 2018. 

 

 
 
 

DECISÃO/SEMMAS N° 86/2017 

 
Processo nº 2017.15848.15872.0.000201 
Autuado: SHOPPING DO CHOPP RESTAURANTES LTDA - 
CHOPERIA RIO NEGRO 
Assunto: Auto de Interdição nº 002992, Auto de Infração nº 002677 e 
Auto de Apreensão e depósito nº 000310. 

 
a) Mantenho o Auto de Infração nº 002677, em sua integralidade, 
fixando a multa no valor de 51 (cinquenta e uma) UFM, pelo 
cometimento da infração disposta no Art. 137, XI do Código Ambiental 
do Município de Manaus; 
b) Mantenho o Auto de Interdição nº 002992 até sua regularização da 
atividade; 
c) Determino ao DEFIS que proceda à notificação do Autuado para dar 
ciência da presente Decisão, iniciando-se o prazo de 20 (vinte) dias para 
apresentação de recurso ao COMDEMA, e/ou de 05 (cinco) dias para o 
pagamento da multa, conforme dispõe o art. 151, V, da Lei nº 605/2011, 
fazendo-se prova do recolhimento da multa no prazo de 72 (setenta e 
duas) horas, após a finalização do prazo de 05 (cinco) dias, sem prejuízo 
das demais cominações legais, devendo o autuado abster-se de praticar 
a conduta acima descrita; 
d) Envie-se a cópia desta Decisão à Promotora de Justiça Especializada 
na Defesa do Meio Ambiente e Patrimônio Histórico – PRODEMAPH, 
para as providências que julgar pertinentes. 

 
PUBLIQUE-SE, NOTIFIQUE-SE E CUMPRA-SE. 

 
Manaus, 15 de janeiro de 2018. 

 

 
 
 

DECISÃO/SEMMAS N° 87/2017 

 
Processo nº 2016.15848.15872.0.001149 
Autuado: ALTEMIR BATISTA BARROSO - RESTAURANTE E 
CHURRASCARIA NELORE 
Assunto: Auto de Infração nº 002877 e Auto de Apreensão e 
depósito nº 000901. 

 
a) Mantenho o Auto de Infração nº 002877, em sua integralidade, 
fixando a multa no valor de 100 (cem) UFM, pelo cometimento da 
infração disposta no Art. 137, XII do Código Ambiental do Município de 
Manaus; 
b) Determino ao DEFIS que proceda à notificação do Autuado para dar 
ciência da presente Decisão, iniciando-se o prazo de 20 (vinte) dias para 
apresentação de recurso ao COMDEMA, e/ou de 05 (cinco) dias para o 
pagamento da multa, conforme dispõe o art. 151, V, da Lei nº 605/2011, 
fazendo-se prova do recolhimento da multa no prazo de 72 (setenta e 
duas) horas, após a finalização do prazo de 05 (cinco) dias, sem prejuízo 
das demais cominações legais, devendo o autuado abster-se de praticar 
a conduta acima descrita; 



 

Manaus, quarta-feira, 31 de janeiro de 2018 
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c) Envie-se a cópia desta Decisão à Promotora de Justiça Especializada 
na Defesa do Meio Ambiente e Patrimônio Histórico – PRODEMAPH, 
para as providências que julgar pertinentes. 

 
PUBLIQUE-SE, NOTIFIQUE-SE E CUMPRA-SE. 

 
Manaus, 15 de janeiro de 2018. 

 
 
 
 
 

DECISÃO/SEMMAS N° 88/2017 

 
Processo nº 2015.15848.15872.0.001257 
Autuado: C.A.C DE ALMEIDA - ME - OFICINA GRANDE FAMILIA 
Assunto: Auto de Notificação nº 003636 e Auto de Interdição 
nº 003731. 
 
a) Mantenho o Auto de Interdição nº 003731, até que sejam sanadas as 
irregularidades descritas neste parecer; 
b) Determino ao DEFIS que proceda à notificação do Autuado para dar 
ciência da presente Decisão, iniciando-se o prazo de 20 (vinte) dias para 
apresentação de recurso ao COMDEMA; 
c) Envie-se a cópia desta Decisão à Promotora de Justiça Especializada 
na Defesa do Meio Ambiente e Patrimônio Histórico – PRODEMAPH, 
para as providências que julgar pertinentes. 

 
PUBLIQUE-SE, NOTIFIQUE-SE E CUMPRA-SE. 

 
Manaus, 15 de janeiro de 2018. 

 
 
 
 
 

DECISÃO/SEMMAS N° 89/2017 

 
Processo nº 2015.15848.15872.0.001253 
Autuado: OZIANE PEREIRA BRITO 
Assunto: Auto de Infração nº 003079. 

 
a) Mantenho o Auto de Infração nº 003079, em sua integralidade, 
fixando a multa no valor de 51 (cinquenta e uma) UFM, pelo 
cometimento da infração disposta no Art. 137, V do Código Ambiental do 
Município de Manaus; 
b) Determino ao DEFIS que proceda à notificação do Autuado para dar 
ciência da presente Decisão, iniciando-se o prazo de 20 (vinte) dias para 
apresentação de recurso ao COMDEMA, e/ou de 05 (cinco) dias para o 
pagamento da multa, conforme dispõe o art. 151, V, da Lei nº 605/2011, 
fazendo-se prova do recolhimento da multa no prazo de 72 (setenta e 
duas) horas, após a finalização do prazo de 05 (cinco) dias, sem prejuízo 
das demais cominações legais, devendo o autuado abster-se de praticar 
a conduta acima descrita; 
c) Envie-se a cópia desta Decisão à Promotora de Justiça Especializada 
na Defesa do Meio Ambiente e Patrimônio Histórico – PRODEMAPH, 
para as providências que julgar pertinentes. 

 
PUBLIQUE-SE, NOTIFIQUE-SE E CUMPRA-SE. 

Manaus, 15 de janeiro de 2018. 

 
 
 
 

DECISÃO/SEMMAS N° 90/2017 

 
Processo nº 2016.15848.15858.0.000666 
Autuado: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL MARIA DA FÉ 
Assunto: Auto de Infração nº 003364. 
 

a) Mantenho o Auto de Infração nº 003364, em sua integralidade, 
fixando a multa no valor de 250 (duzentos e cinquenta) UFM, em vista do 
dano ambiental praticado, previsto no Art. 137, inciso VI da Lei 
nº 605/2001; 
b) Determino ao DELIC que proceda à notificação do Autuado para dar 
ciência da presente Decisão, iniciando-se o prazo de 20 (vinte) dias para 
apresentação de recurso ao COMDEMA, e/ou de 05 (cinco) dias para o 
pagamento da multa, conforme dispõe o art. 151, V, da Lei nº 605/2011, 
fazendo-se prova do recolhimento da multa no prazo de 72 (setenta e 
duas) horas, após a finalização do prazo de 05 (cinco) dias, sem prejuízo 
das demais cominações legais, devendo o autuado abster-se de praticar 
a conduta acima descrita; 
c) Envie-se a cópia desta Decisão à Promotora de Justiça Especializada 
na Defesa do Meio Ambiente e Patrimônio Histórico – PRODEMAPH, 
para as providências que julgar pertinentes. 
 

PUBLIQUE-SE, NOTIFIQUE-SE E CUMPRA-SE. 
 

Manaus, 15 de janeiro de 2018. 

 
 
 
 

DECISÃO/SEMMAS N° 91/2017 

 
Processo nº 2015.15848.15872.0.000554 
Autuado: RAIMUNDO DA SILVA SANTA CRUZ - BAR DA 
SOFRENCIA 
Assunto: Auto de Interdição nº 000144 e Auto de Apreensão e 
depósito nº 000130. 
 

a) Mantenho o Auto de Interdição nº 000144, até devida regularização 
da atividade; 
b) Mantenho o Auto de Apreensão e Depósito nº 000130, com base na 
informação nº 007/2017 – GCAP/DEFIS/SEMMAS (fl. 16/16v); 
c) Determino ao DEFIS que proceda à notificação do Autuado para dar 
ciência da presente Decisão, iniciando-se o prazo de 20 (vinte) dias para 
apresentação de recurso ao COMDEMA; 
d) Envie-se a cópia desta Decisão à Promotora de Justiça Especializada 
na Defesa do Meio Ambiente e Patrimônio Histórico – PRODEMAPH, 
para as providências que julgar pertinentes. 
 

PUBLIQUE-SE, NOTIFIQUE-SE E CUMPRA-SE. 
 

Manaus, 15 de janeiro de 2018. 

 



 

Manaus, quarta-feira, 31 de janeiro de 2018 
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DECISÃO/SEMMAS N° 92/2017 

 
Processo nº 2016.15848.15872.0.000177 
Autuado: LEONARDO JOSÉ SOUZA 
Assunto: Auto de Notificação nº 003817 e Auto de Infração 
nº 003177. 

 
a) Mantenho o Auto de Infração nº 003177, na sua integralidade, 
fixando a multa no valor de 151 (cento e cinquenta e uma) UFM pelo 
cometimento da infração prevista no Art. 137, inciso III do Código 
Ambiental do Município de Manaus; 
b) Determino ao DEFIS que proceda à notificação do Autuado para dar 
ciência da presente Decisão, iniciando-se o prazo de 20 (vinte) dias para 
apresentação de recurso ao COMDEMA, e/ou de 05 (cinco) dias para o 
pagamento da multa, conforme dispõe o art. 151, V, da Lei nº 605/2011, 
fazendo-se prova do recolhimento da multa no prazo de 72 (setenta e 
duas) horas, após a finalização do prazo de 05 (cinco) dias, sem prejuízo 
das demais cominações legais, devendo o autuado abster-se de praticar 
a conduta acima descrita; 
c) Envie-se a cópia desta Decisão à Promotora de Justiça Especializada 
na Defesa do Meio Ambiente e Patrimônio Histórico – PRODEMAPH, 
para as providências que julgar pertinentes. 

 
PUBLIQUE-SE, NOTIFIQUE-SE E CUMPRA-SE. 

 
Manaus, 15 de janeiro de 2018. 

 

 
 
 
 
 

DECISÃO/SEMMAS N° 93/2017 

 
Processo nº 2015/15848/15872/00390 
Autuado: VDL POSTO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA 
Assunto: Auto de Notificação nº 002752 e Auto de Infração 
nº 000288. 

 
a) Mantenho o Auto de Infração nº 000288, na sua integralidade, 
fixando a multa no valor de 500 (quinhentas) UFM pelo cometimento da 
infração prevista no Art. 138, inciso XVII do Código Ambiental do 
Município de Manaus; 
b) Determino ao DEFIS que proceda à notificação do Autuado para dar 
ciência da presente Decisão, iniciando-se o prazo de 20 (vinte) dias para 
apresentação de recurso ao COMDEMA, e/ou de 05 (cinco) dias para o 
pagamento da multa, conforme dispõe o art. 151, V, da Lei nº 605/2011, 
fazendo-se prova do recolhimento da multa no prazo de 72 (setenta e 
duas) horas, após a finalização do prazo de 05 (cinco) dias, sem prejuízo 
das demais cominações legais, devendo o autuado abster-se de praticar 
a conduta acima descrita; 
c) Envie-se a cópia desta Decisão à Promotora de Justiça Especializada 
na Defesa do Meio Ambiente e Patrimônio Histórico – PRODEMAPH, 
para as providências que julgar pertinentes. 

 
PUBLIQUE-SE, NOTIFIQUE-SE E CUMPRA-SE. 

 
Manaus, 15 de janeiro de 2018. 

 

 

DECISÃO/SEMMAS N° 94/2017 

 
Processo nº 2015/15848/15872/00087 
Autuado: MINISTERIO SANTIDADE EM CRISTO 
Assunto: Semmas - fiscalização. 

 
a) Mantenho o Auto de Interdição nº 000334, na sua integralidade até 
que o autuado busque sua regularização junto à SEMMAS; 
b) Mantenho o Auto de Infração nº 000141, para que seja encaminhada 
para a cobrança amigável nos termos do artigo 152 da Lei Municipal 
605/2001, fixando a multa no valor de 100 (cem) UFM, pela prática do 
dano ambiental previsto no artigo 129, inciso IV e artigo 137, inciso XI da 
Lei nº 605/2001; 
c) Determino ao DEFIS que proceda à notificação do Autuado para dar 
ciência da presente Decisão, iniciando-se o prazo de 20 (vinte) dias para 
apresentação de recurso ao COMDEMA, e/ou de 05 (cinco) dias para o 
pagamento da multa, conforme dispõe o art. 151, V, da Lei nº 605/2011, 
fazendo-se prova do recolhimento da multa no prazo de 72 (setenta e 
duas) horas, após a finalização do prazo de 05 (cinco) dias, sem prejuízo 
das demais cominações legais, devendo o autuado abster-se de praticar 
a conduta acima descrita; 
d) Envie-se a cópia desta Decisão à Promotora de Justiça Especializada 
na Defesa do Meio Ambiente e Patrimônio Histórico – PRODEMAPH, 
para as providências que julgar pertinentes. 

 
PUBLIQUE-SE, NOTIFIQUE-SE E CUMPRA-SE. 

 
Manaus, 15 de janeiro de 2018. 

 
 
 

 
 

DECISÃO/SEMMAS N° 95/2017 

 
Processo nº 2017.15848.15872.0.000645 
Autuado: ERICK JORDAM OLIVEIRA RAMÃO (BAR CASA BRANCA) 
Assunto: Auto de Infração nº 000730. 

 
a) Mantenho o Auto de Infração nº 000730, na sua integralidade, 
fixando a multa no valor de 251 (duzentos e cinquenta e uma) UFM, pelo 
cometimento da infração disposta no artigo 138, XVII do Código 
Ambiental Municipal; 
b) Determino ao DEFIS que proceda à notificação do Autuado para dar 
ciência da presente Decisão, iniciando-se o prazo de 20 (vinte) dias para 
apresentação de recurso ao COMDEMA, e/ou de 05 (cinco) dias para o 
pagamento da multa, conforme dispõe o art. 151, V, da Lei nº 605/2011, 
fazendo-se prova do recolhimento da multa no prazo de 72 (setenta e 
duas) horas, após a finalização do prazo de 05 (cinco) dias, sem prejuízo 
das demais cominações legais, devendo o autuado abster-se de praticar 
a conduta acima descrita; 
c) Envie-se a cópia desta Decisão à Promotora de Justiça Especializada 
na Defesa do Meio Ambiente e Patrimônio Histórico – PRODEMAPH, 
para as providências que julgar pertinentes. 

 
PUBLIQUE-SE, NOTIFIQUE-SE E CUMPRA-SE. 

 
Manaus, 15 de janeiro de 2018. 

 



 

Manaus, quarta-feira, 31 de janeiro de 2018 
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DECISÃO/SEMMAS N° 96/2017 

 
Processo nº 2017.15848.15872.0.000203 
Autuado: EVANDRO NOGUEIRA DE SOUZA (BAR DO 
ESCONDIDINHO) 
Assunto: Auto de Infração nº 002678 e Auto de Apreensão e 
Depósito nº 000598. 

 
a) Mantenho o Auto de Infração nº 002678, na sua integralidade, 
fixando a multa no valor de 51 (cinquenta e uma) UFM, pelo 
cometimento da infração disposta no artigo 137, XI do Código Ambiental 
Municipal; 
b) Determino ao DEFIS que proceda à notificação do Autuado para dar 
ciência da presente Decisão, iniciando-se o prazo de 20 (vinte) dias para 
apresentação de recurso ao COMDEMA, e/ou de 05 (cinco) dias para o 
pagamento da multa, conforme dispõe o art. 151, V, da Lei nº 605/2011, 
fazendo-se prova do recolhimento da multa no prazo de 72 (setenta e 
duas) horas, após a finalização do prazo de 05 (cinco) dias, sem prejuízo 
das demais cominações legais, devendo o autuado abster-se de praticar 
a conduta acima descrita; 
c) Envie-se a cópia desta Decisão à Promotora de Justiça Especializada 
na Defesa do Meio Ambiente e Patrimônio Histórico – PRODEMAPH, 
para as providências que julgar pertinentes. 

 
PUBLIQUE-SE, NOTIFIQUE-SE E CUMPRA-SE. 

 
Manaus, 15 de janeiro de 2018. 

 

 
 
 

DECISÃO/SEMMAS N° 97/2017 

 
Processo nº 2016.15848.15872.0.001775 
Autuado: TABERNA 88 LOJAS DE CONVENIENCIAS LTDA - ME 
Assunto: Auto de Interdição nº 002834, Auto de Infração nº 002982 e 
Auto de Apreensão e depósito nº 000593. 

 
a) Mantenho o Auto de Infração nº 002982 e Auto de Interdição 
nº 002834, fixando a multa no valor de 251 (duzentos e cinquenta e 
uma) UFM, pelo cometimento da infração disposta no Art. 138, XVII do 
Código Ambiental do Município de Manaus; 
b) Mantenho o Auto de Interdição nº 002834 até a obtenção da Licença 
Municipal de Operação para atividade; 
c) Determino ao DEFIS que proceda à notificação do Autuado para dar 
ciência da presente Decisão, iniciando-se o prazo de 20 (vinte) dias para 
apresentação de recurso ao COMDEMA, e/ou de 05 (cinco) dias para o 
pagamento da multa, conforme dispõe o art. 151, V, da Lei nº 605/2011, 
fazendo-se prova do recolhimento da multa no prazo de 72 (setenta e 
duas) horas, após a finalização do prazo de 05 (cinco) dias, sem prejuízo 
das demais cominações legais, devendo o autuado abster-se de praticar 
a conduta acima descrita; 
d) Envie-se a cópia desta Decisão à Promotora de Justiça Especializada 
na Defesa do Meio Ambiente e Patrimônio Histórico – PRODEMAPH, 
para as providências que julgar pertinentes. 

 
PUBLIQUE-SE, NOTIFIQUE-SE E CUMPRA-SE. 

 
Manaus, 15 de janeiro de 2018. 

 

DECISÃO/SEMMAS N° 98/2017 

 
Processo nº 2017.15848.15872.0.000369 
Autuado: GISELE MARIA DE SOUZA GOMES - MARIA MARIA BAR E 
GRILL 
Assunto: Auto de Notificação nº 001219 e Auto de Interdição 
nº 000829. 

 
a) Mantenho o Auto de Interdição nº 000829, até a obtenção da Licença 
Municipal de Operação para atividade; 
b) Determino ao DEFIS que proceda à notificação do Autuado para dar 
ciência da presente Decisão, iniciando-se o prazo de 20 (vinte) dias para 
apresentação de recurso ao COMDEMA; 
c) Envie-se a cópia desta Decisão à Promotora de Justiça Especializada 
na Defesa do Meio Ambiente e Patrimônio Histórico – PRODEMAPH, 
para as providências que julgar pertinentes. 

 
PUBLIQUE-SE, NOTIFIQUE-SE E CUMPRA-SE. 

 
Manaus, 15 de janeiro de 2018. 

 

 
 
 

DECISÃO/SEMMAS N° 99/2017 

 
Processo nº 2015/15848/15868/00005 
Autuado: A.M. DA S. RODRIGUES & CIA LTDA 
Assunto: Autos de Infrações nºs 009187/14 e 003143/15. 

 
a) Mantenho o Auto de Infração nº 003143 retificando e fixando a multa 
no valor de 500 (quinhentas) UFM’s, conforme Art. 138, XVII da Lei 
Municipal 605/2001; 
b) Aprovo a celebração do Termo de Ajustamento de Conduta 
Ambiental (TACA) em favor do (a) autuado (a); 
c) Minoro o valor da multa em 90% (noventa por cento), totalizando o 
valor final de 50 (cinquenta) UFM’s; 
d) Determino ao DEFIS que proceda à notificação do Autuado para dar 
ciência da presente Decisão, iniciando-se o prazo de 20 (vinte) dias para 
apresentação de recurso ao COMDEMA, e/ou de 05 (cinco) dias para o 
pagamento da multa, conforme dispõe o art. 151, V, da Lei nº 605/2001, 
fazendo-se prova do recolhimento da multa no prazo de 72 (setenta e 
duas) horas, após a finalização do prazo de 05 (cinco) dias, sem prejuízo 
das demais cominações legais, inclusive sob pena de os autos serem 
encaminhados à Procuradoria Geral do Município – PGM para inscrição 
do débito na dívida ativa do Município (art. 152 da Lei nº 605/2001); ou 
sobre o prazo de 20 (vinte) dias para se manifestar se há interesse em 
firmar o  Termo de Ajustamento de Conduta Ambiental (TACA) com 
redução  multa em 90% (noventa por cento) e cláusulas técnicas a 
serem indicadas pela área técnica; 
e) Envie-se a cópia desta Decisão à Promotora de Justiça Especializada 
na Defesa do Meio Ambiente e Patrimônio Histórico – PRODEMAPH, 
para as providências que julgar pertinentes. 

 
PUBLIQUE-SE, NOTIFIQUE-SE E CUMPRA-SE. 

 
Manaus, 15 de janeiro de 2018. 

 



 

Manaus, quarta-feira, 31 de janeiro de 2018 
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EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 001/2018-SEMMAS 
 

A Prefeitura de Manaus, através da Secretaria Municipal 
de Meio Ambiente e Sustentabilidade- SEMMAS, notifica BRASIL EURO 
ENVEST. PARTICIPAÇÕES E REP. DE ASS. E GESTÃO EMP. LTDA, 
NOTIFICAÇÃO nº 251/2016, para dar ciência ao interessado que o 
mesmo possui o prazo de 20 (vinte) dias, a contar da data desta 
publicação, para apresentar recurso administrativo referente ao auto de 
infração nº 000462, lavrado em 23 de outubro de 2015. 
 

PUBLIQUE-SE, NOTIFIQUE-SE E CUMPRA-SE. 
 

Manaus, 15 de janeiro de 2018. 

 

 
 
 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 002/2018-SEMMAS 
 

A Prefeitura de Manaus, através da Secretaria Municipal 
de Meio Ambiente e Sustentabilidade- SEMMAS, notifica DANIEL SILVA 
E SILVA, NOTIFICAÇÃO nº 373/2016, para dar ciência ao interessado 
da Decisão nº 134/2016, que mantém o Auto de Interdição nº 000106 e o 
Auto de Infração nº 003002, no prazo de 20 (vinte) dias para interposição 
de recurso administrativo junto ao COMDEMA, e/ou de 05 (cinco) dias 
para o pagamento da multa, conforme dispõe o art. 151, V, da Lei nº. 
605/2001, fazendo-se prova do recolhimento da multa no prazo de 72 
(setenta e duas) horas, após a finalização do prazo de 05 (cinco) dias, 
sem prejuízo das demais cominações legais, devendo o autuado abster-
se de praticar a conduta acima descrita. 

 

PUBLIQUE-SE, NOTIFIQUE-SE E CUMPRA-SE. 
 

Manaus, 15 de janeiro de 2018. 

 

 
 
 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 003/2018-SEMMAS 
 

A Prefeitura de Manaus, através da Secretaria Municipal 
de Meio Ambiente e Sustentabilidade- SEMMAS, notifica MARIA 
WALDENIRA MELO DA SILVA, NOTIFICAÇÃO nº 370/2016, para dar 
ciência ao interessado da Decisão nº 133/2016, que mantém o Auto de 
Infração nº 003064, no prazo de 20 (vinte) dias para interposição de 
recurso administrativo junto ao COMDEMA, e/ou de 05 (cinco) dias para 
o pagamento da multa, conforme dispõe o art. 151, V, da Lei nº. 
605/2001, fazendo-se prova do recolhimento da multa no prazo de 72 
(setenta e duas) horas, após a finalização do prazo de 05 (cinco) dias, 
sem prejuízo das demais cominações legais, devendo o autuado abster-
se de praticar a conduta acima descrita. 
 

PUBLIQUE-SE, NOTIFIQUE-SE E CUMPRA-SE. 
 

Manaus, 15 de janeiro de 2018. 

 

RESIDENCIAL MIAMI PARK torna público que recebeu da SEMMAS a 
LMO n° 043/2005-4 sob o processo n° 2006/4933/6188/00248, que 
autoriza a Atividade RESIDENCIAL MULTIFAMILIAR, com a finalidade 
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL MULTIFAMILIAR “RESIDENCIAL MIAMI 
PARK”, com validade de 12 meses, sito a RUA CONDE DE ANADIS, 
Nº 23 – PARQUE 10 – MANAUS/AM. 
 
 
 
 
 

SECRETARIA  MUNICIPAL  JUVENTUDE, 
ESPORTE  E  LAZER 

 
 

DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO 
 

O SECRETÁRIO DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER – 
SEMJEL, no uso de suas atribuições legais, e 

CONSIDERANDO o teor do Parecer Final do 
Departamento Jurídico da Comissão Municipal de Licitação/CML/PM de 
11.01.2018, constante no Processo nº 2017/17428/17528/00022, relativo 
à Tomada de Preços nº. 035/2017- CML/PM. 

CONSIDERANDO a perfeita regularidade do processo, 
com atendimentos dos princípios legais e normas procedimentais 
pertinentes, resultando na obtenção de proposta exequível e satisfatória 
ao interesse público; 

CONSIDERANDO a inexistência de qualquer recurso 
pendente ao referido Processo Licitatório, e a desnecessidade de 
qualquer apuração ou diligência complementar; 
 

RESOLVE: 
 

I – HOMOLOGAR o processo licitatório no tocante a 
Tomada de Preços nº. 035/2017-CML/PM com deliberação final da 
Comissão Municipal de Licitação – Subcomissão de Obras e Serviços de 
Engenharia, contida no Parecer Final do Departamento 
Jurídico/DJCML/PM de 11.01.2018; 
 

II – ADJUDICAR objeto da Tomada de Preços nº. 
035/2017-CML/PM, para “IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE 
COM EQUIPAMENTOS COM ACESSIBILIDADE NO BAIRRO CIDADE 
NOVA V, localizados no (a) RUA 237, NÚCLEO 24 S/Nº - CIDADE 
NOVA V - MANAUS/AM”, com prazo de 60 (sessenta) dias corridos, à 
empresa ENGEFORT CONSTRUTORA MANUTENÇÃO 
CONSERVAÇÃO LTDA - ME, vencedora do certame, com valor global 
de R$80.814,61 (oitenta mil oitocentos e quatorze reais e sessenta e um 
centavos); 
 

III – Publica-se no Diário Oficial do Município; 
 

IV – Encaminhar o processo à Diretoria de Administração 
e Finanças, para demais providências. 
 

Manaus, 22 de janeiro de 2018. 

 
 
 
 

DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO 
 

O SECRETÁRIO DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER – 
SEMJEL, no uso de suas atribuições legais, e 

CONSIDERANDO o teor do Parecer Final do 
Departamento Jurídico da Comissão Municipal de Licitação/CML/PM de 
11.01.2018, constante no Processo nº 2017/17428/17528/00021, relativo 
à Tomada de Preços nº. 041/2017- CML/PM. 



 

Manaus, quarta-feira, 31 de janeiro de 2018 
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CONSIDERANDO a perfeita regularidade do processo, 
com atendimentos dos princípios legais e normas procedimentais 
pertinentes, resultando na obtenção de proposta exequível e satisfatória 
ao interesse público; 

CONSIDERANDO a inexistência de qualquer recurso 
pendente ao referido Processo Licitatório, e a desnecessidade de 
qualquer apuração ou diligência complementar; 
 

RESOLVE: 
 

I – HOMOLOGAR o processo licitatório no tocante a 
Tomada de Preços nº. 041/2017-CML/PM com deliberação final da 
Comissão Municipal de Licitação – Subcomissão de Obras e Serviços de 
Engenharia, contida no Parecer Final do Departamento 
Jurídico/DJCML/PM de 11.01.2018; 

II – ADJUDICAR objeto da Tomada de Preços nº. 
041/2017-CML/PM, para “IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE 
COM EQUIPAMENTOS COM ACESSIBILIDADE NA COMUNIDADE 
SÃO JOÃO, localizados no (a) RUA SÃO SEBASTIÃO, S/Nº, 
COMUNIDADE SÃO JOÃO – BAIRRO LAGO AZUL – BR 174 – KM 04.”, 
com prazo de 60 (sessenta) dias corridos, à empresa H. N. LEITE - EPP, 
vencedora do certame, com valor global de R$126.337,59 (cento e vinte 
e seis mil trezentos e trinta e sete reais e cinquenta e nove centavos); 
 

III – Publica-se no Diário Oficial do Município; 
 

IV – Encaminhar o processo à Diretoria de Administração 
e Finanças, para demais providências. 
 

Manaus, 22 de janeiro de 2018. 

 
 

 
 

DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO 
 

O SECRETÁRIO DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER – 
SEMJEL, no uso de suas atribuições legais, e 

CONSIDERANDO o teor do Parecer Final do 
Departamento Jurídico da Comissão Municipal de Licitação/CML/PM de 
10.01.2018, constante no Processo nº 2017/17428/17528/00038, relativo 
à Tomada de Preços nº. 042/2017-CML/PM. 

CONSIDERANDO a perfeita regularidade do processo, 
com atendimentos dos princípios legais e normas procedimentais 
pertinentes, resultando na obtenção de proposta exequível e satisfatória 
ao interesse público; 

CONSIDERANDO a inexistência de qualquer recurso 
pendente ao referido Processo Licitatório, e a desnecessidade de 
qualquer apuração ou diligência complementar; 
 

RESOLVE: 
 

I – HOMOLOGAR o processo licitatório no tocante a 
Tomada de Preços nº. 042/2017-CML/PM com deliberação final da 
Comissão Municipal de Licitação – Subcomissão de Obras e Serviços de 
Engenharia, contida no Parecer Final do Departamento 
Jurídico/DJCML/PM de 10.01.2018; 
 

II – ADJUDICAR objeto da Tomada de Preços nº. 
042/2017-CML/PM, para “IMPLANTAÇÃO DE COBERTURA E 
REFORMA NA QUADRA E ÁREA SOCIAL NO MAUAZINHO, 
localizados no (a) AV. RIO NEGRO, S/Nº - MAUAZINHO - 
MANAUS/AM”, com prazo de 90 (noventa) dias corridos, à empresa 
MCA CONSTRUTORA EIRELLI, vencedora do certame, com valor 
global de R$235.927,92 (duzentos e trinta e cinco mil novecentos e vinte 
e sete reais e noventa e dois centavos); 
 

III – Publica-se no Diário Oficial do Município; 

IV – Encaminhar o processo à Diretoria de Administração 
e Finanças, para demais providências. 
 

Manaus, 22 de janeiro de 2018. 

 
 
 
 

DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO 
 

O SECRETÁRIO DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER – 
SEMJEL, no uso de suas atribuições legais, e 

CONSIDERANDO o teor do Parecer Final do 
Departamento Jurídico da Comissão Municipal de Licitação/CML/PM de 
29.12.2017, constante no Processo nº 2017/17428/17528/00034, relativo 
à Tomada de Preços nº. 043/2017-CML/PM. 

CONSIDERANDO a perfeita regularidade do processo, 
com atendimentos dos princípios legais e normas procedimentais 
pertinentes, resultando na obtenção de proposta exequível e satisfatória 
ao interesse público; 

CONSIDERANDO a inexistência de qualquer recurso 
pendente ao referido Processo Licitatório, e a desnecessidade de 
qualquer apuração ou diligência complementar; 
 

RESOLVE: 
 

I – HOMOLOGAR o processo licitatório no tocante a 
Tomada de Preços nº. 043/2017-CML/PM com deliberação final da 
Comissão Municipal de Licitação – Subcomissão de Obras e Serviços de 
Engenharia, contida no Parecer Final do Departamento 
Jurídico/DJCML/PM de 29.12.2017; 
 

II – ADJUDICAR objeto da Tomada de Preços nº. 
043/2017-CML/PM, para “IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE 
COM EQUIPAMENTOS COM ACESSIBILIDADE NA PRAÇA VITÓRIA – 
AVENIDA BRASIL - COMPENSA”, com prazo de 60 (sessenta) dias 
corridos, à empresa H. N LEITE EPP - EPP, vencedora do certame, com 
valor global de R$77.507,12 (setenta e sete mil quinhentos e sete reais e 
doze centavos); 
 

III – Publica-se no Diário Oficial do Município; 
 

IV – Encaminhar o processo à Diretoria de Administração 
e Finanças, para demais providências. 
 

Manaus, 05 de janeiro de 2018. 

 
 
 
 

DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO 

 
O SECRETÁRIO DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER – 

SEMJEL, no uso de suas atribuições legais, e 
CONSIDERANDO o teor do Parecer Final do 

Departamento Jurídico da Comissão Municipal de Licitação/CML/PM de 
29.12.2017, constante no Processo nº 2017/17428/17528/00040, relativo 
à Tomada de Preços nº. 045/2017-CML/PM. 

CONSIDERANDO a perfeita regularidade do processo, 
com atendimentos dos princípios legais e normas procedimentais 
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pertinentes, resultando na obtenção de proposta exequível e satisfatória 
ao interesse público; 

CONSIDERANDO a inexistência de qualquer recurso 
pendente ao referido Processo Licitatório, e a desnecessidade de 
qualquer apuração ou diligência complementar; 
 

RESOLVE: 
 

I – HOMOLOGAR o processo licitatório no tocante a 
Tomada de Preços nº. 045/2017-CML/PM com deliberação final da 
Comissão Municipal de Licitação – Subcomissão de Obras e Serviços de 
Engenharia, contida no Parecer Final do Departamento 
Jurídico/DJCML/PM de 29.12.2017; 
 

II – ADJUDICAR objeto da Tomada de Preços nº. 
045/2017-CML/PM, para “IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE 
COM EQUIPAMENTOS COM ACESSIBILIDADE NO CONJUNTO 
OURO VERDE, NA RUA LUIS CORRENTE – CONJUNTO OURO 
VERDE – COROADO – MANAUS/AM”, com prazo de 60 (sessenta) dias 
corridos, à empresa ENGEFORT CONSTRUTORA MANUTENÇÃO 
CONSERVAÇÃO LTDA - ME, vencedora do certame, com valor global 
de R$81.336,66 (oitenta e um mil trezentos e trinta e seis reais e 
sessenta e seis centavos); 
 

III – Publica-se no Diário Oficial do Município; 
 

IV – Encaminhar o processo à Diretoria de Administração 
e Finanças, para demais providências. 
 

Manaus, 05 de janeiro de 2018. 

 
 
 
 
 

DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO 

 
O SECRETÁRIO DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER – 

SEMJEL, no uso de suas atribuições legais, e 
CONSIDERANDO o teor do Parecer Final do 

Departamento Jurídico da Comissão Municipal de Licitação/CML/PM de 
09.01.2018, constante no Processo nº 2017/17428/17528/00031, relativo 
à Tomada de Preços nº. 049/2017-CML/PM. 

CONSIDERANDO a perfeita regularidade do processo, 
com atendimentos dos princípios legais e normas procedimentais 
pertinentes, resultando na obtenção de proposta exequível e satisfatória 
ao interesse público; 

CONSIDERANDO a inexistência de qualquer recurso 
pendente ao referido Processo Licitatório, e a desnecessidade de 
qualquer apuração ou diligência complementar; 

 
RESOLVE: 

 
I – HOMOLOGAR o processo licitatório no tocante a 

Tomada de Preços nº. 049/2017-CML/PM com deliberação final da 
Comissão Municipal de Licitação – Subcomissão de Obras e Serviços de 
Engenharia, contida no Parecer Final do Departamento 
Jurídico/DJCML/PM de 09.01.2018; 

 
II – ADJUDICAR objeto da Tomada de Preços nº. 

049/2017-CML/PM, para “IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE 
COM EQUIPAMENTOS COM ACESSIBILIDADE NA COMUNIDADE 
MUNDO NOVO – AVENIDA “B” (ENTRE RUA 5 E RUA 7), S/Nº - 
COMUNIDADE MUNDO NOVO – CIDADE NOVA - MANAUS/AM”, com 
prazo de 60 (sessenta) dias corridos, à empresa SIMONETO MULTI 
SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA, vencedora do 
certame, com valor global de R$147.507,63 (cento e quarenta e sete mil 
quinhentos e sete reais e sessenta e três centavos); 

III – Publica-se no Diário Oficial do Município; 
 

IV – Encaminhar o processo à Diretoria de Administração 
e Finanças, para demais providências. 
 

Manaus, 22 de janeiro de 2018. 

 
 
 
 

DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO 

 
O SECRETÁRIO DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER – 

SEMJEL, no uso de suas atribuições legais, e 
CONSIDERANDO o teor do Parecer Final do 

Departamento Jurídico da Comissão Municipal de Licitação/CML/PM de 
18.01.2018, constante no Processo nº 2017/17428/17528/00023, relativo 
à Tomada de Preços nº. 050/2017- CML/PM. 

CONSIDERANDO a perfeita regularidade do processo, 
com atendimentos dos princípios legais e normas procedimentais 
pertinentes, resultando na obtenção de proposta exequível e satisfatória 
ao interesse público; 

CONSIDERANDO a inexistência de qualquer recurso 
pendente ao referido Processo Licitatório, e a desnecessidade de 
qualquer apuração ou diligência complementar; 
 

RESOLVE: 
 

I – HOMOLOGAR o processo licitatório no tocante a 
Tomada de Preços nº. 050/2017-CML/PM com deliberação final da 
Comissão Municipal de Licitação – Subcomissão de Obras e Serviços de 
Engenharia, contida no Parecer Final do Departamento 
Jurídico/DJCML/PM de 18.01.2018; 
 

II – ADJUDICAR objeto da Tomada de Preços nº. 
050/2017-CML/PM, para “REFORMA PARCIAL DAS INSTALAÇÕES 
DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO PARA IMPLANTAÇÃO DA SEDE DA 
SEMJEL, localizados no (a) AV. COSME FERREIRA, S/Nº - BAIRRO 
COROADO - MANAUS/AM”, com prazo de 60 (sessenta) dias corridos, à 
empresa NELL ENGENHARIA LTDA - EPP, vencedora do certame, 
com valor global de R$80.130,73 (oitenta mil cento e trinta reais e 
setenta e três centavos); 
 

III – Publica-se no Diário Oficial do Município; 
 

IV – Encaminhar o processo à Diretoria de Administração 
e Finanças, para demais providências. 
 

Manaus, 26 de janeiro de 2018. 

 
 
 
 

DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO 

 
O SECRETÁRIO DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER – 

SEMJEL, no uso de suas atribuições legais, e 
CONSIDERANDO o teor do Parecer Final do 

Departamento Jurídico da Comissão Municipal de Licitação/CML/PM de 
15.01.2018, constante no Processo nº 2017/17428/17528/00024, relativo 
à Tomada de Preços nº. 051/2017- CML/PM. 
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CONSIDERANDO a perfeita regularidade do processo, 
com atendimentos dos princípios legais e normas procedimentais 
pertinentes, resultando na obtenção de proposta exequível e satisfatória 
ao interesse público; 

CONSIDERANDO a inexistência de qualquer recurso 
pendente ao referido Processo Licitatório, e a desnecessidade de 
qualquer apuração ou diligência complementar; 
 

RESOLVE: 
 

I – HOMOLOGAR o processo licitatório no tocante a 
Tomada de Preços nº. 051/2017-CML/PM com deliberação final da 
Comissão Municipal de Licitação – Subcomissão de Obras e Serviços de 
Engenharia, contida no Parecer Final do Departamento 
Jurídico/DJCML/PM de 15.01.2018; 
 

II – ADJUDICAR objeto da Tomada de Preços nº. 
051/2017-CML/PM, para “IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE 
COM EQUIPAMENTOS COM ACESSIBILIDADE NO BAIRRO SÃO 
FRANCISCO, localizados no (a) RUA GIRASSOL, S/Nº, PRÓXIMO AO 
CAMPO DO CEAM – BAIRRO SÃO FRANCISCO – MANAUS/AM.”, com 
prazo de 60 (sessenta) dias corridos, à empresa ENGEFORT 
CONSTRUTORA MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO LTDA - ME, 
vencedora do certame, com valor global de R$74.908,63 (setenta e 
quatro mil novecentos e oito reais e sessenta e três centavos); 
 

III – Publica-se no Diário Oficial do Município; 
 

IV – Encaminhar o processo à Diretoria de Administração 
e Finanças, para demais providências. 
 

Manaus, 22 de janeiro de 2018. 

 
 
 

 
 

DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO 
 

O SECRETÁRIO DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER – 
SEMJEL, no uso de suas atribuições legais, e 

CONSIDERANDO o teor do Parecer Final do 
Departamento Jurídico da Comissão Municipal de Licitação/CML/PM de 
12.01.2018, constante no Processo nº 2017/17428/17528/00020, relativo 
à Tomada de Preços nº. 052/2017- CML/PM. 

CONSIDERANDO a perfeita regularidade do processo, 
com atendimentos dos princípios legais e normas procedimentais 
pertinentes, resultando na obtenção de proposta exequível e satisfatória 
ao interesse público; 

CONSIDERANDO a inexistência de qualquer recurso 
pendente ao referido Processo Licitatório, e a desnecessidade de 
qualquer apuração ou diligência complementar; 
 

RESOLVE: 
 

I – HOMOLOGAR o processo licitatório no tocante a 
Tomada de Preços nº. 052/2017-CML/PM com deliberação final da 
Comissão Municipal de Licitação – Subcomissão de Obras e Serviços de 
Engenharia, contida no Parecer Final do Departamento 
Jurídico/DJCML/PM de 12.01.2018; 
 

II – ADJUDICAR objeto da Tomada de Preços nº. 
052/2017-CML/PM, para “IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE 
COM EQUIPAMENTOS COM ACESSIBILIDADE NA COMUNIDADE 
SÃO FRANCISCO, localizados no (a) RUA 15 DE OUTUBRO, 
COMUNIDADE SÃO FRANCISCO S/Nº - REDENÇÃO - MANAUS/AM”, 
com prazo de 60 (sessenta) dias corridos, à empresa ENGEFORT 
CONSTRUTORA MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO LTDA - ME, 
vencedora do certame, com valor global de R$74.582,40 (setenta e 
quatro mil quinhentos e oitenta e dois reais e quarenta centavos); 

III – Publica-se no Diário Oficial do Município; 
 

IV – Encaminhar o processo à Diretoria de Administração 
e Finanças, para demais providências. 
 

Manaus, 22 de janeiro de 2018. 

 
 
 
 

DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO 
 

O SECRETÁRIO DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER – 
SEMJEL, no uso de suas atribuições legais, e 

CONSIDERANDO o teor do Parecer Final do 
Departamento Jurídico da Comissão Municipal de Licitação/CML/PM de 
24.01.2018, constante no Processo nº 2017/17428/17528/00028, relativo 
à Tomada de Preços nº. 053/2017- CML/PM. 

CONSIDERANDO a perfeita regularidade do processo, 
com atendimentos dos princípios legais e normas procedimentais 
pertinentes, resultando na obtenção de proposta exequível e satisfatória 
ao interesse público; 

CONSIDERANDO a inexistência de qualquer recurso 
pendente ao referido Processo Licitatório, e a desnecessidade de 
qualquer apuração ou diligência complementar; 
 

RESOLVE: 
 

I – HOMOLOGAR o processo licitatório no tocante a 
Tomada de Preços nº. 053/2017-CML/PM com deliberação final da 
Comissão Municipal de Licitação – Subcomissão de Obras e Serviços de 
Engenharia, contida no Parecer Final do Departamento 
Jurídico/DJCML/PM de 24.01.2018; 
 

II – ADJUDICAR objeto da Tomada de Preços nº. 
053/2017-CML/PM, para “CONSTRUÇÃO DE MURETA COM 
ALAMBRADO NO CAMPO DE FUTEBOL DO BEBE, localizados no (a) 
RUA ZACARIAS, S/Nº - BAIRRO ALFREDO NASCIMENTO - 
MANAUS/AM”, com prazo de 60 (sessenta) dias corridos, à empresa 
DANILÚ CONSTRUÇÕES LTDA, vencedora do certame, com valor 
global de R$124.589,78 (cento e vinte e quatro mil quinhentos e oitenta e 
nove reais e setenta e oito centavos); 
 

III – Publica-se no Diário Oficial do Município; 
 

IV – Encaminhar o processo à Diretoria de Administração 
e Finanças, para demais providências. 
 

Manaus, 26 de janeiro de 2018. 

 
 
 
 

EXTRATO DO TERMO DE FOMENTO N. 002/2018 

 
1. ESPÉCIE: Termo de Fomento nº. 002/2018, celebrado em 
05.01.2018. 
2. PARTES: Município de Manaus (SEMJEL) e a Associação Civil 
CLUBE XADREZ MANAUARA. 
3. OBJETO: “Ofertar a prática do jogo de xadrez, como tema 
transversal, no desenvolvimento do jovem matriculado na rede pública 
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municipal de ensino da Prefeitura de Manaus, tudo na forma do Plano de 
Trabalho apresentado pela ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL e 
juntado ao Processo nº 2017/16248/16828/01489.” 
4. VALOR GLOBAL: R$ 340.000,00 (trezentos e quarenta mil reais). 
5. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: à conta da seguinte rubrica 
orçamentária: 26100 – 27.812.1002.2008.0000 – 33504301 - Fonte 
nº 01000000 – Nota de Empenho nº. 2017NE00534 de 14.12.2017. 
6. PRAZO: Este Termo de Fomento terá vigência de 04 (quatro) meses, 
conforme Plano de Trabalho, contados a partir da data da publicação do 
seu Extrato no Diário Oficial do Município, podendo ser prorrogada para 
cumprir o Plano de Trabalho, mediante termo aditivo, por solicitação da 
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, devidamente fundamentada, 
formulada, no mínimo, 30 (trinta) dias antes de seu término. 
Parágrafo Único: A prorrogação de ofício da vigência do termo de 
colaboração ou de fomento deve ser feita pela administração pública 
quando ela der causa a atraso na liberação de recursos financeiros, 
limitada ao exato período do atraso verificado. 
 

Manaus, 24 de janeiro de 2018. 

 
 
 
 
 

SECRETARIA  MUNICIPAL  DE  INFRAESTRUTURA 

 
 

PORTARIA  Nº  009/2018 – SEMINF / GS 
 
 

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE  INFRAESTRUTURA,   
no uso das prerrogativas que lhe outorga o inciso II do artigo 128 da Lei 
ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE MANAUS, e 

 
CONSIDERANDO os termos do Decreto Estadual datado 

de 06 de outubro de 2017, que nomeou o Senhor CLAUDEMIR JOSE 
ANDRADE, para exercer o cargo de confiança de Coordenador 
Executivo da Unidade Gestora de Projetos Especiais, 

 
CONSIDERANDO ainda os termos da Portaria 

nº 007/2013-SEMINF/GS, de 18.01.2013, publicada no DOM 3094 de 
23.01.2013, 

 
RESOLVE 

 
CESSAR OS EFEITOS, a contar de 06.10.2017, da 

Portaria nº 007/2013-SEMINF/GS, que concedeu a Gratificação do 
Salário Produtividade, ao servidor CLAUDEMIR JOSE ANDRADE, no 
percentual de 200% (duzentos por cento), calculado sobre o seu 
vencimento base.. 

 
CUMPRA-SE, REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE 

 
GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE 

INFRAESTRUTURA, em Manaus,  25 de janeiro de 2018. 
 

 

PORTARIA N° 012/2018 - SEMINF/GS 
 
 

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

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

RESOLVE: 
 

ALTERAR a Escala de Férias dos servidores da SEMINF, 
referente ao exercício 2017/2018, encaminhada através da Portaria 
nº 114/2017-SEMINF/GS, publicada no DOM 4246 de 16.11.2017, a 
saber: 
 

MatrÍcula Nome 
Mês escolhido 

1/3 Gozo 

121.558-2C ROZIEL  DUARTE  DE  BRITO FEV MAR 

067.732-9C JOÃO  VALCACER  BATISTA FEV MAR 

123.525-7D LUCIANA  ALMEIDA  BARBOSA FEV MAR 

 
CUMPRA-SE, REGISTRE E PUBLIQUE-SE 

 
Manaus, 29 de janeiro de 2018. 

 
 
 
 

INSTITUTO  MUNICIPAL  DE 
PLANEJAMENTO  URBANO 

 
 

TERMO DE ACORDO, COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE 
PELA EXECUÇÃO DAS MEDIDAS COMPENSATÓRIAS   Nº 006/2017 
 

Pelo presente, a empresa JHSF MANAUS 
EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÕES S.A., devidamente inscrita 
no CNPJ/MF sob o nº 09.547.849/0001-54, estabelecida à Avenida 
Magalhães de Castro, 4.800, Torre 3, 26º andar (parte), bairro Cidade 
Jardim, São Paulo/SP, CEP: 05502-001, neste ato representada por 
PATRICK DE ALMEIDA FERNANDES, brasileiro, casado, contador, 
portador da Cédula de Identidade RG nº12.483.541-4 MMA/RJ e inscrito 
perante o CPF/MF sob o nº 309.339.378-73 e ROBERT BRUCE 
HARLEY, brasileiro, casado, Administrador de empresas, portador da 
Cédula de Identidade RG nº 6.817.404 SSP/PE e inscrito no CPF/MF 
sob o nº 183.541.298-02, adiante denominado DEVEDOR com 
OBRIGAÇÃO DE FAZER e o INSTITUTO MUNICIPAL DE ORDEM 
SOCIAL E PLANEJAMENTO URBANO – IMPLURB, autarquia 
municipal, órgão da administração indireta, sediado na Av. Brasil 
nº 2971, bairro Compensa, CEP 69035-110, Município de Manaus-AM, 
inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) do Ministério 
da Fazenda sob o nº. 05.610.385/0001-22, representado neste ato pelo 
Diretor Presidente CLÁUDIO GUENKA, brasileiro, divorciado, portador 
do CPF nº. 564.259.102-91 e RG nº 1081468-0 SSP/AM, nomeado por 
força do Decreto de 6 de Janeiro 2017, com publicação no Dom nº 4040, 
adiante denominado CREDOR na qualidade de planejador, executor, 
coordenador e gerenciador do Plano Diretor Urbano e Ambiental de 
Manaus e de seus instrumentos de controle urbano, de comum acordo, 
nesta e na melhor forma de direito, FIRMAM O PRESENTE 
INSTRUMENTO, para cumprimento de medidas compensatórias, 
através das seguintes cláusulas e condições: 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO: O Compromissário DEVEDOR, 
através do presente termo, reconhece expressamente a 
responsabilidade pelo saldo remanescente de R$ 294.913,96 
(DUZENTOS E NOVENTA E QUATRO MIL NOVECENTOS E TREZE 
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REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS), da medida compensatória 
descrita no Termo de compromisso n° 0004.2015, firmado em 05 de 
Agosto de 2015. O saldo será utilizado na AQUISIÇÃO DE MATERIAIS 
E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA/PERMANENTE DE CONSUMO 
PARA ATENDER A DEMANDA DO IMPLURB, conforme Termo de 
Referência em anexo, e a quantia restante, se houver, será recolhida ao 
Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano - FMDU. As partes 
reconhecem que o valor dessa aquisição não poderá ser superior ao 
valor do objeto deste Termo. 
 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA OBRIGAÇÃO: Esta obrigação origina-se 
do procedimento administrativo nº 2016.00796.00824.0.001579, 
registrada na Decisão CMDU n° 0656/16, registrada na Ata da 34° 
Reunião Ordinária de 31 de Agosto de 2016, no qual é definido o objeto 
da cláusula primeira deste termo reconhecendo expressamente a 
obrigação. 
 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA 
OBRIGAÇÃO: A DEVEDORA confessa e assume integral 
responsabilidade pelo CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO definida na 
CLÁUSULA PRIMEIRA, que será considerada cumprida após a entrega 
total do Objeto deste Termo. 
 

PARAGRAFO PRIMEIRO - A DEVEDORA irá providenciar a aquisição 
dos materiais/equipamentos no prazo máximo de 30 (TRINTA) dias a 
contar da publicação deste termo no Diário Oficial do Município de 
Manaus, prorrogáveis mediante prévia justificativa e acordo entre as 
partes. 
 

PARÁGRAFO SEGUNDO – A DEVEDORA entregará todos os materiais 
e equipamentos, objeto deste Termo, no prazo máximo de 90 (Noventa) 
dias. 
Após a comprovação da entrega de todos os materiais e equipamentos 
constantes no termo de Referência, se não houver saldo, será expedido 
o Termo de Cumprimento da Obrigação. 
 

PARÁGRAFO TERCEIRO - A DEVEDORA não sofrerá qualquer 
penalidade se, em caso fortuito ou de força maior, houver atraso superior 
a 90 (noventa) dias na entrega dos materiais e equipamentos, desde que 
informe e comprove o motivo e, comunique, por escrito, a CREDORA 
sobre a ocorrência, informando prazo previsto para restabelecimento da 
obrigação. 
 

CLÁUSULA QUARTA – DAS PENALIDADES: O presente termo 
importa em confissão irretratável da obrigação de fazer e o atraso no 
cumprimento desta provoca o imediato cancelamento da regularização e 
habite-se de quaisquer projetos ou obras da empresa junto a este 
INSTITUTO, sujeitando-se ainda, às medidas judiciais cabíveis, na forma 
do artigo 247 e seguintes do Código Civil Brasileiro vigente. 
 

CLÁUSULA QUINTA – DISPOSIÇÕES GERAIS: O presente termo 
passa a vigorar a partir da data de sua assinatura, sendo eleito o foro da 
Comarca de Manaus para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do 
mesmo. 
 

E assim, por estarem justos e acordados, firmam o presente instrumento, 
em três vias de igual teor. 
 

Manaus, 25 de Outubro de 2017. 

 

MANAUS PREVIDÊNCIA 

 
 

PORTARIA POR DELEGAÇÃO N.º 030/2018 
 

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 030/2018, que opina pela concessão do benefício de 
aposentadoria por tempo de contribuição à servidora abaixo identificada, 
subscrito pelo Agente Previdenciário da Manaus Previdência, 

 

CONSIDERANDO o Parecer Técnico nº 029/2018 – 
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 2017.11209.15259.0.041053, de 
04.10.2017, 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 NERITA FARIAS MAIA, no cargo de Assistente 
Técnico Fazendário, Nível 21, matrícula 004742-2A, do quadro de 
pessoal da Secretaria Municipal de Finanças, Tecnologia da 
Informação e Controle Interno – SEMEF, com os proventos mensais 
de R$ 9.262,43 (nove mil, duzentos e sessenta e dois reais e quarenta e 
três centavos) discriminados na forma abaixo: 
 

Composição da Remuneração Fundamentação Legal Valor 

Remuneração SEMEF – Lei 
1.955 

Lei nº 1.955, de 29.12.2014. R$ 2.322,43 

VPNI – Inc. Prod. Fazendária Lei nº 1.955, de 29.12.2014. R$ 6.705,00 

Função Gratificada 2 
Incorporada 

Art. 18, da Lei nº 590/01, alterada pela Lei 
nº 630/01. 

R$ 235,00 

Total dos Proventos R$ 9.262,43 

 
GABINETE DO DIRETOR-PRESIDENTE DA MANAUS 

PREVIDÊNCIA, em Manaus, 30 de janeiro de 2018. 

 
 
 
 

FUNDAÇÃO  DE  APOIO  AO 
IDOSO  “DOUTOR THOMAS” 

 
 

PORTARIA Nº. 0011/2018-GC/GP-FDT 
 

A DIRETORA PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DE APOIO 
AO IDOSO “DR. THOMAS” - FDT, no exercício da competência que lhe 
confere o artigo 128, inciso II, da Lei Orgânica do Município de Manaus. 

CONSIDERANDO a necessidade de suprir as demandas 
da Fundação Dr. Thomas, em decorrência da urgência ou outra natureza 
com despesas miúdas e de pronto pagamento. 



 

Manaus, quarta-feira, 31 de janeiro de 2018 
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RESOLVE: 
 

I – AUTORIZAR a liberação de adiantamento em nome do 
servidor Roger Oliveira Loureiro, matrícula nº. 126706-0A, no valor de 
R$ 4.000,00 (Quatro Mil Reais) sendo R$ 3.000,00 (Três Mil Reais) no 
elemento de despesa 339030 – Material de Consumo, e R$ 1.000,00 
(Um Mil Reais) em 339039 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa 
Jurídica, a fim de atender despesas miúdas e de pronto pagamento. 

 

II – DESIGNAR, de acordo com o art. 6º, inciso X do 
Decreto nº 3.206, de 04/11/2015, o servidor Luiz Carlos Souza Amâncio, 
Cargo Técnico em Contabilidade, matrícula nº. 013.233-0B, para atestar 
o recebimento dos bens e serviços relativos ao adiantamento. 

 

III – ESTABELECER, de acordo com a Lei nº. 198, de 21 de 
junho de 1993, regulamentada pelo inciso VII, art. 6º do Decreto nº. 3.206, 
de 04 de novembro de 2015, o prazo de aplicação de 30 (trinta) dias 
corridos, contados da data do recebimento do numerário e o prazo de 15 
(quinze) dias para a prestação de contas de sua aplicação, contados do 
término do prazo previsto no inciso VIII, art. 6, do Decreto acima citado, 
sujeitando-se a tomada de contas, se não fizer nesse prazo. 
 

IV – ORIENTAR ao tomador do adiantamento que a 
prestação de contas deverá ser formalizada mediante a apresentação 
dos seguintes documentos: 
 

1- Cópia do Ato de Concessão do Adiantamento; 
2- Cópia da ordem Bancária ou Cheque Nominal; 
3- Comprovante das despesas realizadas e numeradas seguidamente; 
4- Comprovante do recolhimento de saldo, quando houver. 
 

V- DETERMINAR, que esta Portaria entre em vigor na data 
de sua publicação. 
 

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

Manaus, 30 de janeiro de 2018. 

 
 

 

COMISSÃO  MUNICIPAL  DE  LICITAÇÃO 

 
 

AVISO DE REABERTURA DO PREGÃO ELETRÔNICO 
N° 101/2017-CML/PM PARA REGISTRO DE PREÇO 

 

A COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO, através da 
SUBCOMISSÃO DE SAÚDE, da PREFEITURA DE MANAUS, torna 
público que realizará a reabertura do certame, retomando o 
procedimento licitatório à fase de habilitação, em cumprimento ao 
Mandado de Segurança, com pedido de Liminar, nos autos do processo 
nº 0633449-16.2017.8.04.0001, deferido pelo Dr. Cézar Luiz Bandiera, 
Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal e de Crimes 
Contra a Ordem Tributária, que determina a Revogação da inabilitação 
da empresa COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA, no 
seguinte procedimento licitatório: 
 

PREGÃO ELETRONICO Nº 101/2017 – CML/PM PARA REGISTRO DE 
PREÇOS 
OBJETO: Eventual aquisição de Medicamentos, para atender as 
necessidades dos Estabelecimentos Assistenciais de Saúde da 
Secretaria Municipal de Saúde de Manaus – SEMSA. 
Data da Reabertura: 15.02.2018 às 11h (horário de Brasília). 
 

Maiores Informações: Secretaria Adjunta da Subcomissão 
de Licitação da Saúde, telefone 0xx-92-3642-2178, das 10h às 19h 
(horário de Brasília). 
 

Manaus-AM, 30 de Janeiro de 2018. 

  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


