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Poder Executivo 

 

 

 

LEI Nº 2.298, DE 19 DE MARÇO DE 2018 
 

CRIA e extingue cargos de provimento 
efetivo no quadro de pessoal da Fundação 
de Apoio ao Idoso Doutor Thomas (FDT), 
altera a Lei n. 1.520, de 13 de outubro de 
2010, e dá outras providências. 

 
O PREFEITO DE MANAUS, no uso das atribuições que 

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

 
FAÇO SABER que o Poder Legislativo decretou e eu 

sanciono a seguinte 
 

LEI: 
 

Art. 1.º Ficam criados, no quadro de pessoal da Fundação 
de Apoio ao Idoso Doutor Thomas (FDT), os seguintes cargos de 
provimento efetivo: 

 
I – ANALISTA MUNICIPAL: Área/Médica: Especialidade–

Geriatria; 
 

II – ANALISTA MUNICIPAL: Área/Médica: Especialidade–
Psiquiatria; 

 

III – TÉCNICO MUNICIPAL: Área/Segurança do Trabalho: 
Especialidade–Segurança do Trabalho; 

 

IV – TÉCNICO MUNICIPAL: Área/Operacional: 
Especialidade–Maqueiro. 

 
Parágrafo único.  Os cargos criados nesta Lei terão seus 

quantitativos de vagas, seus requisitos, suas principais atribuições, 
vencimento, gratificação de exercício do cargo, carga horária e área de 
atuação especificados no Anexo Único desta Lei. 

 
Art. 2.º Fica extinto o cargo de Analista Municipal: 

Área/Assistencial-Especialidade: Gerontologia. 
 
Art. 3.º Fica alterado o Anexo Único da Lei n. 1.520, de 13 

de outubro de 2010, que passa a vigorar na forma do Anexo Único desta 
Lei. 

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

 
Manaus, 19 de março de 2018. 

    

ANEXO ÚNICO 
 
ANALISTA MUNICIPAL (NÍVEL SUPERIOR) 
CARGO: ANALISTA MUNICIPAL 
ÁREA: ADMINISTRATIVA 
ESPECIALIDADE: ADMINISTRAÇÃO 
VENCIMENTO: R$ 446,41 (quatrocentos e quarenta e seis reais e 
quarenta e um centavos) 
GRATIFICAÇÃO DE EXERCÍCIO DO CARGO II: 
R$ 3.975,79 (três mil, novecentos e setenta e cinco reais e setenta e 
nove centavos) 
QUANTIDADE DE CARGOS: 1 
CARGA HORÁRIA: 40 HORAS 
REQUISITOS DO CARGO: curso superior completo em Administração, 
comprovado por meio de Diploma expedido por instituição de ensino 
reconhecida pelo Ministério da Educação. Registro no Conselho de Classe. 
Aptidão física e mental para realizar todas as atribuições do cargo. 
ATRIBUIÇÕES: realizar pesquisas, estudos, análise, interpretação, 
planejamento, execução, coordenação e controle de trabalhos nos campos 
da administração, organização e métodos, logística, orçamento e finanças, 
bem como outros campos em que esses se desdobrem ou aos quais 
sejam conexos; elaborar pareceres, relatórios, planos, projetos, laudos, 
assessoria em geral em sua área de atuação; analisar, orientar e 
acompanhar convênios, contratos e acordos; subsidiar a elaboração de 
diretrizes e políticas governamentais; elaborar e analisar fluxogramas, 
organogramas, estudos e propostas de estrutura organizacional; planejar 
programas orçamentários; analisar projetos de desenvolvimento de 
metodologias para acompanhamento de sistemas; planejar, supervisionar 
e coordenar atividades ligadas à administração de recursos humanos, à 
organização do trabalho, ao planejamento, ao suprimento e à contratação 
de serviços; executar outras tarefas correlatas reconhecidas como do 
profissional de Administração. 
 
CARGO: ANALISTA MUNICIPAL 
ÁREA: JURÍDICA 
ESPECIALIDADE: ASSESSORIA JURÍDICA 
VENCIMENTO: R$ 446,41 (quatrocentos e quarenta e seis reais e 
quarenta e um centavos) 
GRATIFICAÇÃO DE EXERCÍCIO DO CARGO II: 
R$ 3.975,79 (três mil, novecentos e setenta e cinco reais e setenta e 
nove centavos) 
QUANTIDADE DE CARGOS: 4 
CARGA HORÁRIA: 20H 
REQUISITOS DO CARGO: curso superior completo em Direito, 
comprovado por meio de Diploma expedido por instituição de ensino 
reconhecida pelo Ministério da Educação. Registro na Ordem dos 
Advogados do Brasil. Aptidão física e mental para realizar todas as 
atribuições do cargo. 
ATRIBUIÇÕES: planejar, coordenar, controlar, avaliar e executar 
atividades referentes a atividades técnico-jurídicas, estudos e análises 
de dados relativos à área; representar a Fundação de Apoio ao Idoso 
Doutor Thomas judicialmente e administrativamente perante os tribunais 
e órgãos dos Poderes Judiciário, Executivo e Legislativo; acompanhar o 
andamento de processos; cumprir e fazer cumprir prazos legais; prestar 
orientação técnico-jurídica sempre que se fizer necessário à 
administração, aos idosos e seus familiares; executar atividades de 
coordenação, gerenciamento e assessoramento relacionadas a políticas, 
pesquisas, estudos e projetos na área de competência do órgão; analisar 
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previamente os documentos/ processos administrativos de 
institucionalização e desligamento; realizar visitas domiciliares; proceder 
a entrevistas individuais com clientes e famílias; realizar vistorias, 
perícias técnicas, laudos periciais, informações e pareceres sobre 
institucionalizações; desenvolver ações educativas; desenvolver 
atividades conjuntas com a equipe multiprofissional necessárias ao 
maior rendimento e qualidade do atendimento prestado ao cliente; 
executar outras tarefas correlatas, reconhecidas como do profissional 
Bacharel em Direito. 
 
CARGO: ANALISTA MUNICIPAL 
ÁREA: ASSISTENCIAL 
ESPECIALIDADE: ASSISTÊNCIA SOCIAL 
VENCIMENTO: R$ 446,41 (quatrocentos e quarenta e seis reais e 
quarenta e um centavos) 
GRATIFICAÇÃO DE EXERCÍCIO DO CARGO II: 
R$ 3.975,79 (três mil, novecentos e setenta e cinco reais e setenta e 
nove centavos) 
QUANTIDADE DE CARGOS: 18 
CARGA HORÁRIA: 30 HORAS 
REQUISITOS DO CARGO: curso superior completo em Serviço Social, 
comprovado por meio de Diploma expedido por instituição de ensino 
reconhecida pelo Ministério da Educação. Registro no Conselho de Classe. 
Aptidão física e mental para realizar todas as atribuições do cargo. 
ATRIBUIÇÕES: elaborar, coordenar e executar programa de trabalho, 
de acordo com as diretrizes do serviço; estabelecer e realizar o 
diagnóstico social e o consequente trabalho de intervenção com a 
clientela atendida; proceder a entrevistas individuais com clientes e 
famílias; coordenar ou participar de atividades grupais com clientes e/ou 
familiares; realizar vistorias, perícias técnicas, laudos periciais, 
informações e pareceres sobre institucionalizações; interpretar e orientar 
clientes e/ou famílias quanto aos recursos institucionais internos e 
externos; requerer, organizar e administrar benefícios e outros serviços 
sociais; viabilizar atendimento médico e jurídico; coordenar e realizar 
visitas domiciliares e hospitalares; desenvolver ações educativas que 
possam interferir no processo de saúde-doença; desenvolver atividades 
conjuntas com a equipe multiprofissional necessárias ao maior 
rendimento e qualidade do atendimento prestado ao cliente; participar de 
programas de treinamento, desenvolvimento e ensino de pessoal interno 
e externo; participar dos diferentes programas institucionais que visem à 
maior produtividade com melhoria da qualidade do trabalho e 
atendimento prestado; mobilizar, realizar entendimentos e visitas a 
recursos comunitários; participar de reuniões técnico-operacionais do 
Serviço Social; participar de reuniões multiprofissionais institucionais; 
participar de comissões multiprofissionais da instituição; elaborar 
pesquisas, artigos, relatórios sociais e outras documentações técnicas, 
científicas e/ou administrativas; planejar e desenvolver treinamentos, 
palestras e outros eventos, sobre sua especialização; executar outras 
tarefas correlatas, reconhecidas como do profissional de Serviço Social. 
 

CARGO: ANALISTA MUNICIPAL 
ÁREA: ADMINISTRATIVA 
ESPECIALIDADE: CONTABILIDADE 
VENCIMENTO: R$ 446,41 (quatrocentos e quarenta e seis reais e 
quarenta e um centavos) 
GRATIFICAÇÃO DE EXERCÍCIO DO CARGO II: 
R$ 3.975,79 (três mil,  novecentos e setenta e cinco reais e setenta e 
nove centavos) 
QUANTIDADE DE CARGOS: 1 
CARGA HORÁRIA: 40 HORAS 
REQUISITOS DO CARGO: curso superior completo em Ciências 
Contábeis, comprovado por meio de Diploma expedido por instituição de 
ensino reconhecida pelo Ministério da Educação. Registro no Conselho 
de Classe. Aptidão física e mental para realizar todas as atribuições do 
cargo. 
ATRIBUIÇÕES: gerenciar, coordenar e executar atividades 
orçamentárias, financeiras, contábeis, patrimoniais e de custo; prestar 
apoio às áreas de planejamento e de tomada de decisão sobre recursos 
físicos e financeiros; realizar auditoria contábil e financeira; elaborar 
normas, relatórios e emitir pareceres em sua área de atuação; interpretar 
e aplicar a legislação econômico-fiscal, tributária e financeira; coordenar 
e executar atividades referentes à elaboração, à revisão e ao 
acompanhamento de programação orçamentária e financeira anual e 
plurianual; acompanhar a gestão de recursos públicos; executar outras 
tarefas correlatas, reconhecidas como do profissional de Ciências 
Contábeis. 

CARGO: ANALISTA MUNICIPAL 
ÁREA: ASSISTENCIAL 
ESPECIALIDADE: ENFERMAGEM 
VENCIMENTO: R$ 446,41 (quatrocentos e quarenta e seis reais e 
quarenta e um centavos) 
GRATIFICAÇÃO DE EXERCÍCIO DO CARGO II: 
R$ 3.975,79 (três mil, novecentos e setenta e cinco reais e setenta e 
nove centavos) 
QUANTIDADE DE CARGOS: 25 
CARGA HORÁRIA: 30 HORAS 
REQUISITOS DO CARGO: curso superior completo em Enfermagem, 
comprovado por meio de Diploma expedido por instituição de ensino 
reconhecida pelo Ministério da Educação. Registro no Conselho de 
Classe. 
ATRIBUIÇÕES: planejar, organizar e executar atividades de 
enfermagem, empregando processo de rotina e/ou específicos; 
diagnosticar as necessidades de enfermagem; elaborar plano de 
assistência a ser prestada pela equipe de enfermagem, em serviço de 
proteção, recuperação, preservação e reabilitação da saúde; 
acompanhar e prestar assistência aos pacientes; realizar consultas e 
procedimentos de maior complexidade; prescrever ações; prescrever 
medicamentos estabelecidos em programas de saúde pública e em 
rotina aprovada pela Portaria n. 2.488/2011, do Ministério da Saúde; 
supervisionar atividades da equipe de auxiliares de enfermagem; 
elaborar escalas de serviço e distribuir atividades da equipe nas vinte 
e quatro horas; fazer notificação de doenças infectocontagiosas e 
acompanhar o tratamento; orientar sobre questões de primeiros 
socorros e emergências médicas; elaborar e manter atualizado o 
manual de normas e rotinas no atendimento de enfermagem; conferir 
registros de ocorrências e elaborar relatórios das atividades 
desenvolvidas; participar na previsão e controle de material específico; 
realizar supervisão e avaliação do pessoal de enfermagem; 
desenvolver ações educativas que possam interferir no processo de 
saúde-doença; organizar prontuários com registros das observações, 
tratamentos executados e ocorrências verificadas em relação ao 
paciente; participar da prevenção, do controle sistemático da infecção 
hospitalar e de doenças transmissíveis em geral; atuar quando da 
ocorrência do óbito, executando e orientando os procedimentos 
necessários, bem como prestando apoio aos familiares; realizar 
vistorias, perícias técnicas, laudos periciais, informações e pareceres 
sobre institucionalizações; realizar visita domiciliar e hospitalar; 
participar de reuniões multiprofissionais institucionais; verificar o 
funcionamento de aparelhos utilizados na área de enfermagem, 
solicitando reparos e/ou substituições; elaborar pesquisas, artigos, 
relatórios e outras documentações técnicas, científicas e/ou 
administrativas; planejar e desenvolver treinamentos, palestras e 
outros eventos sobre sua especialização; executar outras tarefas 
correlatas, reconhecidas como do profissional de Enfermagem. 

 
CARGO: ANALISTA MUNICIPAL 
ÁREA: ASSISTENCIAL 
ESPECIALIDADE: FARMÁCIA 
VENCIMENTO: R$ 446,41 (quatrocentos e quarenta e seis reais e 
quarenta e um centavos) 
GRATIFICAÇÃO DE EXERCÍCIO DO CARGO II: 
R$ 3.975,79 (três mil, novecentos e setenta e cinco reais e setenta e 
nove centavos) 
QUANTIDADE DE CARGOS: 2 
CARGA HORÁRIA: 30 HORAS 
REQUISITOS DO CARGO: curso superior completo em Farmácia, 
comprovado por meio de Diploma expedido por instituição de ensino 
reconhecida pelo Ministério da Educação. Registro no Conselho de 
Classe. Aptidão física e mental para realizar todas as atribuições do 
cargo. 
ATRIBUIÇÕES: realizar trabalhos relativos à solução de problemas 
dentro de sua área de atuação (medicamentos, alimentos e análises 
clínicas), a partir de conhecimentos básicos; preparar, manipular e 
condicionar insumos farmacêuticos e/ou para uso no diagnóstico 
laboratorial em geral; analisar produtos farmacêuticos utilizando métodos 
químicos adequados; realizar análises e exames laboratoriais nas 
diferentes áreas de atuação do farmacêutico; supervisionar e controlar o 
estoque, distribuição e consumo de drogas e medicamentos, de acordo 
com a legislação vigente; verificar as prescrições médicas, avaliando as 
possíveis interações, medicamentos e/ou efeitos colaterais das drogas 
prescritas; elaborar laudos técnicos e realizar perícias técnico-legais 
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relacionadas a atividades que envolvam alimentos e medicamentos; 
planejar e desenvolver treinamentos, palestras e outros eventos sobre 
sua especialização; orientar pessoal técnico e estagiários na rotina 
laboratorial; executar ou promover, conforme o caso, atividades de 
manutenção preventiva e corretiva, necessárias à conservação de 
equipamentos, instrumentos e outros materiais da área de atuação; 
executar tratamento e descarte dos resíduos de materiais provenientes 
do seu local de trabalho; executar outras tarefas correlatas, 
reconhecidas como do profissional de Farmácia. 

 
CARGO: ANALISTA MUNICIPAL 
ÁREA: ASSISTENCIAL 
ESPECIALIDADE: FISIOTERAPIA 
VENCIMENTO: R$ 446,41 (quatrocentos e quarenta e seis reais e 
quarenta e um centavos) 
GRATIFICAÇÃO DE EXERCÍCIO DO CARGO II: 
R$ 3.975,79 (três mil, novecentos e setenta e cinco reais e setenta e 
nove centavos) 
QUANTIDADE DE CARGOS: 13 
CARGA HORÁRIA: 30 HORAS 
REQUISITOS DO CARGO: curso superior completo em Fisioterapia, 
comprovado por meio de Diploma expedido por instituição de ensino 
reconhecida pelo Ministério da Educação. Registro no Conselho de 
Classe. Aptidão física e mental para realizar todas as atribuições do 
cargo. 
ATRIBUIÇÕES: planejar, coordenar, orientar e executar atividades 
fisioterapêuticas, elaborando diagnóstico e indicando recursos 
adequados para cada caso; elaborar o diagnóstico, planejar e executar 
os tratamentos fisioterapêuticos; operar aparelhos e equipamentos 
fisioterapêuticos; orientar os pacientes a utilizar as órteses e outros 
aparelhos mecânicos, bem como a praticar exercícios adequados que 
permitam melhorar ou diminuir as deficiências físicas, orientando e 
acompanhando o seu desenvolvimento; reavaliar sistematicamente o 
paciente para fins de reajuste ou alterações nas condutas 
fisioterapêuticas empregadas; executar trabalhos específicos em 
cooperação com outros profissionais, emitindo pareceres para realizar 
levantamentos, identificar problemas, estudar soluções, elaborar 
programas, projetos e desenvolver pesquisas; planejar e desenvolver 
treinamentos, palestras e outros eventos sobre sua especialização; 
realizar vistorias, perícias técnicas, laudos periciais, informações e 
pareceres sobre institucionalizações; participar de equipes 
multiprofissionais; realizar visita domiciliar e hospitalar; executar outras 
tarefas correlatas, reconhecidas como do profissional de Fisioterapia. 

 
CARGO: ANALISTA MUNICIPAL 
ÁREA: ASSISTENCIAL 
ESPECIALIDADE: FONOAUDIOLOGIA 
VENCIMENTO: R$ 446,41 (quatrocentos e quarenta e seis reais e 
quarenta e um centavos) 
GRATIFICAÇÃO DE EXERCÍCIO DO CARGO II: 
R$ 3.975,79 (três mil, novecentos e setenta e cinco reais e setenta e 
nove centavos) 
QUANTIDADE DE CARGOS: 2 
CARGA HORÁRIA: 30 HORAS 
REQUISITOS DO CARGO: curso superior completo em Fonoaudiologia, 
comprovado por meio de Diploma expedido por instituição de ensino 
reconhecida pelo Ministério da Educação. Registro no Conselho de 
Classe. Aptidão física e mental para realizar todas as atribuições do 
cargo. 
ATRIBUIÇÕES: planejar, coordenar, orientar e executar atividades de 
fonoaudiologia, elaborando diagnóstico e indicando recursos adequados 
para cada caso; elaborar o diagnóstico, planejar e executar os 
tratamentos; operar aparelhos e equipamentos; orientar os pacientes a 
utilizar e a praticar exercícios adequados que permitam melhorar ou 
diminuir as deficiências, orientando e acompanhando o seu 
desenvolvimento; reavaliar sistematicamente o paciente para fins de 
reajuste ou alterações, condutas empregadas; executar trabalhos 
específicos em cooperação com outros profissionais, emitindo pareceres 
para realizar levantamentos, identificar problemas, estudar soluções, 
elaborar programas, projetos e desenvolver pesquisas; planejar e 
desenvolver treinamentos, palestras e outros eventos sobre sua 
especialização; realizar vistorias, perícias técnicas, laudos periciais, 
informações e pareceres sobre institucionalizações; participar de equipes 
multiprofissionais; realizar visita domiciliar e hospitalar; executar outras 
tarefas correlatas, reconhecidas como do profissional de Fonoaudiologia. 

CARGO: ANALISTA MUNICIPAL 
ÁREA: MÉDICA 
ESPECIALIDADE: CARDIOLOGIA 
VENCIMENTO: R$ 446,41 (quatrocentos e quarenta e seis reais e 
quarenta e um centavos) 
GRATIFICAÇÃO DE EXERCÍCIO DO CARGO I: 
R$ 5.323,49 (cinco mil, trezentos e vinte e três reais e quarenta e nove 
centavos) 
QUANTIDADE DE CARGOS: 1 
CARGA HORÁRIA: 20 HORAS 
REQUISITOS DO CARGO: curso superior completo em Medicina, com 
residência médica em Cardiologia Clínica, comprovado por meio de 
Diploma expedido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério 
da Educação. Registro no Conselho de Classe. Aptidão física e mental 
para realizar todas as atribuições do cargo. 
ATRIBUIÇÕES: executar atribuições compatíveis com a natureza do 
cargo e a especialidade médica; participar do processo de programação 
e planejamento das ações e da organização do processo de trabalho; 
prestar assistência integral aos indivíduos sob sua responsabilidade; 
oportunizar os contatos com indivíduos sadios ou doentes, visando a 
abordar os aspectos preventivos e de educação sanitária; executar 
ações básicas de vigilância epidemiológica e sanitária; planejar e 
desenvolver treinamentos, palestras e outros eventos sobre sua 
especialização; realizar vistorias, perícias técnicas, laudos periciais, 
informações e pareceres sobre institucionalizações; participar de equipes 
multiprofissionais; realizar visita domiciliar e hospitalar; executar outras 
tarefas correlatas, reconhecidas como do profissional de Medicina. 
 

CARGO: ANALISTA MUNICIPAL 
ÁREA: MÉDICA 
ESPECIALIDADE: CLÍNICA GERAL 
VENCIMENTO: R$ 446,41 (quatrocentos e quarenta e seis reais e 
quarenta e um centavos) 
GRATIFICAÇÃO DE EXERCÍCIO DO CARGO I: 
R$ 5.323,49 (cinco mil, trezentos e vinte e três reais e quarenta e nove 
centavos) 
QUANTIDADE DE CARGOS: 2 
CARGA HORÁRIA: 20 HORAS 
REQUISITOS DO CARGO: curso superior completo em Medicina, 
comprovado por meio de Diploma expedido por instituição de ensino 
reconhecida pelo Ministério da Educação. Registro no Conselho de Classe. 
Aptidão física e mental para realizar todas as atribuições do cargo. 
ATRIBUIÇÕES: executar atribuições compatíveis com a natureza do 
cargo e a especialidade médica; participar do processo de programação 
e planejamento das ações e da organização do processo de trabalho; 
prestar assistência integral aos indivíduos sob sua responsabilidade; 
oportunizar os contatos com indivíduos sadios ou doentes, visando a 
abordar os aspectos preventivos e de educação sanitária; executar 
ações básicas de vigilância epidemiológica e sanitária; planejar e 
desenvolver treinamentos, palestras e outros eventos sobre sua 
especialização; realizar vistorias, perícias técnicas, laudos periciais, 
informações e pareceres sobre institucionalizações; participar de equipes 
multiprofissionais; realizar visita domiciliar e hospitalar; executar outras 
tarefas correlatas, reconhecidas como do profissional de Medicina. 
 

CARGO: ANALISTA MUNICIPAL 
ÁREA: MÉDICA 
ESPECIALIDADE: DERMATOLOGIA 
VENCIMENTO: R$ 446,41 (quatrocentos e quarenta e seis reais e 
quarenta e um centavos) 
GRATIFICAÇÃO DE EXERCÍCIO DO CARGO I: 
R$ 5.323,49 (cinco mil, trezentos e vinte e três reais e quarenta e nove 
centavos) 
QUANTIDADE DE CARGOS: 2 
CARGA HORÁRIA: 20 HORAS 
REQUISITOS DO CARGO: curso superior completo em Medicina, com 
residência médica em Dermatologia Clínica, comprovado por meio de 
Diploma expedido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério 
da Educação. Registro no Conselho de Classe. Aptidão física e mental 
para realizar todas as atribuições do cargo. 
ATRIBUIÇÕES: executar atribuições compatíveis com a natureza do 
cargo e a especialidade médica; participar do processo de programação 
e planejamento das ações e da organização do processo de trabalho; 
prestar assistência integral aos indivíduos sob sua responsabilidade; 
oportunizar os contatos com indivíduos sadios ou doentes, visando a 
abordar os aspectos preventivos e de educação sanitária; executar 
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ações básicas de vigilância epidemiológica e sanitária; planejar e 
desenvolver treinamentos, palestras e outros eventos sobre  
sua especialização; realizar vistorias, perícias técnicas, laudos  
periciais, informações e pareceres sobre institucionalizações; participar 
de equipes multiprofissionais; realizar visita domiciliar e hospitalar; 
executar outras tarefas correlatas, reconhecidas como do profissional de 
Medicina. 
 

CARGO: ANALISTA MUNICIPAL 
ÁREA: MÉDICA 
ESPECIALIDADE: GERIATRIA 
VENCIMENTO: R$ 446,41 (quatrocentos e quarenta e seis reais e 
quarenta e um centavos) 
GRATIFICAÇÃO DE EXERCÍCIO DO CARGO I: 
R$ 5.323,49 (cinco mil, trezentos e vinte e três reais e quarenta e nove 
centavos) 
QUANTIDADE DE CARGOS: 1 
CARGA HORÁRIA: 20 HORAS 
REQUISITOS DO CARGO: curso superior completo em Medicina, com 
residência médica em Geriatria, comprovado por meio de Diploma 
expedido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da 
Educação. Registro no Conselho de Classe. Aptidão física e mental para 
realizar todas as atribuições do cargo. 
ATRIBUIÇÕES: Clinicar e medicar pacientes dentro de sua 
especialidade, acompanhando alterações decorrentes de doenças nessa 
fase da vida e monitorando as mudanças anatômicas, funcionais e 
psicológicas próprias do processo natural de envelhecimento; planejar e 
organizar qualificação, capacitação e treinamento dos técnicos e demais 
servidores lotados na FDT; atuar em conjunto com equipe 
multidisciplinar na avaliação de tratamentos adequados e daqueles que 
trazem riscos e/ou interações indesejadas; participar das reuniões 
familiares do Padi realizadas nas dependências da FDT, caso 
previamente solicitado, com o intuito de orientar a família no trato correto 
do idoso; executar outras tarefas da mesma natureza ou de nível de 
complexidade associadas ao seu cargo, abrangendo os aspectos 
biológicos e fisiológicos do envelhecimento. 
 
CARGO: ANALISTA MUNICIPAL 
ÁREA: MÉDICA 
ESPECIALIDADE: PSIQUIATRIA 
VENCIMENTO: R$ 446,41 (quatrocentos e quarenta e seis reais e 
quarenta e um centavos) 
GRATIFICAÇÃO DE EXERCÍCIO DO CARGO I: 
R$ 5.323,49 (cinco mil, trezentos e vinte e três reais e quarenta e nove 
centavos) 
QUANTIDADE DE CARGOS: 1 
CARGA HORÁRIA: 20 HORAS 
REQUISITOS DO CARGO: curso superior completo em Medicina, com 
residência médica em Psiquiatria, comprovado por meio de Diploma 
expedido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da 
Educação. Registro no Conselho de Classe. Aptidão física e mental para 
realizar todas as atribuições do cargo. 
ATRIBUIÇÕES: Realizar consultas individuais, atendimentos em grupos 
com pacientes e familiares; participar das reuniões familiares do Padi 
realizadas nas dependências da FDT, caso previamente solicitado, com 
o intuito de orientar a família no trato correto do idoso com distúrbios 
psíquicos e com dependência química; diagnosticar e tratar os idosos de 
qualquer forma assistidos pela FDT e institucionalizados, prescrevendo 
produtos farmacológicos e terapias especializadas, bem como 
suspendê-lo quando necessário; atuar em conjunto com equipe 
multidisciplinar na avaliação de tratamentos adequados e daqueles que 
trazem riscos e/ou interações indesejadas; determinar intervenções para 
usuários dos serviços encaminhados para o tratamento correto no SUS; 
executar outras tarefas de mesma natureza ou nível de complexidade 
associadas à sua especialidade e ambiente funcional. 
 
CARGO: ANALISTA MUNICIPAL 
ÁREA: ASSISTENCIAL 
ESPECIALIDADE: NUTRIÇÃO E DIETÉTICA 
VENCIMENTO: R$ 446,41 (quatrocentos e quarenta e seis reais e 
quarenta e um centavos) 
GRATIFICAÇÃO DE EXERCÍCIO DO CARGO II: 
R$ 3.975,79 (três mil, novecentos e setenta e cinco reais e setenta e 
nove centavos) 
QUANTIDADE DE CARGOS: 3 
CARGA HORÁRIA: 30 HORAS 

REQUISITOS DO CARGO: curso superior completo em Nutrição, 
comprovado por meio de Diploma expedido por instituição de ensino 
reconhecida pelo Ministério da Educação. Registro no Conselho de 
Classe. Aptidão física e mental para realizar todas as atribuições do 
cargo. 
ATRIBUIÇÕES: planejar, orientar e supervisionar a execução das 
atividades relacionadas à área de alimentação e nutrição sob sua 
responsabilidade; planejar e elaborar os cardápios de acordo com as 
necessidades de sua clientela; orientar o trabalho do pessoal auxiliar, 
supervisionando o preparo, distribuição das refeições, recebimento dos 
gêneros alimentícios, sua armazenagem e distribuição; orientar e 
supervisionar os serviços nas áreas de cocção dos gêneros alimentícios, 
de acordo com o cardápio do dia; planejar e racionar a quantidade de 
gêneros alimentícios necessários, de acordo com o cardápio 
preestabelecido; estimar custo mensal das refeições, por meio de fichas 
de controle diário (saída de alimentos da despensa), cotação de preços 
e número de refeições servidas; elaborar periodicamente tabelas e 
quadros demonstrativos do consumo de gêneros alimentícios; elaborar 
escalas mensais de trabalho, prevendo a disponibilidade de recursos 
humanos no mês, para atendimento da demanda de consumo prevista; 
programar e desenvolver o treinamento do serviço do pessoal da área de 
nutrição, objetivando racionalizar e melhorar o padrão técnico dos 
serviços; orientar a compra de gêneros alimentícios, alimentos semi–
preparados, assim como a aquisição de equipamentos, maquinários e 
materiais específicos; controlar a qualidade e a quantidade de gêneros 
alimentícios recebidos; zelar pela ordem e manutenção de boas 
condições higiênicas do local e instalações relacionadas com o serviço 
de alimentação, orientando e supervisionando o pessoal auxiliar, 
providenciando recursos adequados, para assegurar a confecção de 
alimentação sadia; planejar e desenvolver treinamentos, palestras e 
outros eventos sobre sua especialização; participar de equipes 
multiprofissionais; proceder à avaliação nutricional dos pacientes, 
fazendo as observações necessárias no prontuário; proceder à 
prescrição dietoterápica, quando lhe for solicitado; proceder à 
adequação dietética, de acordo com a prescrição médica; proceder à 
assistência aos pacientes de ambulatório, fornecendo dietas específicas 
a cada caso; participar de visitas multiprofissinais aos pacientes; instruir 
os pacientes, quando necessário, na observância da dieta; executar 
outras tarefas correlatas conforme necessidade ou a critério de seu 
superior. 
 
CARGO: ANALISTA MUNICIPAL 
ÁREA: ASSISTENCIAL 
ESPECIALIDADE: ORIENTAÇÃO ARTÍSTICA 
VENCIMENTO: R$ 446,41 (quatrocentos e quarenta e seis reais e 
quarenta e um centavos) 
GRATIFICAÇÃO DE EXERCÍCIO DO CARGO II: 
R$ 3.975,79 (três mil, novecentos e setenta e cinco reais e setenta e 
nove centavos) 
QUANTIDADE DE CARGOS: 2 
CARGA HORÁRIA: 30 HORAS 
 

REQUISITOS DO CARGO: curso superior completo em Educação 
Artística (bacharelado), comprovado por meio de Diploma expedido por 
instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação. Registro 
no Conselho de Classe. Aptidão física e mental para realizar todas as 
atribuições do cargo. 
ATRIBUIÇÕES: coordenar, planejar, programar, supervisionar, 
dinamizar, dirigir, organizar, avaliar e executar trabalhos para pessoa 
idosa, programas, planos e projetos, bem como prestar assessoria, 
realizar treinamentos especializados, participar de equipes 
multidisciplinares e interdisciplinares e elaborar informes  
técnicos, científicos e pedagógicos, todos nas áreas de atividades de 
artes e cultura; participar da organização de eventos socioculturais; 
executar outras tarefas correlatas reconhecidas como do profissional de 
Artes. 
 

CARGO: ANALISTA MUNICIPAL 
ÁREA: ASSISTENCIAL 
ESPECIALIDADE: ORIENTAÇÃO CULTURAL 
VENCIMENTO: R$ 446,41 (quatrocentos e quarenta e seis reais e 
quarenta e um centavos) 
GRATIFICAÇÃO DE EXERCÍCIO DO CARGO II: 
R$ 3.975,79 (três mil, novecentos e setenta e cinco reais e setenta e 
nove centavos) 
QUANTIDADE DE CARGOS: 3 



 

Manaus, segunda-feira, 19 de março de 2018 
 
 
 

 
 

DOM | Edição 4326 | Página 5 
 

CARGA HORÁRIA: 30 HORAS 
REQUISITOS DO CARGO: curso superior completo em Dança 
(licenciatura), comprovado por meio de Diploma expedido por instituição 
de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação. Registro no 
Conselho de Classe. Aptidão física e mental para realizar todas as 
atribuições do cargo. 
ATRIBUIÇÕES: coordenar, planejar, programar, supervisionar, dinamizar, 
dirigir, organizar, avaliar e executar trabalhos para pessoa idosa, 
programas, planos e projetos, bem como prestar assessoria, realizar 
treinamentos especializados, participar de equipes multidisciplinares e 
interdisciplinares e elaborar informes técnicos, científicos e pedagógicos, 
todos nas áreas de atividades de dança e atividades cênicas, 
principalmente dança terapêutica, dança de salão e coreográfica; participar 
e organizar apresentações de dança e teatro; executar outras tarefas 
correlatas reconhecidas como do profissional de Dança. 
 
CARGO: ANALISTA MUNICIPAL 
ÁREA: ASSISTENCIAL 
ESPECIALIDADE: ORIENTAÇÃO DESPORTIVA 
VENCIMENTO: R$ 446,41 (quatrocentos e quarenta e seis reais e 
quarenta e um centavos) 
GRATIFICAÇÃO DE EXERCÍCIO DO CARGO II: 
R$ 3.975,79 (três mil, novecentos e setenta e cinco reais e setenta e 
nove centavos) 
QUANTIDADE DE CARGOS: 12 
CARGA HORÁRIA: 30 HORAS 
REQUISITOS DO CARGO: curso superior completo em Educação 
Física, comprovado por meio de Diploma expedido por instituição de 
ensino reconhecida pelo Ministério da Educação. Pós-graduação 
(especialização) em Gerontologia. Registro no Conselho de Classe. 
Aptidão física e mental para realizar todas as atribuições do cargo. 
ATRIBUIÇÕES: coordenar, planejar, programar, supervisionar, 
dinamizar, dirigir, organizar, avaliar e executar trabalhos de solo ou 
aquáticos, programas, planos e projetos, bem como prestar assessoria, 
realizar treinamentos especializados para pessoa idosa; participar de 
equipes multidisciplinares e interdisciplinares e elaborar informes 
técnicos, científicos e pedagógicos, todos nas áreas de atividades físicas 
e do desporto; participar da organização de eventos sociodesportivos; 
participar das atividades administrativas, de controle e de apoio referente 
a sua área de atuação; exercício de outras atividades reconhecidas 
como do profissional de Educação Física. 
 

CARGO: ANALISTA MUNICIPAL 
ÁREA: ASSISTENCIAL 
ESPECIALIDADE: ORIENTAÇÃO MUSICAL 
VENCIMENTO: R$ 446,41 (quatrocentos e quarenta e seis reais e 
quarenta e um centavos) 
GRATIFICAÇÃO DE EXERCÍCIO DO CARGO II: 
R$ 3.975,79 (três mil, novecentos e setenta e cinco reais e setenta e 
nove centavos) 
QUANTIDADE DE CARGOS: 4 
CARGA HORÁRIA: 30 HORAS 
REQUISITOS DO CARGO: curso superior completo em Música 
(licenciatura), comprovado por meio de Diploma expedido por instituição 
de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação. Registro no 
Conselho de Classe. Aptidão física e mental para realizar todas as 
atribuições do cargo. 
ATRIBUIÇÕES: coordenar, planejar, programar, supervisionar, dinamizar, 
dirigir, organizar, avaliar e executar trabalhos, programas, planos e 
projetos, bem como prestar assessoria, realizar treinamentos 
especializados para pessoa idosa, participar de equipes multidisciplinares e 
interdisciplinares e elaborar informes técnicos, científicos e pedagógicos, 
todos nas áreas de atividades de música; orientar coral e seresta; realizar 
apresentações; participar da organização de eventos socioculturais; 
participar das atividades administrativas, de controle e de apoio referente a 
sua área de atuação; exercício de outras atividades reconhecidas como do 
profissional de Música. 
 

CARGO: ANALISTA MUNICIPAL 
ÁREA: ASSISTENCIAL 
ESPECIALIDADE: PSICOLOGIA 
VENCIMENTO: R$ 446,41 (quatrocentos e quarenta e seis reais e 
quarenta e um centavos) 
GRATIFICAÇÃO DE EXERCÍCIO DO CARGO II: 
R$ 3.975,79 (três mil, novecentos e setenta e cinco reais e setenta e 
nove centavos) 

QUANTIDADE DE CARGOS: 6 
CARGA HORÁRIA: 30 HORAS 
REQUISITOS DO CARGO: curso superior completo com formação em 
Psicologia, comprovado por meio de Diploma expedido por instituição de 
ensino reconhecida pelo Ministério da Educação. Registro no Conselho 
de Classe. Aptidão física e mental para realizar todas as atribuições do 
cargo. 
ATRIBUIÇÕES: estudar, pesquisar e avaliar o desenvolvimento 
emocional, os processos mentais e sociais dos indivíduos, com a 
finalidade de análise, tratamento, orientação e educação; diagnosticar e 
avaliar distúrbios emocionais e mentais e de adaptação social, 
elucidando conflitos e questões, acompanhando o idoso durante o 
processo de tratamento ou cura; investigar os fatores inconscientes do 
comportamento individual e grupal; desenvolver atividades de psicologia 
clínica e organizacional; realizar atendimento psicológico de forma 
individual e em grupo, considerando as características de cada um; 
realizar levantamento, análise, aplicação e conclusão de testes 
psicológicos; elaborar documentos técnicos para fins de perfil 
psicológico; estabelecer tratamento psicológico considerando o 
diagnóstico individual; executar ações de saúde mental, observando as 
características; atuar na prevenção e tratamento dos transtornos 
psíquicos, utilizando-se de métodos adequados, respeitando o código de 
ética profissional; desenvolver ações educativas que possam interferir no 
processo de saúde-doença; planejar e desenvolver treinamentos, 
palestras e outros eventos sobre sua especialização; realizar vistorias, 
perícias técnicas, laudos periciais, informações e pareceres sobre 
institucionalizações; participar de equipes multiprofissionais; realizar 
visita domiciliar e hospitalar; executar outras tarefas correlatas, 
reconhecidas como do profissional de Psicologia. 

 
CARGO: ANALISTA MUNICIPAL 
ÁREA: ADMINISTRATIVA 
ESPECIALIDADE: REDE DE COMPUTADORES 
VENCIMENTO: R$ 446,41 (quatrocentos e quarenta e seis reais e 
quarenta e um centavos) 
GRATIFICAÇÃO DE EXERCÍCIO DO CARGO II: 
R$ 3.975,79 (três mil, novecentos e setenta e cinco reais e setenta e 
nove centavos) 
QUANTIDADE DE CARGOS: 2 
CARGA HORÁRIA: 40 HORAS 
REQUISITOS DO CARGO: curso superior completo em Ciências da 
Computação, Engenharia de Computação, Análise de Sistemas e em 
outras áreas de Informática, comprovado por meio de Diploma expedido 
por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação. 
Registro no Conselho de Classe. Aptidão física e mental para realizar 
todas as atribuições do cargo. 
ATRIBUIÇÕES: implementar, configurar e prestar suporte e 
manutenção em servidores e redes de computadores locais de longa 
distância e internet; implantar normas de segurança nos sistemas 
informatizados instalados; elaborar e aplicar treinamentos técnicos aos 
usuários; administrar redes locais, controlando desempenho dos 
recursos de hardware e software, procedendo à instalação e 
configuração de sistemas servidores; manter a segurança da rede 
para impedir a intromissão de hackers; possuir o domínio de sistemas 
operacionais, protocolos de rede, instalação de redes de cabos e de 
placas de rede em computadores; atuar em configuração de routers, 
access points e gateways; noções de VPNs, noções de 
gerenciamento e controle de Chamados Flexibilidade; executar outras 
tarefas correlatas. 

 
CARGO: ANALISTA MUNICIPAL 
ÁREA: ASSISTENCIAL 
ESPECIALIDADE: TERAPIA OCUPACIONAL 
VENCIMENTO: R$ 446,41 (quatrocentos e quarenta e seis reais e 
quarenta e um centavos) 
GRATIFICAÇÃO DE EXERCÍCIO DO CARGO II: 
R$ 3.975,79 (três mil, novecentos e setenta e cinco reais e setenta e 
nove centavos) 
QUANTIDADE DE CARGOS: 2 
CARGA HORÁRIA: 30 HORAS 
REQUISITOS DO CARGO: curso superior completo em Terapia 
Ocupacional, comprovado por meio de Diploma expedido por instituição 
de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação. Registro no 
Conselho de Classe. Aptidão física e mental para realizar todas as 
atribuições do cargo. 



 

Manaus, segunda-feira, 19 de março de 2018 
 
 
 

 
 

DOM | Edição 4326 | Página 6 
 

ATRIBUIÇÕES: planejar, coordenar, orientar e executar atividades de 
terapia ocupacional; desenvolver o programa de Terapia Ocupacional 
com objetivo de prevenir, tratar ou minimizar deficiências físicas 
transitórias ou definitivas; elaborar e desenvolver programas de 
atendimentos que propiciem o desempenho funcional e independência 
pessoal; elaborar, confeccionar e/ou indicar órteses; elaborar, 
confeccionar e/ou indicar dispositivos de tecnologia assistiva e/ou 
adaptações, de acordo com a indicação terapêutica; orientar pacientes e 
familiares acerca do programa de tratamento de terapia ocupacional; 
participar das equipes multiprofissionais e interprofissionais no que se 
refere à assistência; avaliar a postura assentada, prescrever e dispensar 
o uso de cadeiras de rodas; planejar e desenvolver treinamentos, 
palestras e outros eventos sobre sua especialização; realizar vistorias, 
perícias técnicas, laudos periciais, informações e pareceres sobre 
institucionalizações; participar de equipes multiprofissionais; realizar 
visita domiciliar e hospitalar; executar outras tarefas correlatas, 
reconhecidas como do profissional de Terapia Ocupacional. 
 
TÉCNICO MUNICIPAL (NÍVEL MÉDIO) 
CARGO: TÉCNICO MUNICIPAL 
ÁREA: ADMINISTRATIVA 
ESPECIALIDADE: ADMINISTRATIVA 
VENCIMENTO: R$ 446,41 (quatrocentos e quarenta e seis reais e 
quarenta e um centavos) 
GRATIFICAÇÃO DE EXERCÍCIO DO CARGO III: 
R$ 2.228,09 (dois mil, duzentos e vinte e oito reais e nove centavos) 
QUANTIDADE DE CARGOS: 40 
CARGA HORÁRIA: 40 HORAS 
REQUISITOS DO CARGO: ensino médio completo, comprovado por 
meio de Certificado expedido por instituição de ensino reconhecida pelo 
Ministério da Educação. Aptidão física e mental para realizar todas as 
atribuições do cargo. 
ATRIBUIÇÕES: executar e controlar as atividades de apoio administrativo 
voltadas ao atendimento pessoal ou telefônico, organização de arquivos e 
documentos, elaboração de cartas, atas, ofícios e memorandos; 
organização de eventos; redação e revisão de textos, análise, triagem, 
registro e tramitação de correspondências e processos, controle de 
cumprimento de prazo, criação de mecanismos para melhorar o 
atendimento ao público; executar outras tarefas correlatas. 
 

CARGO: TÉCNICO MUNICIPAL 
ÁREA: ADMINISTRATIVA 
ESPECIALIDADE: INFORMÁTICA 
VENCIMENTO: R$ 446,41 (quatrocentos e quarenta e seis reais e 
quarenta e um centavos) 
GRATIFICAÇÃO DE EXERCÍCIO DO CARGO III: 
R$ 2.228,09 (dois mil, duzentos e vinte e oito reais e nove centavos) 
QUANTIDADE DE CARGOS: 2 
CARGA HORÁRIA: 40 HORAS 
REQUISITOS DO CARGO: ensino médio completo, comprovado por 
meio de Certificado expedido por instituição de ensino reconhecida pelo 
Ministério da Educação. Curso de informática e manutenção de 
computadores, comprovado por meio de Certificado emitido por 
instituição cadastrada no Conselho Estadual de Educação. Aptidão física 
e mental para realizar todas as atribuições do cargo. 
ATRIBUIÇÕES: participar do levantamento de necessidade de equipamentos 
de informática e softwares; instalar e reinstalar os equipamentos de 
informática e softwares adquiridos; auxiliar na escolha, instalação e utilização 
de softwares, tais como sistemas operacionais, rede local, aplicativos 
básicos de automação de escritório, editores de texto, planilhas eletrônicas e 
softwares de apresentação e de equipamentos e periféricos de 
microinformática; instalar e reinstalar os equipamentos de informática e 
softwares adquiridos; conectar, desconectar e remanejar os equipamentos 
de informática; orientar os usuários quanto à utilização adequada dos 
equipamentos de informática e softwares instalados; fazer a limpeza e a 
manutenção de máquinas e periféricos instalados; deletar programas nocivos 
aos sistemas utilizados; participar da elaboração de especificações técnicas 
para aquisição de equipamentos de informática e softwares; elaborar roteiros 
simplificados de utilização dos equipamentos de informática e softwares 
utilizados; executar outras atividades correlatas. 
 

CARGO: TÉCNICO MUNICIPAL 
ÁREA: ASSISTENCIAL 
ESPECIALIDADE: ENFERMAGEM 
VENCIMENTO: R$ 446,41 (quatrocentos e quarenta e seis reais e 
quarenta e um centavos) 

GRATIFICAÇÃO DE EXERCÍCIO DO CARGO III: 
R$ 2.228,09 (dois mil, duzentos e vinte e oito reais e nove centavos) 
QUANTIDADE DE CARGOS: 54 
CARGA HORÁRIA: 30 HORAS 
REQUISITOS DO CARGO: certificado, devidamente registrado, de 
conclusão de curso de ensino médio com habilitação em Técnico de 
Enfermagem, expedido por instituição reconhecida pelo Ministério da 
Educação, além do registro no Conselho Regional da categoria; ou 
certificado de curso de ensino médio ou equivalente, com o devido 
registro e reconhecimento da instituição expedidora pelo Ministério da 
Educação, acrescido de curso Técnico de Enfermagem e registro no 
órgão de classe específico. Aptidão física e mental para realizar todas as 
atribuições do cargo. 
ATRIBUIÇÕES: exercer atividade envolvendo orientação e 
acompanhamento do trabalho de enfermagem em grau auxiliar e participar 
no planejamento da assistência de enfermagem; assistir e orientar equipes 
auxiliares na operacionalização dos serviços e cuidados de enfermagem, 
de acordo com os planos estabelecidos pelo enfermeiro, transmitindo 
instruções e acompanhando a realização das atividades; participar no 
planejamento, programação da assistência, orientação e supervisão das 
atividades de enfermagem; prestar cuidados de enfermagem, atuando na 
prevenção e controle das doenças transmissíveis em geral e programas de 
vigilância epidemiológica; executar ações assistenciais de enfermagem, 
exceto as privativas do enfermeiro; participar nos programas e nas 
atividades de assistência integral à saúde individual e de grupos 
específicos, particularmente daqueles prioritários e de alto risco, de higiene 
e segurança do trabalho, bem como de acidentes e doenças profissionais; 
preparar e administrar medicamentos via oral e parenteral aos pacientes, 
conforme prescrição médica, registrando no prontuário e comunicando à 
equipe de saúde sinais e sintomas apresentados; integrar a equipe de 
saúde, participando das atividades de assistência integral à saúde do 
indivíduo, da família e da comunidade; controlar, distribuir e ministrar 
medicamentos, via oral e parenteral aos pacientes; executar atividades de 
lavagem, desinfecção e esterilização de materiais, instrumentos e 
equipamentos, de acordo com método adequado para cada tipo de 
esterilização; atuar na prevenção e controle sistemáticos de danos físicos 
que possam ser causados a pacientes durante a assistência de saúde; 
auxiliar na organização de arquivos, envio e recebimento de documentos, 
pertinentes a sua área de atuação para assegurar a pronta localização de 
dados; zelar pela guarda, conservação, manutenção e limpeza dos 
equipamentos, instrumentos e materiais utilizados, bem como do local de 
trabalho; executar outras tarefas correlatas. 

 
CARGO: TÉCNICO MUNICIPAL 
ÁREA: ASSISTENCIAL 
ESPECIALIDADE: SUPERVISÃO NUTRICIONAL 
VENCIMENTO: R$ 446,41 (quatrocentos e quarenta e seis reais e 
quarenta e um centavos) 
GRATIFICAÇÃO DE EXERCÍCIO DO CARGO III: 
R$ 2.228,09 (dois mil, duzentos e vinte e oito reais e nove centavos) 
QUANTIDADE DE CARGOS: 5 
CARGA HORÁRIA: 40 HORAS 
REQUISITOS DO CARGO: certificado, devidamente registrado, de 
conclusão de curso de ensino médio com habilitação em Técnico em 
Nutrição, expedido por instituição reconhecida pelo Ministério da 
Educação, além do registro no Conselho Regional da categoria; ou 
certificado de curso de ensino médio ou equivalente, com o devido 
registro e reconhecimento da instituição expedidora pelo Ministério da 
Educação, acrescido de curso técnico em Nutrição e registro no órgão 
de classe específico. Aptidão física e mental para realizar todas as 
atribuições do cargo. 
ATRIBUIÇÕES: proceder à elaboração e ao controle da confecção de 
cardápios, estabelecendo tipos de dietas adequadas para um grupo de 
indivíduos ou individualmente para pacientes sob supervisão do 
nutricionista; supervisionar a produção; controlar o preparo de refeições de 
pacientes e funcionários, observando e instruindo quanto à aplicação de 
técnicas adequadas de higienização, pré-preparo, cocção e 
armazenamento de alimentos; monitorar níveis de estoque de gêneros 
alimentícios e materiais da cozinha, efetuando balanços e cálculos de 
consumo, requisitando-os ao almoxarifado ou emitindo pedidos de 
compras, cotando, semanalmente, preços de perecíveis e controlando 
qualidade e quantidade dos produtos no ato do recebimento; manter livre 
de contaminação ou de deterioração os víveres ou produtos alimentícios 
sob sua guarda; zelar pela manutenção dos equipamentos da cozinha, 
inspecionando-os, solicitando consertos e testando seu funcionamento; 
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coletar amostras; coletar dados de pacientes e funcionários para avaliação 
de aceitação de refeições; elaborar mapas de controle de número e tipos 
de dietas; manter atualizadas as folhas de alimentação das copas; elaborar 
escalas de limpeza dos equipamentos e áreas de trabalho; acompanhar a 
distribuição de refeições aos comensais; auxiliar na organização de 
arquivos, envio e recebimento de documentos pertinentes a sua área de 
atuação para assegurar a pronta localização de dados; executar tratamento 
e descarte de resíduos de materiais provenientes de seu local de trabalho; 
executar outras tarefas correlatas. 
 
CARGO: TÉCNICO MUNICIPAL 
ÁREA: SEGURANÇA DO TRABALHO 
ESPECIALIDADE: SEGURANÇA DO TRABALHO 
VENCIMENTO: R$ 446,41 (quatrocentos e quarenta e seis reais e 
quarenta e um centavos) 
GRATIFICAÇÃO DE EXERCÍCIO DO CARGO III: 
R$ 2.228,09 (dois mil, duzentos e vinte e oito reais e nove centavos) 
QUANTIDADE DE CARGOS: 2 
CARGA HORÁRIA: 40 HORAS 
REQUISITOS DO CARGO: certificado, devidamente registrado, de 
curso de ensino médio, fornecido por instituição educacional, 
reconhecido pelo Ministério da Educação. Certificado de conclusão de 
curso técnico em Segurança do Trabalho, fornecido por instituição 
educacional reconhecida pelo Ministério da Educação. Registro 
profissional no Ministério do Trabalho e Emprego. Aptidão física e 
mental para realizar todas as atribuições do cargo. 
ATRIBUIÇÕES: Participar na elaboração e implementação da política de 
saúde e segurança no trabalho; orientar e coordenar o sistema de 
segurança do trabalho, investigando riscos e causas de acidentes, 
analisando esquemas de prevenção; inspecionar locais, instalações e 
equipamentos da FDT e determinar fatores de riscos de acidentes; 
propor normas e dispositivos de segurança, sugerindo eventuais 
modificações nos equipamentos e instalações e verificando sua 
observância, para prevenir acidentes; inspecionar os equipamentos de 
combate a incêndios, examinando as mangueiras, hidrantes e extintores; 
comunicar os resultados de suas inspeções, elaborando relatórios; 
investigar acidentes ocorridos, examinando as condições da ocorrência, 
para identificar suas causas e propor as providências cabíveis; 
intermediar junto aos serviços médico e social da instituição, visando a 
facilitar o atendimento necessário aos acidentados; registrar 
irregularidades e elaborar estatísticas de acidentes; treinar os 
funcionários da FDT sobre normas de segurança, combate a incêndios e 
demais medidas de prevenção de acidentes; coordenar a publicação de 
matéria e informativos sobre segurança no trabalho, preparando 
instruções e orientando a confecção de cartazes e avisos, para divulgar 
e desenvolver hábitos de prevenção de acidentes; participar de reuniões 
sobre segurança no trabalho, fornecendo dados relativos ao assunto, 
apresentando sugestões e analisando a viabilidade de medidas de 
segurança propostas, para aperfeiçoar o sistema existente; executar 
tarefas pertinentes à área de atuação, utilizando-se de equipamentos e 
programas de informática; executar e apoiar outras tarefas para o 
desenvolvimento das atividades do setor, inerentes à sua função. 
 

CARGO: TÉCNICO MUNICIPAL 
ÁREA: OPERACIONAL 
ESPECIALIDADE: AÇOUGUE 
VENCIMENTO: R$ 446,41 (quatrocentos e quarenta e seis reais e 
quarenta e um centavos) 
GRATIFICAÇÃO DE EXERCÍCIO DO CARGO IV: 
R$ 1.690,59 (mil seiscentos e noventa reais e cinquenta e nove 
centavos) 
QUANTIDADE DE CARGOS: 2 
CARGA HORÁRIA: 40 HORAS 
REQUISITOS DO CARGO: ensino médio completo, comprovado por 
meio de Certificado expedido por instituição de ensino reconhecida pelo 
Ministério da Educação. Curso de preparação de corte de carne, 
comprovado por meio de Certificado emitido por instituição cadastrada 
no Conselho Estadual de Educação, ou experiência profissional 
comprovada. Aptidão física e mental para realizar todas as atribuições 
do cargo. 
ATRIBUIÇÕES: realizar atividades relacionadas ao retalhamento, corte, 
desossa, preparação e conservação de carnes; receber e atestar a 
qualidade e quantidade de produtos; manter a ordem e a higiene do local 
de trabalho e armazenamento de produtos; realizar a limpeza das 
ferramentas de trabalho; executar outras tarefas correlatas reconhecidas 
como do profissional de Açougue. 

CARGO: TÉCNICO MUNICIPAL 
ÁREA: OPERACIONAL 
ESPECIALIDADE: APOIO DE COPA E COZINHA 
VENCIMENTO: R$ 446,41 (quatrocentos e quarenta e seis reais e 
quarenta e um centavos) 
GRATIFICAÇÃO DE EXERCÍCIO DO CARGO IV: 
R$ 1.690,59 (mil seiscentos e noventa reais e cinquenta e nove centavos) 
QUANTIDADE DE CARGOS: 18 
CARGA HORÁRIA: 40 HORAS 
REQUISITOS DO CARGO: ensino médio completo, comprovado por 
meio de Certificado expedido por instituição de ensino reconhecida pelo 
Ministério da Educação. Aptidão física e mental para realizar todas as 
atribuições do cargo. 
ATRIBUIÇÕES: auxiliar no preparo e higienização de gêneros 
alimentícios; realizar a limpeza e organização de refeitórios e cozinhas; 
atender e servir ao público interno; recolher utensílios e equipamentos 
utilizados, promovendo sua limpeza, higienização e conservação; 
controlar os materiais utilizados; evitar danos e perdas de materiais; 
zelar pelo armazenamento e conservação dos alimentos; zelar pela 
segurança individual e coletiva, utilizando equipamentos de proteção 
apropriados, quando da execução dos serviços; desenvolver suas 
atividades, aplicando normas e procedimentos de biossegurança; zelar 
pela guarda, conservação, manutenção e limpeza dos equipamentos, 
instrumentos e materiais utilizados, bem como do local de trabalho; 
executar outras tarefas correlatas. 
 
CARGO: TÉCNICO MUNICIPAL 
ÁREA: OPERACIONAL 
ESPECIALIDADE: CONDUÇÃO DE VEÍCULO 
VENCIMENTO: R$ 446,41 (quatrocentos e quarenta e seis reais e 
quarenta e um centavos) 
GRATIFICAÇÃO DE EXERCÍCIO DO CARGO IV: 
R$ 1.690,59 (mil seiscentos e noventa reais e cinquenta e nove centavos) 
QUANTIDADE DE CARGOS: 6 
CARGA HORÁRIA: 40 HORAS 
REQUISITOS DO CARGO: certificado, devidamente registrado, de 
conclusão de curso de ensino médio, expedido por instituição de ensino 
reconhecida pelo Ministério da Educação. Carteira Nacional de 
Habilitação categoria “D” e Curso de Primeiros Socorros. Aptidão física e 
mental para realizar todas as atribuições do cargo. 
ATRIBUIÇÕES: conduzir veículos leves e pesados em serviços urbanos, 
viagens interestaduais e/ou intermunicipais, transportando pessoas e/ou 
materiais; verificar, diariamente estado dos veículos, vistoriando 
pneumáticos, direção, freios, nível de água e óleo, bateria, radiador, 
combustível, sistema elétrico e outros itens de manutenção, para 
certificar-se de suas condições de funcionamento; recolher passageiros 
em lugares e horas predeterminados, conduzindo-os pelos itinerários 
estabelecidos conforme instruções específicas; transportar pacientes, 
conduzindo-os pelos itinerários estabelecidos conforme instruções 
específicas; realizar viagens para outras localidades, segundo ordens 
superiores e atendendo às necessidades dos serviços, de acordo com o 
cronograma estabelecido; recolher o veículo à garagem quando 
concluídos os serviços, comunicando, por escrito, quaisquer defeitos 
observados e solicitando os reparos necessários, para assegurar seu 
bom estado; adotar medidas adequadas à prevenção ou solução de 
qualquer incidente, garantindo sua própria segurança e a dos 
passageiros; observar o limite de velocidade e cuidado ao abrir e fechar 
as portas nas paradas dos veículos; executar outras tarefas correlatas. 
 

CARGO: TÉCNICO MUNICIPAL 
ÁREA: OPERACIONAL 
ESPECIALIDADE: CUIDADOS COM IDOSOS 
VENCIMENTO: R$ 446,41 (quatrocentos e quarenta e seis reais e 
quarenta e um centavos) 
GRATIFICAÇÃO DE EXERCÍCIO DO CARGO IV: 
R$ 1.690,59 (mil seiscentos e noventa reais e cinquenta e nove centavos) 
QUANTIDADE DE CARGOS: 107 
CARGA HORÁRIA: 30 HORAS 
REQUISITOS DO CARGO: ensino médio completo, comprovado por 
meio de Certificado expedido por instituição de ensino reconhecida pelo 
Ministério da Educação. Plena aptidão física e mental para realizar todas 
as atribuições do cargo. 
REQUISITO ESPECIAL DE SELEÇÃO: participação e aprovação em 
curso de Cuidador de Idoso ministrado pela Fundação de Apoio ao Idoso 
Doutor Thomas ou por instituição delegada, como etapa de caráter 
eliminatório do certame público. 
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ATRIBUIÇÕES: orientar e assistir à pessoa idosa – em qualquer grau de 
dependência – em todas as atividades da vida diária, zelando pelo bem-
estar, saúde, alimentação, higiene pessoal e ambiental, educação, 
locomoção, organização, cultura, recreação e lazer, utilizando-se de 
todos os equipamentos e recursos disponíveis para a consecução 
dessas atividades, conforme orientações e procedimentos estabelecidos; 
auxiliar na organização de arquivos, envio e recebimento de documentos 
pertinentes a sua área de atuação para assegurar a pronta localização 
de dados; zelar pela segurança individual e coletiva, utilizando 
equipamentos de proteção apropriados, quando da execução dos 
serviços; zelar pela guarda, conservação, manutenção e limpeza dos 
equipamentos, instrumentos e materiais utilizados, bem como do local de 
trabalho; executar outras tarefas correlatas. 
 
CARGO: TÉCNICO MUNICIPAL 
ÁREA: OPERACIONAL 
ESPECIALIDADE: LAVANDERIA 
VENCIMENTO: R$ 446,41 (quatrocentos e quarenta e seis reais e 
quarenta e um centavos) 
GRATIFICAÇÃO DE EXERCÍCIO DO CARGO IV: 
R$ 1.690,59 (mil seiscentos e noventa reais e cinquenta e nove 
centavos) 
QUANTIDADE DE CARGOS: 14 
CARGA HORÁRIA: 40 HORAS 
REQUISITOS DO CARGO: ensino médio completo, comprovado por 
meio de Certificado expedido por instituição de ensino reconhecida pelo 
Ministério da Educação. Aptidão física e mental para realizar todas as 
atribuições do cargo. 
ATRIBUIÇÕES: executar serviços de lavanderia e passadoria, usando 
equipamentos e máquinas; receber as roupas, vistoriando, contando as 
peças, pesando e emitindo ordem de serviço; classificar e testar roupas e 
artefatos (testar a resistência da cor e do tecido, examinar as condições de 
lavagem) para lavar a seco ou com água; identificar e tirar manchas 
aplicando produtos químicos específicos e dar acabamentos em artigos do 
vestuário; passar as roupas com calandra, em banca e/ou prensa; 
inspecionar o serviço; embalar roupas; expedir roupas e artefatos, 
conferindo a roupa com a ordem de serviço; realizar pequenos reparos em 
roupas e tecidos; zelar pela segurança individual e coletiva, utilizando 
equipamentos de proteção apropriados, quando da execução dos serviços; 
desenvolver suas atividades, aplicando normas e procedimentos de 
biossegurança; zelar pela guarda, conservação, manutenção e limpeza dos 
equipamentos, instrumentos e materiais utilizados, bem como do local de 
trabalho; executar outras tarefas correlatas. 
 
CARGO: TÉCNICO MUNICIPAL 
ÁREA: OPERACIONAL 
ESPECIALIDADE: PREPARO DE ALIMENTOS 
VENCIMENTO: R$ 446,41 (quatrocentos e quarenta e seis reais e 
quarenta e um centavos) 
GRATIFICAÇÃO DE EXERCÍCIO DO CARGO IV: 
R$ 1.690,59 (mil seiscentos e noventa reais e cinquenta e nove 
centavos) 
QUANTIDADE DE CARGOS: 8 
CARGA HORÁRIA: 40 HORAS 
REQUISITOS DO CARGO: ensino médio completo, comprovado por 
meio de Certificado expedido por instituição de ensino reconhecida pelo 
Ministério da Educação. Aptidão física e mental para realizar todas as 
atribuições do cargo. 
ATRIBUIÇÕES: executar tarefas específicas, típicas de sua área de 
atuação, relacionadas ao preparo de refeições, fórmulas lácteas, hídricas e 
enterais que exijam qualificação e experiência, conforme a orientação do 
nutricionista; preparar refeições e sobremesas, controlando a qualidade 
dos alimentos, o tempo de preparação e atentando ao sabor, para atender 
a cardápios estipulados; preparar dietas individualizadas, sob a supervisão 
do técnico em nutrição, de acordo com cardápios estipulados; efetuar o 
controle da quantidade de ingredientes, verificando nível de estoque dos 
que estão sujeitos a deterioração para providenciar as reposições 
necessárias, sob a supervisão do técnico em nutrição; preparar alimentos 
de acordo com o cardápio estabelecido, com técnicas dietéticas de 
preparo, obedecendo às normas de higiene que a situação requer e sob a 
supervisão do técnico em nutrição; zelar pela higiene nos trabalhos da 
cozinha, aplicando métodos corretos de manipulação, higienização e 
conservação de alimentos, bem como providenciando a limpeza de 
equipamentos, instalações e utensílios; orientar e/ou executar o pré-
preparo dos alimentos, escolhendo os cereais, descascando, lavando e 

picando verduras, legumes, tubérculos e frutas; zelar pela segurança 
individual e coletiva, utilizando equipamentos de proteção apropriados, 
quando da execução dos serviços; desenvolver suas atividades, aplicando 
normas e procedimentos de biossegurança; zelar pela guarda, 
conservação, manutenção e limpeza dos equipamentos, instrumentos e 
materiais utilizados, bem como do local de trabalho; executar tratamento e 
descarte de resíduos de materiais provenientes de seu local de trabalho; 
executar outras tarefas correlatas. 
 
CARGO: TÉCNICO MUNICIPAL 
ÁREA: OPERACIONAL 
ESPECIALIDADE: MANUTENÇÃO PREDIAL 
VENCIMENTO: R$ 446,41 (quatrocentos e quarenta e seis reais e 
quarenta e um centavos) 
GRATIFICAÇÃO DE EXERCÍCIO DO CARGO IV: 
R$ 1.690,59 (mil seiscentos e noventa reais e cinquenta e nove 
centavos) 
QUANTIDADE DE CARGOS: 3 
CARGA HORÁRIA: 40 HORAS 
REQUISITOS DO CARGO: ensino médio completo, comprovado por meio 
de Certificado expedido por instituição de ensino reconhecida pelo 
Ministério da Educação. Curso profissionalizante de pedreiro, comprovado 
por meio de Certificado emitido por instituição cadastrada no Conselho 
Estadual de Eduacação ou experiência profissional comprovada. Aptidão 
física e mental para realizar todas as atribuições do cargo. 
ATRIBUIÇÕES: executar atividades profissionais relacionadas com a 
vistoria e manutenção geral das instalações internas e externas do prédio, 
inclusive hidráulica, compreendendo, além da supervisão, serviços gerais 
relacionados à manutenção predial e outras atividades correlatas. 
 
CARGO: TÉCNICO MUNICIPAL 
ÁREA: OPERACIONAL 
ESPECIALIDADE: MANUTENÇÃO ELÉTRICA 
VENCIMENTO: R$ 446,41 (quatrocentos e quarenta e seis reais e 
quarenta e um centavos) 
GRATIFICAÇÃO DE EXERCÍCIO DO CARGO IV: 
R$ 1.690,59 (mil seiscentos e noventa reais e cinquenta e nove 
centavos) 
QUANTIDADE DE CARGOS: 2 
CARGA HORÁRIA: 40 HORAS 
REQUISITOS DO CARGO: certificado, devidamente registrado, de 
conclusão de curso de ensino médio com habilitação em Eletrotécnica 
ou curso técnico equivalente, expedido por instituição reconhecida pelo 
Ministério da Educação, ou certificado de curso de ensino médio ou 
equivalente, com registro e reconhecimento da instituição expedidora 
pelo Ministério da Educação, acrescido de curso técnico em 
Eletrotécnica ou equivalente. Aptidão física e mental para realizar todas 
as atribuições do cargo. 
ATRIBUIÇÕES: executar atividades profissionais relacionadas com a 
vistoria e manutenção geral das instalações elétricas internas e externas do 
prédio, manutenção preventiva e corretiva de máquinas e equipamentos, 
inclusive condicionadores de ar, bombas hidráulicas e aquecedores; 
executar supervisões e outras atividades correlatas. 
 
CARGO: TÉCNICO MUNICIPAL 
ÁREA: OPERACIONAL 
ESPECIALIDADE: MAQUEIRO 
VENCIMENTO: R$ 446,41 (quatrocentos e quarenta e seis reais e 
quarenta e um centavos) 
GRATIFICAÇÃO DE EXERCÍCIO DO CARGO IV: 
R$ 1.690,59 (mil seiscentos e noventa reais e cinquenta e nove 
centavos) 
QUANTIDADE DE CARGOS: 30 
CARGA HORÁRIA: 40 HORAS 
REQUISITOS DO CARGO: ensino médio completo, comprovado por 
meio de Certificado expedido por instituição de ensino reconhecida pelo 
Ministério da Educação. Plena aptidão física e mental para realizar todas 
as atribuições do cargo. 
ATRIBUIÇÕES: receber o plantão, executar a transferência dos idosos de 
forma segura entre os pavilhões, enfermaria e unidades externas como 
hospitais, laboratórios, consultórios, assim como qualquer outra atividade 
do qual o idoso venha participar e que necessite do apoio do profissional; 
registrar em prontuário próprio qualquer intercorrência no transporte ou 
manuseio durante transferência do idoso; cumprir as normas e 
regulamentos da instituição, bem como as rotinas operacionais, tais como 
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horário de banho do idoso, alimentação, saídas externas, qualquer 
atividade correlacionada à rotina diária do idoso; participar do processo de 
acolhimento do idoso institucionalizado, ajudando na sua adaptação e 
locomoção dentro da instituição e em atividades externas; conhecer e 
manusear, de forma correta, material imprescindível ao transporte de 
pacientes, como macas, cadeiras de rodas e cadeiras de banho; ter 
conhecimento de técnicas de transferências e manipulação do idoso em 
todos os graus de dependência; guardar sigilo das atividades inerentes às 
atribuições do cargo, levando ao conhecimento do superior hierárquico 
informações ou notícias de interesse do serviço público ou particular que 
possa interferir no regular andamento do serviço público. 
 
 

DECRETO Nº 4.022, DE 19 DE MARÇO 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 0748/2017 – 
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 84/2018 – PPI/PGM, ratificado pelo Despacho subscrito pela 
Subprocuradora Geral do Município, e os demais elementos informativos 
constantes dos autos do Processo nº 2017/17248/17609/00079, 
 

DECRETA: 
 

Art. 1º É declarado de utilidade pública, para fins de 
desapropriação, o imóvel localizado nesta cidade, na Rua Senador Fábio 
Lucena, nº 111, Bairro Tancredo Neves, com área total de 468,52 m² 
(quatrocentos e sessenta e oito metros quadrados e cinquenta e dois 
decímetros quadrados) e perímetro de 109,60 m (cento e nove metros e 
sessenta centímetros), sob posse de IGREJA EVANGÉLICA 
ASSEMBLEIA DE DEUS NO AMAZONAS, com os seguintes limites e 
confrontações: ao Norte: com os imóveis de nomenclatura TN-558,                     
TN-559 e TN-560, por uma linha reta de 44,20 m (quarenta e quatro 
metros e vinte centímetros); ao Sul: com o imóvel de nomenclatura                  
TN-556 (demolido), por uma linha reta de 44,20 m (quarenta e quatro 
metros e vinte centímetros); à Leste: com a Rua Senador Fábio Lucena, 
para onde faz frente, por uma linha reta de 10,60 m (dez metros e 
sessenta centímetros); e à Oeste: com o imóvel TN-178 (demolido), por 
uma linha reta de 10,60 m (dez metros e sessenta 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 março de 2018. 

             
 
 

DECRETO Nº 4.023, DE 19 DE MARÇO 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 0827/2017 – 
DEGTA/SEMMAS em que verificou que o imóvel em questão não está 
inserto em Área de Preservação Permanente – APP; 



 

Manaus, segunda-feira, 19 de março de 2018 
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CONSIDERANDO, finalmente a manifestação favorável da 
Procuradoria Geral do Município – PGM, por meio do Parecer                
nº 83/2018 – PPI/PGM, ratificado pelo Despacho subscrito pela 
Subprocuradora Geral do Município, e os demais elementos informativos 
constantes dos autos do Processo nº 2011/11217/11263/00713, 
 

DECRETA: 
 

Art. 1º É declarado de utilidade pública, para fins de 
desapropriação, o imóvel localizado nesta cidade, na Rua Sabiá, nº 7, 
Bairro Tancredo Neves, com área total de 111,98 m² (cento e onze 
metros quadrados e noventa e oito decímetros quadrados) e perímetro 
de 49,75 m (quarenta e nove metros e setenta e cinco centímetros,                      
sob posse de FRANCISCO CHAGAS DE SOUZA, devidamente 
registrado sob a matrícula nº 49.595, no Cartório do 4º Ofício de Registro 
de Imóveis e Protesto de Letras, com os seguintes limites e 
confrontações: ao Norte: com a casa nº 622, por uma linha entre os 
marcos M-280/M281, no azimute de 137º21’37’’, na distância de 19,43 m 
(dezenove metros e quarenta e três centímetros); ao Sul: com a Rua 
Curió, por uma linha  entre os marcos M-282/M283, no azimute de 
315º02’32’’, na distância de 18,43 m (dezoito metros e quarenta e três 
centímetros); à Leste: com a Rua Sabiá, onde faz frente, por uma linha 
entre os marcos M-281/M282, nos azimute de 234º06’30’’, na distância 
de 5,59 m (cinco metros e cinquenta e nove centímetros); e à Oeste: 
com a casa de nº 126, por uma linha entre os marcos M-283/M280,                  
no azimute de 44º03’51’’, e na distância de 6,30 m (seis metros e trinta 
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 março de 2018. 

          

DECRETO Nº 4.024, DE 19 DE MARÇO 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 0462/2017 – 

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 86/2018 – PPI/PGM, ratificado pelo Despacho subscrito pela 
Subprocuradora Geral do Município, e os demais elementos informativos 
constantes dos autos do Processo nº 2011/11217/11263/00696, 

 
DECRETA: 

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

desapropriação, o imóvel localizado nesta cidade, na Rua Sabiá (Beco 
da Amizade), nº 78B, Tancredo Neves, com área total de                            
32,00 m² (trinta e dois metros quadrados) e perímetro de  24,00 m (vinte 
e quatro metros), sob posse de MARIA FRANCISCA ELIZETH DE 
ALMEIDA ROSA , com os seguintes limites e confrontações: ao Norte: 
com o imóvel de demarcação TN-325, por uma linha de 8,00 m (oito 
metros); ao Sul: com o imóvel de demarcação TN-330, por uma linha 
reta de 8,00 m (oito metros); à Leste: com o imóvel de demarcação TN-
324, na distância de 4,00 m (quatro metros); e à Oeste: com o imóvel de 
demarcação TN-334, na distância de 4,00 (quatro 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. 



 

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

 
 
 

 

DECRETO Nº 4.025, DE 19 DE MARÇO DE 2018 
 

ALTERA o item 05 do Anexo Único da Lei nº 
348, de 18 de junho de 1996. 

 
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 de atualização do 

cadastro das Unidades de Ensino da Rede Municipal; 
 
CONSIDERANDO o  teor do Ofício nº 0365/2018 – 

SEMED/GS e o que mais consta nos autos do Processo                        
nº 2018/4114/4251/00069, 
 

DECRETA: 
 

Art. 1º Fica alterado o item 05 do Anexo Único da Lei                  
nº 348, de 18 de junho de 1996, publicado na Edição nº 28.464 do Diário 
Oficial do Estado do Amazonas, de 21-06-1996, passando a vigorar com 
a seguinte redação: 
 

Nº DE 
ORDEM 

ESTABELECIMENTO DE 
ENSINO 

Nº DA LEI ENDEREÇO 
Nº DE SALAS 

DE AULA 

05 Escola Municipal D. Ester 348/1996 
Estrada Manaus – 

Caracaraí/Rodovia BR 174, Km 8 
7 

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

publicação. 
 

Manaus, 19 de março de 2018. 

 

DECRETO Nº 4.026, DE 19 DE MARÇO 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 de atualização do 

cadastro das Unidades de Ensino da Rede Municipal; 
 
CONSIDERANDO o  teor do Ofício nº 0363/2018 – 

SEMED/GS e o que mais consta nos autos do Processo                        
nº 2018/4114/4147/01849, 
 

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 
C.M.E.I. Escritor Raul 

D´Avila Pompéia 
1.229/2008 

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

7 

 
Art. 2º Fica revogado o Decreto nº 3.985, de 19 de 

fevereiro de 2018. 
 
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua 

publicação. 
 

Manaus, 19 de março de 2018. 

 
 
 
 

 
DECRETO DE 19 DE MARÇO 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 077/2018-

GS/SEMPPE, e o que mais consta nos autos do Processo                                       
nº 2018/19309/19630/00963, 
 

RESOLVE: 
 

I – EXONERAR, a contar de 19-03-2018, 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, o servidor 
JUDAH TORRES LIMA do cargo de Gerente de Atendimento e 
Resposta ao Contribuinte, simbologia DAS-1 da UNIDADE GESTORA 
DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – UGPM-ENERGIA, 
integrante da estrutura organizacional da SECRETARIA MUNICIPAL DE 
PARCERIAS E PROJETOS ESTRATÉGICOS – SEMPPE. 

 
II – NOMEAR, a contar de 19-03-2018, nos termos do               

art. 11, inc. II, da Lei nº 1.118, de 01-09-1971 – Estatuto dos Servidores 



 

Manaus, segunda-feira, 19 de março de 2018 
 
 
 

 
 

DOM | Edição 4326 | Página 12 
 

Públicos do Município de Manaus, o senhor DAVID CEZANE DA 
SILVEIRA MADURO para exercer o cargo mencionado no inc. I deste 
Decreto, da UNIDADE GESTORA DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA 
ELÉTRICA – UGPM-ENERGIA, integrante da estrutura organizacional 
da SECRETARIA MUNICIPAL DE PARCERIAS E PROJETOS 
ESTRATÉGICOS – SEMPPE, objeto da Lei nº 2.284, de 28-12-2017. 

 
Manaus, 19 de março de 2018. 

 
 
 

 
DECRETO DE 19 DE MARÇO 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, e 
 
CONSIDERANDO o teor do Ofício nº 1174/2018 – 

DTRAB/SEMSA e o que mais consta nos autos do Processo                            
nº 2018/19309/19630/00961, 
 

RESOLVE: 
 

I – CONSIDERAR EXONERADAS, nos termos do art. 103, 
inc. I, § 1°, inc. I, 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 SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMSA: 
 

NOME CARGO SIMBOLOGIA A CONTAR 

MARIA DE NAZARÉ DE MORAIS 
CAMPOS 

Secretário Técnico do Conselho 
Municipal de Saúde 

SGAS-5 19-03-2018 

LUCIVANE MARIA DE SOUSA 
VASCONCELOS 

Diretor da Unidade Básica de Saúde 
Mansour Bulbol 

SGAS-4 

15-03-2018 
MARIA DE FÁTIMA VALE 
PALHETA 

Diretor da Unidade Básica de Saúde 
Maria Ida Mentoni 

SGAS-4 

SUELEM VASCONCELOS LOBATO 
Diretor da Unidade Básica de Saúde 

Lúcio Flávio de Vasconcelos Dias 
SGAS-4 

02-04-2018 SILVANE NOGUEIRA DE AGUIAR 
Diretor da Unidade Básica de Saúde 

Almir Pedreira 
SGAS-4 

NOELIA CUNHA CARRAMANHO 
Chefe de Divisão de Controle de 

Doenças Transmitidas por Vetores 
SGAS-4 

 
II – CONSIDERAR NOMEADAS, nos termos do art. 11, 

inc. II, da Lei nº 1.118, de 01-09-1971 – Estatuto dos Servidores Públicos 
do Município de Manaus, as senhoras abaixo relacionadas, para 
exercerem cargos em comissão integrantes da estrutura organizacional 
da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMSA, objeto da Lei 
Delegada nº 12, de 31 de julho de 2013, combinada com a Lei nº 1.978, 
de 14 de maio de 2015: 
 

NOME CARGO SIMBOLOGIA A CONTAR 

GISELY DE JESUS ROCHA DE 
OLIVEIRA BANDEIRA 

Secretário Técnico do Conselho 
Municipal de Saúde 

SGAS-5 19-03-2018 

LEALCY ANDRADE TELLO 
Diretor da Unidade Básica de Saúde 

Mansour Bulbol 
SGAS-4 

02-04-2018 

ELENILDA MARIA COSTA SILVA 
Diretor da Unidade Básica de Saúde 

Maria Ida Mentoni 
SGAS-4 

NOELIA CUNHA CARRAMANHO 
Diretor da Unidade Básica de Saúde 

Lúcio Flávio de Vasconcelos Dias 
SGAS-4 

SUELEM VASCONCELOS LOBATO Diretor da Policlínica Antônio Reis SGAS-4 

MARCILEIA CORREA SOUZA 
Chefe de Divisão de Atenção à 

Saúde do Distrito de Saúde Norte 
SGAS-4 

Manaus, 19 de março de 2018. 

 
 

 
 

 
DECRETO DE 19 DE MARÇO DE 2018 

 
O PREFEITO DE MANAUS, no uso da competência que 

lhe confere o art. 128, inc. I da Lei Orgânica do Município, 
 
CONSIDERANDO os termos do Memorando nº 016/2018 

da Divisão de Pessoal/Gerência de Pessoal da Secretaria Municipal de 
Educação – SEMED, que solicita a nomeação de 12 (doze) candidatos 
aprovados no Concurso Público para o Cargo de Pedagogo – Função: 
Assessoramento Pedagógico; 

 
CONSIDERANDO o Resultado Final do Concurso Público, 

objeto do Edital nº 001/2014 da Prefeitura de Manaus – Secretaria 
Municipal de Educação – SEMED – Profissional do Magistério, cargos de 
Professor Nível Superior e Pedagogo, homologado por meio do Decreto 
datado de 04 de junho de 2014, publicado no DOM Edição nº 3.424, de 
04-06-2014, prorrogado através do Decreto nº 3.324, de 17 de maio de 
2016; 

 
CONSIDERANDO o teor do Ofício nº 0358/2018 – 

SEMED/GS e o que mais consta nos autos do Processo                                
nº 2018/4114/4147/01315, resolve 

 
NOMEAR, nos termos do art. 11, inc. I, da Lei nº 1.118, de 

01-09-1971 – Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Manaus, 
os senhores abaixo identificados no Anexo Único deste Decreto, para 
exercerem, em caráter efetivo, os cargos especificados, pertencente ao 
quadro de pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – 
SEMED, objeto da Lei nº 1.412, de 20 de janeiro de 2010. 

 
Manaus, 19 de março de 2018. 

 

 



 

Manaus, segunda-feira, 19 de março de 2018 
 
 
 

 
 

DOM | Edição 4326 | Página 13 
 

ANEXO ÚNICO 
 

 CARGO: E01 – PEDAGOGO 

DDZ SUL 

NOME INSCRIÇÃO CLASSIFICAÇÃO 

01 DINÁ OLIVEIRA DA COSTA MOINHOS 850.593-4 9º 

DDZ OESTE 

NOME INSCRIÇÃO CLASSIFICAÇÃO 

01 MARIA FRANCINÁ LIRA RIBEIRO 850.217-0 18º 

DDZ NORTE 

NOME INSCRIÇÃO CLASSIFICAÇÃO 

01 JORDANA ALINE DOS SANTOS CORREIA 843.333-0 77º 

02 PAULO AUGUSTO TEIXEIRA FERREIRA 844.048-4 78º 

DDZ LESTE I 

NOME INSCRIÇÃO CLASSIFICAÇÃO 

01 GREYCE ANNE PIRES DUARTE 800.519-2 30º 

02 ANA LUCY MARTINS CAVALCANTE 842.140-4 31º 

03 DJANAN LEMOS DOS SANTOS 855.103-0 32º 

04 MAGNA GALVÃO DE LIMA COLLYER 842.338-5 33º 

DDZ LESTE II 

NOME INSCRIÇÃO CLASSIFICAÇÃO 

01 LARISSA DE BARROS BATISTA 845.692-5 87º 

02 CLEIDE FRANCY SANTOS ABREU 853.214-1 88º 

03 ENILZIANE DA SILVA FONTENELE 851.602-2 89º 

DDZ RURAL (RODOVIÁRIA) 

NOME INSCRIÇÃO CLASSIFICAÇÃO 

01 ROSANGELA MARIA MONTEIRO DE SOUZA 857.017-5 12º 

 
 

DECRETO DE 19 DE MARÇO 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 Memorando nº 103/2018, oriundo da 

Gerência de Direitos e Deveres da Secretaria Municipal de Educação – 
SEMED; 

 
CONSIDERANDO o teor do Ofício nº 0362/2018 – 

SEMED/GS, e o que mais consta nos autos do Processo                                            
nº 2018/4114/4147/02450, resolve 

 
DECLARAR A VACÂNCIA, a contar de 03-03-2018, nos 

termos dos artigos 103, inc. VII, e 105 inc. I, da Lei nº 1.118, de 01 de 
setembro de 1971― Estatuto dos Servidores Públicos do Município de 
Manaus, do cargo de Professor Nível Superior, ocupado pelo               
ex-servidor NIVAN SANDER DO CARMO BATISTA, matrícula                        
nº 082.930-7 B, pertencente ao quadro de pessoal da SECRETARIA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED, em virtude de seu falecimento. 

 
Manaus, 19 de março de 2018. 

 
 
 

 

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 14.036/2018 
 

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° 6233/2017–NTRAB/ 

GTRAB/SEMSA, subscrito pelo Subsecretário de Gestão Administrativa 
e Planejamento da Secretaria Municipal de Saúde; 

 
CONSIDERANDO a análise da Divisão de 

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

 
CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo     

nº 2017/1637/5373, resolve 
 
CONSIDERAR CONCEDIDA, a contar de 16-10-2017,     

pelo prazo de 03 (três) meses, referente ao decênio de 30-04-2006 a   
29-04-2016, LICENÇA-PRÊMIO à servidora RITA MARIA DE LIMA 
BEZERRA, AS – Auxiliar de Enfermagem C-06, matrícula 082.517-4 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 março de 2018. 

 
 
 

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 14.037/2018 
 

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° 0750/2017–NTRAB/ 
GTRAB/SEMSA, subscrito pelo Subsecretário de Gestão Administrativa 
e Planejamento da Secretaria Municipal de Saúde; 

 

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



 

Manaus, segunda-feira, 19 de março de 2018 
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CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo     
nº 2017/1637/6985, resolve 

 
CONSIDERAR CONCEDIDA, a contar de 1º-01-2018,     

pelo prazo de 03 (três) meses, referente ao decênio de 21-02-2006 a   
20-02-2016, LICENÇA-PRÊMIO à servidora ELIANE DE ANDRADE 
FERNANDES, ES – Enfermeiro F-05, matrícula 110.711-9 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 março de 2018. 

 
 

 
 

 
PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 14.038/2018 

 
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° 0461/2018 – 

SEMED/GSAF, subscrito pelo Subsecretário de Administração e 
Finanças, 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 2017/4114/4247/01000, resolve 
 
CONSIDERAR CONCEDIDA, a contar de 1º-02-2018,       

pelo prazo de 06 (seis) meses, referente ao decênio de 25-02-2005 a          
24-02-2015, LICENÇA-PRÊMIO à servidora ANTONIA ROZELIA DE 
ALMEIDA DA COSTA, Professor Nível Médio, matrícula 074.120-5 E, 
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 março de 2018. 

 

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 14.039/2018 
 

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° 0461/2018 – 

SEMED/GSAF, subscrito pelo Subsecretário de Administração e 
Finanças, 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 2017/4114/4147/09384, resolve 
 
CONSIDERAR CONCEDIDA, a contar de 1º-02-2018, pelo 

prazo de 124 (cento e vinte e quatro) dias, referente ao decênio de 06-
04-2005 a 05-04-2015, LICENÇA-PRÊMIO ao servidor RAIMUNDO 
NONATO BATISTA PINTO, Professor Nível Superior, matrícula 
014.427-4 E, 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 março de 2018. 

 
 
 

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 14.040/2018 
 

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 março 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° 0729/2018 – 

SEMED/GSAF, subscrito pelo Subsecretário de Administração e 
Finanças, 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 2017/4114/9648/01209, resolve 
 
CONSIDERAR CONCEDIDA, a contar de 1º-02-2018,       

pelo prazo de 06 (seis) meses, referente ao decênio de 23-02-2005 a          
22-02-2015, LICENÇA-PRÊMIO à servidora MARIA EDNA 
RODRIGUES SOARES, Professor Nível Médio, matrícula 103.300-0 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 março de 2018. 

 
 
 

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 14.041/2018 
 

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° 0429/2018 – 
SEMED/GSAF, subscrito pelo Subsecretário de Administração e 
Finanças, 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 2017/4114/4238/00932, resolve 

 
CONSIDERAR CONCEDIDA, a contar de 1º-02-2018,       

pelo prazo de 06 (seis) meses, referente ao decênio de 03-03-2005 a          
02-03-2015, LICENÇA-PRÊMIO à servidora LUCIENE SOUZA DA 
COSTA, Professor Nível Superior, matrícula 103.972-5 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 março de 2018. 

 
 
 

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 14.042/2018 
 

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° 0500/2018 – 

SEMED/GSAF, subscrito pelo Subsecretário de Administração e 
Finanças, 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 2017/4114/4241/00982, resolve 

 
CONSIDERAR CONCEDIDA, a contar de 1º-02-2018,       

pelo prazo de 06 (seis) meses, referente ao decênio de 12-07-2005 a          
11-07-2015, LICENÇA-PRÊMIO à servidora ANA MARIA SOARES 
TRINDADE, Professor Nível Superior, matrícula 107.046-0 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 março de 2018. 

 
 
 

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 14.043/2018 
 

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, 



 

Manaus, segunda-feira, 19 de março de 2018 
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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° 0432/2018 – 
SEMED/GSAF, subscrito pelo Subsecretário de Administração e 
Finanças, 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 2017/4114/4238/00842, resolve 

 
CONSIDERAR CONCEDIDA, a contar de 1º-02-2018,       

pelo prazo de 06 (seis) meses, referente ao decênio de 02-02-2006 a          
1º-02-2016, LICENÇA-PRÊMIO à servidora MARIA MIZILENE DE 
MENEZES NETO, Auxiliar Serviços Gerais, matrícula 071.731-2 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 março de 2018. 

 
 
 

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 14.044/2018 
 

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° 0452/2018 – 
SEMED/GSAF, subscrito pelo Subsecretário de Administração e 
Finanças, 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 2017/4114/9648/01279, resolve 

 
CONSIDERAR CONCEDIDA, a contar de 1º-02-2018, pelo 

prazo de 06 (seis) meses, referente ao decênio de 1º-04-1996 a            
31-03-2006, LICENÇA-PRÊMIO ao servidor DOUGLAS DOS SANTOS 
RAMALHEIRA, PA Aux. Serv. Gerais A-I-II, matrícula 081.348-6 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 março de 2018. 

 
 
 
 

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 14.045/2018 
 

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° 0924/2018 – 

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

 
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 2017/4114/4147/09920, resolve 
 
CONSIDERAR CONCEDIDA, a contar de 05-02-2018,       

pelo prazo de 03 (três) meses, referente ao decênio de 17-04-2006 a          
16-04-2016, LICENÇA-PRÊMIO à servidora MARIA NEUZA RIBEIRO 
DE LIMA, Auxiliar Serviços Gerais, matrícula 073.657-0 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 março de 2018. 

 

 



 

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

 
 

PORTARIA Nº 048/2018-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 das CI nº 079/2018/GABSUB/ 

SUBSEMPAB; de 08-03-2018; CI nº 080/2018- GABSUB/SUBSEMPAB, 
de 12-03-2018; CI nº 017/2018- DECIN, de 13-03-2018, Comunicado de 
Decisão INSS/2018, 
 

RESOLVE: 
 

ALTERAR os gozos de férias dos servidores abaixo 
relacionados, pertencentes ao quadro de servidores da Casa Civil, com 
lotação na Subsecretaria de Abastecimento, Feiras e Mercados, 
programada para abril/2018 conforme Portaria nº 173/2017-Casa Civil, 
publicada no DOM nº 4253, de 28-11-2017, para os seguintes períodos: 
 

Matrícula Nome Transferência 

099.520-7D Cleo Barbosa Launé Setembro/2018 

068.640-9D José Ferreira da Silva Filho Setembro/2018 

080.469-0D Meyre Jane da Silva Bernardo Fevereiro/ 2019 

105.971-8C Paulo René Soares Barbosa 
Usufruto após o término de possíveis 
prorrogações de Licenças médicas 

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

 
Manaus, 16 de março de 2018. 

 

 
 
 
 
 

SECRETARIA  MUNICIPAL  DE  FINANÇAS, 
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONTROLE INTERNO 

 
 

PORTARIA Nº 075/2018–GS/SEMEF 
 

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, TECNOLOGIA 
DA INFORMAÇÃO E CONTROLE INTERNO, em exercício – 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 a Portaria por Delegação nº 081/2018, 

publicada no DOM nº 4316, de 05/03/2018, que concede aposentadoria 
à servidora ALIOMAR ESTEVES BITENCOURT; 

 
CONSIDERANDO, ainda, a Portaria por Delegação nº 

103/2018, publicada no DOM nº 4321, de 12/03/2018, que concede 
aposentadoria à servidora REGINA COELI FERREIRA VASCONCELOS, 
RESOLVE; 
 

CESSAR Gratificação Técnica Fazendária – GTF das 
servidoras em referência, conforme abaixo. 
 

NOME DO SERVIDOR PONTOS GTF A CONTAR DE 

ALIOMAR ESTEVES BITENCOURT 300 05/03/2018 

REGINA COELI FERREIRA VASCONCELOS 400 12/03/2018 

Publique-se e Cumpra-se. 
 

Manaus, 14 de março de 2018. 
 

 
 
 
 

SECRETARIA  MUNICIPAL  DE  EDUCAÇÃO 

 
 

PORTARIA Nº 0126/2018-SEMED/GS 
 

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

 
CONSIDERANDO o que consta no Processo nº 2018/ 

4114/4147/02532, 
 

RESOLVE: 
 

I. DETERMINAR, com fulcro no artigo 236, parágrafo único 
da Lei nº 1.118/71, §1º do art. 1º c/c art. 2º da Lei nº 2.223/2017, a 
instauração de Processo Administrativo de Sindicância para apurar 
suposta infração dos incisos IV, VI do art. 206 e inciso VI do art. 207 da 
Lei nº 1.118/71; 

 
II. Encaminhar o processo à Comissão Permanente de 

Ética e Sindicância desta Secretaria; 
 
III. O prazo regular da instrução será de 30 (trinta) dias, 

admitida a prorrogação por mais 15 (quinze) dias para garantir o 
esclarecimento dos fatos e o exercício da ampla defesa nos termos do 
art. 5º, inciso LV da Constituição Federal de 1988. 
 

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

Manaus, 15 de março de 2018. 

 
 
 
 

PORTARIA Nº 0130/2018-SEMED/GS 
 

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

CONSIDERANDO o que consta no Processo nº 2018/ 
4114/4147/02532, 
 

RESOLVE: 
 

I. INDICAR, com fulcro no artigo 236, parágrafo único da 
Lei nº 1.118/71, as servidoras Maziles Marques dos Reis, Daniela Souza 
de Medeiros, Marcionília Bessa da Silva, Renata Cristina Seabra 
Moraes, Jussara Tavares Marques Ribeiro, para, sob a presidência da 
primeira, apurar os fatos narrados nos autos. 



 

Manaus, segunda-feira, 19 de março de 2018 
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II. O prazo regular da instrução será de 30 (trinta) dias, 
admitida a prorrogação por mais 15 (quinze) dias para garantir o 
esclarecimento dos fatos e o exercício da ampla defesa nos termos do 
art. 5º, inciso LV da Constituição Federal de 1988. 
 
 

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

Manaus, 15 de março de 2018. 
 

 
 
 
 
 

PORTARIA Nº 0136/2018-SEMED/GS 
 

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso 
das prerrogativas que lhe outorga oartigo 128, inciso II da LEI 
ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE MANAUS, 

 
CONSIDERANDO as exigências legais pertinentes, para 

garantir a execução do Programa Nacional de Inclusão de Jovens -
Projovem Urbano, em consonância com a Resolução nº 11, de 06 de 
setembro de 2017 – FNDE; 

 
CONSIDERANDO a necessidade de Contratação 

Temporária de profissionais da Rede Municipal de Ensino; 
 
CONSIDERANDO o que consta no Processo 

2018/4114/4147/00897, datado de 29/01/2018; 
 

RESOLVE: 
 

I – CONSTITUIR Comissão formada por servidores da 
SEMED, com atribuições para realizar o Processo Seletivo 
Simplificado Interno, bem como procederem à análise dos documentos 
apresentados pelos candidatos e a execução de todo procedimento 
necessário, visando à contratação de profissionais para atuarem no 
Projovem Urbano - Edição Especial 2017. 
 

Nº Servidor Matrícula Função 

1 Hellen Rubens de Souza 121.351-2 B Presidente 

2 Maziles Marques dos Reis 013.087-7 B Membro 

3 Joberson Pereira da Rocha 114.725-0 A Membro 

4 Weyder Ricardo Bindá Afonso 103.357-3 A Membro 

5 Rusinéia Pontes Castro 109.612-5 A Membro 

 
II – DEFINIR o prazo máximo de 60 (sessenta) dias para 

que a Comissão, sob a presidência da primeira, apresente o relatório 
conclusivo dos trabalhos. 
 

III – ESTABELECER que a participação nesta Comissão 
seja considerada prestação de serviços, não remunerados. 
 
 

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

Manaus, 16 de março de 2018. 
 
 

 

PORTARIA Nº 0148/2018-SEMED/GS 
 

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

 
CONSIDERANDO o disposto no art. 15, inciso V, no art. 67 

da Lei 8.666/93, 
 

RESOLVE: 
 

I – DESIGNAR os servidores abaixo elencados como 
Fiscal e Suplente, dos Contratos n.º 103/2017 e 104/2017, formalizados 
com a Empresa JEP CONSTRUÇÃO E PROJETOS CIVIL LTDA-ME, 
conforme Extratos publicados no DOM 4316, de 05.03.2018, que tem por 
objetos: a Reforma, Reparo e Manutenção da Quadra de Esporte da 
Escola Municipal Armando de Souza Mendes – Rua J, n.º 100, São José 
III e a Reforma, Reparo e Manutenção da Quadra de Esporte da Escola 
Municipal Maria do Carmo Rabello de Souza – Rua J, n.º 255, Etapa B, 
Bairro São José II, respectivamente. 
 

Fiscal do Contrato Matrícula 

Daniel Reis Vieira 128.959-4A 

Suplente  

Roberto Barcelos Buchdid 118.687-6C 

 
II – Esta Portaria retroage seus efeitos a 29 de novembro 

de 2017, data da contratação, podendo ser alterada a qualquer tempo e 
a critério da autoridade competente. 
 
 

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

Manaus, 16 de março de 2018. 
 

 
 
 
 

 
SECRETARIA  MUNICIPAL  DE 

MEIO  AMBIENTE  E  SUSTENTABILIDADE 

 
 

EXTRATO 
 
 
1. ESPÉCIE E DATA: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Obras e 

Serviços nº 001/2017, celebrado em 09/03/2018. 
 

2. CONTRATANTES: O Município de Manaus, através da Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade - SEMMAS, e a 
empresa NELL Construtora LTDA – ME. 

 
3. OBJETO: Dilatação do prazo e acréscimo de serviços, referente a 

Obra de “Reforma da Praça Antônio Plácido de Souza, com 
implantação de playground na Rua Inocêncio de Araújo, com 
Manoel Urbano, s/n – bairro Educandos”, em conformidade com o 
Edital de Tomada de Preços nº 047/2016 – CML/PM e seus 
anexos. 

 
4. VALOR: Ficam acrescidos os serviços no valor de R$7.480,19 ( sete 

mil, quatrocentos e oitenta reais e dezenove centavos), 
correspondente a 8,1569% do valor inicial do contrato. 

 
5. PRAZO: Fica dilatado o prazo contratual por mais 45 (quarenta e 

cinco) dias. 



 

Manaus, segunda-feira, 19 de março de 2018 
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6. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do 
presente Termo foram empenhadas na modalidade Global, sob o nº 
2018NE00082 datado de 26/02/2018, no valor de R$7.480,19 ( sete 
mil, quatrocentos e oitenta reais e dezenove centavos), à conta da 
seguinte rubrica orçamentária: unidade orçamentária nº 27101; 
programa de trabalho:  15.451.0016.2020.0000; fonte do recurso 
01000000; natureza de despesa 44903916. 

 
7. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: De acordo com o Parecer nº 669/2017/ 

PA/PGM, Despacho da Subprocuradora Geral Adjunta do Município e 
Despacho nº 009/2018 - DPP/DAF, com autorização da Secretária 
Municipal de Meio Ambiente – SEMMAS, em exercício, constantes nos 
processos nº 2017/17428/17528/00006 e 2018/15848/15906/00001. 

 
Manaus, 09 de março de 2018 

 
 
 
 
 
HOTEL JUMA ÓPERA LTDA – ME torna público que recebeu  
da SEMMAS a LMI n° 096/2008-6 sob o processo n° 2008/4933/ 
6187/00696, que autoriza a Atividade HOTEL, com a finalidade 
REALIZAR DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOTEL “JUMA ÓPERA” 
COM ÁREA LICENCIADA DE 2.038,78 ÁREA EXECUTADA DE 
1.446,26M, E ÁREA TOTAL DE 3.484,97M com validade de 12 meses, 
sito na RUA 10 DE JULHO N° 481 CENTRO – MANAUS/AM., Manaus – 
Amazonas. 
 
 
 
 
 
 
 
MERCANTIL NOVA ERA LTDA torna público que recebeu da SEMMAS 
a Licença Municipal de Operação nº 111/2013-3 sob o processo  
nº 2012/4933/6187/01615, que autoriza a atividade: COMÉRCIO, com a 
finalidade de COMÉRCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM 
GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS. com 
validade de 12 meses, endereço Rua Padre Caballero Martim, nº 2610 – 
Santo Antônio - Manaus/AM. 
 
 
 
 
 
 
 

SECRETARIA  MUNICIPAL  JUVENTUDE, 
ESPORTE  E  LAZER 

 
 

PORTARIA N.º 017/2018-GS/SEMJEL 
 
 

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE JUVENTUDE, 
ESPORTE E LAZER, no uso das atribuições legais conferidas pela 
legislação vigente, 

 
CONSIDERANDO as disposições do Decreto nº 1.441, de 

30.01.2012, que estabelece novos procedimentos a serem observados 
por órgãos e entidades quando da concessão de descentralização de 
créditos orçamentários, 

 
CONSIDERANDO ainda o que dispõe no art. 8º § Único da 

Lei Municipal nº 2.293, de 03 de janeiro de 2018, 

CONSIDERANDO ainda o que dispõe no art. 14, incisos I 
e II e art. 15, do Decreto Municipal nº 3.960, de 02 de fevereiro de 2018. 
 

RESOLVE: 
 

Art. 1º CONCEDER Destaque de Crédito Orçamentário em 
favor da Unidade Gestora 270103-UNIDADE EXECUTORA DE 
PROJETOS/UEP, no valor total de R$ 75.093,52 (setenta e cinco mil, 
noventa e três reais e cinquenta e dois centavos), conforme Anexo 
Único desta Portaria. 
 

Art. 2º A descentralização de que trata esta portaria tem 
como objeto atender as despesas com a obra de Construção de Academia 
ao Ar Livre (CV nº 1010.891-67/2013/ME/PMM), localizada na Av. Rodrigo 
Otávio, s/n, Bairro Japiim e que deverá ser realizada pela Unidade Gestora 
Executora 270103-UNIDADE EXECUTORA DE PROJETOS/UEP. 
 

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, operando seus efeitos a partir de 01 de fevereiro  de 2018. 
 

Anexo Único da Portaria nº 017/2018-GS/SEMJEL 
 

Nº F SF P A ND FR R$ 

01 27 812 0088 1026 449051 0100 6.097,59 

02 27 812 0088 1026 449051 0624 68.995,93 

Total: 75.093,52 

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

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

Manaus, 28 de fevereiro de 2018. 

 
 
 
 
 

 
PORTARIA N.º 018/2018-GS/SEMJEL 

 
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE JUVENTUDE, 

ESPORTE E LAZER, no uso das atribuições legais conferidas pela 
legislação vigente, 

 
CONSIDERANDO as disposições do Decreto nº 1.441, de 

30.01.2012, que estabelece novos procedimentos a serem observados 
por órgãos e entidades quando da concessão de descentralização de 
créditos orçamentários, 

 
CONSIDERANDO ainda o que dispõe no art. 8º § Único da 

Lei Municipal nº 2.293, de 03 de janeiro de 2018, 
 
CONSIDERANDO ainda o que dispõe no art. 14, incisos  

I e II e art. 15, do Decreto Municipal nº 3.960, de 02 de fevereiro de 
2018. 
 

RESOLVE: 
 

Art. 1º CONCEDER Destaque de Crédito Orçamentário 
em favor da Unidade Gestora 270103-UNIDADE EXECUTORA DE 
PROJETOS/UEP, no valor total de R$ 104.003,19 (cento e quatro 
mil, três reais e dezenove centavos), conforme Anexo I desta 
Portaria. 



 

Manaus, segunda-feira, 19 de março de 2018 
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Art. 2º A descentralização de que trata esta portaria tem 
como objeto atender as despesas com Construção de Academias ao Ar 
Livre (CV nº 1006.327-53/2013/ME/PMM), conforme relação dos locais 
constantes do Anexo II e que deverá ser realizada pela Unidade Gestora 
Executora 270103-UNIDADE EXECUTORA DE PROJETOS/UEP. 
 

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, operando seus efeitos a partir de 01 de fevereiro de 2018. 
 

Anexo I da Portaria nº 018/2018-GS/SEMJEL 
 

Nº F SF P A ND FR R$ 

01 27 812 0088 1026 449051 0100 4.160,13 

02 27 812 0088 1026 449051 0224 50.843,06 

03 27 812 0088 1026 449051 0624 49.000,00 

Total: 104.003,19 

 
Nº. Sequência Ordinal da Programação de Trabalho Descentralizada 
 

Códigos: 
 

F: Função 
 

SF: Subfunção 
 

P: Programa 
 

A: Ação 
 

ND: Natureza de Despesa 
 

FR: Fonte de Recurso 
 

Anexo II da Portaria nº 018/2018-GS/SEMJEL 
 

IT LOCAIS 

01 Rua Samuel Benchimol, s/n–Pq Dez de Novembro (passeio do Mindú). 

02 Avenida Alberto Carreira, s/n – Japiim. 

03 Avenida Álvaro Botelho Maia, s/n – Praça 14 de Janeiro. 

04 Estrada da Ponta Negra, s/n – Ponta Negra. 

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

 
Manaus, 28 de fevereiro de 2018. 

 

                  
 

 
 
 

SECRETARIA  MUNICIPAL  DE  INFRAESTRUTURA 

 
 

PORTARIA N° 022/2018 - SEMINF / GSS 
 

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

CONSIDERANDO a CI nº 079/2018 e o Termo de Contrato 
nº 007 – SEMULSP, firmado em 17/10/2016; 
 

CONSIDERANDO o EMPENHO nº 00653 – SEMULSP, 
emitido em 03/10/2016; 
 

CONSIDERANDO o que mais consta nos autos do 
Processo nº 2016 / 1190 / 6019 / 00069, resolve: 
 

SUSPENDER até ulterior deliberação, o contrato celebrado 
entre o Município de Manaus e a Empresa SA CONSTRUÇÕES LTDA - 
ME, correspondente a CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 004/2016 - 
CML/PM, referente ao Objeto: "CONSTRUÇÃO DE OSSUÁRIOS 
INDIVIDUAIS E COLETIVOS E DO MURO NO CEMITÉRIO NOSSA 
SENHORA DE APARECIDA – LOCALIZADO NA AVENIDA DO 
TURISMO, Nº 107 - BAIRRO TARUMÃ, EM MANAUS / AM". O efeito da 
presente portaria passará a vigorar a partir de 01/02/2018. 

CUMPRA-SE, REGISTRE E PUBLIQUE-SE. 
 

GABINETE DO SUBSECRETÁRIO, em Manaus, 15 de 
março de 2018. 

 

 
 
 
 
 

MANAUS PREVIDÊNCIA 

 
 

PORTARIA POR DELEGAÇÃO N.º 116/2018 
 

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 134/2018, 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 134/2018 – 

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 2017/4114/4147/06518, de 01.08.2017, 
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 FRANCILENE DOS SANTOS PRINTES, no 
cargo de Pedagogo 20H 3-F, matrícula 011697-1B, do quadro de 
pessoal da Secretaria Municipal de Educação – SEMED, com os 
proventos mensais de R$ 2.932,85 (dois mil, novecentos e trinta e dois 
reais e oitenta e cinco centavos) discriminados na forma abaixo: 
 

Composição da 
Remuneração 

Fundamentação Legal Valor 

Vencimento 20H 
Art. 1º, inciso I, da Lei nº 1.879, de 04.06.2014, 

c/c Lei nº 2.266, de 12.12.2017. 
R$ 2.932,85 

Valor dos Proventos R$ 2.932,85 

 
GABINETE DO DIRETOR-PRESIDENTE DA MANAUS 

PREVIDÊNCIA, em Manaus, 15 de março de 2018. 
 

 



 

Manaus, segunda-feira, 19 de março de 2018 
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PORTARIA POR DELEGAÇÃO N.º 117/2018 
 

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 140/2018, 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 130/2018–
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 2017/4114/9648/01174, de 30.10.2017, 
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, 
acrescido do percentual de 25% (vinte e cinco por cento) nos termos do 
artigo 28, § 9º, da mesma lei, a servidora MARIA DAS GRAÇAS 
CARVALHO DA FONSECA, no cargo de Professor Nível Superior 20H 
2-E, matrícula 088592-4A, do quadro de pessoal da Secretaria 
Municipal de Educação – SEMED, com os proventos mensais de R$ 
2.767,55 (dois mil, setecentos e sessenta e sete reais e cinquenta e 
cinco 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$ 2.214,04 

Adicional de 25% Art. 28, § 9º, da Lei Municipal nº 870/2005. R$ 553,51 

Total dos Proventos R$ 2.767,55 

 
GABINETE DO DIRETOR-PRESIDENTE DA MANAUS 

PREVIDÊNCIA, em Manaus, 15 de março de 2018. 

 
 
 

PORTARIA POR DELEGAÇÃO N.º 118/2018 
 

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 139/2018, que opina pela concessão do benefício  
de aposentadoria por tempo de contribuição ao servidor abaixo 
identificado, subscrito pelo Técnico Previdenciário da Manaus Previdência, 

CONSIDERANDO o Parecer Técnico nº 131/2018 – 
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 2018/4114/4147/00520, de 16.01.2018, 
resolve, 

 
APOSENTAR, nos termos do artigo 6º, da Emenda 

Constitucional nº 41/2003, c/c artigo 51, da Lei Municipal nº 870, de 
21.07.2005, o servidor FRANCISCO AGUIAR DE SOUZA, no cargo 
de Professor Nível Superior 20H 3-E, matrícula 079826-6A, do quadro 
de pessoal da Secretaria Municipal de Educação – SEMED, com os 
proventos mensais de R$ 2.847,41 (dois mil, oitocentos e quarenta e 
sete reais e quarenta e um centavos) discriminados na forma abaixo: 
 

Composição da 
Remuneração 

Fundamentação Legal Valor 

Vencimento 
Art. 1º, inciso I da Lei n° 1.879, de 04.06.2014, 

c/c Lei n° 2.266 de 12.12.2017. 
R$ 2.847,41 

Valor dos Proventos R$ 2.847,41 

 
GABINETE DO DIRETOR-PRESIDENTE DA MANAUS 

PREVIDÊNCIA, em Manaus, 15 de março de 2018. 

 
 
 

PORTARIA POR DELEGAÇÃO N.º 119/2018 
 

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 133/2018, que opina pela concessão do benefício de 
aposentadoria por tempo de contribuição a servidora abaixo identificada, 
subscrito pelo Técnico Previdenciário da Manaus Previdência, 

 

CONSIDERANDO o Parecer Técnico nº 135/2018 – 
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 2018/4114/4147/00516, de 16.01.2018, 
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 RAIMUNDA RODRIGUES DE SOUZA, no cargo 
de Auxiliar de Serviços Gerais B-10, matrícula 014377-4A, do quadro de 
pessoal da Secretaria Municipal de Educação – SEMED, com os 
proventos mensais de R$ 3.100,45 (três mil e cem reais e quarenta e 
cinco centavos) discriminados na forma abaixo: 
 

Composição da 
Remuneração 

Fundamentação Legal Valor 

Vencimento Lei nº 1.624, de 30.12.11, c/c a Lei nº 2.266, de 12.12.2017. R$ 3.100,45 

Valor dos Proventos R$ 3.100,45 



 

Manaus, segunda-feira, 19 de março de 2018 
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GABINETE DO DIRETOR-PRESIDENTE DA MANAUS 
PREVIDÊNCIA, em Manaus, 15 de março de 2018. 

 
 
 
 

PORTARIA POR DELEGAÇÃO N.º 120/2018 
 

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 132/2018, que opina pela concessão do benefício de 
aposentadoria por idade à servidora abaixo identificada, subscrito pelo 
Analista Previdenciário da Manaus Previdência, 

 
CONSIDERANDO o Parecer Técnico nº 127/2018 – 

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 2017/1637/0067, de 04.01.2017, resolve, 

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

Constituição Federal/1988, com redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 41/2003, c/c artigo 31, da Lei Municipal nº 870, de 
21.07.2005, a servidora MARIA TERESA DE JESUS BARBOSA MELO, 
no cargo de AS-Técnico em Enfermagem D-08, matrícula 064914-7A, do 
quadro de pessoal da Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA, com 
os proventos proporcionais mensais de R$ 1.961,84 (mil, novecentos e 
sessenta e um reais e oitenta 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$ 2.716,70 

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$ 2.271,56 

Valor do Provento Apurado 

Na fração de 9.457/10.950 multiplicada pelo 
valor médio apurado, nos termos do art. 40, 
da Constituição Federal/88 c/c art. 55 da Lei 

n° 870/2005. 

R$ 1.961,84 

Total dos Proventos R$ 1.961,84 

 
GABINETE DO DIRETOR-PRESIDENTE DA MANAUS 

PREVIDÊNCIA, em Manaus, 15 de março de 2018. 
 

 

PORTARIA POR DELEGAÇÃO N.º 121/2018 
 

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 137/2018, 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 125/2018 – 
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 2017/1637/6963, de 09.10.2017, 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 ALINE ROSA MARTINS FREIRE COSTA, no 
cargo de ES-Assistente Social E-14, matrícula 011251-8A, do quadro de 
pessoal da Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA, com os 
proventos mensais de R$ 8.617,10 (oito mil, seiscentos e dezessete 
reais e dez 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$ 8.617,10 

Total dos Proventos R$ 8.617,10 

 
GABINETE DO DIRETOR-PRESIDENTE DA MANAUS 

PREVIDÊNCIA, em Manaus, 15 de março de 2018. 

 
 

 
PORTARIA POR DELEGAÇÃO N.º 122/2018 

 
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 129/2018, 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 128/2018 – 
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 março 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 2017/1637/1218, de 23.02.2017, 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 NILZA DA SILVA PINTO, no cargo de AS-
Auxiliar de Enfermagem C-09, matrícula 065946-0A, do quadro de 
pessoal da Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA, com os 
proventos mensais de R$ 2.637,55 (dois mil, seiscentos e trinta e sete 
reais e cinquenta e cinco 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$ 2.637,55 

Total dos Proventos R$ 2.637,55 

 
GABINETE DO DIRETOR-PRESIDENTE DA MANAUS 

PREVIDÊNCIA, em Manaus, 15 de março de 2018. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

PORTARIA POR DELEGAÇÃO N.º 123/2018 
 

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 135/2018, que opina pela concessão do benefício de 
aposentadoria por tempo de contribuição à servidora abaixo identificada, 
subscrito pelo Técnico Previdenciário da Manaus Previdência, 

 

CONSIDERANDO o Parecer Técnico nº 126/2018 – 
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 2018/1637/0184, de 11.01.2018, 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 ROZIANI CRUBELLATI NUNES, no cargo de ES-
Enfermeiro E-11, matrícula 063119-1A, do quadro de pessoal da Secretaria 
Municipal de Saúde – SEMSA, com os proventos mensais de R$ 8.120,07 
(oito mil, cento e vinte reais e sete 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$ 8.120,07 

Total dos Proventos R$ 8.120,07 

 
GABINETE DO DIRETOR-PRESIDENTE DA MANAUS 

PREVIDÊNCIA, em Manaus, 15 de março de 2018. 
 

 
 
 
 
 
 

PORTARIA POR DELEGAÇÃO N.º 124/2018 
 

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 138/2018, que opina pela concessão do benefício de 
aposentadoria por tempo de contribuição ao servidor abaixo identificado, 
subscrito pelo Técnico Previdenciário da Manaus Previdência, 

 
CONSIDERANDO o Parecer Técnico nº 129/2018 – 

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 2018/1637/0248, de 16.01.2018, 
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 CLAUDOMIR BAIMA PETILLO, no cargo de AS-
Fiscal de Saúde I D-08, matrícula 065823-5A, do quadro de pessoal da 
Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA, com os proventos mensais 
de R$ 4.791,70 (quatro mil, setecentos e noventa e um reais e setenta 
centavos) discriminados na forma abaixo: 
 

Composição da 
Remuneração 

Fundamentação Legal Valor 

Subsídio 
Art. 3, inciso IX, da Lei nº 1.222, de 26.03.2008, 

c/c Lei n° 2.287, de 28.12.2017. 
R$ 4.791,70 

Total dos Proventos R$ 4.791,70 

 
GABINETE DO DIRETOR-PRESIDENTE DA MANAUS 

PREVIDÊNCIA, em Manaus, 15 de março de 2018. 
 

 
 
 

PORTARIA POR DELEGAÇÃO N.º 125/2018 
 

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 141/2018, que opina pela concessão do benefício  
de aposentadoria por tempo de contribuição ao servidor abaixo 
identificado, subscrito pelo Analista Previdenciário da Manaus 
Previdência, 



 

Manaus, segunda-feira, 19 de março de 2018 
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CONSIDERANDO o Parecer Técnico nº 137/2018 – 
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 2018/1637/0319, de 18.01.2018, resolve, 

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

Constituição Federal/1988, com redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 41/2003, c/c artigo 30, da Lei Municipal nº 870, de 
21.07.2005, o servidor PAULO SERGIO DE ARAUJO BRASIL, no cargo 
de ES–Administrador em Sistemas de Informação F-06, matrícula 
110413-6A, do quadro de pessoal da Secretaria Municipal de Saúde – 
SEMSA, com os proventos mensais de R$ 6.099,03 (seis mil e noventa 
e nove reais 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 2.270, de 12.12.2017. 
R$ 7.651,71 

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$ 6.099,03 

Total dos Proventos R$ 6.099,03 

 
GABINETE DO DIRETOR-PRESIDENTE DA MANAUS 

PREVIDÊNCIA, em Manaus, 15 de março de 2018. 

 
 
 

PORTARIA POR DELEGAÇÃO N.º 126/2018 
 

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 130/2018, 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 133/2018 – 

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 2017/15848/15911/00020, de 05.04.2017, 
resolve, 

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

Constituição Federal/1988, com redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 41/2003, c/c artigo 30, da Lei Municipal nº 870, de 
21.07.2005, o servidor LAURO YOSHIMURA, no cargo de Arquiteto C-
XIII-II, matrícula 010606-2B, do quadro de pessoal da Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade – SEMMAS, com os 

proventos mensais de R$ 2.790,13 (dois mil, setecentos e noventa reais 
e treze centavos) discriminados na forma abaixo: 
 

Composição da 
Remuneração 

Fundamentação Legal Valor 

Vencimento 
Lei nº 1.772, de 30.09.2013, c/c Lei nº 2.247, 

de 14.12.2017. 
R$ 446,42 

Adicional por Tempo de 
Serviço 

Art. 203, Parágrafo Único, da Lei nº 1.118/71. R$ 111,61 

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 

Total R$ 2.790,13 

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$ 3.458,14 

Valor dos Proventos 
Artigo 40, § 2º, da Constituição 

Federal/1988. 
R$ 2.790,13 

 
GABINETE DO DIRETOR-PRESIDENTE DA MANAUS 

PREVIDÊNCIA, em Manaus, 15 de março de 2018. 

 
 

 



 

Manaus, segunda-feira, 19 de março de 2018 
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FUNDAÇÃO  DE  APOIO  AO 
IDOSO  “DOUTOR THOMAS” 

 
 

PORTARIA Nº 022/2018 
 

A DIRETORA-PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DE APOIO 
AO IDOSO DR. THOMAS, no exercício da competência que lhe confere 
o Artigo 128, inciso II, da Lei Orgânica do Município de Manaus, e o 
Decreto Municipal de 16/01/2018 e, 
 

CONSIDERANDO a Lei nº 2.286, de 28 de dezembro de 
2017, Anexo Único, Parte I; 

 
CONSIDERANDO o decreto nº 9.582, de 16 de maio de 

2008, que regulamenta a gratificação pela execução de trabalhos de 
natureza especial de periculosidade e insalubridade; 

 
CONSIDERANDO o levantamento efetuado pela Comissão 

Permanente de Periculosidade e Insalubridade – CPPI, que identificou os 
riscos e aplicou o percentual previsto no art. 7º e no art. 8º do Decreto nº 
9.582, de 16 de maio de 2008 incidentes sobre o vencimento-base do cargo; 

 

CONSIDERANDO ainda o teor dos processos protocolados 
sob os números 201651891048000236 e 201651891048000303; 
 

RESOLVE: 
 

CONCEDER aos servidores abaixo relacionados desta 
Fundação de Apoio ao Idoso “Doutor Thomas”, a concessão pelo 
exercício de cargo em atividades insalubres ou perigosas, aplicando o 
percentual de 20% - grau médio - conforme o risco detectado, seguindo 
orientação da CPPI, a contar de 01/03/2018. 

 

 

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

 
MANAUS - AM, 19 DE MARÇO DE 2018. 

 

 
 

 
ANEXO ÚNICO DA PORTARIA Nº 022/2018-FDT 

 
Nº MATRÍCULA SERVIDOR FUNÇÃO 

01 130.101-2 A Ana Paula Gomes Machado Técnico-Enfermagem 

02 130.028-8 A Ana Rita Rodrigues e Silva Cuidador de Idosos 

03 130.013-0 A Andrezza Heriberta da Silva Gomes Cuidador de Idosos 

04 130.027-0 A Antônio Carlos Cardoso da Costa Cuidador de Idosos 

05 129.989-1 A Áudria Pinto Pereira Cuidador de Idosos 

06 130.025-3 A Beatriz Africana Rubem Mateus Cuidador de Idosos 

07 130.022-9 A Cátia Cilene Silva Lucas Cuidador de Idosos 

08 126.120-7 B Claudete da Silva Siqueira Cuidador de Idosos 

09 129.994-8 A Clemilda Corrêa Soares de Oliveira Cuidador de Idosos 

10 130.031-8 A Cristina Guimarães de Oliveira Cuidador de Idosos 

11 126.066-9 B Delmo Oliveira da Silva Cuidador de Idosos 

12 130.475-5 A Edilena Miranda de Araújo Técnico-Enfermagem 

13 099.859-1 B Ednalva Souza dos Anjos Cuidador de Idosos 

14 129.998-0 A Eliana da Costa Montoril Cuidador de Idosos 

15 126.110-0 B Eliege de Lima Delgado Cuidador de Idosos 

16 129.997-2 A Érica da Silva de Sá Cuidador de Idosos 

17 130.105-5 A Erika Santos de Matos Técnico-Enfermagem 

18 129.993-0 A Felipe dos Santos Martins Cuidador de Idosos 

19 129.990-5 A Fernando Nunes Rocha Cuidador de Idosos 

20 126.071-5 B Francimar Freitas de Souza Cuidador de Idosos 

21 129.071-1 B Francisca de Nazaré Pinheiro Dias Cuidador de Idosos 

22 126.067-7 B Francisco dos Santos Ramos Cuidador de Idosos 

23 129.992-1 A Gele de Jesus da Silva Lima Cuidador de Idosos 

24 130.017-2 A Giovanna Prima Negreli de Souza Cuidador de Idosos 

Nº MATRÍCULA SERVIDOR FUNÇÃO 

25 126.206-8 B Gisele Farias de Oliveira Técnico-Enfermagem 

26 130.005-9 A Graça Lomas Monteiro Cuidador de Idosos 

27 130.010-5 A Gracinete Soares Mendes Cuidador de Idosos 

28 126.222-0 B Heina Maria Petillo Aragão Técnico-Enfermagem 

29 130.001-6 A Hélia Ferreira da Silva Cuidador de Idosos 

30 130.021-0 A Hellem Nívia de Oliveira Paz Cuidador de Idosos 

31 130.476-3 A Iraci Cavalcante de Melo Técnico-Enfermagem 

32 126.045-6 C Ivana Maria Oliveira dos Santos Nascimento Técnico-Enfermagem 

33 130.097-0 A Jackson Paixão Baltazar Técnico-Enfermagem 

34 130.011-3 A Jane de Moura Rocha Analista-Enfermagem 

35 126.048-0 C Jucilene Fleury da Costa Técnico-Enfermagem 

36 130.008-3 A Keyla Abreu Sepuvida Gomes Analista-Enfermagem 

37 130.469-0 A Lindacy Santos Gomes Cuidador de Idosos 

38 130.470-4 A Lívia Pereira Gall Cuidador de Idosos 

39 130.094-6 A Lóris Angela Araújo Passos Analista-Enfermagem 

40 130.104-7 A Luciana Nonato Taveira Cuidador de Idosos 

41 126.136-3 B Luiza de Marilac das Chagas Oliveira Técnico-Enfermagem 

42 126.052-9 B Maria Aurisdete Torres Broni Técnico-Enfermagem 

43 126.279-3 C Maria Dulce Silva Nascimento Técnico-Enfermagem 

44 115.747-7 D Maria Flaviana de Souza Viana Técnico-Enfermagem 

45 126.131-2 B Maria José Castro da Silva Cuidador de Idosos 

46 101.522-2 C Mônica Santos Moreira Cuidador de Idosos 

47 130.091-1 A Nathalie Hosana Pontes Borges Analista-Enfermagem 

48 130.015-6 A Raimunda Onina de Araújo Ferreira Técnico-Enfermagem 

49 130.092-0 A Renete Braga Marques Analista-Enfermagem 

50 126.217-3 B Rizete Maria Souza da Silva Técnico-Enfermagem 

51 130.103-9 A Shirley Rita Silveira Rodrigues Cuidador de Idosos 

52 130.471-2 A Valdirene da Silva Moreira Santos Cuidador de Idosos 

53 130.472-0 A Vanessa Menezes Pereira Cuidador de Idosos 

54 130.473-9 A Waldira dos Santos Alemeida Cuidador de Idosos 

55 130.474-7 A Wilcilene Guedes de Souza Cuidador de Idosos 

56 126.043-0 B Ida Carmem Costa do Vale Cuidador de Idosos 

57 130.023-7 A irenici Cavalcante Pantoja Cuidador de Idosos 

58 130.026-1 A Irlen Cristine de Oliveira Dourado Cuidador de Idosos 

59 089.374-9 C Jeane Antônia Leite Cavalcante Cuidador de Idosos 

60 130.030-0 A Jéssica dos Santos da Silva Cuidador de Idosos 

61 129.996-4 A Kátia Souza de Lima Cuidador de Idosos 

62 126.117-7 B Kelma Cidade de Miranda Ferreira Cuidador de Idosos 

63 130.000-8 A Layna Karollyne Menezes Dias Cuidador de Idosos 

64 130.096-2 A Lindalva Gomes Baima Cuidador de Idosos 

65 130.007-5 A Lucas Maquiné da Silva Cuidador de Idosos 

66 130.032-6 A Lusineide Mafra de Souza Cuidador de Idosos 

67 126.060-0 B Macely Façanha Feitosa Cuidador de Idosos 

68 126.708-6 B Márcia Delfina de Lima Beliago Cuidador de Idosos 

69 126.073-1 B Maria da Conceição Luciana M. da Silveira Cuidador de Idosos 

70 126.084-7 B Maria de Fátima Fernandes de Souza Cuidador de Idosos 

71 130.095-4 A Maria de Nazaré de Oliveira Cuidador de Idosos 

73 130.006-7 A Maria Elcilene Oliveira Fernandes Cuidador de Idosos 

74 115.743-4 D Maria Madalena de Souza Cuidador de Idosos 

75 130.033-4 A Maria Madalena Ferreira de Souza Cuidador de Idosos 

76 130.004-0 A Maria Margarida Pereira Clementino Cuidador de Idosos 

77 126.054-5 B Maria Ozineide Pereira de Lima Cuidador de Idosos 

78 130.016-4 A Marta Leny Matos Lima Mais Cuidador de Idosos 

79 130.003-2 A Marta Serrão de Lima Cuidador de Idosos 

80 130.009-1 A Michelle do Carmo Ferreira Cuidador de Idosos 

81 126.294-7 B Orilene Feitosa Trajano de Souza Cuidador de Idosos 

82 130.018-0 A Patrícia Lopes de Seixas Cuidador de Idosos 

83 126.046-4 B Paulo Rogério da Luz Marinho Cuidador de Idosos 

84 126.070-7 B Regina Lúcia Coelho de Azevedo Cuidador de Idosos 

85 130.024-5 A Reginaldo Rodrigues de Lima Cuidador de Idosos 

86 130.020-2 A Rejane Fátima Zimmermann da Motta Cuidador de Idosos 

72 129.995-6 A Rejane Moreira da Conceição Cuidador de Idosos 

87 126.409-5 B Rita Hescórcia Parente de Oliveira Cuidador de Idosos 

88 129.999-9 A Romário Souza da Silva Cuidador de Idosos 

89 130.108-0 A Roseane Gonçalves de Oliveira Cuidador de Idosos 

90 075.086-7 B Sheila Cristina Rolim da Mata Cuidador de Idosos 

91 126.111-8 B Solange Ferreira Ribeiro Cuidador de Idosos 

92 126.049-9 B Suely da Rocha Rezk Cuidador de Idosos 

93 126.062-6 B Wanmibia Flor Pinto Cuidador de Idosos 



 

Manaus, segunda-feira, 19 de março de 2018 
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EXTRATO 
 
1. ESPÉCIE E DATA: Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº. 01/2015-

FDT, celebrado em 12/02/2018. 
 
2. CONTRANTES: O Município de Manaus, através da Fundação de 

Apoio ao Idoso ”Dr. Thomas” e a empresa LBC CONSERVADORA E 
SERVIÇOS LTDA. 
 

3. OBJETO: Prorrogação do prazo do Contrato original referente à 
prestação de serviços de limpeza, tratamento e manutenção de uma 
piscina semi-olímpica do Parque Municipal do Idoso, medindo 25mx 
16x 1,40 – 521 m² capacidade para 568,64m³ de água, com 
fornecimento de todos os produtos químicos e demais insumos 
necessários para manter a qualidades da água, bem como a 
manutenção dos equipamentos da casa de máquinas. conforme 
quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços nº. 01/2015-
FDT, constantes no processo administrativo nº. 201451891047800087. 
 

4. DO VALOR GLOBAL: O valor global estimado é de R$35.956,00 
(trinta e cinco mil, novecentos e cinquenta e seis reais). 
 

5. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do 
presente aditamento serão empenhadas em 2018 à conta do 
Programa de Trabalho: Unidade Orçamentária nº. 520301; Programa 
de Trabalho nº. 08.241.0036.2036 – Ampliação e Fortalecimento do 
Serviço de Convivência para o Idoso no “Parque Municipal do Idoso”; 
Natureza da Despesa 33903916 – Manutenção e Conservação de 
Bens Imóveis; Fonte 100, conforme Nota de Empenho Parcial nº. 
2018NE00140, de 09/02/2018, no valor de R$8.989,00 (oito mil, 
novecentos e oitenta e nove reais), o saldo do presente Termo será 
empenhado conforme Programação Mensal de Cota Orçamentária 
para Empenho. 
 

6. DO FUNDAMENTO: O presente Termo Aditivo tem fundamento 
conforme disposto no Art. 57, da Lei 8.666/93, no Parecer nº. 087-
2018/ASJUR/FDT e Despacho CGOF, constantes no Processo 
Administrativo nº 201451891047800087. 
 

7. PRAZO: O prazo do contrato fica prorrogado por mais 04 (quatro) 
meses, a contar de 12/02/18. 

 
 

Manaus, 12 de fevereiro de 2018. 
 
 

 
 
 
 
 

COMISSÃO  MUNICIPAL  DE  LICITAÇÃO 

 
 

AVISO DE LICITAÇÃO 
 
 

A COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO DA 
PREFEITURA DE MANAUS através da SUBCOMISSÃO DE 
INFRAESTRUTURA torna pública para conhecimento dos interessados 
a abertura das seguintes licitações: 

 
1 - TOMADA DE PREÇO Nº 004/2018 - CML/PM (SEMTRAD), cujo objeto 
refere-se à “Obra de adequação com instalações de combate a incêndio e 
construção de muro de alvenaria no Distrito Industrial de Micro e Pequenas 
empresas - DIMICRO”, para o dia 06/04/2018, às 09h30. 

 
2 - TOMADA DE PREÇO Nº 005/2018 – CML/PM (SEMSA), cujo objeto 
refere-se à “Construção de Estação de Tratamento de Esgoto – Base do 
SAMU Colônia Antônio Aleixo”, para o dia 09/04/2018, às 09h30. 

Maiores informações na COMISSÃO MUNICIPAL DE 
LICITAÇÃO, na Av. Constantino Nery, 4080 – Chapada, no horário das 8h 
às 17h, de segunda-feira a sexta-feira, telefone (92) 3215-6376 ou 6333. 
 

Manaus, 19 de março de 2018. 

             
 
 
 

COMISSÃO  DE  LICITAÇÃO  DA  FUNDAÇÃO 
DE  APOIO   AO  IDOSO  “DR. THOMAS” 

 
 

AVISO DE LICITAÇÃO 
 

A COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA FUNDAÇÃO DE 
APOIO AO IDOSO “DR. THOMAS” – CL/FDT/PM, torna público que 
realizará o seguinte procedimento licitatório: 
 
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 02/2018-CL/FDT/PM. 
OBJETO: aquisição, pelo menor preço por item, de Produtos para a 
Saúde, para atender as necessidades do Departamento Social e de 
Saúde do Idoso- DSSI da Fundação “Dr. Thomas”, de acordo com as 
condições constantes no Edital e seus anexos. 
DATA E HORÁRIO: 02/04/2018, às 09:00 horas. 
 

O Edital estará à disposição dos interessados a partir do 
dia 20/03/2018 e poderá ser adquirido na COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
DA FUNDAÇÃO DE APOIO AO IDOSO “DR. THOMAS”, Rua Dr. 
Thomas, 798 - Bairro N. Sra. das Graças, no horário de 08:00 às 16:00h, 
de Segunda a Sexta-feira, Telefone 3632-2834. 

 
O DAM para adquirir o Edital encontra-se no site 

http://serviços.manaus.am.gov.br, devendo o pagamento ser efetuado 
em qualquer agência do Bradesco, no valor de R$ 10,00 (dez reais). 
 

Manaus, 19 de março de 2018. 

 
 
 

Publicações Diversas 

 
 
M.T COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA-ME – AUTO POSTO 
BEXIGÃO torna público que recebeu do IPAAM, a Licença de Operação 
nº 327/06-08, que autoriza a comercialização de combustíveis derivados 
de petróleo (gasolina, diesel e óleo lubrificantes), localizada na Estrada 
do Bexigão, nº 1795, Bairro Fonte Boa, no Município de Tefé-AM, para 
Comercialização de Combustíveis, com validade de 01 Ano. 
 
 
 
 
 

SENDAS DISTRIBUIDORA S.A torna público que recebeu do IPAAM, a 
Licença de Operação n° 157/16-01, que autoriza o funcionamento da 
Estação de Tratamento de Esgoto que atende ao empreendimento 
comercial “ASSAÍ Atacadista”, localizado na avenida Autaz Mirim, nº 
8755, Novo Aleixo, no Município de Manaus-AM, para armazenamento 
de alimentos, com validade de 01 ano. 
 
 
[ 

http://serviços.manaus.am.gov.br/


 

Manaus, segunda-feira, 19 de março de 2018 
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