Manaus, quarta-feira, 21 de agosto de 2019.
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Poder Executivo
PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 18.836/2019

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 18.837/2019

PRORROGA disposição de servidor na
forma que especifica.

PRORROGA disposição de servidor na
forma que especifica.

A SUBSECRETÁRIA DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS
DA CASA CIVIL, no uso da competência que lhe confere o art. 128,
inc. II, da Lei Orgânica do Município de Manaus,

A SUBSECRETÁRIA DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS
DA CASA CIVIL, no uso da competência que lhe confere o art. 128,
inc. II, da Lei Orgânica do Município de Manaus,

CONSIDERANDO a delegação de competência firmada
pelo Prefeito de Manaus no Decreto nº 4.480, publicado na Edição 4631
do DOM de 04-07-2019;

CONSIDERANDO a delegação de competência firmada
pelo Prefeito de Manaus no Decreto nº 4.480, publicado na Edição 4631
do DOM de 04-07-2019;

CONSIDERANDO o art. 50, inc. I, parágrafo único, da
Lei nº 1.223, de 26-03-2008, combinado com o art. 1º, inc. II,
da Lei nº 2.322, de 06-06-2018, e art. 1º, inc. II, § 2º do Decreto nº 842,
de 14-04-2011, alterado pelo Decreto nº 2.802, de 30-05-2014;

CONSIDERANDO o art. 50, inc. I, parágrafo único, da
Lei nº 1.223, de 26-03-2008, combinado com o art. 1º, inc. II,
da Lei nº 2.322, de 06-06-2018, e art. 1º, inc. II, § 2º do Decreto nº 842,
de 14-04-2011, alterado pelo Decreto nº 2.802, de 30-05-2014;

CONSIDERANDO o Quinto Termo Aditivo ao Convênio de
Cooperação Técnica nº 002/2014 – Prorrogação, celebrado entre o
Município de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Saúde –
SEMSA e a Fundação de Medicina Tropical Dr. Heitor Vieira Dourado –
FMT/HVD, publicado na Edição nº 4615 do DOM de 10-06-2019;

CONSIDERANDO o Quinto Termo Aditivo ao Convênio de
Cooperação Técnica nº 002/2014 – Prorrogação, celebrado entre o
Município de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Saúde –
SEMSA e a Fundação de Medicina Tropical Dr. Heitor Vieira Dourado –
FMT/HVD, publicado na Edição nº 4615 do DOM de 10-06-2019;

CONSIDERANDO o encaminhamento dos autos por meio
do Ofício nº 2898/2019 – DTRAB/SEMSA, subscrito pelo Secretário
Municipal de Saúde;

CONSIDERANDO o encaminhamento dos autos por meio
do Ofício nº 2898/2019 – DTRAB/SEMSA, subscrito pelo Secretário
Municipal de Saúde;

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

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

CONSIDERANDO as Portarias por Delegação
nº 9.162/2015, publicada na Edição 3957 do DOM de 24-08-2016,
nº 7.751/2016, publicada na Edição 3875 do DOM de 26-04-2016,
nº 12.536/2017, publicada na Edição 4191 do DOM de 18-08-2017,
e nº 15.744/2018, publicada na Edição 4449 do DOM de 26-09-2018;

CONSIDERANDO as Portarias por Delegação
nº 7.756/2016, publicada na Edição 3875 do DOM de 26-04-2016,
nº 9.166/2016, publicada na Edição 3957 do DOM de 24-08-2016,
nº 12.540/2017, publicada na Edição 4191 do DOM de 18-08-2017, e
nº 15.747/2018, publicada na Edição 4449 do DOM de 26-09-2018;

CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo
nº 2019/1637/2624, resolve

CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo
nº 2019/1637/2624, resolve

CONSIDERAR PRORROGADOS, nos períodos de
26-05 a 31-12-2019 e de 01-01 a 25-05-2020, os efeitos da Portaria por
Delegação nº 4298/2015, publicada na Edição 3875 do DOM de
26-04-2016, que autorizou a disposição da servidora ANA LUIZA
PEREIRA DA SILVA GUERRA, ES – Médico Clínico Geral,
matrícula nº 063.101-9 A, do quadro de pessoal da SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMSA para a FUNDAÇÃO DE MEDICINA
TROPICAL DOUTOR HEITOR VIEIRA DOURADO – FMT/HVD, com
ônus para o órgão de origem.

CONSIDERAR PRORROGADOS, nos períodos de
26-05 a 31-12-2019 e de 01-01 a 25-05-2020, os efeitos da Portaria
por Delegação nº 4.292/2015, publicada na Edição 3588 do DOM de
10-02-2015, que autorizou a disposição da servidora LÚCIA ALVES DA
ROCHA, ES – Médico Pediatra, matrícula nº 088.020-5 A, do quadro de
pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMSA para a
FUNDAÇÃO DE MEDICINA TROPICAL DOUTOR HEITOR VIEIRA
DOURADO – FMT/HVD, com ônus para o órgão de origem.

GABINETE DA SUBSECRETÁRIA DE ASSUNTOS
LEGISLATIVOS DA CASA CIVIL, em Manaus, 21 de agosto de 2019.

GABINETE DA SUBSECRETÁRIA DE ASSUNTOS
LEGISLATIVOS DA CASA CIVIL, em Manaus, 21 de agosto de 2019.

Manaus, quarta-feira, 21 de agosto de 2019
PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 18.838/2019
PRORROGA disposição de servidor na
forma que especifica.
A SUBSECRETÁRIA DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS
DA CASA CIVIL, no uso da competência que lhe confere o art. 128,
inc. II, da Lei Orgânica do Município de Manaus,
CONSIDERANDO a delegação de competência firmada
pelo Prefeito de Manaus no Decreto nº 4.480, publicado na Edição 4631
do DOM de 04-07-2019;
CONSIDERANDO o art. 50, inc. I, parágrafo único, da
Lei nº 1.223, de 26-03-2008, combinado com o art. 1º, inc. II,
da Lei nº 2.322, de 06-06-2018, e art. 1º, inc. II, § 2º do Decreto nº 842,
de 14-04-2011, alterado pelo Decreto nº 2.802, de 30-05-2014;
CONSIDERANDO o Quinto Termo Aditivo ao Convênio de
Cooperação Técnica nº 002/2014 – Prorrogação, celebrado entre o
Município de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Saúde –
SEMSA e a Fundação de Medicina Tropical Dr. Heitor Vieira Dourado –
FMT/HVD, publicado na Edição nº 4615 do DOM de 10-06-2019;
CONSIDERANDO o encaminhamento dos autos por meio
do Ofício nº 2898/2019 – DTRAB/SEMSA, subscrito pelo Secretário
Municipal de Saúde;
CONSIDERANDO a manifestação da Divisão de
Acompanhamento de Pessoal e Gestão de Benefícios da Secretaria
Municipal de Administração, Planejamento e Gestão – SEMAD;
CONSIDERANDO as Portarias por Delegação
nº 5.882/2015, publicada na Edição 3706 do DOM de 07-08-2015,
nº 7.762/2016, publicada na Edição nº 3875 do DOM de 26-04-2016,
nº 9.169/2016, publicada na Edição 3957 do DOM de 24-08-2016,
nº 12.543/2017, publicada na Edição 4191 do DOM de 18-08-2017, e
nº 15.748/2018, publicada na Edição 4449 do DOM de 26-09-2018;
CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo
nº 2019/1637/2624, resolve
CONSIDERAR PRORROGADOS, nos períodos de
26-05 a 31-12-2019 e de 01-01 a 25-05-2020, os efeitos da Portaria por
Delegação nº 3.812/2014, publicada na Edição 3554 do DOM de
16-12-2014, que autorizou a disposição da servidora MARA LÚCIA
GOMES DE SOUZA, ES – Médico Clínico Geral, matrícula
nº 083.911-6 B, do quadro de pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAÚDE – SEMSA para a FUNDAÇÃO DE MEDICINA TROPICAL
DOUTOR HEITOR VIEIRA DOURADO – FMT/HVD, com ônus para o
órgão de origem.
GABINETE DA SUBSECRETÁRIA DE ASSUNTOS
LEGISLATIVOS DA CASA CIVIL, em Manaus, 21 de agosto de 2019.

CONSIDERANDO o art. 50, inc. I, parágrafo único, da
Lei nº 1.223, de 26-03-2008, combinado com o art. 1º, inc. II,
da Lei nº 2.322, de 06-06-2018, e art. 1º, inc. II, § 2º do Decreto nº 842,
de 14-04-2011, alterado pelo Decreto nº 2.802, de 30-05-2014;
CONSIDERANDO o Quinto Termo Aditivo ao Convênio de
Cooperação Técnica nº 002/2014 – Prorrogação, celebrado entre o
Município de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Saúde –
SEMSA e a Fundação de Medicina Tropical Dr. Heitor Vieira Dourado –
FMT/HVD, publicado na Edição nº 4615 do DOM de 10-06-2019;
CONSIDERANDO o encaminhamento dos autos por meio
do Ofício nº 2898/2019 – DTRAB/SEMSA, subscrito pelo Secretário
Municipal de Saúde;
CONSIDERANDO a manifestação da Divisão de
Acompanhamento de Pessoal e Gestão de Benefícios da Secretaria
Municipal de Administração, Planejamento e Gestão – SEMAD;
CONSIDERANDO as Portarias por Delegação
nº 7.764/2016, publicada na Edição 3875 do DOM de 26-04-2016,
nº 9.173/2016, publicada na Edição 3957 do DOM de 24-08-2016,
nº 12.547/2017, publicada na Edição 4191 do DOM de 18-08-2017, e
nº 15.750/2018, publicada na Edição 4449 do DOM de 26-09-2018;
CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo
nº 2019/1637/2624, resolve
CONSIDERAR PRORROGADOS, nos períodos de
26-05 a 31-12-2019 e de 01-01 a 25-05-2020, os efeitos da Portaria por
Delegação nº 6.660, publicada na Edição 3781 do DOM de 27-11-2015,
que autorizou a disposição do servidor PAULO CESAR DA SILVA
ESCOSSIO, ES – Médico Cirurgião, matrícula nº 127.289-6 A, do quadro
de pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMSA para a
FUNDAÇÃO DE MEDICINA TROPICAL DOUTOR HEITOR VIEIRA
DOURADO – FMT/HVD, com ônus para o órgão de origem.
GABINETE DA SUBSECRETÁRIA DE ASSUNTOS
LEGISLATIVOS DA CASA CIVIL, em Manaus, 21 de agosto de 2019.

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 18.840/2019
PRORROGA disposição de servidor na
forma que especifica.
A SUBSECRETÁRIA DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS
DA CASA CIVIL, no uso da competência que lhe confere o art. 128,
inc. II, da Lei Orgânica do Município de Manaus,
CONSIDERANDO a delegação de competência firmada
pelo Prefeito de Manaus no Decreto nº 4.480, publicado na Edição 4631
do DOM de 04-07-2019;

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 18.839/2019
PRORROGA disposição de servidor na
forma que especifica.

CONSIDERANDO o art. 50, inc. I, parágrafo único, da
Lei nº 1.223, de 26-03-2008, combinado com o art. 1º, inc. II,
da Lei nº 2.322, de 06-06-2018, e art. 1º, inc. II, § 2º do Decreto nº 842,
de 14-04-2011, alterado pelo Decreto nº 2.802, de 30-05-2014;

A SUBSECRETÁRIA DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS
DA CASA CIVIL, no uso da competência que lhe confere o art. 128,
inc. II, da Lei Orgânica do Município de Manaus,

CONSIDERANDO o Quinto Termo Aditivo ao Convênio de
Cooperação Técnica nº 002/2014 – Prorrogação, celebrado entre o
Município de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Saúde –
SEMSA e a Fundação de Medicina Tropical Dr. Heitor Vieira Dourado –
FMT/HVD, publicado na Edição nº 4615 do DOM de 10-06-2019;

CONSIDERANDO a delegação de competência firmada
pelo Prefeito de Manaus no Decreto nº 4.480, publicado na Edição 4631
do DOM de 04-07-2019;

CONSIDERANDO o encaminhamento dos autos por meio
do Ofício nº 2898/2019 – DTRAB/SEMSA, subscrito pelo Secretário
Municipal de Saúde;
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Manaus, quarta-feira, 21 de agosto de 2019
CONSIDERANDO a manifestação da Divisão de
Acompanhamento de Pessoal e Gestão de Benefícios da Secretaria
Municipal de Administração, Planejamento e Gestão – SEMAD;
CONSIDERANDO as Portarias por Delegação
nº 5.880/2015, publicada na Edição nº 3706 do DOM de 07-08-2015,
nº 7.760/2016, publicada na Edição nº 3875 do DOM de 26-04-2016,
nº 9.171/2016, publicada na Edição 3957 do DOM de 24-08-2016,
nº 12.545/2017, publicada na Edição 4191 do DOM de 18-08-2017, e
nº 15.751/2018, publicada na Edição 4449 do DOM de 26-09-2018;
CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo
nº 2019/1637/2624, resolve

CONSIDERAR PRORROGADOS, nos períodos de
26-05 a 31-12-2019 e de 01-01 a 25-05-2020, os efeitos da Portaria por
Delegação nº 3.809, publicada na Edição 3554 do DOM de 16-12-2014,
que prorrogou a disposição da servidora SOLANGE DOURADO DE
ANDRADE, ES – Médico Pediatra, matrícula nº 112.561-3 A, do quadro
de pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMSA para a
FUNDAÇÃO DE MEDICINA TROPICAL DOUTOR HEITOR VIEIRA
DOURADO – FMT/HVD, com ônus para o órgão de origem.
GABINETE DA SUBSECRETÁRIA DE ASSUNTOS
LEGISLATIVOS DA CASA CIVIL, em Manaus, 21 de agosto de 2019.

CONSIDERAR PRORROGADOS, nos períodos de
26-05 a 31-12-2019 e de 01-01 a 25-05-2020, os efeitos da Portaria por
Delegação nº 4.288/2015, publicada na Edição 3588 do DOM de
10-02-2015, que autorizou a disposição do servidor SILVIO CÉSAR
PEREIRA
FRAGOSO,
ES
–
Médico
Clínico
Geral,
matrícula nº 095.298-2 C, do quadro de pessoal da SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMSA para a FUNDAÇÃO DE MEDICINA
TROPICAL DOUTOR HEITOR VIEIRA DOURADO – FMT/HVD, com
ônus para o órgão de origem.

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 18.842/2019

GABINETE DA SUBSECRETÁRIA DE ASSUNTOS
LEGISLATIVOS DA CASA CIVIL, em Manaus, 21 de agosto de 2019.

A SUBSECRETÁRIA DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS
DA CASA CIVIL, no uso da competência que lhe confere o art. 128,
inc. II, da Lei Orgânica do Município de Manaus,

PRORROGA disposição de servidor na
forma que especifica.

CONSIDERANDO a delegação de competência firmada
pelo Prefeito de Manaus no Decreto nº 4.480, publicado na Edição 4631
do DOM de 04-07-2019;

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 18.841/2019
PRORROGA disposição de servidor na
forma que especifica.
A SUBSECRETÁRIA DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS
DA CASA CIVIL, no uso da competência que lhe confere o art. 128,
inc. II, da Lei Orgânica do Município de Manaus,
CONSIDERANDO a delegação de competência firmada
pelo Prefeito de Manaus no Decreto nº 4.480, publicado na Edição 4631
do DOM de 04-07-2019;
CONSIDERANDO o art. 50, inc. I, parágrafo único, da
Lei nº 1.223, de 26-03-2008, combinado com o art. 1º, inc. II,
da Lei nº 2.322, de 06-06-2018, e art. 1º, inc. II, § 2º do Decreto nº 842,
de 14-04-2011, alterado pelo Decreto nº 2.802, de 30-05-2014;
CONSIDERANDO o Quinto Termo Aditivo ao Convênio de
Cooperação Técnica nº 002/2014 – Prorrogação, celebrado entre o
Município de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Saúde –
SEMSA e a Fundação de Medicina Tropical Dr. Heitor Vieira Dourado –
FMT/HVD, publicado na Edição nº 4615 do DOM de 10-06-2019;
CONSIDERANDO o encaminhamento dos autos por meio
do Ofício nº 2898/2019 – DTRAB/SEMSA, subscrito pelo Secretário
Municipal de Saúde;
CONSIDERANDO a manifestação da Divisão de
Acompanhamento de Pessoal e Gestão de Benefícios da Secretaria
Municipal de Administração, Planejamento e Gestão – SEMAD;
CONSIDERANDO as Portarias por Delegação
nº 5.881/2015, publicada na Edição nº 3706 do DOM de 07-08-2015,
nº 7.761/2016, publicada na Edição nº 3875 do DOM de 26-04-2016,
nº 9.170/2016, publicada na Edição 3957 do DOM de 24-08-2016,
nº 12.544/2017, publicada na Edição 4191 do DOM de 18-08-2017, e
nº 15.752/2018, publicada na Edição 4449 do DOM de 26-09-2018;

CONSIDERANDO o art. 50, inc. I, parágrafo único, da
Lei nº 1.223, de 26-03-2008, combinado com o art. 1º, inc. II,
da Lei nº 2.322, de 06-06-2018, e art. 1º, inc. II, § 2º do Decreto nº 842,
de 14-04-2011, alterado pelo Decreto nº 2.802, de 30-05-2014;
CONSIDERANDO o Quinto Termo Aditivo ao Convênio de
Cooperação Técnica nº 002/2014 – Prorrogação, celebrado entre o
Município de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Saúde –
SEMSA e a Fundação de Medicina Tropical Dr. Heitor Vieira Dourado –
FMT/HVD, publicado na Edição nº 4615 do DOM de 10-06-2019;
CONSIDERANDO o encaminhamento dos autos por meio
do Ofício nº 2898/2019 – DTRAB/SEMSA, subscrito pelo Secretário
Municipal de Saúde;
CONSIDERANDO a manifestação da Divisão de
Acompanhamento de Pessoal e Gestão de Benefícios da Secretaria
Municipal de Administração, Planejamento e Gestão – SEMAD;
CONSIDERANDO as Portarias por Delegação
nº 5.881/2016, publicada na Edição nº 3706 do DOM de 07-08-2015,
nº 7.763/2016, publicada na Edição 3875 do DOM de 26-04-2016,
nº 9.174/2016, publicada na Edição 3957 do DOM de 24-08-2016,
nº 12.548/2017, publicada na Edição 4191 do DOM de 18-08-2017,
e nº 15.753/2018, publicada na Edição 4449 do DOM de 26-09-2018;
CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo
nº 2019/1637/2624, resolve
CONSIDERAR PRORROGADOS, nos períodos de
26-05 a 31-12-2019 e de 01-01 a 25-05-2020, os efeitos da Portaria por
Delegação nº 4.287/2015, publicada na Edição 3588 do DOM de
10-02-2015, que autorizou a disposição da servidora THELMA SILVA
DE ARAUJO, ES – Médico Clínico Geral, matrícula nº 101.502-8 C, do
quadro de pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMSA
para a FUNDAÇÃO DE MEDICINA TROPICAL DOUTOR HEITOR
VIEIRA DOURADO – FMT/HVD, com ônus para o órgão de origem.
GABINETE DA SUBSECRETÁRIA DE ASSUNTOS
LEGISLATIVOS DA CASA CIVIL, em Manaus, 21 de agosto de 2019.

CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo
nº 2019/1637/2624, resolve
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Manaus, quarta-feira, 21 de agosto de 2019
PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 18.843/2019
PRORROGA disposição de servidor na
forma que especifica.
A SUBSECRETÁRIA DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS
DA CASA CIVIL, no uso da competência que lhe confere o art. 128,
inc. II, da Lei Orgânica do Município de Manaus,
CONSIDERANDO a delegação de competência firmada
pelo Prefeito de Manaus no Decreto nº 4.480, publicado na Edição 4631
do DOM de 04-07-2019;
CONSIDERANDO o art. 52, inc. I, parágrafo único, da
Lei nº 1.222, de 26-03-2008, combinado com o art. 1º, inc. II,
da Lei nº 2.322, 06-06-2018, e art. 1º, inc. II, § 2º do Decreto nº 842,
de 14-04-2011, alterado pelo Decreto nº 2.802, de 30-05-2014;
CONSIDERANDO o Quinto Termo Aditivo ao Convênio de
Cooperação Técnica nº 002/2014 – Prorrogação, celebrado entre o
Município de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Saúde –
SEMSA e a Fundação de Medicina Tropical Dr. Heitor Vieira Dourado –
FMT/HVD, publicado na Edição nº 4615 do DOM de 10-06-2019;
CONSIDERANDO o encaminhamento dos autos por meio
do Ofício nº 2898/2019 – DTRAB/SEMSA, subscrito pelo Secretário
Municipal de Saúde;
CONSIDERANDO a manifestação da Divisão de
Acompanhamento de Pessoal e Gestão de Benefícios da Secretaria
Municipal de Administração, Planejamento e Gestão – SEMAD;
CONSIDERANDO as Portarias por Delegação
nº 5873/2015, publicada na Edição 3706 do DOM de 07-08-2015,
nº 7.753/2016, publicada na Edição nº 3875 do DOM de 26-04-2016,
nº 9.164/2016, publicada na Edição 3957 do DOM de 24-08-2016,
nº 12.538/2017, publicada na Edição 4191 do DOM de 18-08-2017, e
nº 15.745/2018, publicada na Edição 4449 do DOM de 26-09-2018;

CONSIDERANDO o Quinto Termo Aditivo ao Convênio de
Cooperação Técnica nº 002/2014 – Prorrogação, celebrado entre o
Município de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Saúde –
SEMSA e a Fundação de Medicina Tropical Dr. Heitor Vieira Dourado –
FMT/HVD, publicado na Edição nº 4615 do DOM de 10-06-2019;
CONSIDERANDO o encaminhamento dos autos por meio
do Ofício nº 2898/2019 – DTRAB/SEMSA, subscrito pelo Secretário
Municipal de Saúde;
CONSIDERANDO a manifestação da Divisão de
Acompanhamento de Pessoal e Gestão de Benefícios da Secretaria
Municipal de Administração, Planejamento e Gestão – SEMAD;
CONSIDERANDO as Portarias por Delegação
nº 5.878/2015, publicada na Edição nº 3706 do DOM de 07-08-2015,
nº 9.168/2016, publicada na Edição 3957 do DOM de 24-08-2016,
nº 12.542/2017, publicada na Edição 4191 do DOM de 18-08-2017, e
nº 15.749/2018, publicada na Edição 4449 do DOM de 26-09-2018;
CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo
nº 2019/1637/2624, resolve
CONSIDERAR PRORROGADOS, nos períodos de 26-05 a
31-12-2019 e de 01-01 a 25-05-2020, os efeitos da Portaria por Delegação
nº 4290/2015, publicada na Edição 3588 do DOM de 10-02-2019, que
autorizou a disposição do servidor MOISES LEITE MOTTA, ES –
Farmacêutico em Análises Clínicas, matrícula nº 063.084-5 B, do quadro
de pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMSA para a
FUNDAÇÃO DE MEDICINA TROPICAL DOUTOR HEITOR VIEIRA
DOURADO – FMT/HVD, com ônus para o órgão de origem.
GABINETE DA SUBSECRETÁRIA DE ASSUNTOS
LEGISLATIVOS DA CASA CIVIL, em Manaus, 21 de agosto de 2019.

CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo
nº 2019/1637/2624, resolve
CONSIDERAR PRORROGADOS, nos períodos de 26-05 a
31-12-2019 e de 01-01 a 25-05-2020, os efeitos da Portaria por Delegação
nº 4296/2015, publicada na Edição 3588 do DOM de 10-02-2015, que
autorizou a disposição da servidora CLEIDE DA SILVA SENHORAES, AS
– Auxiliar de Patologia Clínica, matrícula nº 072.299-5 B, do quadro de
pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMSA para a
FUNDAÇÃO DE MEDICINA TROPICAL DOUTOR HEITOR VIEIRA
DOURADO – FMT/HVD, com ônus para o órgão de origem.
GABINETE DA SUBSECRETÁRIA DE ASSUNTOS
LEGISLATIVOS DA CASA CIVIL, em Manaus, 21 de agosto de 2019.

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 18.845/2019
CONCEDE Licença-Prêmio na forma que
especifica.
A SUBSECRETÁRIA DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS
DA CASA CIVIL, no uso da competência que lhe confere o art. 128,
inc. II, da Lei Orgânica do Município de Manaus,
CONSIDERANDO a delegação de competência firmada
pelo Prefeito de Manaus no Decreto nº 4.480, publicado na Edição 4631
do DOM de 04-07-2019;
CONSIDERANDO o art. 150 da Lei nº 1.118, de
01 de setembro de 1971 – Estatuto dos Servidores Públicos do
Município de Manaus;

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 18.844/2019
PRORROGA disposição de servidor na
forma que especifica.
A SUBSECRETÁRIA DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS
DA CASA CIVIL, no uso da competência que lhe confere o art. 128,
inc. II, da Lei Orgânica do Município de Manaus,
CONSIDERANDO a delegação de competência firmada
pelo Prefeito de Manaus no Decreto nº 4.480, publicado na Edição 4631
do DOM de 04-07-2019;
CONSIDERANDO o art. 52, inc. I, parágrafo único, da
Lei nº 1.222, de 26-03-2008, combinado com o art. 1º, inc. II,
da Lei nº 2.322, 06-06-2018, e art. 1º, inc. II, § 2º do Decreto nº 842,
de 14-04-2011, alterado pelo Decreto nº 2.802, de 30-05-2014;

identificada;

CONSIDERANDO o requerimento da servidora adiante

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 disposto no Parecer nº 264.04.2019 –
ASSJUR/SEMED, que opina pela possibilidade de deferimento do pleito,
acolhido pelo Subsecretário de Administração e Finanças da SEMED;
CONSIDERANDO o encaminhamento dos autos por meio
do Ofício nº 3600/2019 – SEMED/GSAF, subscrito pelo Subsecretário de
Administração e Finanças da SEMED;
CONSIDERANDO a análise da Divisão de
Acompanhamento de Pessoal e Gestão de Benefícios da Secretaria
Municipal de Administração, Planejamento e Gestão – SEMAD;
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Manaus, quarta-feira, 21 de agosto de 2019
CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo
nº 2019.18000.18125.0.001635, resolve
CONSIDERAR CONCEDIDA, a contar de 07-02-2019,
pelo prazo de 06 (seis) meses, referente ao decênio de 30-08-2001 a
29-08-2011, LICENÇA-PRÊMIO à servidora DELVA VIEIRA
CAVALCANTE, Professor Nível Médio, matrícula nº 086.991-0 B,
integrante do quadro de pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO – SEMED.
GABINETE DA SUBSECRETÁRIA DE ASSUNTOS
LEGISLATIVOS DA CASA CIVIL, em Manaus, 21 de agosto de 2019.

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 18.847/2019
CONCEDE Licença para Tratar de Interesse
Particular na forma que especifica.
A SUBSECRETÁRIA DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS
DA CASA CIVIL, no uso da competência que lhe confere o art. 128,
inc. II, da Lei Orgânica do Município de Manaus,
CONSIDERANDO a delegação de competência firmada
pelo Prefeito de Manaus no Decreto nº 4.480, publicado na Edição 4631
do DOM de 04-07-2019;
CONSIDERANDO o art. 146 da Lei nº 1.118, de 01 de
setembro de 1971 – Estatuto dos Servidores Públicos do Município de
Manaus, com as alterações introduzidas pela Lei nº 292, de 03 de julho
de 1995;
CONSIDERANDO o requerimento da servidora adiante
identificada;

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 18.846/2019
CONCEDE Licença-Prêmio na forma que
especifica.
A SUBSECRETÁRIA DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS
DA CASA CIVIL, no uso da competência que lhe confere o art. 128,
inc. II, da Lei Orgânica do Município de Manaus,
CONSIDERANDO a delegação de competência firmada
pelo Prefeito de Manaus no Decreto nº 4.480, publicado na Edição 4631
do DOM de 04-07-2019;
CONSIDERANDO o art. 150 da Lei nº 1.118, de
01 de setembro de 1971 – Estatuto dos Servidores Públicos do
Município de Manaus;

CONSIDERANDO
o
disposto
no
Parecer
nº 277.04.2019 – ASSJUR/SEMED, que opina pelo deferimento do
pedido, acolhido pelo Subsecretário de Administração e Finanças da
SEMED;
CONSIDERANDO o encaminhamento dos autos por meio
do Ofício nº 4167/2019 – SEMED/GSAF, subscrito pelo Subsecretário de
Administração e Finanças da SEMED;
CONSIDERANDO
o
despacho
subscrito
pelo
Subsecretário de Administração e Finanças da SEMED, que se
manifesta favorável ao deferimento do pleito;
CONSIDERANDO a análise da Divisão de
Acompanhamento de Pessoal e Gestão de Benefícios da Secretaria
Municipal de Administração, Planejamento e Gestão – SEMAD;

CONSIDERANDO o requerimento da servidora adiante

CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo
nº 2018.18000.18125.0.000284, resolve

CONSIDERANDO as manifestações favoráveis da Chefia
Imediata, da Gerência de Direitos e Deveres e da Divisão de Pessoal da
Secretaria Municipal de Educação – SEMED;

CONSIDERAR CONCEDIDA, a contar de 07-12-2018, pelo
prazo de 02 (dois) anos, LICENÇA PARA TRATAR DE INTERESSE
PARTICULAR à servidora ARIANNE DE AZEVEDO PANTOJA, Professor
Nível Superior, matrícula nº 105.165-2 A, do quadro de pessoal da
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED.

identificada;

CONSIDERANDO o disposto no Parecer nº 211.04.2019 –
ASSJUR/SEMED, que opina pela possibilidade de deferimento do pleito,
anuído pelo Subsecretário de Administração e Finanças da SEMED;

GABINETE DA SUBSECRETÁRIA DE ASSUNTOS
LEGISLATIVOS DA CASA CIVIL, em Manaus, 21 de agosto de 2019.

CONSIDERANDO o encaminhamento dos autos por meio
do Ofício nº 4766/2019 – SEMED/GSAF, subscrito pelo Subsecretário de
Administração e Finanças da SEMED;
CONSIDERANDO a análise da Divisão de
Acompanhamento de Pessoal e Gestão de Benefícios da Secretaria
Municipal de Administração, Planejamento e Gestão – SEMAD;

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 18.848/2019

CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo
nº 2019/4114/9648/00283, resolve

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

CONSIDERAR CONCEDIDA, a contar de 03-07-2019,
pelo prazo de 03 (três) meses, referente ao decênio de 20-07-2001 a
19-07-2011, LICENÇA-PRÊMIO à servidora LUZIA SILVA
GONCALVES DE ALENCAR SCHUSTER, Professor Nível Médio,
matrícula nº 079.539-9 B, integrante do quadro de pessoal da
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED.

A SUBSECRETÁRIA DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS
DA CASA CIVIL, no uso da competência que lhe confere o art. 128,
inc. II, da Lei Orgânica do Município de Manaus,

GABINETE DA SUBSECRETÁRIA DE ASSUNTOS
LEGISLATIVOS DA CASA CIVIL, em Manaus, 21 de agosto de 2019.

CONSIDERANDO a delegação de competência firmada
pelo Prefeito de Manaus no Decreto nº 4.480, publicado na Edição 4631
do DOM de 04-07-2019;
CONSIDERANDO o art. 146 da Lei nº 1.118, de 01 de
setembro de 1971 – Estatuto dos Servidores Públicos do Município de
Manaus, com as alterações introduzidas pela Lei nº 292, de 03 de julho
de 1995;
identificada;

CONSIDERANDO o requerimento da servidora adiante
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Manaus, quarta-feira, 21 de agosto de 2019
CONSIDERANDO o disposto no Parecer nº 105.06.2019 –
ASSJUR/SEMED, que opina pelo deferimento do pedido, acolhido pelo
Subsecretário de Administração e Finanças da SEMED;

CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo
nº 2019.18000.18125.0.000041 (Apenso Processo nº 2019.18000.18125.0.
000499), resolve

CONSIDERANDO o encaminhamento dos autos por meio
do Ofício nº 3961/2019 – SEMED/GSAF, subscrito pelo Subsecretário de
Administração e Finanças da SEMED;

CONSIDERAR PRORROGADOS, a contar de 01-02-2019,
pelo prazo de 02 (dois) anos, os efeitos da Portaria por Delegação
nº 13.672/2018, publicada na Edição 4298 do DOM de 02-02-2018, que
concedeu LICENÇA PARA TRATAR DE INTERESSE PARTICULAR
à servidora JOSINETE JOB DE VASCONCELOS, Professor Nível
Superior, matrícula nº 114.589-4 A, do quadro de pessoal da
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED.

CONSIDERANDO
o
despacho
subscrito
pelo
Subsecretário de Administração e Finanças da SEMED, que se
manifesta favorável ao deferimento do pleito;
CONSIDERANDO a análise da Divisão de
Acompanhamento de Pessoal e Gestão de Benefícios da Secretaria
Municipal de Administração, Planejamento e Gestão – SEMAD;

GABINETE DA SUBSECRETÁRIA DE ASSUNTOS
LEGISLATIVOS DA CASA CIVIL, em Manaus, 21 de agosto de 2019.

CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo
nº 2019.18000.19324.0.005819, resolve
CONSIDERAR CONCEDIDA, a contar de 27-05-2019,
pelo prazo de 02 (dois) anos, LICENÇA PARA TRATAR DE
INTERESSE PARTICULAR à servidora LAURA FERNANDES DE
ATAIDES STRAZZABOSCO, Pedagogo, matrícula nº 128.768-0 A, do
quadro de pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO –
SEMED.
GABINETE DA SUBSECRETÁRIA DE ASSUNTOS
LEGISLATIVOS DA CASA CIVIL, em Manaus, 21 de agosto de 2019.

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 18.850/2019
PRORROGA Licença para Tratar de
Interesse Particular na forma que especifica.
A SUBSECRETÁRIA DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS
DA CASA CIVIL, no uso da competência que lhe confere o art. 128,
inc. II, da Lei Orgânica do Município de Manaus,
CONSIDERANDO a delegação de competência firmada
pelo Prefeito de Manaus no Decreto nº 4.480, publicado na Edição 4631
do DOM de 04-07-2019;

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 18.849/2019
PRORROGA Licença para Tratar de
Interesse Particular na forma que especifica.
A SUBSECRETÁRIA DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS
DA CASA CIVIL, no uso da competência que lhe confere o art. 128,
inc. II, da Lei Orgânica do Município de Manaus,
CONSIDERANDO a delegação de competência firmada
pelo Prefeito de Manaus no Decreto nº 4.480, publicado na Edição 4631
do DOM de 04-07-2019;
CONSIDERANDO o art. 146 da Lei nº 1.118, de 01 de
setembro de 1971 – Estatuto dos Servidores Públicos do Município de
Manaus, com as alterações introduzidas pela Lei nº 292, de 03 de julho
de 1995;
identificada;

CONSIDERANDO o requerimento da servidora adiante

CONSIDERANDO a manifestação da Chefia Imediata, da
Gerência de Direitos e Deveres e da Divisão de Pessoal da Secretaria
Municipal de Educação – SEMED;
CONSIDERANDO o disposto no Parecer nº 73.04.2019 –
ASSJUR/SEMED, que opina pela possibilidade de deferimento do
pedido, acolhido pelo Subsecretário de Administração e Finanças da
SEMED;
CONSIDERANDO o encaminhamento dos autos por meio
do Ofício nº 2373/2019 – SEMED/GS, subscrito pela Secretária
Municipal de Educação;
CONSIDERANDO a manifestação favorável por meio do
Despacho subscrito pelo subscrito pelo Subsecretário de Administração
e Finanças da SEMED;

CONSIDERANDO o art. 146 da Lei nº 1.118, de 01 de
setembro de 1971 – Estatuto dos Servidores Públicos do Município de
Manaus, com as alterações introduzidas pela Lei nº 292, de 03 de julho
de 1995;
CONSIDERANDO o requerimento da servidora adiante
identificada;
CONSIDERANDO o disposto no Parecer nº 348.04.2019 –
ASSJUR/SEMED, que opina pela possibilidade de deferimento do
pedido, acolhido pelo Subsecretário de Administração e Finanças da
SEMED;
CONSIDERANDO o encaminhamento dos autos por meio
do Ofício nº 5331/2019 – SEMED/GSAF, subscrito pelo Subsecretário de
Administração e Finanças da SEMED;
CONSIDERANDO a manifestação favorável por meio do
Despacho subscrito pelo subscrito pelo Subsecretário de Administração
e Finanças da SEMED;
CONSIDERANDO a análise da Divisão de
Acompanhamento de Pessoal e Gestão de Benefícios da Secretaria
Municipal de Administração, Planejamento e Gestão – SEMAD;
CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo
nº 2019.18000.18125.0.004192, resolve
CONSIDERAR PRORROGADOS, a contar de 10-04-2019,
pelo prazo de 01 (um) ano, os efeitos da Portaria por Delegação
nº 14.689/2018, publicada na Edição 4373 do DOM de 30-05-2018, que
concedeu LICENÇA PARA TRATAR DE INTERESSE PARTICULAR
à servidora CLÁUDIA MARIA SIMONETTI LEITE, Professor Nível
Superior, matrícula nº 112.151-0 B, do quadro de pessoal da
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED.
GABINETE DA SUBSECRETÁRIA DE ASSUNTOS
LEGISLATIVOS DA CASA CIVIL, em Manaus, 21 de agosto de 2019.

CONSIDERANDO a análise da Divisão de
Acompanhamento de Pessoal e Gestão de Benefícios da Secretaria
Municipal de Administração, Planejamento e Gestão – SEMAD;
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Manaus, quarta-feira, 21 de agosto de 2019
PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 18.851/2019
AUTORIZA A DISPOSIÇÃO de servidor na
forma que especifica.
A SUBSECRETÁRIA DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS
DA CASA CIVIL, no uso da competência que lhe confere o art. 128,
inc. II, da Lei Orgânica do Município de Manaus,
CONSIDERANDO a delegação de competência firmada
pelo Prefeito de Manaus no Decreto nº 4.480, publicado na Edição 4631
do DOM de 04-07-2019;
CONSIDERANDO os artigos 30, inc. XIII, e 365 do Código
Eleitoral, combinados com o art. 72, inc. II, da Lei nº 1.624, de
30-12-2011, e artigos 2º e 9º da Lei Federal nº 6.999, de 1982,
artigos 1º, 4º, 5º e 6º da Resolução nº 23.523, de 2017, do Tribunal
Superior Eleitoral, art.1º, inc. III, da Lei nº 2.322 de 06-06-2018 e o
Decreto nº 842, de 14-04-2011, alterado pelo Decreto nº 2.802, de
30-05-2014;
CONSIDERANDO o teor do Ofício nº 275/2019 –
REQ/GABPRES/TRE–AM, subscrito pelo Presidente do Tribunal
Regional Eleitoral do Amazonas, que solicita a disposição do servidor
adiante identificado;
CONSIDERANDO o disposto no Parecer nº 130.06.2019 –
ASSJUR/SEMED, que opina pelo deferimento do pleito, acolhido na
integralidade pela Secretária Municipal de Educação;
CONSIDERANDO o encaminhamento dos autos por meio
do Ofício nº 1849/2019 – SEMED/GS, subscrito pela Secretária
Municipal de Educação;
CONSIDERANDO a manifestação 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 2019/19309/19630/01169, resolve
AUTORIZAR, a contar desta data, pelo prazo de 12 (doze)
meses, a disposição do servidor DANIEL DA SILVA MARQUES,
Técnico Municipal / Assistente em Administração, matrícula
nº 121.422-5 A, do quadro de pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO – SEMED para o TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO
AMAZONAS – TRE/AM (Cartório da 65ª Zona Eleitoral –
MANAUS/AM), com ônus para o órgão de origem.
GABINETE DA SUBSECRETÁRIA DE ASSUNTOS
LEGISLATIVOS DA CASA CIVIL, em Manaus, 21 de agosto de 2019.

artigos 1º, 4º, 5º e 6º da Resolução nº 23.523, de 2017, do Tribunal
Superior Eleitoral, art.1º, inc. III, da Lei nº 2.322 de 06-06-2018 e o
Decreto nº 842, de 14-04-2011, alterado pelo Decreto nº 2.802, de
30-05-2014;
CONSIDERANDO o teor do Ofício nº 301/2019 –
REQ/GABPRES/TRE–AM, subscrito pelo Presidente do Tribunal
Regional Eleitoral do Amazonas, que solicita a prorrogação da
disposição da servidora adiante identificada;
CONSIDERANDO o disposto no Parecer nº 193.07.2019 –
ASSJUR/SEMED, que opina pelo deferimento do pleito, acolhido pela
Secretária Municipal de Educação;
CONSIDERANDO o encaminhamento dos autos por meio
do Ofício nº 2157/2019 – SEMED/GS, subscrito pela Secretária
Municipal de Educação;
CONSIDERANDO a manifestação da Divisão de
Acompanhamento de Pessoal e Gestão de Benefícios da Secretaria
Municipal de Administração, Planejamento e Gestão – SEMAD;
CONSIDERANDO as Portarias por Delegação
nº 9.738/2016, publicada na Edição 3997 do DOM de 26-10-2016,
nº 12.522/2017, publicada na Edição 4190 do DOM de 17-08-2017 e
nº 15.403/2018, publicada na Edição 4416 do DOM de 07-08-2018;
CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo
nº 2019/19309/19630/01328, resolve
CONSIDERAR PRORROGADOS, a contar 02-07-2019,
pelo prazo de 12 (doze) meses, os efeitos da Portaria por Delegação
nº 5.521/2015, publicada na Edição 3680 do DOM de 02-07-2015, que
autorizou a disposição da servidora CATARINA ÁGATA SANTOS
PEREIRA, Técnico Municipal / Assistente em Administração, matrícula
nº 121.064-5 A, do quadro de pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO – SEMED para o TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO
AMAZONAS – TRE/AM (Cartório da 32ª Zona Eleitoral –
MANAUS/AM), com ônus para o órgão de origem.
GABINETE DA SUBSECRETÁRIA DE ASSUNTOS
LEGISLATIVOS DA CASA CIVIL, em Manaus, 21 de agosto de 2019.

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 18.853/2019
PRORROGA disposição de servidor na
forma que especifica.
A SUBSECRETÁRIA DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS
DA CASA CIVIL, no uso da competência que lhe confere o art. 128,
inc. II, da Lei Orgânica do Município de Manaus,

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 18.852/2019
PRORROGA disposição da servidora na
forma que especifica.
A SUBSECRETÁRIA DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS
DA CASA CIVIL, no uso da competência que lhe confere o art. 128,
inc. II, da Lei Orgânica do Município de Manaus,
CONSIDERANDO a delegação de competência firmada
pelo Prefeito de Manaus no Decreto nº 4.480, publicado na Edição
4631 do DOM de 04-07-2019;
CONSIDERANDO os artigos 30, inc. XIII, e 365 do Código
Eleitoral, combinados com o art. 72, inc. II, da Lei nº 1.624, de
30-12-2011, e artigos 2º e 9º da Lei Federal nº 6.999, de 1982,

CONSIDERANDO a delegação de competência firmada
pelo Prefeito de Manaus no Decreto nº 4.480, publicado na Edição
4631 do DOM de 04-07-2019;
CONSIDERANDO os artigos 30, inc. XIII, e 365 do Código
Eleitoral, combinados com o art. 72, inc. II, da Lei nº 1.624, de
30-12-2011, e artigos 2º e 9º da Lei Federal nº 6.999, de 1982,
artigos 1º, 4º, 5º e 6º da Resolução nº 23.523, de 2017, do Tribunal
Superior Eleitoral, art.1º, inc. III, da Lei nº 2.322 de 06-06-2018 e o
Decreto nº 842, de 14-04-2011, alterado pelo Decreto nº 2.802, de
30-05-2014;
CONSIDERANDO o teor do Ofício nº 288/2019 –
REQ/GABPRES/TRE–AM, subscrito pelo Presidente do Tribunal
Regional Eleitoral do Amazonas, que solicita a prorrogação da
disposição do servidor adiante identificado;
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Manaus, quarta-feira, 21 de agosto de 2019
CONSIDERANDO o disposto no Parecer nº 238.06.2019 –
ASSJUR/SEMED, que opina pelo deferimento do pleito, acolhido pela
Secretária Municipal de Educação;
CONSIDERANDO o encaminhamento dos autos por meio
do Ofício nº 1951/2019 – SEMED/GS, subscrito pela Secretária
Municipal de Educação;
CONSIDERANDO a manifestação da Divisão de
Acompanhamento de Pessoal e Gestão de Benefícios da
Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão –
SEMAD;
CONSIDERANDO as Portarias por Delegação
nº 12.523/2017, publicada na Edição 4190 do DOM de
17-08-2017 e nº 15.388/2018, publicada na Edição 4415 do DOM
de 06-08-2018;
CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo
nº 2019/19309/19630/01279, resolve

CONSIDERANDO a manifestação 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
2019/19309/19630/01371, resolve
CONSIDERAR PRORROGADOS, a contar de 20-07-2019,
pelo prazo de 12 (doze) meses, os efeitos da Portaria por Delegação
nº 15.239/2018, publicada na Edição 4404 do DOM de 20-07-2018,
que autorizou a disposição da servidora GABRIELLA FERREIRA
BOTELHO DE ANDRADE, Técnico Municipal / Assistente em
Administração, matrícula nº 121.639-2 A, do quadro de pessoal da
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED para o
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS – TRE/AM
(Cartório da 2ª Zona Eleitoral – MANAUS/AM) com ônus para o órgão
de origem.
GABINETE DA SUBSECRETÁRIA DE ASSUNTOS
LEGISLATIVOS DA CASA CIVIL, em Manaus, 21 de agosto de 2019.

CONSIDERAR PRORROGADOS, a contar 11-07-2019,
pelo prazo de 12 (doze) meses, os efeitos da Portaria por Delegação
nº 9.653/2016, publicada na Edição 3990 do DOM de 14-10-2016,
que autorizou a disposição do servidor MARNINE LIMA DE AGUIAR
FILHO, Técnico Municipal / Assistente em Administração, matrícula
nº 121.623-6 A, do quadro de pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO – SEMED para o TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO
AMAZONAS – TRE/AM (Cartório da 62ª Zona Eleitoral –
MANAUS/AM), com ônus para o órgão de origem.
GABINETE DA SUBSECRETÁRIA DE ASSUNTOS
LEGISLATIVOS DA CASA CIVIL, em Manaus, 21 de agosto de 2019.

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 18.855/2019
PRORROGA disposição de servidor na
forma que especifica.
A SUBSECRETÁRIA DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS
DA CASA CIVIL, no uso da competência que lhe confere o art. 128,
inc. II, da Lei Orgânica do Município de Manaus,

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 18.854/2019
PRORROGA disposição de servidor na
forma que especifica.
A SUBSECRETÁRIA DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS
DA CASA CIVIL, no uso da competência que lhe confere o art. 128,
inc. II, da Lei Orgânica do Município de Manaus,
CONSIDERANDO a delegação de competência firmada
pelo Prefeito de Manaus no Decreto nº 4.480, publicado na Edição
4631 do DOM de 04-07-2019;
CONSIDERANDO o 365 do Código Eleitoral, combinado
com o art. 72, inc. II, da Lei nº 1.624, de 30-12-2011, e artigos 2º e 9º
da Lei Federal nº 6.999/82, artigos 1º, 4º, 5º e 6º da Resolução
nº 23.523/2017 do TSE, e art.1º, inc. III, da Lei nº 2.322 de 06-06-2018,
art. 1º, inc. II, § 2º do Decreto nº 842, de 14-04-2011, alterado pelo
Decreto nº 2.802, de 30-05-2014;
CONSIDERANDO o teor do Ofício nº 320/2019 –
REQ/GABPRES/TRE–AM, subscrito pelo Presidente do Tribunal
Regional Eleitoral do Amazonas, que solicita a prorrogação da
disposição da servidora adiante identificada;
CONSIDERANDO o disposto no Parecer nº 198.07.2019 –
ASSJUR/SEMED, que opina pelo deferimento do pleito, acolhido pela
Secretária Municipal de Educação;
CONSIDERANDO o encaminhamento dos autos por meio
do Ofício nº 2159/2019 – SEMED/GS, subscrito pela Secretária
Municipal de Educação;

CONSIDERANDO a delegação de competência firmada
pelo Prefeito de Manaus no Decreto nº 4.480, publicado na Edição
4631 do DOM de 04-07-2019;
CONSIDERANDO os artigos 30, inc. XIII, e 365 do Código
Eleitoral, combinados com o art. 72, inc. II, da Lei nº 1.624, de
30-12-2011, e artigos 2º e 9º da Lei Federal nº 6.999, de 1982,
artigos 1º, 4º, 5º e 6º da Resolução nº 23.523, de 2017, do Tribunal
Superior Eleitoral, art.1º, inc. III, da Lei nº 2.322 de 06-06-2018 e o
Decreto nº 842, de 14-04-2011, alterado pelo Decreto nº 2.802, de
30-05-2014;
CONSIDERANDO o teor do Ofício nº 300/2019 –
REQ/GABPRES/TRE–AM, subscrito pelo Presidente do Tribunal
Regional Eleitoral do Amazonas, que solicita a prorrogação da
disposição do servidor adiante identificado;
CONSIDERANDO o disposto no Parecer nº 192.07.2019 –
ASSJUR/SEMED, que opina pelo deferimento do pleito, acolhido pela
Secretária Municipal de Educação;
CONSIDERANDO o encaminhamento dos autos por meio
do Ofício nº 2158/2019 – SEMED/GS, subscrito pela Secretária
Municipal de Educação;
CONSIDERANDO a manifestação da Divisão de
Acompanhamento de Pessoal e Gestão de Benefícios da
Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão –
SEMAD;
CONSIDERANDO
a
Portaria
por
Delegação
nº 15.404/2018, publicada na Edição 4416 do DOM de 07-08-2018;
CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo
nº 2019/19309/19630/01327, resolve
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CONSIDERAR PRORROGADOS, a contar 25-07-2019,
pelo prazo de 12 (doze) meses, os efeitos da Portaria por Delegação
nº 12.376/2017, publicada na Edição 4173 do DOM de 25-07-2017,
que autorizou a disposição do servidor FRANCISCO EFRAIM
FÉLIX DA SILVA FILHO, Técnico Municipal / Assistente em
Administração, matrícula nº 122.949-4 A, do quadro de pessoal da
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED para o
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS – TRE/AM
(Cartório da 70ª Zona Eleitoral – MANAUS/AM), com ônus para o
órgão de origem.
GABINETE DA SUBSECRETÁRIA DE ASSUNTOS
LEGISLATIVOS DA CASA CIVIL, em Manaus, 21 de agosto de 2019.

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 18.857/2019
EXONERA, a pedido, servidor de cargo
efetivo na forma que especifica.
A SUBSECRETÁRIA DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS
DA CASA CIVIL, no uso da competência que lhe confere o art. 128,
inc. II, da Lei Orgânica do Município de Manaus,
CONSIDERANDO a delegação de competência firmada
pelo Prefeito de Manaus no Decreto nº 4.480, publicado na Edição 4631
do DOM de 04-07-2019;
identificado;

CONSIDERANDO o requerimento do servidor adiante

CONSIDERANDO o disposto no Parecer nº 036.06.2019 –
ASSJUR/SEMED, que opina pelo deferimento do pedido, acolhido pela
Secretária Municipal de Educação;
CONSIDERANDO o encaminhamento dos autos por meio
do Ofício nº 2381/2019 – SEMED/GS, subscrito pela Secretária
Municipal de Educação;
PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 18.856/2019
CESSA EFEITOS de Portaria por Delegação
na forma que especifica.
A SUBSECRETÁRIA DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS
DA CASA CIVIL, no uso da competência que lhe confere o art. 128,
inc. II, da Lei Orgânica do Município de Manaus,
CONSIDERANDO a delegação de competência firmada
pelo Prefeito de Manaus no Decreto nº 4.480, publicado na Edição 4631
do DOM de 04-07-2019;
CONSIDERANDO o disposto no Parecer nº 171.07.2019,
que opina pelo deferimento do pleito, acolhido na integralidade pela
Secretária Municipal de Educação;

CONSIDERANDO a manifestação 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 2019.18000.18125.0.005281, resolve
CONSIDERAR EXONERADO, a pedido, a contar de
01-06-2019, nos termos do art. 103, inc. I, § 1º, inc. I, da Lei nº 1.118,
de 01 de setembro de 1971 – Estatuto dos Servidores Públicos do
Município de Manaus, o servidor ISMAEL TAVARES DA COSTA do
cargo de Técnico Municipal / Assistente em Administração, matrícula
nº 121.042-4 A, integrante do quadro de pessoal da SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED.
GABINETE DA SUBSECRETÁRIA DE ASSUNTOS
LEGISLATIVOS DA CASA CIVIL, em Manaus, 21 de agosto de 2019.

CONSIDERANDO o encaminhamento dos autos por meio
do Ofício nº 2147/2019 – SEMED/GS, subscrito pela Secretária
Municipal de Educação;
CONSIDERANDO a manifestação da Divisão de
Acompanhamento de Pessoal e Gestão de Benefícios da
Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão –
SEMAD;
CONSIDERANDO
a
Portaria
por
Delegação
nº 18.624/2019, publicada na Edição 4634 do DOM de 09-07-2019;
CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo
nº 2019.11209.15259.0.028623, resolve
CONSIDERAR CESSADOS, a contar de 18-07-2019,
os efeitos da Portaria por Delegação nº 14.684/2018, Edição 4373 do
DOM de 30-05-2018, que autorizou a disposição do servidor SAULO
MOREIRA MEDEIROS, Técnico Municipal / Assistente em
Administração, matrícula 121.118-8 A, do quadro de pessoal da
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED para o
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS – TRE/AM
(Cartório da 65ª Zona Eleitoral – MANAUS/AM), com ônus para o
órgão de origem.
GABINETE DA SUBSECRETÁRIA DE ASSUNTOS
LEGISLATIVOS DA CASA CIVIL, em Manaus, 21 de agosto de 2019.

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 18.858/2019
DESIGNA substituto de servidor afastado em
virtude de férias regulamentares.
A SUBSECRETÁRIA DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS
DA CASA CIVIL, no uso da competência que lhe confere o art. 128,
inc. II, da Lei Orgânica do Município de Manaus,
CONSIDERANDO a delegação de competência firmada
pelo Prefeito de Manaus no Decreto nº 4.480, publicado na Edição 4631
do DOM de 04-07-2019;
CONSIDERANDO o disposto no Decreto nº 3.852, de
26 de outubro de 2017;
CONSIDERANDO a solicitação para elaboração e
publicação do ato por meio do Ofício nº 1867/2019 – SEMASC, subscrito
pela Secretária Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania;
CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo
nº 2019.18911.18923.0.010488, resolve
CONSIDERAR DESIGNADO o servidor CAIO CESAR DE
OLIVEIRA ARRAIS, Assessor III, simbologia CAD-1, matrícula
nº 131.595-1 A, para responder, cumulativamente, pelas atribuições do
cargo de provimento em comissão de Assessor Técnico I, simbologia
DAS-3, integrante da estrutura organizacional da SECRETARIA
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MUNICIPAL DA MULHER, ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA –
SEMASC, no período de 01 a 30-08-2019, com direito à percepção das
vantagens inerentes ao exercício do cargo, em substituição ao titular
ALEXSANDRO DA SILVA MACHADO, afastado em virtude de férias
regulamentares.
GABINETE DA SUBSECRETÁRIA DE ASSUNTOS
LEGISLATIVOS DA CASA CIVIL, em Manaus, 21 de agosto de 2019.

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 18.860/2019
DESIGNA substituto de servidora afastada
em virtude de férias.
A SUBSECRETÁRIA DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS
DA CASA CIVIL, no uso da competência que lhe confere o art. 128,
inc. II, da Lei Orgânica do Município de Manaus,
CONSIDERANDO a delegação de competência firmada
pelo Prefeito de Manaus no Decreto nº 4.480, publicado na Edição 4631
do DOM de 04-07-2019;
CONSIDERANDO o disposto no Decreto nº 3.852, de
26 de outubro de 2017;

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 18.859/2019
PRORROGA disposição da servidora na
forma que especifica.
A SUBSECRETÁRIA DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS
DA CASA CIVIL, no uso da competência que lhe confere o art. 128,
inc. II, da Lei Orgânica do Município de Manaus,
CONSIDERANDO a delegação de competência firmada
pelo Prefeito de Manaus no Decreto nº 4.480, publicado na Edição
4631 do DOM de 04-07-2019;
CONSIDERANDO os artigos 30, inc. XIII, e 365 do Código
Eleitoral, combinados com o art. 72, inc. II, da Lei nº 1.624, de 30-12-2011,
e artigos 2º e 9º da Lei Federal nº 6.999, de 1982, artigos 1º, 4º, 5º e 6º da
Resolução nº 23.523, de 2017, do Tribunal Superior Eleitoral, art.1º, inc. III,
da Lei nº 2.322 de 06-06-2018 e o Decreto nº 842, de 14-04-2011, alterado
pelo Decreto nº 2.802, de 30-05-2014;

CONSIDERANDO a solicitação para elaboração e
publicação do ato por meio do Ofício nº 1332/2019 – GP/SEMJEL,
subscrito pelo Secretário Municipal de Juventude, Esporte e Lazer;
CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo
nº 2019.18911.18923.0.010450, resolve
DESIGNAR o servidor JORGE ELIAS COSTA DE
OLIVEIRA, Diretor de Departamento de Administração e Finanças,
simbologia DAS-3, matrícula nº 131.685-0 B, para responder
cumulativamente, pelas atribuições do cargo de Assessor Técnico I,
simbologia DAS-3, integrante da estrutura organizacional da
SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER –
SEMJEL, no período de 09 a 18-09-2019, sem direito à percepção das
vantagens inerentes ao exercício do cargo, em substituição à titular
LOURENA CRISTINA LIMA AFONSO, afastada em virtude de férias.
GABINETE DA SUBSECRETÁRIA DE ASSUNTOS
LEGISLATIVOS DA CASA CIVIL, em Manaus, 21 de agosto de 2019.

CONSIDERANDO o teor do Ofício nº 229/2019 –
REQ/GABPRES/TRE-AM, subscrito pelo Presidente do Tribunal
Regional Eleitoral do Amazonas, que solicita a prorrogação da
disposição da servidora adiante identificada;
CONSIDERANDO
o
disposto
no
Parecer
nº 100-2019/ASTEC/SEMMASDH/AM, que opina pelo deferimento do
pedido;
CONSIDERANDO o encaminhamento dos autos por meio
do Ofício nº 1422/2019 – SEMASC, subscrito pela Secretária Municipal
da Mulher, Assistência Social e Cidadania;
CONSIDERANDO a manifestação da Divisão de
Acompanhamento de Pessoal e Gestão de Benefícios da Secretaria
Municipal de Administração, Planejamento e Gestão – SEMAD;
CONSIDERANDO
a
Portaria
por
Delegação
nº 15.701/2018, publicada na Edição 4446 do DOM de 21-09-2018;
CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo
nº 2019/19309/19630/00987, resolve
CONSIDERAR PRORROGADOS, a contar 01-06-2019,
pelo prazo de 12 (doze) meses, os efeitos da Portaria por Delegação
nº 12.127/2017, publicada na Edição 4155 do DOM de 29-06-2017, que
autorizou a disposição da servidora CHRYSTINA DAMASCENO DE
OLIVEIRA, Técnico Municipal – Administrativo, matrícula nº 118.463-6
A, do quadro de pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER,
ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA – SEMASC para o TRIBUNAL
REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS – TRE/AM (Cartório da 68ª
Zona Eleitoral – MANAUS/AM), com ônus para o órgão de origem.
GABINETE DA SUBSECRETÁRIA DE ASSUNTOS
LEGISLATIVOS DA CASA CIVIL, em Manaus, 21 de agosto de 2019.

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 18.861/2019
AUTORIZA o afastamento de dirigente em
virtude de férias.
A SUBSECRETÁRIA DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS
DA CASA CIVIL, no uso da competência que lhe confere o art. 128,
inc. II, da Lei Orgânica do Município de Manaus,
CONSIDERANDO a delegação de competência firmada
pelo Prefeito de Manaus no Decreto nº 4.480, publicado na Edição 4631
do DOM de 04-07-2019;
CONSIDERANDO o disposto no Decreto nº 3.852, de
26 de outubro de 2017;
CONSIDERANDO a solicitação para elaboração do ato por
meio do Ofício nº 1358/2019 – DIVP/MANAUSCULT, subscrito pelo
Diretor-Presidente da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos
– MANAUSCULT;
CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo
nº 2019/19309/19630/01602, resolve
DECLARAR AUTORIZADO o afastamento do servidor
JOSÉ AUGUSTO PINTO CARDOSO, Vice-Presidente, vinculado à
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS –
MANAUSCULT, no período de 12 a 23-08-2019, em virtude de férias.
GABINETE DA SUBSECRETÁRIA DE ASSUNTOS
LEGISLATIVOS DA CASA CIVIL, em Manaus, 21 de agosto de 2019.
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CASA CIVIL

PORTARIA Nº 016/2019-ADM/CASA CIVIL
A SUBSECRETÁRIA SUBCHEFE MUNICIPAL DE
ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE GOVERNO, no uso das
Atribuições legais que lhe são conferidas pela legislação vigente, e;
CONSIDERANDO a necessidade de suprir as demandas
da Casa Civil, e os demais órgãos vinculados, em decorrência da
urgência ou outra natureza, com despesas miúdas e de pronto
pagamento;
CONSIDERANDO a publicação da Portaria nº 015/2019ADM/CASA CIVIL, publicada no DOM Edição nº 4662, de 16/08/2019,
página 8;
CONSIDERANDO os termos do Processo Administrativo
nº 2019/19309/19630/01613-CASA CIVIL, de 21/08/2019.
RESOLVE:
I – AUTORIZAR a liberação de adiantamento a servidora,
Fátima Gonçalves Formoso, Assessor Técnico I, matrícula nº 010.0404I, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), sendo R$ 2.000,00 (dois
mil reais) na natureza de Despesa 339030 – Material de Consumo e R$
2.000,00 (dois mil reais) na natureza de despesa 339039 – Outros
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica, destinado a atender despesas de
pequeno vulto e de pronto pagamento.
II – DESIGNAR de acordo com o art. 6º, inciso X, Decreto
nº 3.206 de 04.11.2015, a servidora Gracila Brito Nunes, Gerente de
Acompanhamento e Liquidação, matrícula 006.120-4G, para atestar o
recebimento dos materiais relativos ao adiantamento.
III – ESTABELECER, de acordo com a Lei nº 198, de 21
de junho de 1993, regulamentada pelo Decreto Municipal nº 3.206 de 04
de novembro de 2015, inciso VII, art. 6º, o prazo de aplicação de 30
(trinta) dias contados da data do recebimento do numerário e o prazo de
15 (quinze) dias para a prestação de contas de sua aplicação, contados
do término do prazo previsto no inciso VIII do art. 6º do Decreto acima
citado, sujeitando-se a tomada de contas, se não o fizer nesse prazo.
IV – ORIENTAR ao tomador do adiantamento que a
Prestação de Contas deverá ser formalizada mediante a apresentação
dos seguintes documentos:
1 - Ato de Concessão do Adiantamento;
2 -Ordem Bancária ou Cheque Nominal;
3-Comprovante do recolhimento de saldo Financeiro, recolhido no prazo
de aplicação, quando houver;
4-Demonstrativo de aplicação do adiantamento, com as devidas
justificativas, quando for o caso;
5-Comprovantes originais das despesas realizadas, em ordem
cronológica, numeradas seguidamente, devidamente atestados pelo
servidor designado, conforme o art. 6º Inciso X de Decreto nº
3.206/2015.
CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Manaus, 21 de agosto de 2019.
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RESOLVE:

CASA MILITAR

I – DESIGNAR, os servidores abaixo relacionados à
competência da lavratura de Autos de Infração, de Constatação, de
Apreensão e do Termo de Depósito:

PORTARIA Nº 033/2019 - GEPES/DAF/CM
O SECRETÁRIO MUNICIPAL CHEFE DA CASA
MILITAR, no exercício da competência que lhe confere o artigo 128,
inciso II da LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE MANAUS, e
15/08/2019;

CONSIDERANDO o Despacho nº 005/2019 - DAF/CM, de

Servidor
Maria Eliana Martins Soares
Juan Carlos da Silva Muniz
Lucas Mazzaro de Melo Barroso
Rafael Ferreira Couto
Robson Dantas de Lima

Matrícula
102.354-3D
131.730-0C
133.739-4C
134.709-8B
133.750-5B

II – DETERMINAR que esta Portaria passe a vigorar a
partir da data de publicação.

CONSIDERANDO o processo 2019 12468 12512 00036
que trata de Processo Disciplinar - Sindicância;

CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Manaus, 19 de agosto de 2019.

RESOLVE
I. DESIGNAR os servidores abaixo, para constituírem a
comissão de sindicância, com objetivo de apurar possível infração
funcional de servidor.
Rodrigo dos Santos Gadelha - Presidente
Matrícula - 118.235-8 A
Jorge Hudson Ribeiro Lima - Membro
Matrícula - 063.479-4 B

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Raimundo Matos da Silva - Membro
Matrícula - 062.862-0 C
II. ESTABELECER o prazo de 30 (trinta) dias para a
conclusão dos trabalhos e a apresentação do relatório, no qual deve
constar o relato dos fatos e acontecimentos, assegurando às partes
envolvidas o direito ao contraditório e à ampla defesa, com a utilização
dos meios e recursos admitidos em direito, podendo o prazo ser
prorrogado nas hipóteses legalmente previstas.
CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Manaus, 16 de agosto de 2019.

ERRATA
ATO: ERRATA DA PORTARIA Nº 209/2019-GS/SEMEF, DE 19 DE
AGOSTO DE 2019, publicada no DOM Edição nº 4663, de 19/08/2019,
que designa FG-1 ao servidor SAULO MOREIRA MEDEIROS.
ONDE SE LÊ:
(...) a contar da data da publicação.
LEIA-SE:
(...) a contar de 15/08/2019.
Manaus, 20 de agosto de 2019.

SECRETARIA MUNICIPAL DE
DEFESA DO CONSUMIDOR E OUVIDORIA
ERRATA
PORTARIA N° 006/2019 – GS/SEMDEC
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DEFESA DO
CONSUMIDOR E OUVIDORIA - SEMDEC, no uso das Atribuições
legais que lhe são conferidas pela legislação vigente, e
CONSIDERANDO o que compete a Secretaria Municipal
de Defesa do Consumidor e Ouvidoria – SEMDEC;
CONSIDERANDO o Art. 10 do Decreto Federal n°
2.181/97 que dispõe, in verbis: “a fiscalização de que trata este Decreto
será efetuada por agentes fiscais, OFICIALMENTE DESIGNADOS,
vinculados aos respectivos órgãos de proteção e defesa do consumidor,
no âmbito federal, estadual, do Distrito Federal e municipal, devidamente
credenciados mediante Cédula de Identificação Fiscal, admitida a
delegação mediante convênio.”

ATO: ERRATA DA PORTARIA Nº 210/2019-GS/SEMEF, DE 19 DE
AGOSTO DE 2019, publicada no DOM Edição nº 4663, de 19/08/2019,
que concede GTF ao servidor SAULO MOREIRA MEDEIROS.
ONDE SE LÊ:
(...) a contar da data da publicação.
LEIA-SE:
(...) a contar de 15/08/2019.

CONSIDERANDO que a Administração Pública deve se
pautar pelos princípios da transparência e zelar pela segurança jurídica;
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,
PLANEJAMENTO E GESTÃO

CONSIDERANDO o que mais consta da instrução do
Processo nº 2019/16330/16352/00025-SEMAD,
RESOLVE:

PORTARIA Nº 287/2019-SEMAD
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,
PLANEJAMENTO E GESTÃO, no exercício da competência que lhe
confere os arts. 128, inciso II e 86, inciso IV da Lei Orgânica do
Município de Manaus, e
CONSIDERANDO o teor do Ofício nº 1477/2019DERHUS/CASA CIVIL, subscrito pela Subsecretária Subchefe Municipal
de Assuntos Administrativos e de Governo;
CONSIDERANDO a manifestação do Secretário Municipal
Chefe da Casa Militar, conforme Ofício nº 667/2019-GEPES/DAF/CM, de
07.08.2019;

DECLARAR AUTORIZADA, pelo prazo de 12 (doze)
meses, a contar de 1º.07.2019, com ônus para o órgão de destino, a
cessão da servidora PRISCILLA RAMOS DE FARIAS, Técnico
Municipal/Assistente de Administração, matrícula 121.483-7 A, do
quadro de pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SEMED para a SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,
PLANEJAMENTO E GESTÃO – SEMAD, com lotação na ESCOLA DE
SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL E INCLUSÃO SOCIOEDUCACIONAL
– ESPI.
CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Manaus, 15 de agosto de 2019.

CONSIDERANDO a manifestação da Divisão de
Acompanhamento de Pessoal e Gestão de Benefícios –
DAPB/DSGP/SEMAD, mediante Despacho de 13.08.2019;
CONSIDERANDO o que mais consta da instrução do
Processo n.º 2019/12468/12512/00033,
RESOLVE:

PORTARIA Nº 292/2019-SEMAD

DECLARAR CESSADOS, a contar de 1.º.08.2019, os
efeitos da Portaria n.º 092/2019-SEMAD, publicada no DOM Edição
4537, de 12.02.2019, que autorizou a prorrogação da cessão do
servidor LUÍS ERBTON DE SOUZA VALE, Guarda Municipal A-II-III,
matrícula 064.379-3 B, do quadro de pessoal da CASA MILITAR para a
CASA CIVIL.
CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Manaus, 14 de agosto de 2019.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,
PLANEJAMENTO E GESTÃO, no exercício da competência que lhe
confere os art. 128, inciso II da Lei Orgânica do Município de Manaus, e
CONSIDERANDO o disposto no art. 1º, inc. I, da Lei nº
2.322/2018, c/c o art. 1º, inciso I, § 1º do Decreto nº 0842/2011, alterado
pelo Decreto nº 2.802/2014;
CONSIDERANDO o teor do Ofício nº 461/2019GEPES/DAF/CM, subscrito pelo Secretário Municipal Chefe da Casa
Militar;
CONSIDERANDO a anuência do Secretário Municipal de
Agricultura, Abastecimento, Centro e Comércio Informal, conforme
Despacho datado de 27.06.2019;
CONSIDERANDO a análise da Divisão de
Acompanhamento de Pessoal e Gestão de Benefícios da Secretaria
Municipal de Administração, Planejamento e Gestão, mediante
Despacho datado de 07.08.2019;

PORTARIA Nº 288/2019-SEMAD
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,
PLANEJAMENTO E GESTÃO, no exercício da competência que lhe
confere o art. 128, inciso II, da Lei Orgânica do Município de Manaus,
CONSIDERANDO o disposto no art. 72, II, da Lei nº
1.624/2011 (PCCR/SEMED – Servidores Técnicos Administrativos da
Educação Municipal), e na Lei nº 2.322/2018, c/c o art. 1º, inc. I, § 1º, do
Decreto nº 0842/2011, alterado pelo Decreto nº 2.802/2014;
CONSIDERANDO o que consta do Memorando nº
136/2019 – ESPI/SEMAD, de 14.06.2019, ratificado na forma do Ofício
nº 3070/2019-SEMAD, de 25.06.2019;
CONSIDERANDO o teor do Parecer Jurídico nº
239.06.2019 – ASSJUR/SEMED, de 28.06.2019, que opina pelo
deferimento da movimentação funcional;

CONSIDERANDO o que mais consta da instrução do
Processo nº 2019.35000.31032.0.006695 (vol. 1)-Siged,
RESOLVE:
DECLARAR PRORROGADA, pelo prazo de 12 (doze)
meses, a contar de 05.05.2019, com ônus para ambos os órgãos, a
cessão do servidor ALFREDO MONTEIRO LEITE NETO, Analista
Municipal/Controlador de Distribuição e Abastecimento, matrícula
118.654-0 E, do quadro de pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE
AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, CENTRO E COMÉRCIO
INFORMAL – SEMACC, para a CASA MILITAR, movimentação
funcional anteriormente autorizada, na forma da Portaria nº 294/2018SEMAD, publicada no DOM Edição nº 4403, de 19.07.2018.
CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

CONSIDERANDO a anuência do Subsecretário de
Administração e Finanças da Secretaria Municipal de Educação,
conforme Ofício nº 5126/2019-SEMED/GSAF, de 08.08.2019;
CONSIDERANDO a manifestação da Divisão de
Acompanhamento de Pessoal e Gestão de Benefícios da Secretaria
Municipal de Administração, Planejamento e Gestão, na forma do
Despacho datado de 14.08.2019, às fls.44-44v;
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Manaus, 19 de agosto de 2019.

Manaus, quarta-feira, 21 de agosto de 2019
PORTARIA Nº 293/2019-SEMAD
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,
PLANEJAMENTO E GESTÃO, no exercício da competência que lhe
confere os arts. 128, inciso II e 86, inciso IV da Lei Orgânica do
Município de Manaus, e
CONSIDERANDO o art. 72, inc. II, da Lei nº 1.624/2011,
c/c o art. 1º, I, da Lei nº 2.322/2018, e art. 1º, inc. I, § 1º, do Decreto nº
0842/2011, alterado mediante o Decreto nº 2.802/2014;
CONSIDERANDO o teor do Ofício nº 1493/2019GS/SEMEF, de 13.06.2019, subscrito pelo Secretário Municipal de
Finanças, Tecnologia da Informação e Controle Interno;
CONSIDERANDO o Parecer Jurídico nº 55.07.2019 ASSJUR/SEMED, de 04.07.2019, que opina pelo deferimento do pleito;
CONSIDERANDO a anuência da Secretária Municipal de
Educação, em exercício, conforme Ofício nº 2054/2019-SEMED/GS, de
12.07.2019;

CONSIDERANDO a manifestação da Divisão de
Acompanhamento de Pessoal e Gestão de Benefícios da Secretaria
Municipal de Administração, Planejamento e Gestão, na forma do
Despacho datado de 06.08.2019;
CONSIDERANDO o que mais consta da instrução do
Processo nº 2019.18000.18125.0.006756 (VOLUME 1),
RESOLVE:
DECLARAR AUTORIZADA, pelo período de 11.05.2019 a
02/06/2019, com ônus para o órgão de destino, a cessão da servidora
PATRÍCIA SILVA DE LIMA, Técnico Municipal/Assistente de
Administração, matrícula 121.793-3 A, do quadro de pessoal da
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED para a
SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR E
OUVIDORIA – SEMDEC.
CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Manaus, 20 de agosto de 2019.

CONSIDERANDO a manifestação da Divisão de
Acompanhamento de Pessoal e Gestão de Benefícios da Secretaria
Municipal de Administração, Planejamento e Gestão, na forma do
Despacho de 13.08.2019;
CONSIDERANDO ainda o que consta da instrução do
Processo nº 2019.11209.15251.0.030316-SIGED,
PORTARIA Nº 296/2019-SEMAD

RESOLVE:
DECLARAR PRORROGADA, pelo prazo de 12 (doze)
meses, a contar de 1°/06/2019, com ônus financeiro para ambos os
órgãos, a cessão dos servidores abaixo nominados, do quadro de
pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED para
a SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO E CONTROLE INTERNO – SEMEF, objeto da Portaria
n° 253/2018-SEMED, publicada no DOM Edição 4.386, de 20.06.2018.
SERVIDOR
ARIANA MAURA NASCIMENTO DE OLIVEIRA
RAPHAEL SÁ BRASIL

CARGO
Técnico Municipal/Assistente
de Administração

MATRÍCULA
119.501-8 A
121.308-3 A

CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Manaus, 20 de agosto de 2019.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,
PLANEJAMENTO E GESTÃO, no exercício da competência que lhe
confere os arts. 128, inciso II e 86, inciso IV da Lei Orgânica do
Município de Manaus, e
CONSIDERANDO o teor do Ofício nº 1785/2019GS/SEMEF, de 10.07.2019, subscrito pelo Secretário Municipal de
Finanças, Tecnologia da Informação e Controle Interno-SEMEF;
CONSIDERANDO a manifestação da Secretária Municipal
de Educação, conforme Ofício nº 2081/2019-SEMED/GS, de 16.07.2019;
CONSIDERANDO a manifestação da Divisão de
Acompanhamento de Pessoal e Gestão de Benefícios –
DAPB/DSGP/SEMAD, mediante Despacho de 14.08.2019;
CONSIDERANDO o que mais consta da instrução do
Processo nº 2019.11209.15251.0.036056 (SIGED),
RESOLVE:

PORTARIA Nº 294/2019-SEMAD
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,
PLANEJAMENTO E GESTÃO, no exercício da competência que lhe
confere o art. 128, inciso II, da Lei Orgânica do Município de Manaus,
CONSIDERANDO o disposto no art. 72, II, da Lei nº
1.624/2011 (PCCR/SEMED – Servidores Técnicos Administrativos da
Educação Municipal), e na Lei nº 2.322/2018, c/c o art. 1º, inc. I, § 1º, do
Decreto nº 0842/2011, alterado pelo Decreto nº 2.802/2014;
SEMDEC;

CESSAR OS EFEITOS, a contar de 03.07.2019, das
portarias especificadas abaixo, que têm como objeto a cessão dos
servidores abaixo identificados, do quadro de pessoal da SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED para a SECRETARIA
MUNICIPAL DE FINANÇAS E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO –
SEMEF.
Nome

Cargo

Matrícula

Téc. Mun./Assist.
Administração

118.850-0 A

KÁTYA MARIA MOREIRA DA
COSTA

Professor Nível
Superior

014.575-0 B

PATRÍCIA ROCHA DA COSTA

Téc. Mun./Assist.
Administração

121.622-8 A

ALINE DE AQUINO PINTO

CONSIDERANDO o que consta no Ofício nº 259/2019 –

ATO
Portaria n.º 094/2019 –
SEMAD, DOM 4537, de
12/02/2019
Portaria n.º 149/2019 –
SEMAD, DOM 4562, de
22/03/2019
Portaria n.º 192/2019 –
SEMAD, DOM 4585, de
26/04/2019

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

CONSIDERANDO o teor do Parecer Jurídico n.º
01.07.2019 – ASSJUR/SEMED, de 01.07.2019, que opina pelo
deferimento da movimentação funcional;
CONSIDERANDO a anuência do Subsecretário de
Administração e Finanças da Secretaria Municipal de Educação,
conforme Ofício nº 1963/2019-SEMED/GS, de 02.07.2019;

DOM | Edição 4665 | Página 14

Manaus, 20 de agosto de 2019.

Manaus, quarta-feira, 21 de agosto de 2019
PORTARIA Nº 297/2019-SEMAD
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,
PLANEJAMENTO E GESTÃO, no uso da competência que lhe confere
o art. 128, inciso. II, da Lei Orgânica do Município de Manaus, e
CONSIDERANDO a publicação do Decreto de 30.07.2019,
publicado no DOM Edição nº 4.649, de mesma data, que declarou a
vacância do cargo efetivo ocupado pelo servidor ELIAKIM DONALD
SILVA RAMOS, em virtude de posse em outro cargo inacumulável;
CONSIDERANDO as indicações constantes da
Comunicação Interna nº 0535/2019-DIRH/DSGP/SEMAD, de 20.08.2019;
CONSIDERANDO a anuência do Secretário Municipal de
Administração, Planejamento e Gestão, em conformidade com a
Comunicação Interna nº 100/2019-DBAD/DSGP/SEMAD, de 31.07.2019;

CONSIDERANDO o que mais consta da instrução do
Processo nº 2019.16330.16352.0.000015 (VOLUME I - Siged),
RESOLVE:
ALTERAR a PORTARIA Nº 185/2019-SEMAD, publicada
no DOM Edição 4579, de 16.04.2019, que concedeu a cessão do
servidor SIDNEY WILLIAM BARROS SOUSA, Técnico Municipal,
matrícula 123.089-1 A, do quadro de pessoal da SECRETARIA
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E GESTÃO –
SEMAD para a SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO –
SEMCOM, modificando-se, a contar de 07.03.2019, o ônus financeiro da
movimentação funcional, passando a recair para ambos os órgãos,
permanecendo inalterados os demais dispositivos do referido ato
administrativo.
CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

CONSIDERANDO que a movimentação de que trata este
Ato atende às diretrizes do contingenciamento orçamentário-financeiro
da Prefeitura de Manaus,

Manaus, 21 de agosto de 2019.

RESOLVE:
I – DISPENSAR, a contar de 08.07.2019, os servidores a
seguir nominados, do exercício das respectivas Funções Gratificadas,
integrantes da estrutura organizacional da SECRETARIA MUNICIPAL
DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E GESTÃO – SEMAD.
Nome

Matrícula

ELIAKIM DONALD SILVA RAMOS
MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO NASCIMENTO
FALCÃO

118.315-0 A

Nomenclatura
Simbologia
Chefe de Setor, FG-2

082.955-2 A

Chefe de Setor, FG-1

II – DESIGNAR, a contar de 08.07.2019, a servidora
abaixo identificada para o exercício da respectiva Função Gratificada,
integrante da estrutura organizacional da SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E GESTÃO – SEMAD, em
conformidade com o disposto no art. 5º da Lei Delegada nº 011, de 31 de
julho de 2013, c/c a Lei nº 2.078, de 30.12.2015.
Nome

Matrícula

Nomenclatura
Simbologia

MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO NASCIMENTO
FALCÃO

082.955-2 A

Chefe de Setor, FG-2

CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Manaus, 21 de agosto de 2019.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PORTARIA Nº 484/2019-GABIN/SEMSA
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso de suas
atribuições legais conferidas pelo artigo 128, inciso II da Lei Orgânica do
Município de Manaus, e
CONSIDERANDO os pressupostos constitucionais
insculpidos no inciso III, do art. 200 da Constituição Brasileira;
CONSIDERANDO o disposto nas Leis nº 8.080 de 19 de
setembro de 1990, nº 12.871 de 22 de outubro de 2013;
CONSIDERANDO a Lei nº 2.320, de 6 de junho de 2018
que institui a Escola de Saúde Pública de Manaus/ESAP;
CONSIDERANDO a necessidade de fortalecer a atenção
primária à saúde no município de Manaus;
CONSIDERANDO a necessidade da Secretaria Municipal
de Saúde – SEMSA de assumir o papel de indutora da reorientação da
formação profissional na saúde no município de Manaus, com ênfase na
atenção primária à saúde:
RESOLVE:

PORTARIA Nº 298/2019-SEMAD
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,
PLANEJAMENTO E GESTÃO, no exercício da competência que
lhe confere o artigo 86, inciso IV, da Lei Orgânica do Município de
Manaus, e
CONSIDERANDO o teor do Ofício nº 263/2019DAF/SEMCOM, de 12.08.2019, subscrito pela Subsecretária Municipal
de Comunicação;

I. ATUALIZAR o Programa Mais Saúde Manaus – Promais
no âmbito da SEMSA, assim como, o anexo, parte integrante desta
Portaria, que tem como objetivo precípuo contribuir para a formação e
qualificação profissional dos trabalhadores na Saúde, com ênfase na
atenção primária a saúde.
II. REVOGAR a Portaria nº 292, de 14 de maio de 2019,
publicada no Diário Oficial do Município - DOM nº 4601, de 21 de maio
de 2019.
III. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

CONSIDERANDO a manifestação da Divisão de Recursos
Humanos da Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e
Gestão, na forma do Despacho de 15.08.2019, anuído pelo Secretário
Municipal de Administração, Planejamento e Gestão;
CONSIDERANDO o princípio da autotutela, prerrogativa
da Administração para rever, a qualquer momento, seus atos;
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Manaus, 16 de agosto de 2019.

Manaus, quarta-feira, 21 de agosto de 2019
ANEXO
Programa Mais Saúde Manaus - PROMAIS
CAPÍTULO I
Das Diretrizes
Art. 1.º O Programa Mais Saúde Manaus – PROMAIS tem
como principais diretrizes:
I - Reorientar o processo de formação dos profissionais da
saúde, de modo a oferecer à sociedade, profissionais habilitados para
responder às necessidades de saúde da população e à
operacionalização do SUS;
II - Contribuir para diminuição da carência de profissionais
nas regiões prioritárias para o Sistema Único de Saúde - SUS em
Manaus;
III - Fortalecer a prestação de serviços e produção do
cuidado na Atenção Primária à Saúde;
IV - Ampliar a inserção de profissionais em formação nas
Unidades de Saúde, desenvolvendo conhecimento sobre a realidade
local da saúde da população;
V - Fortalecer a implementação da política de educação
permanente com a integração ensino-serviço-comunidade;
VI - Estimular a realização de pesquisas aplicadas ao SUS,
com ênfase na atenção primária à saúde.
CAPÍTULO II
Da Organização e Funcionamento
Art. 2.º O PROMAIS será coordenado e implementado
pela Escola de Saúde Pública de Manaus – ESAP que definirá a forma
de participação das Instituições de Ensino Superior, quando necessário,
mediante celebração de termo de convênio de cooperação técnica,
conforme as especificidades de cada projeto.
Art. 3.º Para o desenvolvimento do PROMAIS serão
criados subprogramas, com duração máxima de até 2 (dois) anos,
improrrogáveis, não caracterizando vínculo empregatício de qualquer
natureza, desenvolvidos em consonância com as necessidades sociais e
do SUS no município de Manaus.
Parágrafo único. Os subprogramas destinam-se a apoiar
o desenvolvimento de ações envolvendo uma ou mais categorias
profissionais no âmbito dos serviços de saúde, fazendo interface técnica
e/ou assistencial de modo a proporcionar a vivência prática no SUS.
Art. 4.º Poderão participar do PROMAIS profissionais e
trabalhadores da saúde e áreas afins, no âmbito da atenção e gestão do
SUS, com escolaridade comprovada e reconhecida pelo MEC, de acordo
com a categoria profissional e as exigências de cada subprograma.

responsável pela supervisão contínua e permanente do pesquisador
especializando em cenário prático;
III – Tutor de Ensino e Aprendizagem: Profissional de
saúde com titulação mínima conforme exigência do subprograma, com
experiência em práticas educacionais em saúde que será responsável
pela orientação acadêmica presencial e à distância;
IV – Especialista: Profissional de nível superior, com
experiência em docência e pesquisa científica para atuação em
atividades pedagógicas e desenvolvimento de produtos técnicocientíficos necessários à operacionalização de cada subprograma;
V – Pesquisador: Profissional de nível médio ou superior
que auxiliará no apoio técnico e/ou administrativo conforme a
necessidade do subprograma;
VI - Coordenador: Profissional de nível superior, com
titulação mínima conforme exigência do subprograma, para atuar como
responsável pela gestão pedagógica ou administrativa;
VII – Supervisor: Profissional de nível superior com
titulação mínima conforme exigência do subprograma, para atuar como
supervisor nos subprogramas;
VIII – Extensionista: Profissional de nível superior ou médio
que será submetido às estratégias de aprimoramento profissional,
desenvolvendo produto técnico e/ou administrativo, em consonância com
as necessidades do cenário prático.
Parágrafo único. De acordo com o subprograma poderão
existir dois coordenadores designados por ato discricionário do gestor da
ESAP/Manaus:
I. Coordenador Administrativo: profissional responsável
pelas atividades técnicas-administrativas desenvolvidas no âmbito da
ESAP;
II. Coordenador Pedagógico: profissional responsável
pelas atividades de gestão acadêmica e didático-pedagógica de cada
subprograma
Art. 7.º Os subprogramas a serem implementados no
âmbito do PROMAIS serão:

em saúde;

I. Pós-graduações lato e stricto sensu;
II. Residências médica, uniprofissional e multiprofissional
III. Extensão nos serviços de saúde;
IV. Formação profissionalizante.

Parágrafo Único. As modalidades educacionais, a
depender do projeto pedagógico do curso (PPC), poderão incluir carga
horária de imersão em serviço nos Estabelecimentos Assistenciais de
Saúde (EAS), que deverão ser cumpridas obrigatoriamente na sua
integralidade.

Parágrafo único. Os gestores locais nos cenários de
prática atuarão como apoiadores no processo de integração ensinoserviço-comunidade.

Art. 8.º O cumprimento da carga horária teórica de cada
uma das modalidades educacionais a que se refere o art. 7º obedecerá
aos critérios estabelecidos nos seus respectivos projetos pedagógicos e
regulamentos específicos.

Art. 5.ºO processo de seleção dar-se-á mediante
chamamento público, no qual deverão constar todos os requisitos e
critérios requeridos pelo subprograma.

CAPÍTULO III
Da Concessão de Bolsas

Art. 6.ºFicam estabelecidos no âmbito do PROMAIS as
seguintes modalidades de bolsa e de pesquisador para o
desenvolvimento dos projetos temáticos:
I – Especializando: Profissional de nível superior que se
submeterá às estratégias educacionais e de aprimoramento
supervisionado em cenário prático;
II – Preceptor: Profissional de nível superior na área da
saúde, com titulação mínima conforme exigência do subprograma,

Art. 9º. Os participantes do PROMAIS receberão auxílio
financeiro na modalidade de bolsa, isenta de imposto de renda, com
natureza de doação civil, de acordo com os critérios definidos pelo
PROBES, observando os limites dos recursos orçamentários disponíveis
no ano.
Art. 10. O bolsista firmará termo de adesão e
compromisso ao PROMAIS, contendo as atribuições e responsabilidades
inerentes ao desenvolvimento das atividades do subprograma
vinculado.
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Art. 11. O bolsista deverá apresentar, no ato da adesão ao
PROMAIS, documento comprobatório de aquisição/adesão a seguro
contra acidentes pessoais com período de vigência igual ou maior que
operíodo de permanência no subprograma ao qual estiver vinculado.
Art. 12. O bolsista poderá inscrever-se como segurado
facultativo no Regime Geral de Previdência Social (RGPS), promovendo
por sua conta, os respectivos recolhimentos, desde que não esteja
vinculado a qualquer outro regime de previdência social, nos termos da
Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991 e Decreto nº 3.048, de 6 de maio de
1999.
Art. 13. A permanência do bolsista no PROMAIS está
condicionada ao cumprimento de todos os requisitos desta Portaria e do
Plano de Trabalho Individual (PTI) ou relatório de atividades mensal,
avaliado em consonância com as diretrizes de cada subprograma.
Art. 14. O pagamento das parcelas da bolsa de estudos
está condicionado a apresentação da frequência do bolsista e da
avaliação do Plano de Trabalho Individual (PTI).
CAPÍTULO IV
Dos Direitos
Art. 15. Ao bolsista vinculado a subprograma, cujo projeto
envolva imersão ou treinamento em serviço obrigatório, fica assegurado
descanso de 30 (trinta) dias anual, consecutivos ou fracionados em dois
períodos, das atividades de ensino e pesquisa, sem prejuízo da
percepção da bolsa.
Art. 16. O usufruto do beneficio do descanso anual para
bolsistas com e sem vinculo empregatício com a SEMSA ocorrerá da
seguinte forma:
I. Para o bolsista sem vínculo com a Secretaria Municipal
de Saúde de Manaus, o primeiro usufruto do descanso está
condicionado ao final dos primeiros 6 (seis) meses de atividades
ininterruptas, previamente acordadas com a gestão local do serviço e
coordenação do projeto, observado o calendário pedagógico do curso;
II. Para o bolsista com vínculo com a SEMSA, o usufruto
do descanso poderá ser compatibilizado à programação de férias do
vínculo de servidor, desde que observado o calendário pedagógico do
curso e não ultrapasse o período de 30 dias a cada 12 meses de
atividades no projeto.
Art. 17. Será permitida a interrupção temporária da
atuação do bolsista, com percepção de bolsa, nas seguintes situações:
Licença por condições de saúde pessoal e/ou dependente legal por até
15 (quinze) dias;
I. Licença por um período de 08 (sete) dias consecutivos,
em razão de falecimento de parentes em primeiro grau, com
comprovação oficial;
II. Licença paternidade de 15 (cinco) dias consecutivos;
III. Licença para núpcias de 08 (oito) dias consecutivos.
Art. 18. A comprovação das licenças médicas ou outras
licenças previstas em lei deverão ser apresentadas ao gestor local e/ou
preceptor em até 48 (quarenta e oito) horas da data de afastamento das
atividades no projeto.
Art. 19. O bolsista deverá repor a carga horária
correspondente ao período de interrupção temporária, a que se refere o
art. 15, em sua integralidade para cumprimento das exigências do
respectivo projeto pedagógico do curso.
CAPÍTULO V
Dos Deveres e Responsabilidades
Seção I
Dos Deveres e Responsabilidades Comuns
Art. 20. O detalhamento dos direitos dos bolsistas aderidos
ao PROMAIS será descritos nos regulamentos específicos de cada
subprograma.

Art. 21. São deveres e responsabilidades comuns a todos
os bolsistas:
I. Conhecer o projeto pedagógico do curso para o qual
ingressou, atuando de acordo com as suas diretrizes orientadoras;
II. Exercer com zelo e dedicação as atividades de ensinoserviço-comunidade;
III. Observar as leis vigentes, bem como normas
regulamentares do programa e subprograma;
IV. Cumprir as regras estabelecidas no Regimento Interno
e nos instrumentos legais específicos de cada subprograma;
V. Entregar os produtos exigidos por cada subprograma
nos prazos estabelecidos;
VI. Zelar pela economia do material e a conservação do
patrimônio público;
VII. Cumprir as normas técnico-administrativas da SEMSA,
inerentes às atividades desenvolvidas no âmbito do subprograma;
VIII. Dedicar-se à modalidade educacional vinculada,
cumprindo na sua integralidade, a carga horária especificada para cada
subprograma;
IX. Conduzir-se com comportamento ético perante a
comunidade e usuários no exercício de suas funções, assim como
perante tutores, preceptores, coordenadores e demais profissionais
envolvidos no subprograma;
X. Comparecer com pontualidade e assiduidade às
atividades do subprograma;
XI. Integrar-se às diversas áreas profissionais, equipe de
saúde e à comunidade nos cenários de prática;
XII. Participar de comissões ou reuniões sempre que for
solicitado;
XIII. Manter-se atualizado sobre a regulamentação
relacionada ao subprograma ao qual está vinculado;
XIV. Participar da avaliação do subprograma, contribuindo
para o seu aprimoramento.
XV. Preencher as fichas nº 20 e 21 do Cadastro Nacional
de Estabelecimentos de Saúde, quando couber;
XVI. Manter atualizadas as informações de cadastro e/ou
inserir dados de produção técnica nos sistemas de registro de
informação padronizados pela SEMSA, quando couber;
XVII. Participar de encontros pedagógicos, educação
permanente e reuniões administrativas com a gestão da ESAP, quando
convocado;
XVIII. Manter atualizado os dados cadastrais; e
XIX. Executar outras atividades inerentes ao projeto.
Art. 22. O bolsista poderá exercer atividades “extramuros”
como campanhas de vacinação e outras atividades técnicoadministrativas de acordo com a necessidade do território de atuação,
desenvolvidas em horários alternativos, podendo ser sábado, domingo e
feriados, respeitando a carga horária semanal pactuada para as
atividades práticas, desde que previamente acordadas com o gestor
local e a coordenação do projeto.
Seção II
Dos Deveres e Responsabilidades Específicas
Art. 23. São deveres e responsabilidades doPesquisador
CoordenadorAdministrativo:
I. Fazer cumprir as deliberações das Comissões instituídas
no âmbito de cada subprograma, quando for o caso;
II. Assegurar a implementação do projeto pedagógico
referente à modalidade educacional correspondente;
III. Organizar e promover a qualificação dos bolsistas
vinculados a uma das estratégias educacionais;
IV. Organizar e manter atualizada a documentação
específica de cadaprojeto temático.
V. Coordenar e supervisionar atividades de ensino-serviçocomunidade no âmbito do projeto;
VI. Promover a articulação com as instituições parceiras,
respeitando as normas e regulamentos vigentes no âmbito da SEMSA;
VII. Participar da elaboração e/ou atualização dos projetos
pedagógicos de cada modalidade educacional;
VIII. Gerenciar os instrumentos de avaliação dos bolsistas
e dos projetos temáticos sob sua gestão;
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IX. Gerenciar a execução das atividades de ensinoserviço-comunidade no âmbito do projeto;
X. Gerenciar conflitos em cenário prático;
XI. Estar disponível para os bolsistas, utilizando de todas
as tecnologias possíveis de comunicação;
XII. Executar outras atividades inerentes ao projeto.
Art. 24. São deveres e responsabilidades do Pesquisador
Coordenador pedagógico:
I. Coordenar a gestão didático-pedagógica do
subprograma;
II. Participar da elaboração do projeto pedagógico da
modalidade educacional a qual se vincula;
III. Acompanhar a execução das atividades acadêmicas e
o cumprimento do Plano de Trabalho do bolsista;
IV. Gerenciar e acompanhar o calendário das atividades do
bolsista;
V. Supervisionar a infraestrutura física e de equipamentos
necessários ao desenvolvimento das atividades acadêmicas do
bolsista;
VI. Auxiliar no processo de avaliação das atividades
pedagógicas do bolsista;
VII. Conhecer e fazer cumprir as regras referentes ao
subprograma ao qual está vinculado;
VIII. Colaborar na capacitação dos membros da equipe
envolvida no subprograma;
IX. Executar outras atividades inerentes ao projeto.
Especialista:

Art. 25. São deveres e responsabilidades do Pesquisador

I. Desenvolver atividades de docência e orientações de
trabalhos de conclusão de curso;
II. Desenvolver produtos técnicos e/ou pedagógicocientífico de acordo com as necessidades do subprograma;
III. Contribuir na elaboração dos projetos pedagógicos de
cada modalidade educacional;
IV. Participar na difusão de produtos e serviços técnicocientíficos no âmbito de cada subprograma;
V. Executar outras atividades inerentes ao projeto ao qual
esteja vinculado; e
VI. Executar outras atividades inerentes ao projeto.
Art. 26. São deveres e responsabilidades do Pesquisador
Tutor de Ensino-Aprendizagem:
I. Implementar estratégias educacionais, visando a
construção de competências profissionais no âmbito do
subprograma;
II. Participar do planejamento e implementação das
atividades de educação permanente em saúde para os bolsistas sob sua
responsabilidade;
III. Planejar e implementar ações voltadas à qualificação
dos serviços e aplicação de novas tecnologias para atenção e gestão em
saúde;
IV. Participar do processo de avaliação dos bolsistas sob
sua responsabilidade;
V. Participar na elaboração do plano de ensino e
aprendizagem;
VI. Contribuir com a coordenação das atividades
acadêmicas de integração ensino-serviço-comunidade, atuando em
cooperação com os sujeitos integrantes do projeto;
VII. Orientar o Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) dos
bolsistas sob sua responsabilidade;
VIII. Estar disponível para os bolsistas sob sua
responsabilidade, utilizando de todas as tecnologias possíveis de
comunicação que possam ser comprovadas;
IX. Executar outras atividades inerentes ao projeto.
Preceptor:

Art. 27. São deveres e responsabilidades do Pesquisador

I. Exercer a função de orientação acadêmica em serviço no
cotidiano da atenção, vigilância e gestão em saúde;

II. Acompanhar as atividades educacionais práticas no
EAS, dispondo, no mínimo, 4h/semana para acompanhamento individual
do bolsista sob sua responsabilidade;
III. Acompanhar o cumprimento da carga horária das
atividades práticas em serviço do bolsista;
IV. Atuar na preceptoria no turno matutino, vespertino ou
noturno, em consonância previstas no projeto pedagógico de cada uma
das estratégias educacionais;
V. Realizar o plano de trabalho individual do bolsista;
VI. Participar da produção do cuidado em serviço, quando
necessário;
VII. Estar disponível para os bolsistas, utilizando de todas
as tecnologias possíveis de comunicação;
VIII. Exercer, em conjunto com o gestor local do serviço, o
acompanhamento e a avaliação da execução das atividades de
integração ensino-serviço-comunidade;
IX. Emitir relatório de acompanhamento pedagógico e/ou
desempenho do bolsista;
X. Facilitar a integração do bolsista com a equipe de
saúde, usuários e alunos de outros projetos que atuam no campo de
prática;
XI. Executar outras atividades inerentes ao projeto.
Art. 28. São deveres e responsabilidades do Pesquisador
Especializando:
I. Empenhar-se como articulador participativo na criação e
implementação de alternativas estratégicas inovadoras nos cenários de
práticas;
II. Ser corresponsável pelo processo de formação e
integração ensino-serviço-comunidade;
III. Manter atualizadas as informações de cadastro e inserir
dados de produção do cuidado nos sistemas de registro de informação
padronizados pela SEMSA, quando o subprograma exigir;
IV. Executar outras atividades inerentes ao projeto.
Art. 29. São deveres e responsabilidades do Extensionista
e Pesquisador em Desenvolvimento de Tecnologias Aplicadas à Saúde:
I. Executar o plano de trabalho definido no subprograma;
II. Empenhar-se como articulador participativo na criação e
implementação de alternativas estratégicas inovadoras nos cenários de
práticas;
III. Elaborar relatórios de execução das atividades
desenvolvidas no âmbito do projeto;
IV. Executar outras atividades inerentes ao projeto.
Art. 30. São deveres e responsabilidades do gestor local:
I. Exercer o monitoramento das atividades de ensinoserviço-comunidade do bolsista, inclusive quanto ao cumprimento da
carga horária pactuada;
II. Monitorar a inscrição dos bolsistas no Cadastro Nacional
de Estabelecimento em Saúde (CNES), conforme diretrizes do projeto;
III. Garantir condições adequadas para o exercício das
atividades dos bolsistas;
IV. Comunicar imediatamente à coordenação do
subprograma e/ou gestão da ESAP as intercorrências por escrito,
ocorridas em cenário prático envolvendo os bolsistas;
V. Enviar mensalmente o registro de frequência dos
bolsistas, conforme fluxo institucional estabelecido;
VI. Zelar pela boa convivência entre servidores e bolsistas;
VII. Executar outras atividades inerentes ao projeto.
CAPÍTULO VI
Das Proibições
Art. 31. É vedado aos bolsistas:
I. Ausentar-se das atividades a serem realizadas sem
prévia autorização do gestor local do serviço e coordenação do
Subprograma;
II. Retirar, sem prévia anuência do gestor local do serviço,
qualquer documento ou objeto do local de realização das ações de
aprimoramento;
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III. Opor resistência injustificada à realização das
atividades previstas no projeto pedagógico do curso ao qual está
vinculado e demais normativas administrativas da SEMSA;
IV. Receber valores ou vantagens de qualquer espécie, em
razão de suas atividades.
CAPÍTULO VII
Das Medidas Disciplinares
Art. 32. O descumprimento das atribuições, deveres,
responsabilidades e incursão nas vedações previstas nesta portaria, no
Edital de Chamamento Público ou no Termo de Adesão e Compromisso,
sujeitará o bolsista às seguintes sanções, aplicáveis isolada ou
cumulativamente, observado o devido processo legal, a ampla defesa e
o contraditório:
I - Advertência: Aplicada por escrito para as condutas de
menor gravidade, quando ao bolsista não houver sido aplicada outra
sanção;
II - Suspensão: Aplicada por escrito para as condutas de
maior gravidade, ou quando o bolsista já houver sido apenado com
advertência;
III - Desligamento do Programa: Aplicada por escrito nos
casos gravíssimos, ou quando o bolsista já houver sido apenado com a
sanção de suspensão.
quando:

Art. 33. Aplicar-se-á a sanção de advertência ao bolsista

I - Faltar por 01 (hum) dia, sem justificativa as atividades
prevista pelo projeto;
II - Agir com indisciplina, insubordinação, negligência ou
impontualidade recorrente;
III - Agredir verbalmente servidores, colegas e
usuários;
IV - Assumir atitudes e praticar atos que desconsiderem os
usuários e familiares ou desrespeitem preceitos de ética profissional e da
Instituição;
V - Faltar aos princípios de cordialidade para com os
servidores, colegas e usuários;
VI - Usar de maneira inadequada instalações, materiais e
outros pertences da Instituição que não resultem em danos para o erário
ou patrimônio público; e
VII - Ausentar-se das atividades sem autorização ou
justificativa em tempo oportuno.
Parágrafo único. As advertências serão aplicadas pela
Diretoria do Departamento Técnico-Cientifico, com grau de recurso para
a Diretoria Executiva da ESAP.
Art. 34. A sanção de suspensão é ato de competência
da Diretoria Executiva da ESAP, precedida de contraditório e amplo
defesa.
Art. 35. Aplicar-se-á a sanção de suspensão ao bolsista,
com prejuízo de percepção de bolsa, nas seguintes hipóteses:
I - Reincidência de sanções punidas com advertência;
II - Ter 02 (duas) faltas consecutivas ou intercaladas, não
justificadas, as atividades do projeto;
III - Apresentar produção do cuidado abaixo da pactuação
quando exigido no projeto pedagógico, por 3 (três) meses consecutivos
ou intercalados, sem justificativa;
IV - Agredir fisicamente servidores, colegas e
usuários;
V - Outras transgressões disciplinares caracterizadas como
graves; ou
Parágrafo Único. O cumprimento da sanção de
suspensão terá início após finalizado o prazo para recurso ou da data
em que o bolsista tomar ciência da decisão recursal, conforme o caso,
no limite mínimo de 03 (três) dias e máximo de 30 (trinta) dias, devendo
o bolsista repor as atividades acadêmicas correspondentes ao período
da ausência.

Art. 36. Aplicar-se-á sanção de desligamento ao bolsista
quando:
I - Reincidir em sanção de suspensão;
II - Faltar por 3 (três) dias consecutivos ou intercalados,
sem justificativa a atividades prevista pelo projeto;
III - Praticar furto de qualquer natureza;
IV - Fraudar ou prestar informações falsas em
qualquer momento no exercício de suas atribuições no programa sem
prejuízo da aplicação das sanções disciplinares previstas nos Códigos
Civil e Penal brasileiros, devendo ressarcir os valores pagos a título de
bolsa;
V - Cometer outras transgressões disciplinares
gravíssimas,
assim
caracterizadas,
mediante
documentos
comprobatórios do ato infracional;
VI - Apresentar resultado “atende parcialmente” ou “não
atende as expectativas” por três oportunidades no Plano de Trabalho
Individual consecutivo ou intercalados, previstos no art. 13 desta
Portaria.
§1º. A aplicação da sanção de desligamento será
necessariamente precedida de sindicância determinada pela direção da
ESAP, assegurando-se ampla defesa e o contraditório ao acusado.
§2º. Na hipótese do inciso IV, o bolsista poderá ser
responsabilizado no âmbito administrativo, penal e civil, devendo
ressarcir ao erário os valores indevidamente recebidos a título de bolsa.
Art. 37. Na aplicação de quaisquer das sanções serão
consideradas a natureza e a gravidade da infração cometida, bem como
os antecedentes do bolsista.
Art. 38. Serão consideradas condições agravantes das
sanções:
I. Reincidência;
II. Ação intencional ou má fé;
III. Ação premeditada;
IV. Alegação de desconhecimento das normas do serviço;
V. Alegação de desconhecimento das diretrizes e normas
do PROMAIS e legislações correlatas.
Art. 39. Em quaisquer dos casos de conduta ilícita deverá
ser apurada em obediência ao devido processo legal, assegurada a
ampla defesa e o contraditório ao acusado.
Art. 40. Será competente para instaurar o procedimento
apuratório disciplinar a Direção da ESAP, a quem caberá:
receber;

I - Promover o juízo de admissibilidade das denúncias que

II - Designar Comissão de Sindicância, mediante portaria
específica, para apurar a autoria ou a existência de irregularidade
praticada pelo bolsista quando resultar na aplicação da penalidade de
desligamento; e
III - Apreciar e julgar o relatório final da comissão com base
nas provas de fato e de direito, decidindo pela absolvição com o
respectivo arquivamento do feito ou com a aplicação motivada da
sanção cabível.
Art. 41. As sanções serão aplicadas pela gestão da ESAP
em até 48h após a apuração dos fatos, com registro no sistema de
informação de monitoramento do bolsista.
Art. 42. O bolsista terá prazo máximo de 05 (cinco) dias
úteis para interpor recurso ou apresentar justificativas de defesa, a
contar da data em que tomar conhecimento da sanção.
Art. 43. O bolsista deverá ressarcir ao Erário valores
recebidos a título de bolsa quando sofrer sanção de desligamento no
período de até 6 (seis) meses de atuação no projeto temático.
Art. 44. No caso de abandono, sem motivo justificado, o
bolsista ficará impedido de concorrer às bolsas em seleção subsequente
na mesma modalidade, pelo período de 3 (três) anos a contar da data do
abandono ou desistência.
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Parágrafo Único. Será considerado abandono a ausência
injustificada do bolsista às atividades do programa por período igual ou
superior a 05 (cinco) dias consecutivos.
CAPÍTULO VIII
Das Disposições Finais
Art. 45. Os bolsistas não poderãoter vínculos no CNES
incompatíveis com as exigências de cada subprograma.
Art. 46. Os bolsistas admitidos em Programas de
Residências estarão sujeitos às suas normas específicas, no que
couber.
Art. 47. Ao bolsista que interromper definitivamente suas
atividades do Programa será concedida uma declaração de atividades
práticas, relativa ao período correspondente.
Art. 48. Os direitos e medidas disciplinares relativas aos
extensionistas e residentes vinculados aos subprogramas de Extensão
nos serviços de saúde e Residências médicas, uniprofissional e
multiprofissional serão definidos em regimento específico de cada
subprograma, em observância à legislação nacional vigente.
Art. 49. As despesas necessárias à plena consecução do
objeto do Programa Mais Saúde Manaus correrão por conta das
dotações orçamentárias consignadas anualmente à SEMSA, na forma
determinada pelo art. 8º, da Lei n.º2.320/2018.

PORTARIA Nº 488/2019-DTRAB/SEMSA
DESIGNA substituto de servidor afastado em
virtude de férias regulamentares.
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, usando das
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 128, inciso II da Lei
Orgânica do Município de Manaus - LOMAN, e
CONSIDERANDO o Art. 2º, parágrafo único, da Lei nº
1.978, de 14 de maio de 2015, que dispõe sobre o exercício das funções
de confiança que devem ser exercidas exclusivamente por servidores
efetivos do quadro de Pessoal da Secretaria Municipal de Saúde SEMSA, mediante livre designação e dispensa pelo Secretário Municipal
de Saúde.
RESOLVE:
CONSIDERAR DESIGNADO o servidor ERNANDES
MATIAS DA SILVA, matrícula nº 125.832-0A, para responder pelas
atribuições de Função de Direção, simbologia FGS-4, integrante da
estrutura organizacional da SEMSA, no período de 16 a 30-8-2019, com
direito à percepção da remuneração inerente ao exercício da função, em
substituição a titular ELIVANDRA FRANCO MENDES, afastada em
virtude de férias regulamentares.
CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.
Manaus, 19 de agosto de 2019.

Art. 50. Os casos omissos e as dúvidas surgidas na
aplicação desta Portaria serão solucionados pela ESAP, observada a
legislação aplicável e as finalidades precípuas do Programa Mais Saúde
Manaus.
CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.
Manaus, 16 de agosto de 2019.

PORTARIA Nº 489/2019-ESAP/SEMSA
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso de suas
atribuições conferidas pelo artigo 128, II, da Lei Orgânica do Município
de Manaus;
PORTARIA Nº 486/2019-DTRAB/SEMSA
DESIGNA substituto de servidor afastado em
virtude de férias regulamentares.
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, usando das
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 128, inciso II da Lei
Orgânica do Município de Manaus - LOMAN, e
CONSIDERANDO o Art. 2º, parágrafo único, da Lei nº
1.978, de 14 de maio de 2015, que dispõe sobre o exercício das funções
de confiança que devem ser exercidas exclusivamente por servidores
efetivos do quadro de Pessoal da Secretaria Municipal de Saúde SEMSA, mediante livre designação e dispensa pelo Secretário Municipal
de Saúde.

CONSIDERANDO a Lei nº 2.320, de 6 de junho de 2018
que criou a Escola de Saúde Pública de Manaus – ESAP/Manaus e o
Programa de Bolsas de Estudo, Pesquisa e Extensão para a Educação
pelo Trabalho – PROBES, no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde SEMSA;
CONSIDERANDO a Portaria nº 307/2019–ESAP/SEMSA
que instituiu o Regulamento do Programa de Extensão em Serviços de
Saúde no âmbito SEMSA, publicada no Diário Oficial do Município nº
4605, de 27 de maio de 2019;
CONSIDERANDO a necessidade de institucionalizar a
análise das propostas de projetos de pesquisas científicas e atividades
de extensão no âmbito desta Secretaria.

RESOLVE:

RESOLVE:

CONSIDERAR DESIGNADA a servidora PATRÍCIA
ARAÚJO DE AZEVEDO, matrícula nº 082.286-8A, para responder pelas
atribuições de Função de Direção, simbologia FGS-4, integrante da
estrutura organizacional da SEMSA, no período de 19-8-2019 a 17-92019, com direito à percepção da remuneração inerente ao exercício da
função, em substituição a titular DELZUITA PINHEIRO DA SILVA,
afastada em virtude de férias regulamentares.

Art. 1.º INSTITUIR o Comitê Científico da Escola de Saúde
Pública de Manaus, com o propósito de analisar e deliberar as propostas
de projetos de pesquisa e atividades de extensão no âmbito da SEMSA.

CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.
Manaus, 19 de agosto de 2019.

Art. 2.º O Comitê Científico será constituído por servidores
da SEMSA com expertise em linhas de pesquisas e áreas temáticas de
extensão em saúde, conforme abaixo denominados:
Nº
1
2
3
4
5
6

NOME
ARLETE LIMA SIMÕES
ALINNE DE PAULA RODRIGUES ANTOLINI
CLAUDIA MARA ROLIM MENDES GUIMARÃES
CLEISE MARIA DE GOES MARTINS
FRANCINARA DA SILVA LIMA
GERDA COÊLHO DA COSTA
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7
8
9

KARINA MARIA OLIVEIRA PONTES DE BRITO
LEDA LIMA SOBRAL
MÁRCIA POINHO ENCARNAÇÃO DE MORAIS

MEMBRO
MEMBRO
MEMBRO

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

MARIA ELINY RIBEIRO DA ROCHA
MARINEIDE SOUZA DA SILVA
MARINÉLIA MARTINS FERREIRA
MATEUS SILVA DE SOUZA
MIÊ MUROYA GUIMARÃES
OTÁVIA NASCIMENTO DE SOUZA
PAULA TATIANA DA COSTA BASTOS
RITA DE CÁSSIA CASTRO DE JESUS
RITA DE CÁSSIA FERREIRA SERRA
SÂMILLY COSTA DANTAS
SHIRLEY MARIA DE ARAÚJO PASSOS
TÂNIA MARIA DE CARVALHO BATISTA

MEMBRO
MEMBRO
MEMBRO
MEMBRO
MEMBRO
MEMBRO
MEMBRO
MEMBRO
MEMBRO
MEMBRO
MEMBRO
MEMBRO

Art. 3.º Compete ao Comitê Científico:
I. Realizar análise e deliberação das propostas de projetos
de pesquisas e atividades de extensão quanto à relevância, a coerência
e a viabilidade das ações propostas;
II. Articular com as áreas técnicas, setores e gestores
envolvidos com a temática de análise do projeto, implicando nas
atividades de pesquisa e extensão;
III. Apoiar a implementação do programa de extensão em
Serviços de Saúde e atividades de pesquisa;
IV. Colaborar na realização de eventos científicos para
compartilhamento dos resultados dos projetos de pesquisa e atividades
de extensão;
V. Avaliar relatórios finais de atividades de extensão,
quando solicitado.

RESOLVE:
I – DETERMINAR, com fulcro no art. 241, da Lei Municipal
nº 1.118/71, a instauração de Processo Administrativo Disciplinar em
desfavor da servidora Francisca Elania de Oliveira Matos, AS-Técnico
em Enfermagem, matrícula 089.494-0 B, visto que incorreu na infração
disciplinar prevista no artigo 226, inciso II, § 1º;
II – ENCAMINHAR os Processos nos 2014/1637/0002SEMSA, 2014/1637/1654-SEMSA, 2015/1637/3327-SEMSA, 030/2016CPRD/SEMAD, 2017/1637/2323-SEMSA e 2018/1637/5227-SEMSA à
Comissão Permanente de Regime Disciplinar - CPRD;
III – O prazo regular da instrução será de 60 (sessenta)
dias, admitida a prorrogação por mais 30 (trinta) dias ou a continuidade
excepcional do instrutório, sob motivação, para garantir o esclarecimento
dos fatos e o exercício pleno da defesa;
IV – Esta Portaria opera efeitos a contar da data de sua
publicação.
CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.
Manaus, 19 de agosto de 2019.

Art. 4º Para efeitos desta Portaria considera-se:
I. Extensão como processo interdisciplinar, educativo,
cultural, artístico, científico e político que promove a interação
transformadora entre a ESAP/SEMSA e outros setores da sociedade,
mediado por profissionais, dentro do princípio constitucional da
indissociabilidade com o Ensino e a Pesquisa;
II. Extensão nos serviços de saúde como processo de
interação entre a ESAP/SEMSA, profissionais e usuários do sistema de
saúde para o aprimoramento das políticas públicas de saúde e produção
de conhecimentos;
III. Atividades de extensão como práticas educacionais
desenvolvidas para e com a comunidade, tendo o trabalho como
princípio educativo para a formação do profissional cidadão.
IV. Pesquisa científica como o processo de investigação
voltado a descobrir as relações entre os fatos, fenômenos, situações ou
coisas, desenvolvida de maneira organizada e sistemática, dentro de
parâmetros previamente planejados e estabelecidos pelo pesquisador.
Art. 5.º Os projetos de pesquisas científicas e as
atividades de extensão empreendidos por esta SEMSA devem
contemplar, prioritariamente, as demandas sociais e necessidades do
Sistema Único de Saúde (SUS) do município de Manaus.
publicação.

Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua

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

PORTARIA Nº 491/2019-DTRAB/SEMSA
DESIGNA substituto de servidor afastado em
virtude de férias regulamentares.
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, usando das
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 128, inciso II da Lei
Orgânica do Município de Manaus - LOMAN, e
CONSIDERANDO o Art. 2º, parágrafo único, da Lei nº
1.978, de 14 de maio de 2015, que dispõe sobre o exercício das funções
de confiança que devem ser exercidas exclusivamente por servidores
efetivos do quadro de Pessoal da Secretaria Municipal de Saúde SEMSA, mediante livre designação e dispensa pelo Secretário Municipal
de Saúde.
RESOLVE:
CONSIDERAR DESIGNADO o servidor HELÁDIO DE
SOUZA GOMES, matrícula nº 063.987-7A, para responder pelas
atribuições de Função de Direção, simbologia FGS-4, integrante da
estrutura organizacional da SEMSA, no período de 16-9-2019 a 15-102019, com direito à percepção da remuneração inerente ao exercício da
função, em substituição ao titular ODER COELHO AURÉLIO, afastado
em virtude de férias regulamentares.
CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

Manaus, 19 de agosto de 2019.

Manaus, 19 de agosto de 2019.

PORTARIA Nº 490/2019-NTRAB/SEMSA

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
DESPACHO

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

CONSIDERANDO o que consta do Processo
nº 2018/1637/3728-SEMSA de interesse da Secretaria Municipal de
Saúde - SEMSA.
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Declaro INEXIGÍVEL o procedimento licitatório, com base
no artigo 25, inciso I da Lei nº 8.666/1993, para contratação direta da
empresa CEPHEID BRASIL, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E
COMÉRCIO DE PRODUTOS DE DIAGNÓSTICOS LTDA.,
representante exclusiva para a comercialização e manutenção corretiva,
preventiva e checagem, em todo território nacional, dos produtos GENE
XPERT e XPERT CHECK, para prestação do serviço de manutenção
preventiva e corretiva em 5 (cinco) equipamentos Gene Xpert, instalados
nos Laboratórios Distritais Norte, Sul, Leste, Oeste e Laboratório da
Unidade Móvel Fluvial, desta Secretaria Municipal de Saúde de Manaus
– SEMSA, com fornecimento de peças, componentes e outros materiais
de qualidade e garantia, pelo valor de R$ 92.034,99 (noventa e dois mil,
trinta e quatro reais e noventa e noventa centavos).

Manaus, 16 de agosto de 2019.

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 001/2019-ESAP/SEMSA
Dispõe sobre procedimentos para submissão
de projetos e propostas relacionados à
Educação Permanente para servidores,
trabalhadores do SUS e afins no âmbito da
Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA

Seja submetido o presente Despacho à consideração do
Senhor Secretário Municipal de Saúde, para fins de ratificação.

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

Manaus, 16 de agosto de 2019.

CONSIDERANDO a Portaria GM/SM de 1.996, de 20 de
agosto de 2007 que dispõe sobre as diretrizes para implementação da
Política Nacional de Educação Permanente em Saúde e dá outras
providências;

Pelo exposto RATIFICO a inexigibilidade de licitação de
que trata o Processo nº 2018/1637/3728-SEMSA, em conformidade com
o artigo 25, inciso I da Lei nº 8.666/93.
Manaus, 16 de agosto de 2019.

CONSIDERANDO a Portaria de n° 181/2016, em
26/04/2016 que dispõe sobre as diretrizes para implementação da
Política Municipal de Educação Permanente em Saúde e dá outras
providências;
CONSIDERANDO a Lei nº 2.320, de 6 de junho de 2018
que criou a Escola de Saúde Pública de Manaus – ESAP/Manaus e o
Programa de Bolsas de Estudo, Pesquisa e Extensão para Educação
pelo Trabalho - PROBES, no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde e
dá outras providências;
CONSIDERANDO a constituição do Conselho Consultivo
no âmbito da Escola de Saúde Pública de Manaus;
CONSIDERANDO a necessidade de qualificar
gerenciamento das atividades educacionais no âmbito da SEMSA.

o

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

RESOLVE:

DESPACHO

Art. 1.º REVOGAR a Instrução Normativa nº 001/2019ESAP/SEMSA, de 31 de agosto de 2018, publicada no Diário Oficial do
Município de Manaus nº 4436, de 4 de setembro de 2018.

CONSIDERANDO o que consta do Processo nº
2019/1637/3609-SEMSA de interesse da Secretaria Municipal de Saúde
- SEMSA.
Declaro INEXIGÍVEL o procedimento licitatório, com base
no artigo 25, inciso I da Lei nº 8.666/1993, para contratação direta da
empresa RIO MEDI COMÉRCIO, ASSISTÊNCIA E REPRESENTAÇÕES
LTDA., para prestar o serviço de manutenção corretiva e preventiva, com
reposição de peças, nos desfibriladores do Programa SAMU 192
Manaus, vinculado a esta Semsa, pelo valor de R$ 100.932,00 (cem mil
novecentos e trinta e dois reais).
Seja submetido o presente Despacho à consideração do
Senhor Secretário Municipal de Saúde, para fins de ratificação.
Manaus, 16 de agosto de 2019.

Art. 2.° DEFINIR o procedimento para submissão de
projetos/propostas relacionados à Educação Permanente para
servidores, trabalhadores do SUS e afins no âmbito da Secretaria
Municipal de Saúde – SEMSA, conforme Anexo I desta instrução
normativa.
Art. 3.° ATRIBUIR à Escola de Saúde Pública de Manaus
– ESAP o gerenciamento do processo de submissão de projetos e
propostas na SEMSA.
Art. 4.° São considerados proponentes de demandas de
educação permanente em saúde no âmbito da Secretaria Municipal de
Saúde:
I. Departamentos;
II. Setores;
III. Distritos de Saúde;
IV. Profissionais; e
V. Pontos de Atenção

Pelo exposto RATIFICO a inexigibilidade de licitação de
que trata o Processo nº 2019/1637/3609-SEMSA, em conformidade com
o artigo 25, inciso I da Lei nº 8.666/93.

Parágrafo único. As Instituições Externas e profissionais
não vinculados a SEMSA poderão submeter projetos e propostas nos
termos desta instrução normativa.
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Art. 5.° A submissão de projetos e propostas ocorrerá
exclusivamente por meio do FormSus, através do link:
http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplicacao=40787,
devendo conter a descrição completa dos aspectos obrigatórios, de
acordo com a modalidade, descritas no art. 6°.

devendo ser reenviados a ESAP em um prazo máximo de 3 dias úteis
após o recebimento.

Parágrafo único. A submissão de projetos/propostas
ocorrerá em dois períodos por ano:

Parágrafo único. Nos casos que exijam mais
esclarecimentos será adotado o procedimento descrito no parágrafo
único do art. 8°.

I. 1o. Semestre: Fevereiro e Março, para projetos com
execução no 2º semestre.
II. 2o. Semestre: Agosto e Setembro, para projetos com
execução no 1º semestre do ano seguinte.
Art. 6.º Os projetos e propostas poderão ser submetidos
nas seguintes modalidades:
I. Implantação de processos, práticas de cuidado, serviços
e afins;

II. Cursos;

Art. 9.° Os projetos serão submetidos à análise e
deliberação do Conselho Consultivo (CC), instituído pela ESAP.

Art. 10. A análise dos projetos e propostas será realizada
de acordo com os seguintes critérios:
temática;

I. Relevância do objeto abordado e relação com a área
II. Relação com os projetos preexistentes;

III. Período de execução, oportuno e conveniente para o
público alvo e para o serviço;
IV. Parcerias não conflitantes com a visão da ESAP;

III. Oficinas;
IV. Eventos científicos;

serviços;

V. Seminários;

V. Relevância para a qualificação e resolutividade dos
VI. Natureza inovadora do projeto; e

VI. Workshop;

VII. Organização, capacidade de síntese e clareza na
apresentação.

VII. Aperfeiçoamentos;

Art. 11. O parecer do Conselho Consultivo será enviado
para validação da Subsecretaria de Gestão da Saúde.

VIII. Especializações;
IX. Mestrado;

Parágrafo único. A ESAP enviará o referido parecer aos
proponentes com os direcionamentos administrativos necessários para o
caso.

X. Doutorado.
Art. 7.º Os projetos e propostas deverão apresentar a
seguinte estrutura:
I. Justificativa;
II. Objetivo geral;

Art. 12. A agenda unificada de educação permanente em
saúde referente aos projetos e propostas considerados elegíveis para
execução no semestre, será publicada no site semsa.manaus.am.gov.br
no espaço destinado a ESAP, em um prazo de 45 dias, a partir do
encerramento do período de submissão.
Art. 13. As alterações na data de execução do evento pelo
proponente deverão ser comunicadas formalmente à ESAP, contendo a
justificativa e a proposta de data para execução posterior.

III. Público alvo;
IV. Carga horária;
V. Conteúdo programático-teórico e prático;
VI. Proposta de cronograma;

Parágrafo único. A nova data ficará condicionada a
disponibilidade da agenda unificada.
Art. 14. A agenda unificada de educação permanente em
saúde terá inclusões somente em caso de emergências em Saúde
Pública ou por ato discricionário do Secretário e Subsecretários.

VII. Resultado Esperado;
VIII. Recursos Financeiros;

Art. 15. Esta instrução não se aplica aos projetos que
tenham a finalidade acadêmica em nível de graduação, pós-graduação e
extensão devendo seguir o fluxo de pesquisa cientifica no âmbito da
SEMSA.

IX. Descrição de parcerias.
§1° Para as modalidades a que se referem os incisos I, II,
III e IV, do art. 6°, o proponente deverá apresentar ainda:
I - Descrição de material e/ou insumo necessário para
aplicação do projeto em serviço;
II - Estratégias de monitoramento após atividade.
§2° Para a modalidade prevista no inciso I, do art. 6°, os
proponentes devem incluir a descrição do processo, das práticas de
cuidado e dos serviços a serem implantados.

Art. 16. Os casos omissos referentes à matéria regulada
por esta Instrução Normativa serão dirimidos e decididos pela Direção da
Escola de Saúde Pública de Saúde.
Art. 17. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data
de sua publicação.
CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

Art. 8.º A ESAP avaliará os projetos e propostas, em
conformidade com a estrutura descrita no art. 7º.
Parágrafo único. Os projetos e propostas que
necessitarem de esclarecimentos serão devolvidos ao proponente,
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Manaus, quarta-feira, 21 de agosto de 2019
ANEXO I
FLUXOGRAMA DE SUBMISSÃO DE PROJETOS E PROPOSTAS DE EDUCAÇÃO PERMANENTE

ANEXO II
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PORTARIA Nº 1630/2019-SEMED/GS
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO no
exercício da competência que lhe confere o inciso II do Art. 128 da LEI
ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE MANAUS,

KATCILANE FERREIRA DE QUEIROZ
PROFESSOR NIVEL MEDIO
Matrícula 109.141-7 A
Diretora do C.M.E.I. Gustavo Capanema
Com Carga Dobrada e FGDE II
No período de 10.06.2019 a 07.09.2019
Em substituição a RAIMUNDA ALVACIR CARNEIRO CONCEICAO
DUARTE, que se encontra de licença médica.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Manaus, 25 de julho de 2019.

CONSIDERANDO as disposições do Art. 2, inciso II, alínea
“a” da Lei nº 1879, de 04 de junho de 2014, que alterou a Lei nº
1.126/2007, que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Subsídios
dos Profissionais do Magistério do Município de Manaus,
CONSIDERANDO o que dispõe o Decreto nº 0593, de 12
de julho de 2010, que organizou em níveis as Escolas Municipais
conforme o Art. 33 da Lei n° 1.126, de 5 de junho de 2007,
CONSIDERANDO o que consta no Processo nº
2019.18000.19340.0.003650,
RESOLVE:
DESIGNAR, na Função Gratificada do Magistério FGDE/Diretoria de Escola, da Secretaria Municipal de Educação (SEMED),
a servidora abaixo citada, do quadro de pessoal desta Prefeitura,
LOURDES BENEDITA DE OLIVEIRA LIRA
PEDAGOGO
Matrícula 124.201-6 B
Diretora da E. M. Lili Benchimol
Com Tempo Integral, Localidade Especial 40 horas e FGDE III
No período de 09.04.2019 a 27.04.2019
Em substituição a BERNADETE MARTA DA SILVA, que se encontra de
férias.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Manaus, 18 de julho de 2019.

PORTARIA DE NOMEAÇÃO DE FISCAL DE EXECUÇÃO DE
CONTRATO
PORTARIA Nº 1717/2019-SEMED/GS
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no
exercício das prerrogativas que lhe outorga os artigos 86, Inciso IV e
128, Inciso II, 128 da LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE MANAUS,
CONSIDERANDO o que cabe à SEMED nos termos do
disposto nos artigos 58, Inciso III, 67 e 73 e seus respectivos parágrafos
da Lei n.866/93, acompanhar e fiscalizar a execução dos contratos
celebrados através de um representante da Administração;
CONSIDERANDO que os órgãos públicos devem manter
fiscal formalmente designado durante toda a vigência dos contratos por
si celebrados;
CONSIDERANDO o disposto na Instrução Normativa n.º
05 de 26 de maio de 2017 em seus artigos 39 e 40 que define as
principais atribuições do Fiscal de Execução do Contrato:

PORTARIA Nº 1643/2019-SEMED/GS
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO no
exercício da competência que lhe confere o inciso II do Art. 128 da LEI
ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE MANAUS,
CONSIDERANDO as disposições do, Art. 2, inciso II,
alínea de “a” da Lei nº 1879, de 04 de junho de 2014, que alterou a Lei
nº 1.126/2007, que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e
Subsídios dos Profissionais do Magistério do Município de Manaus,
CONSIDERANDO o que dispõe o Decreto nº 0593, de 12
de Julho de 2010, que organizou em níveis as Escolas Municipais
conforme o Art. 33 da Lei n° 1.126, de 5 de junho de 2007,
CONSIDERANDO o que consta no Processo
2019.18000.19320.0.007089,
RESOLVE:
DESIGNAR, na Função Gratificada do Magistério FGDE/Diretoria de Escola, da Secretaria Municipal de Educação
(SEMED), a servidora abaixo citada, do quadro de pessoal desta
Prefeitura,

I – Zelar pelo efetivo cumprimento das obrigações
contratuais assumidas e pela qualidade dos produtos fornecidos e dos
serviços prestados à SEMED.
II – Verificar se a entrega de materiais, execução de obras
ou prestação de serviços (bem como seus preços e quantitativos) está
sendo cumprido de acordo com o instrumento contratual e instrumento
convocatório;
III – Acompanhar, fiscalizar e atestar as aquisições, a
execução dos serviços e obras contratadas;
IV – Indicar eventuais glosas das faturas,
RESOLVE:
I - CONSTITUIR a Comissão de Acompanhamento e
Fiscalização do contrato nº. 005/2019, celebrado entre a Prefeitura
Municipal de Manaus, por intermédio da Secretaria Municipal de
Educação - SEMED e a Editora Moderna LTDA, pelo prazo de 06 (seis)
meses, no âmbito do Programa de Expansão e Melhoria Educacional de
Rede Pública Municipal de Manaus - PROEMEM.
Servidores
PRESIDENTE DA COMISSÃO
Núbia do Socorro Pinto Breves – Mat. nº. 069.477-0 C
FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO
Ruth Araújo da Cunha – Mat. nº. 103.140-6 A
SUPLENTE DE FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO
Vanessa Cardoso dos Santos Souza – Mat. nº 115.185-1 A

II – Os trabalhos prestados pelos integrantes da referida
comissão não serão remunerados.
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III – Esta portaria tem seus efeitos contados a partir
03/06/2019, podendo ser alterada a qualquer tempo e a critério da
autoridade competente.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Manaus, 19 de agosto de 2019.

ASSUNTO: DECLARAÇÃO DE BENS
SERVIDOR:
ÓRGÃO:
CARGO:
SITUAÇÃO:

RODRIGO MONTEIRO ALVES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
TEC.MUN/ASSIST. ADMINISTRACAO/SEMED
( ) NOMEAR ( X ) EXONERAR ( ) ANUAL
NADA A DECLARAR.
DECLARO QUE NÃO POSSUO QUALQUER OUTRO BEM QUE NÃO OS ENUMERADOS NESTE
FORMULÁRIO E RESPONSABILIZO-ME PELA AUTENTICIDADE DAS DECLARAÇÕES AQUI
PRESTADAS.
“Declaração feita em conformidade com o artigo 2º da Lei nº 8.730, de 10/11/1993”.

ASSUNTO: DECLARAÇÃO DE BENS

(*) EXTRATO
1.ESPÉCIE E DATA: Contratação de Empresa Especializada para
concessão de licença de uso da plataforma de reforço escolar para o
ensino fundamental CP Nº 004/2019, celebrado em 11/07/2019,
referente ao processo nº 2019/4114/18088/00003.
2.CONTRATANTES: O Município de Manaus, através da Secretaria
Municipal de Educação – SEMED e a empresa Super Ensino LTDA.
3.OBJETO: Contrato nº.004/2019 - “Contratação de Empresa
Especializada para concessão de licença de uso da plataforma de
reforço escolar para o ensino fundamental”, a empresa Super Ensino
LTDA., vencedora do certame, com valor global de R$6.248.898,05 (seis
milhões, duzentos e quarenta e oito mil, oitocentos e noventa e oito reais
e cinco centavos), conforme despacho de homologação e adjudicação
da comparação de preço CP Nº004/2019 DOM edição 4635, pág. 33
publicado dia 10/07/2018, com deliberação final do departamento jurídico
– DJCML/PM, fls. 215/218, processo administrativo nº
2019/4114/18088/00003.
4.VALOR: O valor global do presente contrato importa a quantia de
R$6.248.898,05 (seis milhões, duzentos e quarenta e oito mil, oitocentos
e noventa e oito reais e cinco centavos).
5.DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente
contrato foram empenhadas sob o n.º 2019NE00043, de 10/07/2019, à
conta
da
seguinte
rubrica
orçamentária:
18103123610051207600000100000033903965, no valor de R$2.343.336,77
(dois milhões, trezentos e quarenta e três mil, trezentos e trinta e seis
reais e setenta e sete centavos).
6.PRAZO: O presente termo entrará em vigor a partir da data de sua
assinatura.

SERVIDOR:
ROSANGELA CASTRO RIBEIRO
ÓRGÃO:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CARGO:
PROFESSOR NIVEL SUPERIOR
SITUAÇÃO:
( ) NOMEAR ( X ) EXONERAR ( ) ANUAL
01 SÍTIO LOCALIZADO NA BR 174, ESTRADA DE PRESIDENTE FIGUEIREDO;
01 CARRO FIAT SIENA, ANO 2015/2016.
DECLARO QUE NÃO POSSUO QUALQUER OUTRO BEM QUE NÃO OS ENUMERADOS NESTE
FORMULÁRIO E RESPONSABILIZO-ME PELA AUTENTICIDADE DAS DECLARAÇÕES AQUI
PRESTADAS.
“Declaração feita em conformidade com o artigo 2º da Lei nº 8.730, de 10/11/1993”.

SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER,
ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
PORTARIA N°. 124/2019 - GS/SEMASC
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DA MULHER, ASSISTÊNCIA
SOCIAL E CIDADANIA – SEMASC, E O SUBSECRETÁRIO
OPERACIONAL E DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEMASC, no uso pleno de
suas atribuições legais e,
CONSIDERANDO a Lei nº. 8.666/93 de 21/06/1993, no
seu art. 67, que prevê a necessidade de comissão para atestar o
cumprimento dos contratos celebrados pela Administração Pública;
CONSIDERANDO o que consta no processo nº.
2015/11908/11954/00540 – Sr. ABEL ABIDIAS DE ARAÚJO SOBRINHO.

Manaus, 11 de julho de 2019.

RESOLVE:
I - DESIGNAR os servidores para efetuarem o atesto das
Notas Fiscais e a fiscalização do Contrato nº. 013/2015, celebrado pelo
Município de Manaus, através da SEMASC, e o Sr. ABEL ABIDIAS DE
ARAÚJO SOBRINHO.

(*) Republicado integralmente por haver sido veiculado com incorreção no DOM
edição 4660, de 14/08/2019, inserindo-se alterações.

Servidor
Gecilda Albano Peçanha
Maglúcia Isabel de Assis Oneti
Francicleudo Gabriel da Costa
Suplente
Daniel Tenazor da Silva
Vera de Souza Queiroz Marques

de 2019.

ASSUNTO: DECLARAÇÃO DE BENS
SERVIDOR:
FRANCISCO DE ASSIS DE ALMEIDA SIMAS
ÓRGÃO:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CARGO:
PROFESSOR NIVEL SUPERIOR
SITUAÇÃO:
( ) NOMEAR ( X ) EXONERAR ( ) ANUAL
POSSUO UM CARRO TOYOTA, MODELO COROLLA, ANO 2015, PLACA PHH-4847.
DECLARO QUE NÃO POSSUO QUALQUER OUTRO BEM QUE NÃO OS ENUMERADOS NESTE
FORMULÁRIO E RESPONSABILIZO-ME PELA AUTENTICIDADE DAS DECLARAÇÕES AQUI
PRESTADAS.
“Declaração feita em conformidade com o artigo 2º da Lei nº 8.730, de 10/11/1993”.

Matrícula
116.021-4E
118.615-9A
131.501-0B
123.299.1D
116.823-1I

II - Esta portaria tem seus efeitos a contar de 10 de maio
CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
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Manaus, 09 de maio de 2019.

Manaus, quarta-feira, 21 de agosto de 2019
EXTRATO
1.ESPÉCIE E DATA: Sexto Termo Aditivo ao Contrato de Locação nº.
013/2015, celebrado em 09/05/2019.

6. PRAZO: O prazo do contrato será de 88 (oitenta e oito) dias, a contar
de 06.07.2019.
Manaus/AM, 05 de julho de 2019

2.CONTRATANTES: O Município de Manaus, por intermédio da
Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania –
SEMASC, e o Sr. ABEL ABIDIAS DE ARAÚJO SOBRINHO.
3.OBJETO: O presente Termo aditivo tem por objeto a prorrogação do
Contrato de Locação do imóvel de propriedade do Sr. abel abidias de
araújo sobrinho, localizado na Avenida Autaz Mirim, nº. 5613 – São José I,
CEP 69087-215, destinado ao funcionamento do Conselho Tutelar da Zona
Leste I, referente ao Processo n.º 2015/11908/11954/00540.
4.VALOR GLOBAL: R$ 21.846,44 (vinte e um mil oitocentos e quarenta
e seis reais e quarenta e quatro centavos), tendo sido empenhado em
2019 o valor de R$ 20.390,01 (vinte mil trezentos e noventa reais e um
centavos), restando a empenhar em 2019 o valor de R$ 1.456,43 (mil
quatrocentos e cinquenta e seis reais e quarenta e três centavos).
5.DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente
aditamento foram empenhados sob a Nota de Empenho nº
2019NE00461, de 02/05/2019, à conta da seguinte rubrica orçamentária:
UO: 37101, Programa de Trabalho: 08.422.0099.2105.0000, Fonte de
Recurso: 01000000, Natureza da Despesa: 33903615.
6.PRAZO: O presente Termo aditivo ao Contrato terá duração de 04
(quatro) meses, a contar de 10.05.2019.
Manaus, 09 de maio de 2019.

ERRATA
ERRATA ao Extrato do Quinto Termo Aditivo ao Contrato n.º 011/2016,
publicado no Diário Oficial do Município de Manaus DOM nº.4518 de
16.01.2019, Contrato celebrado entre o Município de Manaus, através da
Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania –
SEMASC, por intermédio do Fundo Municipal de Assistência Social –
FMAS, e a empresa COUTO SERVIÇOS DE TRANSPORTES E
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, referente ao Processo nº.
2016/11908/11954/00214.
Onde se Lê:
6. PRAZO: O prazo do contrato ficará prorrogado por mais 180 (cento e
oitenta) dias, a contar de 10.12.2018.
Leia-se:
6. PRAZO: O prazo do contrato ficará prorrogado por mais 180 (cento e
oitenta) dias, a contar de 07.12.2018.
CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Manaus, 16 de agosto de 2019.

EXTRATO
1.ESPÉCIE E DATA: Oitavo Termo Aditivo ao Contrato nº. 021/2017,
celebrado em 05/07/2019.
2.CONTRATANTES: O Município de Manaus, por intermédio da
Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania –
SEMASC, por meio do Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS, e
a empresa ORSEL – ORGANIZAÇÃO REGIONAL DE SERVIÇOS LTDA
– EPP.
3.OBJETO: Prorrogação do contrato original de Transporte, com 01 (um)
veículo automotor, 88 (oitenta e oito) diárias, características: popular,
hatchback, motor 1.0, potencia mínima de 73cv, combustível flex, 05
portas, sendo 01 porta-malas, capacidade para (05) cinco passageiros,
ano/modelo no mínimo correspondente ao ano de locação,
características adicionais: com motorista, sem combustível, com ar
condicionado, direção hidráulica, vidros e travas elétricas, CD player,
radio AM/FM, veiculo limpo, higienizado, com manutenção total por conta
da contratada. Modelo: CELTA, PALIO, HB20, ou similar. Para atender
as necessidades do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil –
PETI, Conforme projeto básico/termo de referência e Ata de Registro de
Preços nº. 025/2017- DIREP/SEMSA e Pregão Presencial nº. 010/2017 –
SCLS/CML/PM, referente ao Processo n.º 2017/11908/11909/00041.
4.VALOR GLOBAL: R$ 13.112,00 (treze mil cento e doze reais), Valor
da diária: R$ 149,00 (cento e quarenta e nove reais).

ERRATA
ERRATA ao Extrato da Portaria nº. 191/2018 – GS/SEMASC, publicado
no Diário Oficial do Município de Manaus DOM nº.4518 de 16.01.2019,
Contrato celebrado entre o Município de Manaus, através da Secretaria
Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania – SEMASC, por
intermédio do Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS, e a
empresa COUTO SERVIÇOS DE TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE
VEÍCULOS LTDA, referente ao Processo nº. 2016/11908/11954/00214.
Onde se Lê:
II - Esta portaria tem seus efeitos a contar de 10 de dezembro de 2018.
Leia-se:
II - Esta portaria tem seus efeitos a contar de 07 de dezembro de 2018.
CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

5.DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente
Aditamento foram empenhadas sob a seguinte rubrica orçamentária: Nota
de Empenho nº 2019NE00232, de 05/07/2019, à conta da seguinte rubrica
orçamentária: UO: 37701, Programa de Trabalho: 08.422.0125.2185.0000,
Fonte de Recurso: 02290000, Natureza da Despesa: 33903718.

DOM | Edição 4665 | Página 27

Manaus, 16 de agosto de 2019.

Manaus, quarta-feira, 21 de agosto de 2019

SECRETARIA MUNICIPAL DE
MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE
PORTARIA Nº 66/2019 – GS/SEMMAS
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E
SUSTENTABILIDADE, no uso de suas atribuições legais e
considerando que consta do processo nº 2019.15848.15918.0.000998 –
Siged/SEMMAS.
CONSIDERANDO a Lei nº 198, de 21.6.1993, que dispõe
sobre a concessão de adiantamento e dá outras providências;
CONSIDERANDO o disposto no Decreto nº 3.206, de
4.11.2015, que regulamenta a Lei 198/193, que trata da concessão,
proibição e prestação de contas de adiantamento;
CONSIDERANDO o teor da Portaria nº 018/2019 –
GS/SEMMAS de 07.02.2019, publicada no DOM Edição 4.558, de
18.03.2019;

a) Adoto os termos e fundamentos jurídicos do PARECER/SEMMAS/
ASJUR/Nº 106/2018, o qual passa a fazer parte integrante desta
Decisão, independente de transcrição;
b) Mantenho o Auto de Infração nº 000744/2017 na sua integralidade,
pelo cometimento da infração prevista no art. 137, inciso XII do Código
Ambiental do Município de Manaus, com multa estipulada de 51 UFMs;
c) Determino o monitoramento a aplicação das penalidades cabíveis
diante do descumprimento do Auto de Notificação nº 001528/2017;
d) Determino ao DEFIS que proceda à notificação do Autuado para dar
ciência da presente Decisão, informando acercado prazo de 20 (vinte)
dias para apresentação de recurso ao COMDEMA, e/ou de 05 (cinco)
dias, para o pagamento da multa, conforme dispõe o art. 151, inciso V,
da Lei nº 605/2001, fazendo-se prova do recolhimento da multa no prozo
de 72 (Setenta e duas) horas, após a finalização do prazo de 05 (cinco)
dias, sem prejuízo das demais cominações legais, inclusive sob pena de
os autos serem encaminhados à Procuradoria-Geral do Município –
PGM para inscrição do débito na dívida ativa do Município (art. 152 da
Lei nº 605/2001);
e) Envie-se cópia desta decisão à Promotoria de Justiça Especializada
na Defesa do Meio Ambiente e Patrimônio Histórico – PRODEMPAH,
para as providências que julgar pertinentes.
PUBLIQUE-SE, NOTIFIQUE-SE E CUMPRA-SE.

RESOLVE:

Manaus, 25 de fevereiro de 2019

I – AUTORIZAR a liberação de adiantamento em nome da
servidora Jessica Priscilla Santos da Silva, Cargo Técnica Municipal
Administrativo matrícula nº 128.082-1A, no valor de R$ 4.000,00
(quatro mil reais) no elemento de despesa 339030 – Material de
Consumo, para atender às necessidades emergenciais desta Secretaria
Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade – SEMMAS.
II – DESIGNAR de acordo com o art. 6º, inciso X, Decreto
nº 3.206 de 04.11.2015, a servidora Emmanuelle Anaissi Barra, Cargo
Chefe de Divisão de Gestão de Pessoas, matrícula 131.036-4A, para
atestar o recebimento dos materiais e serviços relativos ao
adiantamento.
III – ESTABELECER, de acordo com a Lei nº 198, de 21
de junho de 1993, regulamentada pelo Decreto Municipal nº 3.206 de 04
de novembro de 2015, inciso VII, art. 6º, o prazo de aplicação de 30
(trinta) dias contados da data do recebimento do numerário e o prazo de
15 (quinze) dias para a prestação de contas de sua aplicação, contados
do término do prazo previsto no inciso VIII do art. 6º do Decreto acima
citado, sujeitando-se a tomada de contas, se não o fizer nesse prazo.
IV – ORIENTAR ao tomador do adiantamento que a
Prestação de Contas deverá ser formalizada mediante a apresentação
dos seguintes documentos:
1 – Cópia do Ato de Concessão do Adiantamento;
2 – Cópia da Ordem Bancária ou Cheque Nominal;
3 – Comprovante das despesas realizadas numeradas seguidamente;
4 – Comprovante do recolhimento de saldo, quando houver.

DECISÃO/SEMMAS N° 63/2019
Processo: 2017.15848.15872.0.000571
Autuado: Frank Carvalho Gonçalves
Assunto: Auto de Notificação nº 001623/2017
a) Adoto os termos e fundamentos jurídicos do PARECER/SEMMAS/
ASJUR/Nº 89/2018, o qual passa a fazer parte integrante desta Decisão,
independente de transcrição;
b) Encaminho os autos à DTO para que seja realizada nova vistoria no
local do imóvel, para constar se houve ou não cumprimento do Auto de
Notificação nº 001623/2017, caso ocorra a permanência do imóvel em
área APP, recomendamos o envios dos autos a Procuradoria-Geral do
Município com fins de ajuizamento judicial de Ação de Demolição
Administrativa em face do lote ora comprovado como inserto em APP;
c) Encaminho ao Ministério Público do Estado do Amazonas para
conhecimentos.
PUBLIQUE-SE, NOTIFIQUE-SE E CUMPRA-SE.

CERTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Manaus, 25 de fevereiro de 2019

Manaus, 31 de julho de 2019.

DECISÃO/SEMMAS N° 64/2019

DECISÃO/SEMMAS N° 62/2019
Processo: 2017.15848.15872.0.001236
Autuado: Spazio Academia de Ginástica e Musculação e Comércio
de Artigos Esportivos LTDA – EPP
Assunto: Auto de Notificação nº 001528/2017, Auto de Notificação
nº 001788/2017, Auto de Interdição nº 000763/2017 e Auto de
Infração nº 000744/2017

Processo: 2016.15848.15872.0.001842
Autuado: Adinilson Simões Cardoso Junior
Assunto: Auto de Infração nº 002906/2016
a) Adoto os termos e fundamentos jurídicos do PARECER/SEMMAS/
ASJUR/Nº 325/2017, o qual passa a fazer parte integrante desta
Decisão, independente de transcrição;
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Manaus, quarta-feira, 21 de agosto de 2019
b) Mantenho o Auto de Infração nº 002906/2016, na sua integralidade,
fixando a multa no valor de 51 (cinquenta e uma) UFMs pelo
cometimento da infração prevista no art. 137, inciso XI do Código
Ambiental do Município de Manaus;
c) Determino ao DEFIS que proceda a notificação do Autuado para dar
ciência da presente Decisão, informando acercado prazo de 20 (vinte)
dias para apresentação de recuso ao COMDEMA, e/ou de 05 (cinco)
dias para o pagamento da multa, conforme dispõe o art. 151, inciso V, da
Lei nº 605/2001, fazendo-se prova do recolhimento da multa no prazo de
72 (setenta e duas) horas, após a finalização do prazo de 05 (cinco)
dias, sem prejuízo das demais cominações legais, inclusive sob pena de
os autos serem encaminhados, à Procuradoria-Geral do Município –
PGM para inscrição do débito na dívida ativa do Município (art. 152 da
Lei nº 605/2001);
d) Envie-se cópia dos autos à Promotoria de Justiça Especializada na
Defesa do Meio Ambiente e Patrimônio Histórico – PRODEMAPH, para
as providências que julgar pertinentes.
PUBLIQUE-SE, NOTIFIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Manaus, 25 de fevereiro de 2019

DECISÃO/SEMMAS N° 66/2019
Processo: 2017.15848.15872.0.001399
Autuado: Ricardo Pacheco Vieira – Lanche Bar Kadoshi
Assunto: Auto de Notificação nº 000684/2017, Auto de Interdição nº
003738/2017 e Auto de Apreensão e Depósito nº 001003/2017
a) Adoto os termos e fundamentos jurídicos do PARECER/SEMMAS/
ASJUR/Nº 001/2018, o qual passa a fazer parte integrante desta
Decisão, independente de transcrição;
b) Mantenho do Auto de Interdição nº 003738/2017 até a
regularização junto à SEMMAS;
c) Mantenho do Auto de Apreensão e Depósito nº 001003/2017,
posto que constatado o delito ambiental;
d) Determino o encaminhamento dos autos à DTO para que:
i. Proceda à notificação do Autuado para dar ciência da presente Decisão,
iniciando-se o prazo de 20 (vinte) dias para apresentação de recurso ao
COMDEMA, conforme dispõe o art. 151, inciso IV, da Lei nº 605/2001;
ii. Tome as providências cabíveis em face da manutenção do Auto de
Interdição;
e) Transcorrido o prazo de recurso, sem que haja reforma da decisão que
manteve o Auto de Apreensão, deverá ser declarado o perdimento do bem
apreendido com a consequente destinação, nos termos do artigo 134 da
Lei nº 605/2001. Nas hipóteses em que o interessado ficou como fiel
depositário d0 bem, a DTO deverá notifica-lo da decisão do perdimento do
bem, assim como, para que o devolva ou indique onde o mesmo possa ser
encontrado, sob pena de ajuizamento de ação judicial competente.
PUBLIQUE-SE, NOTIFIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Manaus, 25 de fevereiro de 2019

DECISÃO/SEMMAS N° 65/2019
Processo: 2012.4933.6208.00387
Autuado: AF de Carvalho
Assunto: Auto de Infração nº 004369/2012, Auto de Apreensão e
Depósito nº 001060/2012
a) Adoto os termos e fundamentos jurídicos do PARECER/SEMMAS/
ASJUR/Nº 242/2018, o qual passa a fazer parte integrante desta
Decisão, independente de transcrição;
b) Aprovo a Celebração de Termo de Ajustamento de Conduta
Ambiental – TACA, com a parte autuada, minorando-se o valor da multa
em 90% (noventa por cento);
c) Determino o encaminhamento dos autos à DTO, para que:
i. Indique os compromissos específicos que deverão constar no TACA,
relativos à adoção de medidas para fazer cessar ou corrigir a
degradação ambiental ou à prestação de serviços de preservação,
melhoria e recuperação da qualidade ambiental, nos termos do §1º do
art. 132 da Lei 605/2001;
ii. Notifique a parte autuada acerca do inteiro teor da respectiva Decisão,
oferecendo prazo de 20 (vinte) dias para se manifeste se há interesse
em firmar o Termo de Ajustamento de Conduta Ambiental – TACA, com
redução da multa em 90% (noventa por cento) e cláusulas técnicas
estipuladas pela área técnica;
d) Determino o envio de cópia dos autos à Promotoria de Justiça
Especializada na Defesa do Meio Ambiente e Patrimônio Histórico –
PRODEMAPH, para as providências que julgar pertinentes.
PUBLIQUE-SE, NOTIFIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Manaus, 25 de fevereiro de 2019

DECISÃO/SEMMAS N° 67/2019
Processo: 2016.15848.15872.0.000175
Autuado: Franklin Reis e Cia LTDA – ME
Assunto: Auto de Infração nº 003082/2016
a) Adoto os termos e fundamentos jurídicos do PARECER/SEMMAS/
ASJUR/Nº 225/2018, o qual passa a fazer parte integrante desta
Decisão, independente de transcrição;
b) Aprovo a Celebração do Termo de Ajustamento de Conduta
Ambiental – TACA com a parte autuada, minorando-se o valor da multa
em 90% (noventa por cento);
c) Determino o encaminhamento dos Autos à DTO, para que:
i. Indique os compromissos específicos que deverão constar no TACA,
relativos à adoção de medidas para fazer cessar ou corrigir a
degradação ambiental ou à prestação de serviços de preservação,
melhoria e recuperação da qualidade ambiental, nos termos do §1º do
art. 132, da Lei 605/01;
ii. Notifique a parte autuada acerca do inteiro teor da respectiva Decisão,
oferecendo o prazo de 20 (vinte) dias para se manifeste se há interesse
em firmar o Termo de Ajustamento de Conduta Ambiental – TACA, com
redução da multa em 90% (noventa por cento) e cláusulas técnicas
estipuladas pela área técnica;
d) Determino o envio de cópia dos autos à Promotoria de Justiça
Especializada na Defesa do Meio Ambiente e Patrimônio Histórico –
PRODEMAPH para as providências que julgar pertinentes.
PUBLIQUE-SE, NOTIFIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Manaus, 25 de fevereiro de 2019
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Manaus, quarta-feira, 21 de agosto de 2019
DECISÃO/SEMMAS N° 68/2019

DECISÃO/SEMMAS N° 70/2019

Processo: 2015.15848.15872.0.000407
Autuado: Trairi Comércio de Derivados de Petróleo LTDA
Assunto: Auto de Infração nº 003082/2016
a) Adoto os termos e fundamentos jurídicos do PARECER/SEMMAS/
ASJUR/Nº 250/2018, o qual passa a fazer parte integrante desta
Decisão, independente de transcrição;
b) Mantenho o Auto de Infração nº 002854/2015 na sua integralidade,
pelo cometimento da infração prevista no art. 138, inciso XVII do Código
Ambiental do Município de Manaus, com multa estipulada de 500
(Quinhentas) UFMs;
c) Encaminhem-se os autos ao DEFIS para que proceda à notificação
do Autuado para dar ciência da presente Decisão, iniciando-se o prazo
de 20 (vinte) dias para apresentação de recuso ao COMDEMA, e/ou 05
(cinco) dias para o pagamento da multa, conforme dispõe o art. 151,
inciso V, da Lei nº 605/2001, fazendo-se prova do recolhimento da multa
no prazo de 72 (setenta e duas) horas, após finalização do prazo de 05
(cinco) dias, sem prejuízo das demais cominações legais, inclusive sob
pena de os autos serem encaminhados à Procuradoria Geral do
Município – PGM para inscrição do débito na dívida ativa do Município
(art. 152 da Lei nº 605/2001);
d) Determino o envio de cópia dos autos à Promotoria de Justiça
Especializada na Defesa do Meio Ambiente e Patrimônio Histórico –
PRODEMAPH para as providências que julgar pertinentes.

Processo: 2015.15848.15872.00403
Autuado: Arena Petróleo Revenda de Combustíveis LTDA
Assunto: Auto de Notificação nº 004149/15, Auto de Interdição nº
00641/15 e Auto de Infração nº 003283/15
a) Adoto os termos e fundamentos jurídicos do PARECER/SEMMAS/
ASJUR/Nº 271/2018, o qual passa a fazer parte integrante desta
Decisão, independente de transcrição;
b) Aprovo a Celebração do Termo de Ajustamento de Conduta
Ambiental – TACA com a parte autuada, minorando-se o valor de 90%
(noventa por cento);
c) Decreto o Cancelamento do Auto de Notificação nº 004149/15, Auto
de Interdição nº 00641/15 e Auto de Infração nº 003283/15, pelos fatos e
fundamentos acima mencionados;
d) Encaminho os autos ao DEFIS para que proceda à notificação do Autuado
para dar ciência da presente Decisão e posterior arquivamento dos Autos.
PUBLIQUE-SE, NOTIFIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Manaus, 25 de fevereiro de 2019

PUBLIQUE-SE, NOTIFIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Manaus, 25 de fevereiro de 2019
DECISÃO/SEMMAS N° 71/2019
Processo: 2015.15848.15872.0.000651
Autuado: José Benedito da Fonseca
Assunto: Auto de Interdição nº 000477/2015 e Auto de Infração nº
000458/2015

DECISÃO/SEMMAS N° 69/2019
Processo: 2013.15848.15872.00593
Autuado: André da Silva Barreto – Andreson – Oficina de Som
Assunto: Auto de Infração nº 003082/2016
a) Adoto os termos e fundamentos jurídicos do PARECER/SEMMAS/
ASJUR/Nº 289/2018, o qual passa a fazer parte integrante desta
Decisão, independente de transcrição;
b) Aprovo a Celebração do Termo de Ajustamento de Conduta
Ambiental – TACA com a parte autuada, minorando-se o valor de 90%
(noventa por cento);
c) Determino o encaminhamento dos autos à DTO, para que:
i. Indique os compromissos específicos que deverão constar no TACA,
relativos à adoção de medida para fazer cessar ou corrigir a degradação
ambiental ou à prestação de serviços de preservação, melhoria e
recuperação da qualidade ambiental, nos termos do §1º do art. 132, da
Lei 605/01;
ii. Notifique a parte autuada acerca do inteiro teor da respectiva Decisão,
oferecendo prazo de 20 (vinte) dias para se manifeste se há interesse
em firmar o Termo de Ajustamento de Conduta Ambiental – TACA, com
redução da multa em 90% (noventa por cento) e cláusulas técnicas
estipuladas pela área técnica;
d) Determino o envio de cópia dos autos à Promotoria de Justiça
Especializada na Defesa do Meio Ambiente e Patrimônio Histórico –
PRODEMAPH para as providências que julgar pertinentes.

a) Adoto os termos e fundamentos jurídicos do PARECER/SEMMAS/
ASJUR/Nº 121/2018, o qual passa a fazer parte integrante desta
Decisão, independente de transcrição;
b) Mantenho o Auto de Interdição nº 000477/2015 e Auto de Infração nº
000458/2015, na sua integralidade, fixando a multa no valor de 601
(seiscentas e uma) UFMs pelo cometimento da infração prevista no art.
139, inciso IX do Código Ambiental do Município de Manaus;
c) Determino ao DEFIS que proceda notificação nº do Autuado para dar
ciência da presente Decisão, informando acerca do prazo de 20 (vinte) dias
para o pagamento da multa, conforme dispõe o art. 151, V, da Lei nº 605/2001,
fazendo-se prova do recolhimento da multa no prazo de 72 (setenta e duas)
horas, após finalização do prazo de 05 (cinco) dias, sem prejuízo das demais
cominações legais, inclusive sob pena de os autos serem encaminhados à
Procuradoria-Geral do Município (Art. 152 da Lei nº 605/2001);
d) Envie-se os autos à Promotoria de Justiça Especializada na Defesa
do Meio Ambiente e Patrimônio Histórico – PRODEMPAH, par as
providências que julgar pertinentes.
PUBLIQUE-SE, NOTIFIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Manaus, 25 de fevereiro de 2019

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

DECISÃO/SEMMAS N° 165/2019

Manaus, 25 de fevereiro de 2019

Processo: 2018.15848.15872.0.000048
Interessado: Igreja de Cristo Pentecostal do Estado do Amazonas
Assunto: Auto de Notificação nº 001837/2018, Auto de Notificação
nº 001838/2018 e Auto de Infração nº 000902/2018
a) Adoto os termos e fundamentos jurídicos do PARECER/SEMMAS/
ASJUR/Nº 201/2019, o qual passa a fazer parte integrante desta
Decisão, independente de transcrição;

DOM | Edição 4665 | Página 30

Manaus, quarta-feira, 21 de agosto de 2019
b) Determino o monitoramento do Auto de Notificação nº
001837/2018, com a finalidade de averiguar se a autuada cumpriu com
as solicitações feitas no referido Auto;
c) Mantenho o Auto de Infração nº 000902/2018 na sua integralidade, pelo
cometimento da infração prevista no art. 137, inciso XII, do Código Ambiental
do Município de Manaus, com multa simples estipulada em 51 UFMs;
d) Determino à DCA para que proceda à notificação da Autuada para
dar ciência da presente Decisão, iniciando-se o prazo de 20 (vinte) dias
para apresentação de recurso ao COMDEMA, e/ou de 05 (cinco) dias
para o pagamento da multa, conforme dispõe o art. 151, inciso V, da Lei
nº 605/2001, fazendo-se prova do recolhimento da multa no prazo de 72
(setenta e duas) horas, após a finalização do prazo de 05 (cinco) dias,
consoante ao art. 152 da Lei nº 605/2001, não sendo cumprida, nem
impugnada a sanção fiscal, o processo prazo da referida cobrança, sem
que tenha sido pago, esta SEMMAS encaminhará os autos à SEMEF
para cobrança administrativa. Restando infrutífera tal cobrança amigável.
Esgotando o prazo da referida cobrança administrativa. Restando
infrutífera tal cobrança a SEMEF encaminhará os autos à Procuradoria
Geral do Município – PGM para inscrição do débito na dívida ativa em
promoção da cobrança executiva;
e) Envie-se de cópia do presente processo à Promotoria de Justiça
Especializada na Defesa do Meio Ambiente e Patrimônio Histórico –
PRODEMPAH para as providências de sua alçada.
PUBLIQUE-SE, NOTIFIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Manaus, 02 de julho de 2019

DECISÃO/SEMMAS N° 167/2019
Processo: 2019.15848.15868.0.000504
Interessado: Forte Comércio Atacadista de Pneu LTDA
Assunto: Auto de Infração nº 000973/2019
a) Adoto os termos e fundamentos jurídicos do PARECER/SEMMAS/
ASJUR/Nº 233/2019, o qual passa a fazer parte integrante desta
Decisão, independente de transcrição;
b) Mantenho o Auto de Infração nº 000973/2019 na sua integralidade e
pelo cometimento da infração prevista no art. 138, inciso XVII do Código
Ambiental dp Município de Manaus, com multa estipulada de 251
(duzentas e cinquenta e uma) UFMs;
c) Determino à DCA para que proceda à notificação da Autuada para
dar ciência da presente Decisão, iniciando-se o prazo de 20 (vinte) dias
para apresentação de recurso ao COMDEMA, e/ou de 05 (cinco) dias
para o pagamento da multa, conforme dispõe o art. 151, inciso V, da Lei
nº 605/2001, fazendo-se prova do recolhimento da multa no prazo de 72
(setenta e duas) horas, após a finalização do prazo de 05 (cinco) dias,
consoante ao art. 152 da Lei nº 605/2001, não sendo cumprida, nem
impugnada a sanção fiscal, o processo prazo da referida cobrança, sem
que tenha sido pago, esta SEMMAS encaminhará os autos à SEMEF
para cobrança administrativa. Restando infrutífera tal cobrança amigável.
Esgotando o prazo da referida cobrança administrativa. Restando
infrutífera tal cobrança a SEMEF encaminhará os autos à Procuradoria
Geral do Município – PGM para inscrição do débito na dívida ativa em
promoção da cobrança executiva;
d) Envie-se de cópia do presente processo à Promotoria de Justiça
Especializada na Defesa do Meio Ambiente e Patrimônio Histórico –
PRODEMPAH para as providências de sua alçada.
PUBLIQUE-SE, NOTIFIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Manaus, 02 de julho de 2019

DECISÃO/SEMMAS N° 166/2019
Processo: 2019.15848.15872.0.000402
Interessado: Wenderson Marques dos Santos – Bloco Tô de Boa
Assunto: Auto de Infração nº 003027/2019
a) Adoto os termos e fundamentos jurídicos do PARECER/SEMMAS/
ASJUR/Nº 227/2019, o qual passa a fazer parte integrante desta
Decisão, independente de transcrição;
b) Mantenho o Auto de Infração nº 003027/2019 na sua integralidade e
pelo cometimento da infração prevista no art. 137, inciso XI do Código
Ambiental dp Município de Manaus, com multa estipulada de 51 UFMs;
c) Determino à DCA para que proceda à notificação da Autuada para
dar ciência da presente Decisão, iniciando-se o prazo de 20 (vinte) dias
para apresentação de recurso ao COMDEMA, e/ou de 05 (cinco) dias
para o pagamento da multa, conforme dispõe o art. 151, inciso V, da Lei
nº 605/2001, fazendo-se prova do recolhimento da multa no prazo de 72
(setenta e duas) horas, após a finalização do prazo de 05 (cinco) dias,
consoante ao art. 152 da Lei nº 605/2001, não sendo cumprida, nem
impugnada a sanção fiscal, o processo prazo da referida cobrança, sem
que tenha sido pago, esta SEMMAS encaminhará os autos à SEMEF
para cobrança administrativa. Restando infrutífera tal cobrança amigável.
Esgotando o prazo da referida cobrança administrativa. Restando
infrutífera tal cobrança a SEMEF encaminhará os autos à Procuradoria
Geral do Município – PGM para inscrição do débito na dívida ativa em
promoção da cobrança executiva;
d) Envie-se de cópia do presente processo à Promotoria de Justiça
Especializada na Defesa do Meio Ambiente e Patrimônio Histórico –
PRODEMPAH para as providências de sua alçada.
PUBLIQUE-SE, NOTIFIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Manaus, 02 de julho de 2019

DECISÃO/SEMMAS N° 168/2019
Processo: 2019.15848.15872.0.00422
Interessado: Ariete Cassilda da Cunha Angelin – Bar e Restaurante
Caranguejo II
Assunto: Auto de Infração nº 000703/2019
a) Adoto os termos e fundamentos jurídicos do PARECER/SEMMAS/
ASJUR/Nº 244/2019, o qual passa a fazer parte integrante desta
Decisão, independente de transcrição;
b) Mantenho o Auto de Infração nº 000703/2019 na sua integralidade e
pelo cometimento da infração prevista no art. 138, inciso XVII do Código
Ambiental do Município de Manaus, com multa estipulada de 251
(duzentas e cinquenta e uma) UFMs;
c) Determino à DCA o encaminhamento dos autos à DCA para que
proceda à notificação do Autuado para dar ciência da presente Decisão,
iniciando-se o prazo de 20 (vinte) dias para apresentação de recurso ao
COMDEMA, e/ou de 05 (cinco) dias, para o pagamento da multa,
conforme dispõe o art. 151, inciso V, da Lei nº 605/2001, Caso não
comprovado recolhimento da multa, após as devidas tratativas
administrativas, os autos serão encaminhados à Procuradoria Geral do
Município – PGM para inscrição do débito na dívida ativa e promoção da
cobrança executiva;
d) Envie-se de cópia do presente processo à Promotoria de Justiça
Especializada na Defesa do Meio Ambiente e Patrimônio Histórico –
PRODEMPAH para as providências de sua alçada.
PUBLIQUE-SE, NOTIFIQUE-SE E CUMPRA-SE.
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DECISÃO/SEMMAS N° 171/2019
Processo: 2018.15848.15868.0.001013
Interessado: Portas das Rosas Empreendimentos Imobiliários LTDA
Assunto: Auto de Infração nº 001942/2018
a) Adoto os termos e fundamentos jurídicos do PARECER/SEMMAS/
ASJUR/Nº 234/2019, o qual passa a fazer parte integrante desta
Decisão, independente de transcrição;
b) Mantenho o Auto de Infração nº 1942/2018 na sua integralidade,
pelo cometimento da infração prevista no art. 138, inciso XVII do Código
Ambiental do Município de Manaus, com multa estipulada de 500
(quinhentas) UFMs;
c) Determino à DCA para que proceda à notificação do Autuado para
dar ciência da presente Decisão, iniciando-se o prazo de 20 (vinte) dias
para apresentação de recurso ao COMDEMA, e/ou de 05 (cinco) dias
para o pagamento da multa, conforme dispõe o art. 151, inciso V, da Lei
nº 605/2001, fazendo-se prova do recolhimento da multa no prazo de 72
(setenta e duas) horas, após finalização do prazo de 05 (cinco) dias,
consoante ao art. 152 da Lei nº 605/2001, não sendo cumprida, nem
impugnada a sanção fiscal, o processo continuará nesta SEMMAS pelo
prazo de 20 (vinte) dias pela cobrança amigável. Esgotando o prazo
referida cobrança, sem que tenha sido pago, esta SEMMAS
encaminhará os autos à SEMEF para cobrança administrativa. Restando
infrutífera tal cobrança administrativa. Restando infrutífera tal cobrança,
a SEMEF encaminhará os autos à Procuradoria Geral do Município –
PGM para inscrição do débito na dívida ativa e promoção da cobrança
executiva;
d) Envie-se de cópia do presente processo à Promotoria de Justiça
Especializada na Defesa do Meio Ambiente e Patrimônio Histórico –
PRODEMPAH para as providências de sua alçada.
PUBLIQUE-SE, NOTIFIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Manaus, 02 de julho de 2019

DECISÃO/SEMMAS N° 172/2019
Processo: 2019.15848.15872.0.000737
Interessado: Orlando Motta de Lima – ME
Assunto: Auto de Infração nº 000995/2019 e Auto de Apreensão nº
001445/2019
a) Adoto os termos e fundamentos jurídicos do PARECER/SEMMAS/
ASJUR/Nº 241/2019, o qual passa a fazer parte integrante desta
Decisão, independente de transcrição;
b) Mantenho o Auto de Apreensão e Depósito nº 000995/2019, sem a
devolução do bem ao autuado, em face do princípio da prevenção, tendo
em vista a reincidência do ato infracional;
c) Mantenho o Auto de Infração nº 001445/2019 na sua integralidade,
pelo cometimento da infração prevista no art. 138, inciso XVII, do Código
Ambiental do Município de Manaus, com multa estipulada de 251 UFMs;
d) Encaminho os autos à DCA para que proceda à notificação do
Autuado para dar ciência da presente Decisão, iniciando-se o prazo de
20 (vinte) dias para apresentação de recurso ao COMDEMA, e/ou de 05

(cinco) dias para o pagamento da multa, conforme dispõe o art. 151,
inciso V, da Lei nº 605/2001;
e) Transcorrido o prazo para recurso, sem que haja reforma da decisão
que manteve o Auto de Apreensão, deverá ser declarado o perdimento
do bem apreendido com consequente destinação, nos termos do artigo
134 da Lei nº 605/2001. Nas hipóteses em que o interessado ficou como
fiel depositário do bem, a DCA deverá notificá-lo da decisão do
perdimento do bem, assim como para que o devolva ou indique onde o
mesmo possa ser encontrado, sob pena de o ajuizamento de ação
judicial competente;
f) Envie-se de cópia do presente processo à Promotoria de Justiça
Especializada na Defesa do Meio Ambiente e Patrimônio Histórico –
PRODEMPAH para as providências de sua alçada.
PUBLIQUE-SE, NOTIFIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Manaus, 02 de julho de 2019

DECISÃO/SEMMAS N° 173/2019
Processo: 2014.15848.15872.00780
Interessado: José Alves da Silva
Assunto: Auto de Notificação nº 018929/2013, Auto de Notificação
nº 01768//2014, Auto de Interdição nº 000581/2015 e Auto de Infração
nº 000875/2019.
a) Adoto os termos e fundamentos jurídicos do PARECER/SEMMAS/
ASJUR/Nº 208/2019, o qual passa a fazer parte integrante desta
Decisão, independente de transcrição;
b) Mantenho o Auto de Interdição nº 000581/2015 até a devida
regularização ambiental;
c) Mantenho o Auto de Infração nº 000875/2019 na sua integralidade
pelo cometimento da infração prevista no art. 131, inciso II, do Código
Ambiental do Município de Manaus, com multa estipulada de 51 UFMs;
d) Encaminhem-se os autos à DCA para que proceda à notificação do
Autuado para dar ciência da presente Decisão, iniciando-se o prazo de
20 (vinte) dias para apresentação de recurso ao COMDEMA, e/ou de 05
(cinco) dias para o pagamento da multa, conforme dispõe o art. 151,
inciso V, da Lei nº 605/2001. Caso não comprovado o recolhimento da
multa, após as devidas tratativas administrativas, os autos serão
encaminhados à Procuradoria Geral do Município – PGM para inscrição
do débito na dívida ativa e promoção da cobrança executiva (art. 152 da
Lei nº 605/2001);
e) Encaminhem-se cópia do presente processo à Secretaria de
Segurança Pública – SSP, com vista à Delegacia Especializada em
Crimes Contra o Meio Ambiente – DEMA e à Secretaria Executiva –
Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada – SEAGI, em cumprimento
aos procedimentos estabelecidos pelo grupo de trabalho oriundo da
Recomendação Conjunta nº 36/2019 – MPC/ AM; MPE/AM e MPF/AM;
g) Envie-se de cópia do presente processo à Promotoria de Justiça
Especializada na Defesa do Meio Ambiente e Patrimônio Histórico –
PRODEMPAH para as providências de sua alçada.
PUBLIQUE-SE, NOTIFIQUE-SE E CUMPRA-SE.
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DECISÃO/SEMMAS N° 174/2019
Processo: 2019.15848.15872.0.000767
Interessado: Glaceilson Macedo de Souza – Bar dos Amigos
Assunto: Auto de Infração nº 000908/2019 e Auto de Apreensão e
Depósito nº 000952/2019
a) Adoto os termos e fundamentos jurídicos do PARECER/SEMMAS/
ASJUR/Nº 245/2019, o qual passa a fazer parte integrante desta
Decisão, independente de transcrição;
b) Mantenho o Auto de Infração nº 000908/2019 na sua integralidade
pelo cometimento da infração prevista no art. 137, inciso XII, do Código
Ambiental do Município de Manaus, com multa estipulada de 51 UFMs;
c) Mantenho o Auto de Apreensão e Depósito nº 000952/2019, sem a
devolução do bem ao autuado, em face do princípio da prevenção, tendo
em vista a prática reiterando do ato infracional;
d) Encaminhem-se os autos à DCA para que proceda à notificação do
Autuado para dar ciência da presente Decisão, iniciando-se o prazo de
20 (vinte) dias para apresentação de recurso ao COMDEMA, e/ou de 05
(cinco) dias para o pagamento da multa, conforme dispõe o art. 151,
inciso V, da Lei nº 605/2001. Caso não comprovado o recolhimento da
multa, após as devidas tratativas administrativas, os autos serão
encaminhados à Procuradoria Geral do Município – PGM para inscrição
do débito na dívida ativa e promoção da cobrança executiva;
e) Transcorrido o prazo para recurso, sem que haja reforma da decisão
que manteve o Auto de Apreensão, deverá ser declarado o perdimento
do bem apreendido com consequente destinação, nos termos do artigo
134 da Lei nº 605/2001. Nas hipóteses em que o interessado ficou como
fiel depositário do bem, a DCA deverá notifica-lo da decisão do
perdimento do bem, assim como, para que o devolva ou indique onde o
mesmo possa ser encontrado, sob pena de ajuizamento de ação judicial
competente;
f) O encaminhamento de cópia do presente processo à Secretaria de
Segurança Pública – SPP, com vista à Delegacia Especializada em
Crimes Contra o Meio Ambiente – DEMA e à Secretaria-Executiva
Adjunta de Planejamento de Gestão Integrada – SEAGI, em
cumprimento aos procedimentos estabelecidos pelo grupo de trabalho
oriundo da Recomendação Conjunta nº 36/2019 – MPC/AM; MPE/AM e
MPF/AM;
g) Envie-se de cópia do presente processo à Promotoria de Justiça
Especializada na Defesa do Meio Ambiente e Patrimônio Histórico –
PRODEMPAH para as providências de sua alçada.
PUBLIQUE-SE, NOTIFIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Manaus, 02 de julho de 2019

inciso V, da Lei nº 605/2001. Caso não comprovado o recolhimento da
multa, após as devidas tratativas administrativas, os autos serão
encaminhados à Procuradoria Geral do Município – PGM para inscrição
do débito na dívida ativa e promoção da cobrança executiva (art. 152 da
Lei nº 605/2001);
e) Encaminhem-se cópia do presente processo à Secretaria de
Segurança Pública – SSP, com vista à Delegacia Especializada em
Crimes Contra o Meio Ambiente – DEMA e à Secretaria Executiva –
Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada – SEAGI, em cumprimento
aos procedimentos estabelecidos pelo grupo de trabalho oriundo da
Recomendação Conjunta nº 36/2019 – MPC/ AM; MPE/AM e MPF/AM;
f) Envie-se de cópia do presente processo à Promotoria de Justiça
Especializada na Defesa do Meio Ambiente e Patrimônio Histórico –
PRODEMPAH para as providências de sua alçada.
PUBLIQUE-SE, NOTIFIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Manaus, 03 de julho de 2019

DECISÃO/SEMMAS N° 176/2019
Processo: 2019.15848.15872.0.000571
Interessado: Ronaldo Barroso Tabosa Reis
Assunto: Auto de Infração nº 000878/2019
a) Adoto os termos e fundamentos jurídicos do PARECER/SEMMAS/
ASJUR/Nº 251/2019, o qual passa a fazer parte integrante desta
Decisão, independente de transcrição;
b) Mantenho o Auto de Infração nº 000878/2019 na sua integralidade,
pelo cometimento da infração revista no art. 137, inciso XI do Código
Ambiental do Município de Manaus, com multa estipulada de 250 UFMs;
c) Determino o encaminhamento dos autos à DCA para que proceda à
notificação do Autuado para dar ciência da presente Decisão, iniciandose o prazo de 20 (vinte) dias para apresentação de recurso ao
COMDEMA, e/ou de 05 (cinco) dias para o pagamento da multa,
conforme dispõe o art. 151, inciso V, da Lei nº 605/2001. Caso não
comprovado o recolhimento da multa, após as devidas tratativas
administrativas, os autos serão encaminhados à Procuradoria Geral do
Município – PGM para inscrição do débito na dívida ativa e promoção da
cobrança executiva;
d) Envie-se de cópia do presente processo à Promotoria de Justiça
Especializada na Defesa do Meio Ambiente e Patrimônio Histórico –
PRODEMPAH para as providências de sua alçada.
PUBLIQUE-SE, NOTIFIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Manaus, 03 de julho de 2019

DECISÃO/SEMMAS N° 175/2019
Processo: 2015.15848.15872.0.001014
Interessado: Igreja Assembleia de Deus – Ministério de Madureira
Assunto: Auto de Interdição nº 000487/2015 e Auto de Infração
nº 000022/2015
a) Adoto os termos e fundamentos jurídicos do PARECER/SEMMAS/
ASJUR/Nº 263/2019, o qual passa a fazer parte integrante desta
Decisão, independente de transcrição;
b) Mantenho o Auto de Interdição nº 000487/2015 até a devida
regularização ambiental junto à SEMMAS;
c) Mantenho o Auto de Infração nº 000022/2015 na sua integralidade,
pelo cometimento da infração prevista no art. 137, inciso XII do Código
Ambiental do Município de Manaus, com multa estipulada de 51 UFMs;
d) Encaminhem-se os autos à DCA para que proceda à notificação do
Autuado para dar ciência da presente Decisão, iniciando-se o prazo de
20 (vinte) dias para apresentação de recurso ao COMDEMA, e/ou de 05
(cinco) dias para o pagamento da multa, conforme dispõe o art. 151,

DECISÃO/SEMMAS N° 177/2019
Processo: 2019.15848.15872.0.000586
Interessado: Gisele Cunegundes Mendes e Cia LTDA – Espaço Carioca
Assunto: Auto de Interdição nº 001258/2019 e Auto de Infração
nº 000190/2019
a) Adoto os termos e fundamentos jurídicos do PARECER/SEMMAS/
ASJUR/Nº 190/2019, o qual passa a fazer parte integrante desta
Decisão, independente de transcrição;
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b) Mantenho o Auto de Interdição nº 001258/2019 até a devida
regularização ambiental;
c) Mantenho o Auto de Infração nº 000910/2019 na sua integralidade,
pelo cometimento da infração prevista no art. 131, inciso II, do Código
Ambiental do Município de Manaus, com multa estipulada de 51 UFMs;
d) Encaminhem-se os autos à DCA para que proceda à notificação do
Autuado para dar ciência da presente Decisão, iniciando-se o prazo de
20 (vinte) dias para apresentação de recurso ao COMDEMA, e/ou de 05
(cinco) dias para o pagamento da multa, conforme dispõe o art. 151,
inciso V, da Lei nº 605/2001. Caso não comprovado o recolhimento da
multa, após as devidas tratativas administrativas, os autos serão
encaminhados à Procuradoria Geral do Município – PGM para inscrição
do débito na dívida ativa e promoção da cobrança executiva (art. 152 da
Lei nº 605/2001);
e) Encaminhe-se cópia do presente processo à Secretaria de
Segurança Pública – SSP, com vista à Delegacia Especializada em
Crimes Contra o Meio Ambiente – DEMA e a Secretaria ExecutivaAdjunta de Planejamento e Gestão Integrada – SEAGI, em cumprimento
aos procedimentos estabelecidos pelo grupo de trabalho oriundo da
Recomendação Conjunta nº 36/2019 – MPC/AM; MPE/AM E MPF/AM;
f) Envie-se de cópia do presente processo à Promotoria de Justiça
Especializada na Defesa do Meio Ambiente e Patrimônio Histórico –
PRODEMPAH para as providências de sua alçada.

DECISÃO/SEMMAS N° 179/2019
Processo: 2018.15848.15872.0.000637
Interessado: Ryhelen Leonilia Souza Colares
Assunto: Auto de Notificação nº 000710/2018; Auto de Interdição
nº 000995/2018 e Auto de Infração nº 000638/2018
a) Adoto os termos e fundamentos jurídicos do PARECER/SEMMAS/
ASJUR/Nº 210/2019, o qual passa a fazer parte integrante desta
Decisão, independente de transcrição;
b) Determino o cancelamento do Auto de Notificação nº 000710/2018,
Auto de Interdição nº 000995/2018 e Auto de Infração nº 000638/2018,
em absorvência aos art. 142 e art. 143 da Lei nº 605, de 24 de julho de
2001, e consequente. O seu arquivamento;
c) Determino à DCA a lavratura de novo Auto de Infração e Interdição
em nome da Sra. MIRIAN MAURICIO DE SOUZA pelo cometimento da
infração prevista no art. 138, inciso XVII do Código Ambiental do
Município de Manaus, tendo em vista, se a real infratora, concedendo à
Autuada o prazo de 20 (vinte) dias para apresentação da Defesa
Administrativa em respeito às garantias constitucionais do contraditório e
ampla defesa.
PUBLIQUE-SE, NOTIFIQUE-SE E CUMPRA-SE.

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

Manaus, 03 de julho de 2019

Manaus, 03 de julho de 2019

DECISÃO/SEMMAS N° 180/2019
Processo: 2015.15848.15872.00377
Interessado: Denys Antônio Abdala Tuma
Assunto: Auto de Notificação nº 004144/2015, Auto de Interdição
nº 000633/2015 e Auto de Infração nº 003278/2015

DECISÃO/SEMMAS N° 178/2019

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

a) Adoto os termos e fundamentos jurídicos do PARECER/SEMMAS/
ASJUR/Nº 229/2019, o qual passa a fazer parte integrante desta
Decisão, independente de transcrição;
b) Mantenho o Auto de Interdição nº 000633/2015 até a devida
regularização ambiental;
c) Mantenho o Auto de Infração nº 003278/2015 na sua integralidade,
pelo cometimento da infração prevista no art. 138, inciso XVII do Código
Ambiental do Município de Manaus, com multa estipulada de 500 UFMs;
d) Encaminhem-se os autos à DCA para que proceda à notificação do
Autuado para dar ciência da presente Decisão, iniciando-se o prazo de
20 (vinte) dias para apresentação de recurso ao COMDEMA, e/ou de 05
(cinco) dias para o pagamento da multa, conforme dispõe o art. 151,
inciso V, da Lei nº 605/2001. Caso não comprovado o recolhimento da
multa, após as devidas tratativas administrativas, so autos serão
encaminhados à Procuradoria Geral do Município – PGM para inscrição
do débito na dívida ativa e promoção da cobrança executiva (Art. 152 da
Lei nº 605/2001);
e) Encaminhem – se cópia do presente processo à Secretaria de
Segurança Pública – DEMA e à Secretaria Executiva – Adjunta de
Planejamento e Gestão Integrada – SEAGI, em cumprimento aos
procedimentos estabelecidos pelo grupo de trabalho oriundo da
Recomendação nº 36/2019 – MP;
f) Envie-se cópia do presente processo à Promotoria de Justiça
Especializada na Defesa do Meio Ambiente e Patrimônio Histórico –
PRODEMAPH, para as providências de sua alçada.

Manaus, 03 de julho de 2019

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

Processo: 2019.15848.15872.0.000372
Interessado: D.W Lojas de Conveniência LTDA – ME
Assunto: Auto de Notificação nº 002065/2018 e Auto de Interdição
nº 001244/2019
a) Adoto os termos e fundamentos jurídicos do PARECER/SEMMAS/
ASJUR/Nº 187/2019, o qual passa a fazer parte integrante desta
Decisão, independente de transcrição;
b) Mantenho o Auto de Interdição nº 001244/2019 até a devida
regularização ambiental do empreendimento junto à SEMMAS;
c) Encaminhem-se os autos ao DEGTA para inserir a presente
interdição na sua base de dados, a fim de facilitar o monitoramento
ambiental da área;
d) Encaminhe-se cópia do presente processo à Secretaria de
Segurança Pública – SSP, com vista à Delegacia Especializada em
Crimes Contra o Meio Ambiente – DEMA e a Secretaria ExecutivaAdjunta de Planejamento e Gestão Integrada – SEAGI, em cumprimento
aos procedimentos estabelecidos pelo grupo de trabalho oriundo da
Recomendação Conjunta nº 36/2019 – MPC/AM; MPE/AM E MPF/AM;
e) Envie-se de cópia do presente processo à Promotoria de Justiça
Especializada na Defesa do Meio Ambiente e Patrimônio Histórico –
PRODEMPAH para as providências de sua alçada.

Manaus, 03 de julho de 2019
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DECISÃO/SEMMAS N° 199/2019

ERRATA
ERRATA REFERENTE A DECISÃO Nº 73/2019 – SEMMAS

Processo: 2019.15848.15872.0.000772
Interessado: Helton Belo Lima – Moto Rock Bar
Assunto: Auto de Infração nº 000904/2018

ONDE SE LÊ:

a) Adoto os termos e fundamentos jurídicos do PARECER/SEMMAS/
ASJUR/Nº 253/2019, o qual passa fazer parte integrante desta Decisão,
independente de transcrição;
b) Mantenho o Auto de Infração nº 000904/2018 na sua integralidade,
pelo cometimento da infração prevista no art. 137, inciso XII do Código
Ambiental do Município de Manaus, com multa estipulada de 51 UFM’s;
c) Determino o encaminhamento de cópia:
c.1) do Auto de Interdição nº 003727 e do presente processo à
Secretaria de Segurança Pública – SSP, com vista a Delegacia
Especializada em Crimes Ambientais Contra o Meio Ambiente – DEMA e
a Secretaria Executiva-Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada –
SEAGI, em cumprimento aos procedimentos estabelecidos pelo grupo
de trabalho oriundo da Recomendação nº 36/2019 – MPC/AM, MPE/AM
e MPF/AM;
c.2) do Presente Processo à Promotoria de Justiça Especializada na
Defesa do Meio Ambiente e Patrimônio Histórico – PRODEMPAH, para
as providências de sua alçada;
d) Envie-se os autos à DCA para que proceda à notificação do Autuado
para dar ciência, iniciando-se o prazo de 20 (vinte) dias para
apresentação de recurso ao COMDEMA, e/ou de 05 (cinco) dias para o
pagamento da multa, conforme dispõe o art. 151, inciso V, da Lei
nº 605/2001. Caso não comprovado o recolhimento da multa, após as
devidas tratativas administrativas, os autos serão encaminhados à
Procuradoria Geral do Município – PGM para inscrição do débito na
dívida ativa e promoção da cobrança executiva;

1. “b) Determino o encaminhamento dos autos ao Conselho
Municipal de Desenvolvimento e Meio Ambiente – COMDEMA, para
apreciação das conclusões do PARECER/SEMMAS/ASJUR/Nº
04/2019”
2. “c) Determino que a Procuradoria Geral do Município seja
oficiada,
com cópia desta Decisão e do Parecer Jurídico
correspondente, solicitando-se a suspensão do processo judicial
de cobrança da dívida ativa correspondente ao caso, até a
manifestação do COMDEMA”
LEIA-SE:
1. “b) Determino o sobrestamento dos autos administrativos em
face ao ajuizamento de cobrança de dívida ativa”
2. “c) Determino o envio de cópia de PARECER/SEMMAS/ASJUR/Nº
04/2019 e da Decisão a Procuradoria Geral do Município – PGM para
fins de ciência do teor e providências quanto a cobrança judicial;
3. “d) Determino ao DCA desta SEMMAS para que notifique a
representante do de cujus do inteiro teor da decisão administrativa
dos autos em epígrafe”
PUBLIQUE-SE, NOTIFIQUE-SE E CUMPRA-SE
Manaus, 22 de Junho de 2019

PUBLIQUE-SE, NOTIFIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Manaus, 22 de julho de 2019

DECISÃO/SEMMAS N° 200/2019
Processo: 2012.4933.6208.00176
Interessado: Hermogenes Silva Souza Junior
Assunto: Auto de Infração nº 04510/2012 e Auto de Apreensão e
Depósito nº 000156/2012
a) Adoto os termos e fundamentos jurídicos do PARECER/SEMMAS/
ASJUR/Nº 228/2019, o qual passa fazer parte integrante desta Decisão,
independente de transcrição;
b) Determino o cancelamento do Auto de Infração nº 04510/2012, em
virtude de erro de identificação do infrator, sendo tal vício insanável; :
c) Determino o encaminhamento dos autos à DCA para que se cientifique
o autuado da presente Decisão através de Edital de Notificação;
d) Determino que a Procuradoria Geral do Município, seja oficiada,
com cópia desta Decisão e do Parecer Jurídico correspondente, para
que tome ciência acerca da impossibilidade da inscrição em dívida ativa
do autuado.
PUBLIQUE-SE, NOTIFIQUE-SE E CUMPRA-SE.

ITA LUCAS LTDA torna público que recebeu da SEMMAS a LMO
nº 247/2015-2 sob o processo nº 2018.15848.15875.0.001374, que
autoriza a Atividade COMERCIALIZAÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E
SERVIÇO, com a finalidade COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEIS
PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES – COMPOSTO POR 07 (SETE)
TANQUES ECOLÓGICOS E COM CAPACIDADE INDIVIDUAL DE 30m³
(SENDO 5 BIPARTIDOS EM 15/15m³ E DOIS PLENOS) TOTALIZANDO
210m³ E SERVIÇOS DE TROCA DE ÓLEO. Com validade de 12 meses,
sito na AV. COSME FERREIRA, Nº 357 – ALEIXO, Manaus – Amazonas.

PHOENIX TOWER PARTICIPAÇÕES S/A torna público que recebeu da
SEMMAS a Licença Municipal de Operação Nº 037/2019 Sob o
processo nº 2018.15848.15875.0.000399, que autoriza a atividade
SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO, com a finalidade Torre de
Telefonia da PHOENIX TOWER – Estação Rádio Base – T4U-MNS-022
“Antenas da Empresa Telefônica Brasil S.A”, com validade de 36 meses,
sito RUA CATIGUA (Antiga Rua 204), n°43,4ª Etapa, núcleo 16 – Cidade
Nova – Manaus /AM.

Manaus, 22 de julho de 2019
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INSTITUTO MUNICIPAL DE
PLANEJAMENTO URBANO

MANAUS PREVIDÊNCIA

PORTARIA N.º 072/2019-PRES/IMPLURB

PORTARIA N.º 253/2019-GP/MANAUS PREVIDÊNCIA

O DIRETOR-PRESIDENTE DO INSTITUTO MUNICIPAL
DE PLANEJAMENTO URBANO, 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 o que dispõe o artigo 10º, da Lei
Municipal n. 2.386 de 02 de janeiro de 2019,
CONSIDERANDO ainda o que dispõe o art. 15, incisos I e
II e art. 16, do Decreto Municipal n.º 4.294, de 31 de janeiro de 2019.
RESOLVE:
Art. 1º CONCEDER Destaque de Crédito Orçamentário em
favor da Unidade Gestora 140103-RECURSOS SUPERVISIONADOS
PELA SEMAD, no valor total de R$35.500,00 (trinta e cinco mil e
quinhentos reais), conforme Anexo Único desta Portaria.
Art. 2º A Descentralização de que trata esta portaria tem
como objeto a execução de despesas com Telefonia fixa, móvel e
MDM deste IMPLURB para o 4º Trimestre de 2019 , conforme Ofício nº
0302/2019-SEMAD, de 18.01.2019 e que deverá ser realizada pela
Unidade Gestora Executora 140103-RECURSOS SUPERVISIONADOS
PELA
SEMAD,
conforme
Processo
Administrativo
nº
2019.00796.00824.0.00008.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação, operando seus efeitos a partir de 1º de agosto de 2019.
Anexo Único da Portaria nº 072/2019-PRES/IMPLURB
Nº
01

F
15

SF
122

P
A
0011
2011
Total:

ND
339039

FR
0210

R$
35.500,00
35.500,00

Nº. Sequência Ordinal da Programação de Trabalho Descentralizada
Códigos:

CONCEDE aposentadoria a servidor, na
forma que especifica.
A DIRETORA-PRESIDENTE E A DIRETORA DE
PREVIDÊNCIA DA MANAUS PREVIDÊNCIA, no uso das atribuições
que lhes são conferidas pelo inciso VI do artigo 18, da Lei nº 2.419, de
29 de março de 2019,
CONSIDERANDO o disposto no inciso II, do artigo 128, da
Lei Orgânica do Município de Manaus,
CONSIDERANDO o teor do Despacho de Concessão de
Benefício nº 280/2019, subscrito pelo Analista Previdenciário da Manaus
Previdência, que recomenda o deferimento do pedido de concessão de
aposentadoria por tempo de contribuição,
CONSIDERANDO o Parecer Técnico nº 371/2019AUDIN/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 formalizado sob o nº 2019/15848/15875/00027, em 03.04.2019,
resolve,
APOSENTAR, nos termos do artigo 6º, da Emenda
Constitucional nº 41/2003, c/c o artigo 51 da Lei Municipal nº 870, de
21.07.2005, o servidor MANOEL ROCHA DA COSTA, no cargo de
Marceneiro A-III-II, matrícula 080187-9 A, do quadro de pessoal da
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade –
SEMMAS, com os proventos mensais de R$ 2.878,54 (dois mil,
oitocentos e setenta e oito reais e cinquenta e quatro centavos)
discriminados na forma abaixo:
Composição da Remuneração

Valor

Vencimento

Fundamentação Legal
Lei nº 1.772, de 30.09.2013, c/c a Lei nº 2.438, de
28.05.2019.
Lei nº 175, de 10.03.95, e regulamentado pelo Art.
Salário Produtividade
9º, do Decreto nº 3.077, de 31.10.95.
Adicional por Tempo de Serviço
Art. 203, parágrafo único, da Lei nº 1.118/71.
Valor dos Proventos

R$ 464,28
R$ 2.321,40
R$ 92,86
R$ 2.878,54

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

F: Função

Manaus, 19 de agosto de 2019.

SF: Subfunção
P: Programa
A: Ação
ND: Natureza de Despesa
FR: Fonte de Recurso
CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Manaus, 19 de agosto de 2019.

PORTARIA N.º 254/2019-GP/MANAUS PREVIDÊNCIA
CONCEDE aposentadoria a servidor, na
forma que especifica.
A DIRETORA-PRESIDENTE E A DIRETORA DE
PREVIDÊNCIA DA MANAUS PREVIDÊNCIA, no uso das atribuições
que lhes são conferidas pelo inciso VI do artigo 18, da Lei nº 2.419, de
29 de março de 2019,
CONSIDERANDO o disposto no inciso II, do artigo 128, da
Lei Orgânica do Município de Manaus,
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CONSIDERANDO o teor do Despacho de Concessão de
Benefício nº 282/2019, subscrito pelo Analista Previdenciário da Manaus
Previdência, que recomenda o deferimento do pedido de concessão de
aposentadoria por tempo de contribuição,
CONSIDERANDO o Parecer Técnico nº 372/2019AUDIN/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 formalizado sob o nº 2019/4114/4147/00012, em 02.01.2019,
resolve,
APOSENTAR, nos termos do artigo 6º, da Emenda
Constitucional nº 41/2003, c/c o artigo 51, da Lei Municipal nº 870, de
21.07.2005, o servidor JOÃO KENNEDY PEREIRA CAMPOS, no cargo
de Professor Nível Superior 20H 4-B, matrícula 060477-1 B, do quadro
de pessoal da Secretaria Municipal de Educação – SEMED, com os
proventos mensais de R$ 3.466,01 (três mil, quatrocentos e sessenta e
seis reais e um centavo) discriminados na forma abaixo:
Composição da
Remuneração
Vencimento 20H

Fundamentação Legal

Valor

Art. 1º, inciso I, da Lei n° 1.879, de 04.06.2014, c/c
a Lei n° 2.458, de 13.06.2019.
Total dos Proventos

R$ 3.466,01

I – CONCEDER pensão por morte, a contar de 27.08.2018,
nos termos dos artigos 8º, inciso I, § 1º, 27, inciso II, alínea “a”, 41, inciso
II, 42, inciso IV, e 47, § 2º, inciso II, todos da Lei Municipal nº 870, de
21.07.2005, a JEFERSON WILHAMES DOS SANTOS SILVA, na
condição de filho maior inválido da ex-servidora IZONETE DOS
SANTOS SILVA, falecida em 22.07.2018, ex-ocupante dos cargos de
AS-Auxiliar de Saúde Bucal C-07 e AS-Auxiliar de Saúde Bucal C-03,
matrículas 083815-2 B e 083815-2 C, respectivamente, do quadro de
pessoal da Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA, devendo ser
extinto o benefício pela cessação da invalidez.
II – APLICAR ao valor da pensão o rateio na proporção de
50% (cinquenta por cento) sobre o valor da totalidade da remuneração
percebida pela servidora no cargo efetivo na data anterior à do óbito, que
corresponde às parcelas abaixo:
Composição da Remuneração de Contribuição e Fundamentação Legal
Art. 3º, inciso IX, da Lei nº 1.222, de
Subsídio
26.03.2008, c/c a Lei nº 2.270,
(Matrícula 083815-2B)
12.12.2017.
Art. 3º, inciso IX, da Lei nº 1.222, de
Subsídio
26.03.2008, c/c a Lei nº 2.270,
(Matrícula 083815-2C)
12.12.2017.
Total dos Proventos

Valor
R$ 2.560,74
R$ 2.275,18
R$ 4.835,92

III – DETERMINAR que cada cota da pensão corresponda
à importância de R$ 2.417,96 (dois mil, quatrocentos e dezessete reais e
noventa e seis centavos).

R$ 3.466,01

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

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

Manaus, 19 de agosto de 2019.
Manaus, 19 de agosto de 2019.

PORTARIA N.º 255/2019-GP/MANAUS PREVIDÊNCIA
CONCEDE pensão por morte, na forma que
especifica.
A DIRETORA-PRESIDENTE E A DIRETORA DE
PREVIDÊNCIA DA MANAUS PREVIDÊNCIA, no uso das atribuições
que lhes são conferidas pelo inciso VI do artigo 18, da Lei nº 2.419, de
29 de março de 2019,
CONSIDERANDO o disposto no inciso II, do artigo 128, da
Lei Orgânica do Município de Manaus,
CONSIDERANDO o Laudo da Junta Médico-Pericial do
Município, emitido em 30.07.2019,
CONSIDERANDO a Portaria nº 137/2018-GP/MANAUS PREVIDÊNCIA,
publicada no DOM de 12.09.2018, Edição nº 4439, que concedeu o
benefício de pensão por morte a Ely Batista da Silva, na condição de
cônjuge da ex-servidora abaixo identificada,
CONSIDERANDO o Despacho de Concessão de Benefício
nº 284/2019, subscrito pelo Analista Previdenciário da Manaus
Previdência, que recomenda o deferimento do pedido de pensão por
morte,
CONSIDERANDO o Parecer Técnico nº 370/2019AUDIN/MANAUS PREVIDÊNCIA, que conclui que o processo está
dentro das normas de legalidade dos atos de concessão da pensão por
morte, e,

PORTARIA N.º 256/2019 – GP/MANAUS PREVIDÊNCIA
A DIRETORA-PRESIDENTE DA MANAUS PREVIDÊNCIA,
na competência que lhe confere o inciso II, do artigo 128 da Lei Orgânica
do Município de Manaus e das atribuições conferidas pelo inciso VII, do
artigo 18 da Lei n.º 2.419, de 29 de março de 2019 e o disposto no artigo
40, inciso II do Decreto nº 4.364, de 01 de abril de 2019,
CONSIDERANDO o que consta nos autos do documento
nº 2019.17848.17891.9.011130 (Siged),
RESOLVE:
DESIGNAR a servidora IANY SANTOS DA SILVA,
matrícula nº 000.205-4B, ocupante do cargo de Assessor Técnico I, para
responder cumulativamente pelas atribuições do cargo em provimento
em comissão de Chefe de Setor de Manutenção e Material, integrante da
estrutura organizacional da Manaus Previdência, no período de
11.09.2019 a 30.09.2019, sem direito à percepção de remuneração
inerente ao exercício do cargo, em substituição ao titular LUCAS DE
SOUZA BATALHA, afastado em virtude de férias regulamentares.
GABINETE DA DIRETOR (A)-PRESIDENTE
MANAUS PREVIDÊNCIA, em Manaus, 20 de agosto de 2019.

CONSIDERANDO os demais documentos que instruem os
autos do processo formalizado sob o nº 2018/17848/17894/00501, em
27.08.2018, resolve,
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DA

Manaus, quarta-feira, 21 de agosto de 2019
EXTRATO
1. ESPÉCIE E DATA: Contrato de Prestação de Serviços nº 004/2019, a
contar de 01/08/2019;
2. CONTRATANTES: MANAUS PREVIDÊNCIA – MANAUSPREV, pessoa
jurídica de direito público, inscrita no CNPJ/MF n.º 07.637.990/0001-12,
sediada na Av. Constantino Nery, 2480, Bairro Chapada, CEP 69.050-001,
nesta cidade e UATUMÃ TURISMO E EVENTOS EIRELI, estabelecida na
Av. Djalma Batista, nº 1.719, 2º andar, sala 209/210A, Condomínio Atlantic
Tower, Torre Business, bairro Chapada, CEP 69.050-010, nesta cidade,
inscrita no CNPJ/MF sob o n. 14.181.341/0001-15;
3. OBJETO: O presente Contrato visa a prestação de serviços de
agenciamento de viagens e fornecimento de passagens aéreas em
âmbito nacional para atender às necessidades da Manaus Previdência;
4. VALOR TOTAL: O valor total estimado importa a quantia de R$
114.544,00 (cento e catorze mil quinhentos e quarenta e quatro reais);
5. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente
contrato foram empenhadas por intermédio da Nota de Empenho N.°
2019NE00319, de 15/07/2019, no valor de R$ 57.271,98 (cinquenta e
sete mil duzentos e setenta e um reais e noventa e oito centavos),
ficando o saldo remanescente a ser empenhado conforme Cronograma
de Desembolso e liberação de cotas orçamentárias, à conta da rubrica
orçamentária: 63201 – Manaus Previdência; 09.122.0076.2069.0000 –
Capacitação de Servidores e Representação Institucional; 02620002 –
Taxa de Administração – PFIN; 33.90.33.01 – Passagens Nacionais;
6. VIGÊNCIA: O presente contrato terá vigência de 12 (doze) meses, a
contar de 01/08/2019, sendo a publicação do Extrato no Diário Oficial de
Manaus condição indispensável para sua eficácia.

Art. 2º ESTABELECER, que os membros desta Comissão
atuarão sempre em conjunto de no mínimo de 03 servidores,
competindo-lhes:
I. receber e analisar a prestação dos serviços em
conformidade com o previsto no instrumento convocatório das licitações,
nos contratos, convênios ou instrumentos equivalentes;
II. requisitar e indicar servidor habilitado com o conhecimento
técnico em área específica, para análise e parecer, sempre que for
necessário;
III. acompanhar, fiscalizar e atestar os serviços prestados;
IV. indicar eventuais glosas das faturas e notas fiscais;
V. expedir Termo de Recebimento e Aceitação ou Notificação,
em caso de rejeição do serviço;
VI. receber os recursos dirigidos à autoridade superior,
interpostos contra seus atos e tomar as providências pertinentes;
VII. rever seus atos, de ofício ou mediante provocação;
VIII. remeter a autoridade superior o recurso, devidamente
instruído e informado;
IX. estabelecer que a prestação de serviços seja considerada
relevante, não remunerada.
Art. 3º Fica revogada a Portaria nº 0057/2018-FDT, de 18
de outubro de 2018.
Art. 4º Esta portaria entra em vigor na data de sua
publicação, operando seus efeitos a partir de 01 de agosto de 2019,
convalidando todos os atos relativos ao objeto desta Portaria praticados
a partir dessa data, revogando-se as disposições e nomeações
anteriores.

Manaus-AM, 24 de julho de 2019.

CERTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Manaus, 15 de agosto de 2019.

FUNDAÇÃO DE APOIO AO
IDOSO “DOUTOR THOMAS”
PORTARIA N°. 0038/2019-GP/FDT

PORTARIA N°. 0040/2019-DPO/FDT

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

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

CONSIDERANDO que cabe a FDT, nos termos do
disposto nos artigos 58, inciso III, 67 e 73, e seus respectivos
parágrafos, da Lei nº. 8.666/93, acompanhar e fiscalizar a execução dos
Contratos celebrados e prestação de serviços, através de um
representante da Administração,

CONSIDERANDO o disposto no art. 73 e seus respectivos
parágrafos da Lei nº. 8.666/93;

RESOLVE:
Art. 1º INSTITUIR a Comissão de Acompanhamento e
Fiscalização de prestação de serviços no âmbito desta Fundação de Apoio
ao Idoso “Dr. Thomas”, composta pelos servidores abaixo relacionados:
Nº
01
02
03
04
05
06

NOME
Charmênia Pereira Sahdo
Maria Alice Castro Albuquerque
Eurico Polax Carvalho Verissimo
Barbara Dinah dos Santos Monteiro
Maria Auxiliadora Castro de Aquino
Douglas da Silva Fabrício

MATRÍCULA
111.833-1F
116.600-0C
102.957-6H
096.433-6I
081.914-0B
116.453-8 D

CONSIDERANDO o disposto no Decreto nº. 3.728, de
29/06/2017, publicado no DOM Edição 4155, de mesma data, que institui
no âmbito das autarquias, fundações e órgãos integrantes do Poder
Executivo Municipal, o Sistema de Recebimento de Materiais o Sistema
de Estoque de Material, disponibilizado na web, por meio do endereço
eletrônico http://sistemaspmm.manaus.am.gov.br, que passa a ser de
utilização obrigatória, pelos órgãos da Administração Pública Municipal,
servindo como base para as futuras aquisições,
RESOLVE:
I. DESIGNAR os servidores, abaixo relacionados, para
comporem a Comissão de Recebimento de Materiais e
Equipamentos, que passa a vigorar com os seguintes membros:
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MEMBROS DO RECEBIMENTO PROVISÓRIO:
NOME
Maria Auxiliadora Castro de Aquino
Francimara Aguiar Costa
Maria Verônica Figueiredo De Souza Silva

MATRÍCULA
081.914-0B
130063- 6A
086.786-1 C

FUNÇÃO
Membro
Membro
Membro

MEMBROS DO RECEBIMENTO DEFINITIVO:
NOME
Max William de Castro Conceicao
Maria Auxiliadora Castro de Aquino
Cláudia Passos Assumpcao de Albuquerque
Maria Verônica Figueiredo De Souza Silva
Douglas da Silva Fabrício
Irilene Meires Ferreira
Ângela Patrícia Bernardes Pimentel

MATRÍCULA
124.903-7 A
081.914-0B
114.398-0 E
086.786-1 C
116.453-8 D
131.731-8A
080.254-9 A

FUNÇÃO
Gestor/Membro
Gestor/Membro
Membro/Técnico
Membro/Técnico
Membro/Técnico
Membro
Membro

Publicações Diversas
AMATUR AMAZÔNIA TURISMO LTDA., torna público que recebeu do
IPAAM, a Licença de Operação nº 560/13-02, que autoriza a guarda de
transporte rodoviário, serviços de troca de óleo, bem como o
funcionamento de um posto de abastecimento de combustível (diesel) da
frota da empresa, localizada na rua Padre Monteiro de Noronha, nº420,
Bloco 02, Flores, no Município de Manaus- AM, para Comércio e
Serviços, com validade de 01 ano.

II. ESTABELECER que, no caso de recebimento de serviços
específicos, a FDT poderá emitir Portaria com a indicação de outros
técnicos;
III. DETERMINAR que na situação de impedimento do
Membro Provisório, um dos membros definitivos assumirá as funções do
mesmo;
IV. ESTABELECER que a prestação de serviços seja
considerada relevante, não remunerada;

TUBOKRAFT DA AMAZÔNIA INDÚSTRIA DE TUBOS LTDA, torna
público que recebeu do IPAAM, a Licença de Operação nº. 176/19, que
autoriza a fabricação de pastas de celulósicas de papel, papelão, cartolina,
papel-cartão e papelão, ondulado não especificado anteriormente,
localizado na Av. do Turismo, nº. 14.694, Galpão 01, Tarumã, Manaus-AM,
para Industria Editorial e Gráfica, com validade de 01 ano.

V. Fica revogada a Portaria nº. 0056/2018-DPO/FDT, de 18
de outubro de 2018;
VI. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
CERTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Manaus, 15 de agosto de 2019.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA FUNDAÇÃO
DE APOIO AO IDOSO “DR. THOMAS”
CONVOCAÇÃO
A COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA FUNDAÇÃO DE
APOIO AO IDOSO “DR. THOMAS” – CL/FDT/PM, CONVOCA os
responsáveis legais das empresas CEREALISTA OLIVEIRA LTDA-ME,
IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA RAMAN LTDA – EPP e L R J
AGUIAR EIRELI-EPP, licitantes remanescentes do certame licitatório na
modalidade Pregão Presencial nº 09/2019 – CL/FDT/PM – Aquisição de
CESTAS BÁSICAS para atender às necessidades da Fundação de
Apoio ao Idoso “Dr. Thomas”, a fim de que compareçam na sala de
reuniões da Comissão de Licitação, situada a Rua Dr. Thomas n° 798,
N. Sra. das Graças, às 09h do dia 23/08/2019, para Reabertura do
certame licitatório.
A inobservância desta convocação importará na aplicação
das penalidades previstas no Edital.
Manaus, 21 de agosto de 2019.
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