Manaus, segunda-feira, 6 de maio de 2019.

Ano XX, Edição 4590 - R$ 1,00

Poder Executivo
DECRETO Nº 4.402, DE 06 DE MAIO DE 2019
DECLARA de utilidade pública, para fins
de desapropriação, o imóvel que menciona
e dá outras providências.
O PREFEITO DE MANAUS, no uso das atribuições que
lhe conferem os artigos 80, inc. XII e 128, inc. I, da Lei Orgânica do
Município de Manaus e tendo em vista as disposições do DecretoLei nº 3.365, de 21 de junho de 1941,
CONSIDERANDO a obrigação do Poder Público de
proporcionar à população condições dignas de moradia, lazer,
educação, saúde e demais serviços públicos;
CONSIDERANDO que a faixa de terra a ser utilizada
está encravada em área tecnicamente estratégica para a utilidade do
qual se destina;
CONSIDERANDO a necessidade de proporcionar
espaços indispensáveis ao desenvolvimento das atividades previstas
no Projeto de Recuperação Ambiental, Requalificação Social e
Urbanística no Igarapé do Mindu, de interesse da UEP/SEMINF;
CONSIDERANDO a imprescindibilidade da priorização
dos processos de desapropriação ou indenização de áreas
consideradas de utilidade pública necessárias para a execução de
obras nas áreas destinadas à implantação do Projeto;
CONSIDERANDO que a afetação pública do bem de
que trata este Decreto é fundamental para a adequada
funcionalidade do citado Projeto;
CONSIDERANDO a Informação nº 0190/2017 –
DEGTA/SEMMAS em que verificou que o imóvel em questão está
parcialmente inserto em Área de Preservação Permanente – APP;
CONSIDERANDO, finalmente a manifestação favorável da
Procuradoria Geral do Município – PGM, por meio do Parecer
nº 106/2019 – PPI/PGM, ratificado pelo Despacho subscrito pela
Subprocuradora Geral do Município e os demais elementos informativos
constantes dos autos do Processo nº 2012/11217/11263/00295,

os marcos M-1890/M-1891, no azimute plano de 111º21’37’’ e na
distância de 11,34 m (onze metros e trinta e quatro centímetros) ao Sul:
com a casa nº 10, por uma linha entre os marcos M-1889/M-1888, no
azimute plano de 309º44’05’’ e na distância de 11,40 m (onze metros e
quarenta centímetros) à Leste: com a Rua Ibiapina (antiga Rua Canário)
para onde faz frente, por duas linhas entre os marcos M-1891/M-1892/
M-1889, nos azimutes planos 211º29’32’’/214º14’57’’ e nas distâncias
de 1,30 m (um metro e trinta centímetro) e 6,25 m (seis metros e vinte e
cinco centímetros) e a Oeste: com a Rua Sabiá, por uma linha entre os
marcos M-1888/M-1890, no azimute plano de 37º41’02’’ e na distância
de 3,94 m (três metros e noventa e quatro centímetros).
Art. 2º O imóvel desapropriado se destina à utilização
da área, pelo Município de Manaus, para a execução de obra de
intervenção viária do Projeto de Recuperação Ambiental,
Requalificação Social e Urbanística no Igarapé do Mindu.
Art. 3º Para efeito de imissão provisória na posse, na
forma autorizada pelo art. 15 do Decreto-Lei nº 3.365, de 21-061941, esta desapropriação é considerada de urgência.
Art. 4º O expropriado deve apresentar na Procuradoria
Geral do Município de Manaus, no prazo de 10 (dez) dias, contados da
publicação deste Decreto, cópias da carteira de identidade, CPF,
comprovante de residência, certidão de casamento ou declaração de
união estável, certidão negativa de ação cível da justiça estadual e da
justiça federal, certidão de quitação de tributos municipais e, em se
tratando de pessoa jurídica, CNPJ, contrato social com suas alterações,
certidão negativa de tributos federais, estaduais e municipais, certidão
negativa do INSS e certidão de regularidade junto ao FGTS.
Parágrafo único. No mesmo prazo do caput, o
expropriado deve providenciar a documentação comprobatória da
propriedade ou posse do imóvel ora desapropriado e da desoneração de
gravames incidentes sobre ele, tais como a cópia atualizada de inteiro
teor da matrícula do imóvel, certidão negativa de ônus e certidão
negativa de gravames por ações reais ou pessoais reipersecutórias.
Art. 5º As despesas decorrentes deste Decreto correrão
por conta da Secretaria Municipal de Infraestrutura – SEMINF.
Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação.

DECRETA:
Art. 1º É declarado de utilidade pública, para fins de
desapropriação, o imóvel localizado nesta cidade na Rua Ibiapina, nº
08, (antiga Rua Canário), Comunidade Amazonino Mendes, Bairro
Novo Aleixo, com área total de 64,48 m² (sessenta e quatro metros
quadrados e quarenta e oito decímetros quadrados) e perímetro de
34,24 m (trinta e quatro metros e vinte e quatro centímetros) lineares,
devidamente registrado sob a matrícula nº 49.631 no Cartório do 4º
Ofício de Registro de Imóveis e Protesto de Letras, de posse de MARIA
DAS GRAÇAS SOUZA OLIVEIRA, com os seguintes limites e
confrontações: ao Norte: com a Travessa Canário, por uma linha entre
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DECRETO Nº 4.403, DE 06 DE MAIO DE 2019
APROVA a modificação do Projeto do
Loteamento denominado "CONJUNTO VIVER
MELHOR I (ANTIGO CIDADÃO X)" na
forma que específica e estabelece outras
providências.
O PREFEITO DE MANAUS, no uso da competência que
lhe confere o art. 128, inc. I, da Lei Orgânica do Município de Manaus,
CONSIDERANDO a Lei Complementar nº 004 de 16 de
Janeiro de 2014, em concordância com a Lei Complementar nº 004 de 16 de
Janeiro de 2014, alterada pela Lei Complementar nº 015, de 17 de Janeiro de
2019 e com a Lei Federal nº 6.766 de 19 de Dezembro de 1979;
CONSIDERANDO a Informação Técnica nº 00321/2019 da
Gerencia de Parcelamento do Solo – GPS, do Instituto Municipal de
Planejamento Urbano - IMPLURB, que considera o processo apto para
aprovação;
CONSIDERANDO o disposto no Despacho da Diretoria de
Operações – DIOP, do Instituto Municipal de Planejamento Urbano IMPLURB;
CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo
nº 2007/3987/3992/02872,
DECRETA:
Art. 1º Fica aprovada a modificação do Projeto do Loteamento
denominado "CONJUNTO VIVER MELHOR I (ANTIGO CIDADÃO X)",
possuindo a respectiva matrícula da gleba sob nº 3.715, expedida mediante o
Cartório do 5º Ofício do Registro de Imóveis, com área total 410.124,53 m²,
situado em Área de Especial Interesse Social – AEIS Conjunto Habitacional
Cidadão X, na Estrada do Tarumã, inserida na Gleba Florestal (Projeto
Cidadão), com os seguintes limites e confrontações: NORTE: inicia-se a
descrição deste perímetro no ponto P-5, de coordenadas E: 395.243,4947 m e
N: 4.666.850, 5284 m; deste segue deste, segue confrontando com JOSÉ
JORGE DA SILVA, por 1 (um) segmento de reta, com azimute 90°42' 32'' e
distância de 354,64 m até o M-7, de coordenadas E: 395.598,1076 m e N:
4.666.846,1413 m; deste, segue confrontando com TERRAS DO PROMENOR DOM BOSCO - ISMA, por 2 (dois) segmentos de reta, segmento 1,
com azimute 171°39' 27'' e distância de 157,91 m até o M-8, de coordenadas
E: 395.621,0184 m e N: 4.666.689,9062 m; segmento 2, com azimute
81°39'47'' e distância de 357,75 m até o M-9, de coordenadas E: 395.974,9864
m e N: 4.666.741,7781 m; LESTE: partindo do M-9; deste, segue confrontando
com TERRAS DO PRO-MENOR DOM BOSCO - ISMA, por 1 (um) segmento
de reta, com azimute 153°37'28'' e distância de 569,26 m até o M-10, de
coordenadas E: 396.227,8842 m e N: 4.666.231,7731 m; SUL: partindo do M10; deste, segue confrontando neste trecho com IGARAPÉ DO TARUMÃ, por
37 (trinta e sete) segmentos de reta, segmento 1, com azimute 267°31'07'' e
distância de 16,35 m até o M-10A, de coordenadas E: 396.211,5518 m e N:
4.666.231,0653 m; segmento 2, com azimute 221°03'10'' e distância de 27,15
m até o P-1, de coordenadas E: 396.193,7219 m e N: 4.666.210,5924 m;
segmento 3, com azimute 262°51'10'' e distância de 41,41 m até o M-11, de
coordenadas E: 396.152,6316 m e N: 4.666.205,4399 m; segmento 4, com
azimute 317°341'56'' e distância de 52,51 m até o M-12, de coordenadas E:
396.117,2117 m e N: 4.666.244,2053 m; segmento 5, com azimute 298°57'58''
e distância de 38,97 m até o M-13, de coordenadas E: 396.083,1178 m e N:
4.666.263,0774 m; segmento 6, com azimute 272°07'16'' e distância de 177,51
m até o M-14, de coordenadas E: 395.905,7314 m e N: 4.666.269,6474 m;
segmento 7, com azimute 245°14'32'' e distância de 67,16 m até o M-15, de
coordenadas E: 395.844,7450 m e N: 4.666.241,5221 m; segmento 8, com
azimute 286°32'44'' e distância de 86,98 m até o M-16, de coordenadas E:
395.761,3641 m e N: 4.666.266,2926 m; segmento 9, com azimute 240°09'34''
e distância de 32,50 m até o M-17, de coordenadas E: 395.733,1716 m e N:
4.666.250,1201 m; segmento 10, com azimute 302°14'55'' e distância de 24,87
m até o M-18, de coordenadas E: 395.712,1376 m e N: 4.666.263,3908 m;
segmento 11, com azimute 283°01'24'' e distância de 18,31 m até o M-19, de
coordenadas E: 395.694,2997 m e N: 4.666.267,5167 m; segmento 12, com
azimute 241°58'33'' e distância de 23,32 m até o M-20, de coordenadas E:
395.673,7144 m e N: 4.666.256,5601 m; segmento 13, com azimute
296°34'33'' e distância de 23,53 m até o M-21, de coordenadas E:
395.652,6666 m e N: 4.666.267,0889 m; segmento 14, com azimute
283°08'38'' e distância de 48,37 m até o M-22, de coordenadas E:
395.605,5607 m e N: 4.666.278,0888 m; segmento 15, com azimute

260°43'14'' e distância de 31,06 m até o M-23, de coordenadas E:
395.574,9083 m e N: 4.666.273,0805 m; segmento 16, com azimute
293°46'30'' e distância de 37,49 m até o M-24, de coordenadas E:
395.540,6030 m e N: 4.666.288,1930 m; segmento 17, com azimute
305°58'06'' e distância de 45,18 m até o M-25, de coordenadas E:
395.504,0380 m e N: 4.666.314,7282 m; segmento 18, com azimute
276°52'17'' e distância de 23,04 m até o M-26, de coordenadas E:
395.481,1599 m e N: 4.666.317,4852 m; segmento 19, com azimute
294°28'13'' e distância de 22,10 m até o M-27, de coordenadas E:
395.461,0446 m e N: 4.666.326,6397 m; segmento 20, com azimute 279° 30'
06'' e distância de 16,69 m até o M-28, de coordenadas E: 395.444,5789 m e
N: 4.666.329,3956 m; segmento 21, com azimute 262°04'19'' e distância de
23,10 m até o M-29, de coordenadas E: 395.421,6970 m e N: 4.666.326,2091
m; segmento 22, com azimute 247°08'22'' e distância de 21,69 m até o M-30,
de coordenadas E: 395.401,7063 m e N: 4.666.317,7809 m; segmento 23,
com azimute 243°46'47'' e distância de 19,77 m até o M-31, de coordenadas E:
395.383,9664 m e N: 4.666.309,0440 m; segmento 24, com azimute
228°15'34'' e distância de 26,22 m até o M-32, de coordenadas E:
395.364,3994 m e N: 4.666.291,5855 m; segmento 25, com azimute
199°39'10'' e distância de 16,74 m até o M-33, de coordenadas E:
395.358,7699 m e N: 4.666.275,8220 m; segmento 26, com azimute
234°46'32'' e distância de 9,74 m até o M-34, de coordenadas E: 395.350,8111
m e N: 4.666.270,2026 m; segmento 27, com azimute 331°08'07'' e distância
de 5,25 m até o M-35, de coordenadas E: 395.348,2769 m e N:
4.666.274,8000 m; segmento 28, com azimute 20°46'28'' e distância de 9,10 m
até o M-36, de coordenadas E: 395.351,5055 m e N: 4.666.283,3108 m;
segmento 29, com azimute 357°50'04'' e distância de 5,98 m até o M-37, de
coordenadas E: 395.351,2794 m e N: 4.666.289,2901 m; segmento 30, com
azimute 289°27'02'' e distância de 8,28 m até o M-38, de coordenadas E:
395.343,4679 m e N: 4.666.292,0487 m; segmento 31, com azimute
293°31'21'' e distância de 5,80 m até o M-39, de coordenadas E: 395.338,1536
m e N: 4.666.294,3619 m; segmento 32, com azimute 285°08'36'' e distância
de 8,81 m até o M-40, de coordenadas E: 395.329,6484 m e N:
4.666.296,6637 m; segmento 33, com azimute 249°16'26'' e distância de 7,14
m até o M-41, de coordenadas E: 395.322,9704 m e N: 4.666.294,1368 m;
segmento 34, com azimute 239°25'30'' e distância de 13,09 m até o M-42, de
coordenadas E: 395.311,6889 m e N: 4.666.287,4775 m; segmento 35, com
azimute 271°25'32'' e distância de 9,45 m até o M-43, de coordenadas E:
395.302,2562 m e N: 4.666.287,7125 m; segmento 36, com azimute
255°22'10'' e distância de 9,99 m até o M-44, de coordenadas E: 395.292,5888
m e N: 4.666.285,1888 m; segmento 37, com azimute 267°09'38'' e distância
de 9,16 m até o P-2, de coordenadas E: 395.283,4351 m e N: 4.666.284,7348
m; OESTE: Partindo do P-2; deste, segue confrontando neste trecho com
TERRAS DA GLEBA FLORESTAL, por 01 (um) segmento de reta, com
azimute 0°02'14'' e distância de 307,20 m até o P-3, de coordenadas E:
395.283,6340 m e N: 4.666.591,9394 m; deste segue confrontando com a
RUA HERNADES, por 2 (dois) segmentos de reta, Segmento 1, com azimute
32°17'07'' e distância de 12,35 m até o P-4, de coordenadas E: 395.290,2283
m e N: 4.666.602,3765 m; segmento 2, com azimute 349°20'05'' e distância de
252,51 m até o P-5, encerrando este perímetro.
Art. 2º Possui os seguintes índices de aproveitamento de
área urbanizada:
I – RESIDENCIAL, com área de 167.698,64 m²,
equivalente a 40,89% da área total da gleba;
II – USO COMERCIAL, com área de 13.226,80 m²,
equivalente a 3,23% da área total da gleba;
III – INSTITUCIONAL – EQUIPAMENTO COMUITÁRIO,
com área de 18.314,95 m², equivalente a 4,47% da área total da gleba;
IV – INSTITUCIONAL – EQUIPAMENTO URBANO, com
área de 38.604,21 m², equivalente a 9,41% da área total da gleba;
V – ÁREA VERDE, com área de 58.212,81 m², equivalente
a 14,19% da área total da gleba;
VI – SISTEMA VIÁRIO, com área de 85.348,50 m²,
equivalente a 20,81% da área total da gleba;
VII – ÁREA REMANESCENTE, com área de 28.718,63 m²,
equivalente a 7,00% da área total da gleba;
Art. 3º Fica constituído o plano de loteamento com 32
(trinta e duas) quadras residenciais, possuindo 1.287 Unidades
Habitacionais; 02 (duas) Áreas Verdes, 10 (dez) Equipamentos Urbanos,
07 (sete) Equipamento Comunitário, 26 (vinte e seis) Lotes Comerciais,
07 (sete) Áreas Remanescentes e sistema viário constituído por
01 (uma) Rua que se comporta como via coletora; 18 (dezoito) ruas que
se comportam como vias locais.
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Art. 4º A modificação comtempla a alteração da
implantação do loteamento, como a disposição de quadras e relocação
de áreas institucionais;
Art. 5º Fica o proprietário loteante obrigado a registrar
mediante o cartório competente, dentro do prazo de 180 (cento e oitenta)
dias e licenciá-lo em até 12 (doze) meses, sob pena de caducidade da
aprovação, atendendo ao disposto na Lei Federal de Parcelamento do
Solo, de acordo com o art. 19 da Lei Complementar nº 004, de 16 de
janeiro de 2014, a presente Aprovação do Plano de Loteamento.
Parágrafo Único. As áreas descritas nos incisos III, IV, V e
VI do Art. 2º, deverão ser registradas em matrículas autônomas,
indicando como proprietário o Município de Manaus.

Administrativa
Técnico Municipal

Operacional

Informática
Condução de Veículo
Açougue
Manutenção Predial
Manutenção Elétrica
Maqueiro

2
6
2
3
2
30

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Manaus, 06 de maio de 2019.

Art. 6º Revogam-se as disposições em contrário, em
especial o Decreto nº 9.637, de 20 de Julho de 2008.
Art. 7º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Manaus, 06 de maio de 2019.
DECRETO DE 06 DE MAIO DE 2019
O PREFEITO DE MANAUS, no uso da competência que
lhe confere o art. 128, inc. I, da Lei Orgânica do Município de Manaus,
CONSIDERANDO o Decreto nº 4.132, de 09 de agosto de
2018, que instituiu a Comissão Especial de Licitação com a finalidade
específica de processar e julgar licitação para outorga de permissão do
Serviço de Transporte Individual de Passageiros em veículos de aluguel,
denominado Mototáxi;
DECRETO Nº 4.404, DE 06 DE MAIO DE 2019

CONSIDERANDO o teor do Ofício nº 990/2019 – CML/PM,

EXTINGUE cargos vagos de provimento
efetivo no quadro de pessoal da Fundação
de Apoio ao Idoso Doutor Thomas (FDT), e
dá outras providências.
O PREFEITO DE MANAUS, no uso da competência que
lhe confere o art. 128, inc. I, da Lei Orgânica do Município de Manaus,
CONSIDERANDO a Lei nº 2.298, de 19 de março de 2018
que cria e extingue cargos de provimento efetivo no quadro de pessoal
da Fundação de Apoio ao Idoso Doutor Thomas (FDT), que altera a Lei
nº 1.520 de 13 de outubro de 2010;
CONSIDERANDO o disposto no art. 80, inc. VIII, da Lei
Orgânica do Município de Manaus;

RESOLVE:
I – CONSIDERAR DISPENSADA, a contar de 01-04-2019, a
senhora LAY TACIANA BARBOSA DA SILVA da função de Membro da
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO com finalidade específica de
processar e julgar licitação para outorga de permissão do Serviço de
Transporte Individual de Passageiros em veículos de aluguel, denominado
Mototáxi, integrante da estrutura organizacional da CASA CIVIL;
II – CONSIDERAR DESIGNADO, a contar de 01-04-2019,
o senhor MÁRIO GIL PESSOA PEREIRA para exercer a função
mencionada no inc. I deste Decreto, integrante da estrutura
organizacional da CASA CIVIL, objeto da Lei nº 2.389, de 04-01-2019,
com exercício na COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO.
Manaus, 06 de maio de 2019.

CONSIDERANDO o princípio da simetria, o qual postula
que haja uma relação simétrica entre as normas jurídicas da
Constituição Federal e as regras estabelecidas nas Constituições
estaduais, e mesmo Leis Orgânicas Municipais, determinado que o
sistema federativo, ainda que os Estados-Membros e os munícipios
tenham limites estabelecidos pela Constituição Federal;
CONSIDERANDO o intuito legítimo da Administração
Pública de reorganização em sua estrutura e racionalização visando a
eficiência dos serviços prestados;
CONSIDERANDO o teor do Ofício nº 0434/2019 –
PROJUR/GP/FDT e o que mais consta nos autos do Processo
nº 2019.18911.18923.0.002110 (Volume 1) SIGED,

DECRETO DE 06 DE MAIO DE 2019

DECRETA:

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

Art. 1º Ficam extintos os cargos abaixo descrito, criados
pela Lei nº 1.520, de 2010, e alterada pela Lei nº 2.298, de 2018, para
provimento efetivo no quadro de pessoal da Fundação de Apoio ao Idoso
“Doutor Thomas” - FDT:

CONSIDERANDO o teor do Ofício nº 1035/2019 –
CML/PM e o que mais consta nos autos do Processo
nº 2019/19309/19630/00863,

CARGO
Analista Municipal

ÁREA
Médica
Assistencial

ESPECIALIDADE
Psiquiatria
Cardiologia
Clínica Geral
Terapia Ocupacional

QUANTIDADE
DE CARGOS
1
1
2
2

RESOLVE:
I – CONSIDERAR EXONERADO, a contar de 02-05-2019,
nos termos do art. 103, inc. I, § 1º, inc. II, alínea “a”, da Lei nº 1.118, de 0109-1971 ― Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Manaus, o
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servidor JEFFERSON RODRIGUES DA SILVA E SILVA do cargo de
Assessor Técnico I, simbologia DAS-3, da COMISSÃO MUNICIPAL DE
LICITAÇÃO – CML, integrante da estrutura organizacional da CASA CIVIL;
II – CONSIDERAR NOMEADOS, a contar de 02-05-2019,
nos termos do art. 11, inc. II, da Lei nº 1.118, de 01-09-1971 ― Estatuto
dos Servidores Públicos do Município de Manaus, os senhores abaixo
relacionados, para exercerem cargos em comissão na COMISSÃO
MUNICIPAL DE LICITAÇÃO – CML, integrante da estrutura
organizacional da CASA CIVIL, objeto da Lei nº 2.389, de 04-01-2019:
NOME
ADRIANA SANTA LUZIA DE ANDRADE
JADSON PALHETA DA SILVEIRA

CARGO
Assessor Técnico I
Assessor Técnico II

SIMBOLOGIA
DAS-3
DAS-2

Manaus, 06 de maio de 2019.

CONSIDERANDO a manifestação da Diretora – Presidente da
MANAUS PREVIDÊNCIA com a correspondente planilha de impacto na folha
de pagamento, ratificada pela Secretaria Municipal de Finanças, Tecnologia
da Informação e Controle Interno – SEMEF, que opina pelo deferimento;
CONSIDERANDO o teor do Ofício nº 506/2019 –
GP/MANAUS PREVIDÊNCIA e o que consta nos autos do Processo
nº 2019.17848.17915.0.000737 (Volume 1) (SIGED), resolve
NOMEAR, nos termos do art. 11, inc. I da Lei nº 1.118, de
01-09-1971 – Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Manaus,
os candidatos identificados nos Anexos deste Decreto, aprovados no
Concurso Público da Manaus Previdência – Edital 01/2015, homologado
mediante Decreto de 10 de setembro de 2015, publicado na Edição
nº 3.729 do Diário Oficial do Município de Manaus, de 10-09-2015,
prorrogado por meio do Decreto de 26 de julho de 2017, publicado na
Edição nº 4.174 do Diário Oficial do Município, de 26-07-2017, para
exercerem em caráter efetivo os cargos especificados pertencentes à
estrutura organizacional da MANAUS PREVIDÊNCIA – MANAUSPREV,
objeto da Lei nº 2.419, de 29 de março de 2019.
Manaus, 06 de maio de 2019.

DECRETO DE 06 DE MAIO DE 2019
O PREFEITO DE MANAUS, no uso da competência que
lhe confere o art. 80, inc. XI, da Lei Orgânica do Município de Manaus,
ANEXO I

CONSIDERANDO o teor do Ofício nº 935/2019 – SEMASC
e o que consta nos autos do Processo nº 2019/19309/19630/00878,
RESOLVE:
I – CONSIDERAR EXONERADO, a contar de 03-05-2019,
nos termos do art. 103, inc. I, § 1º inc. II, alínea “a”, da Lei nº 1.118, de
01-09-1971 ― Estatuto dos Servidores Públicos do Município de
Manaus, o servidor CARLOS AUGUSTO PINHEIRO DE CASTRO do
cargo de Assessor I, simbologia CAD-3, integrante da estrutura
organizacional da SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER,
ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA – SEMASC;
II – NOMEAR, a contar de 06-05-2019, nos termos do
art. 11, inc. II, da Lei nº 1.118, de 01-09-1971 ― Estatuto dos Servidores
Públicos do Município de Manaus, o senhor JOSIAS MARTINS DE
OLIVEIRA para exercer o cargo mencionado no inc. I deste Decreto,
simbologia CAD-3, da estrutura organizacional da SECRETARIA
MUNICIPAL DA MULHER, ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA –
SEMASC, objeto da Lei nº 2.369, de 29 de novembro de 2018.

CANDIDATOS/LISTA GERAL
CARGO ESPECIALIDADE: ANALISTA PREVIDENCIÁRIO – ADMINISTRATIVA
NÚMERO
NOME
DOCUMENTO
PONTOS CLASS
0003286e ADRIANY C G DE OLIVEIRA
0000000013737318
300.12
7
0000228i CAMILA CALIXTO CORREA
0000000018976727
296.59
8
CARGO ESPECIALIDADE: ANALISTA PREVIDENCIÁRIO – PSICOLOGIA
NÚMERO
NOME
DOCUMENTO
PONTOS CLASS
0002150h ANNA KARINA LIMA DE OLIVEIRA
0000000017203325
282.42
3

NÚMERO
0006432e
0009573e
0005504j
0028255i
0015189a

CARGO ESPECIALIDADE: TÉCNICO PREVIDENCIÁRIO – ADMINISTRATIVA
NOME
DOCUMENTO
PONTOS CLASS
RODRIGO MONTEIRO ALVES
0000000023395044
245.67
41
AGNUS DA SILVA FERREIRA
0000000019838174
244.50
42
CYBELE MORAIS DA COSTA
0000000015057127
244.28
43
ZANANDREA LEITE BASTOS
0000000012419001
244.06
44
EWERTON LUIZ DE OLIVEIRA SANTAREM
0000000020389205
244.06
45

ANEXO II
CANDIDATO COM DEFICIÊNCIA
CARGO ESPECIALIDADE: TÉCNICO PREVIDENCIÁRIO – ADMINISTRATIVA
NÚMERO
NOME
DOCUMENTO PONTOS CLASS CL.DEF
0012222b CARLOS AUGUSTO SILVA BAIA 00000000874808 196.43
958
7

Manaus, 06 de maio de 2019.

DECRETO DE 06 DE MAIO DE 2019
O PREFEITO DE MANAUS, no uso da competência que
lhe confere o art. 80, inc. XI, da Lei Orgânica do Município de Manaus,
CONSIDERANDO o teor do Ofício nº 781/2019 –
PRE/MANAUSTRANS e o que consta nos autos do Processo
nº 2019/19309/19630/00880,
RESOLVE:
DECRETO DE 06 DE MAIO DE 2019
O PREFEITO DE MANAUS, no uso da competência que
lhe confere o art. 128, inc. I, da Lei Orgânica do Município de Manaus,
CONSIDERANDO o disposto no Memorando nº 008/2019
– DIRAFI/MANAUS PREVIDÊNCIA;

I – CONSIDERAR EXONERADO, a contar de 30-04-2019,
nos termos do art. 103, inc. I, § 1º, inc. II, alínea “a”, da Lei nº 1.118, de
01-09-1971 ― Estatuto dos Servidores Públicos do Município de
Manaus, o servidor CARLOS RENATO FARIAS WILKE do cargo de
Chefe de Divisão de Fiscalização Centro-Oeste, simbologia DAS-2,
integrante da estrutura organizacional do INSTITUTO MUNICIPAL DE
ENGENHARIA E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO – MANAUSTRANS;
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II – CONSIDERAR NOMEADO, a contar de 02-05-2019,
nos termos do art. 11, inc. II da Lei nº 1.118, de 01-09-1971 ― Estatuto
dos Servidores Públicos do Município de Manaus, o senhor CESAR
WAGNER LIMA DE OLIVEIRA para exercer o cargo mencionado no
inc. I deste Decreto, integrante da estrutura organizacional do
INSTITUTO MUNICIPAL DE ENGENHARIA E FISCALIZAÇÃO DO
TRÂNSITO – MANAUSTRANS, objeto da Lei Delegada nº 22, de
31-07-2013, alterada pela Lei nº 1.809, de 18-12-2013, combinada com
a Lei n° 1.975, de 29-04-2015.
Manaus, 06 de maio de 2019.

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 18.174/2019
DECLARA autorizado o afastamento de
dirigente e designa substituto.
O SUBSECRETÁRIO SUBCHEFE MUNICIPAL DE
ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE GOVERNO, no exercício da
competência que lhe confere o art. 128, inc. II, da Lei Orgânica do
Município de Manaus,

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 18.175/2019
TORNA SEM EFEITO Portaria
Delegação na forma que especifica.

por

O SUBSECRETÁRIO SUBCHEFE MUNICIPAL DE
ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE GOVERNO DA CASA CIVIL, no
exercício da competência que lhe confere o art. 128, inc. II, da Lei
Orgânica do Município de Manaus,
CONSIDERANDO a delegação de competência firmada
pelo Prefeito de Manaus no Decreto nº 3.085, republicado na Edição
3644 do DOM de 11-05-2015;
CONSIDERANDO o disposto no Decreto nº 3.852, de 26
de outubro de 2017;
CONSIDERANDO o teor do Ofício nº 0542/2019 –
DGP/SEMINF, subscrito pelo Secretário Municipal de Infraestrutura;
CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo
nº 2019.18911.18923.0.000694, resolve
TORNAR SEM EFEITO, a contar de 01-03-2019, a
Portaria por Delegação nº 16.589/2019, publicada na Edição 4529 do
DOM de 31-01-2019, que designou o servidor RENNYER CASTRO
GADELHA, matrícula nº 130.483-6 B, para responder, cumulativamente,
pelas atribuições do cargo de provimento em comissão de Gerente de
Almoxarifado e Patrimônio, simbologia DAS-1, integrante da estrutura
organizacional da SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA SEMINF, em substituição a titular LUCIANA ALMEIDA BARBOSA.
GABINETE
DO
SUBSECRETÁRIO
SUBCHEFE
MUNICIPAL DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE GOVERNO DA
CASA CIVIL, em Manaus, 06 de maio de 2019.

CONSIDERANDO a delegação de competência firmada
pelo Prefeito de Manaus no Decreto nº 3.085, republicado na Edição
3644, de 11-05-2015;
CONSIDERANDO o disposto no Decreto nº 3.852, de 26
de outubro de 2017;
CONSIDERANDO o disposto no Memorando nº 106/2019,
subscrito pela Diretora Geral da Escola de Serviço Público Municipal e
Inclusão Socioeducacional– ESPI;
CONSIDERANDO o teor do Ofício nº 2012/2019 –
SEMAD, subscrito pelo Secretário Municipal de Administração,
Planejamento e Gestão;
CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo nº
2019.18911.18923.0.002953,
RESOLVE:
I – DECLARAR AUTORIZADO o afastamento da servidora
MARIA STELA BRITO CYRINO, ocupante do cargo de Diretor Geral da
Escola de Serviço Público Municipal e Inclusão Socioeducacional– ESPI,
integrante da estrutura organizacional da SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEMAD, no
período de 29-04 a 13-05-2019, em virtude de licença médica;
II – DESIGNAR o servidor HELDER CÂMARA VIANA,
Diretor Executivo de Educação e Tecnologia da Informação da Escola de
Serviço Público Municipal e Inclusão Socioeducacional, para responder
pelas atribuições do cargo mencionado no item I, sem direito à
percepção da remuneração inerente ao exercício do cargo, durante o
afastamento legal da titular.
GABINETE
DO
SUBSECRETÁRIO
SUBCHEFE
MUNICIPAL DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE GOVERNO DA
CASA CIVIL, em Manaus, 06 de maio de 2019.

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 18.176/2019
DESIGNA substituto de servidora afastada
em virtude de Licença Maternidade.
O SUBSECRETÁRIO SUBCHEFE MUNICIPAL DE
ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE GOVERNO DA CASA CIVIL, no
exercício da competência que lhe confere o art. 128, inc. II, da Lei
Orgânica do Município de Manaus,
CONSIDERANDO a delegação de competência firmada
pelo Prefeito de Manaus no Decreto nº 3.085, republicado na Edição
3644 do DOM de 11-05-2015;
CONSIDERANDO o disposto no Decreto nº 3.852, de 26
de outubro de 2017;
CONSIDERANDO o teor do Ofício nº 0800/2019 –
DGP/SEMINF, subscrito pelo Secretário Municipal de Infraestrutura;
CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo
nº 2019.18911.18923.0.000694, resolve
CONSIDERAR DESIGNADO o servidor CAIO PIMENTEL
FALCÃO, matrícula 128.299-9 B, para responder, cumulativamente, pelas
atribuições do cargo de provimento em comissão de Gerente de Almoxarifado
e Patrimônio, simbologia DAS-1, integrante da estrutura organizacional da
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINF, no período
de 01-03 a 14-06-2019, com direito à percepção da remuneração inerente ao
exercício do cargo, em substituição a titular LUCIANA ALMEIDA BARBOSA,
afastada em virtude de Licença Maternidade.
GABINETE
DO
SUBSECRETÁRIO
SUBCHEFE
MUNICIPAL DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE GOVERNO DA
CASA CIVIL, em Manaus, 06 de maio de 2019.
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PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

PORTARIA Nº. 034/2019 – PGM
A SUBPROCURADORA GERAL DO MUNICÍPIO, no
exercício da competência que lhe confere o artigo 128, inciso II, da LEI
ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE MANAUS,
PCT - PGM,

estágio probatório, dos Procuradores do Município de Manaus
nomeados pelo Decreto de 17 de janeiro de 2019 (DOM nº 4519) e
demais alterações subsequentes, observadas as atribuições e
prerrogativas conferidas pela Resolução nº 001/2014 do Colégio de
Procuradores do Município.
Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação, ficando sua vigência limitada à data de conclusão dos
trabalhos a que se refere.
Manaus, 6 de maio de 2019

CONSIDERANDO o que consta no Memo. nº 052/2019RESOLVE:

DETERMINAR que o servidor ANTÔNIA MARÍLIA
MARQUES DE FRANÇA, matrícula nº 134.214-2A, responda,
cumulativamente pelas atribuições do cargo de Procurador Chefe da
Procuradoria do Contencioso Tributário, no período de 17.06.19 a 26.06.19,
integrante da estrutura organizacional da PROCURADORIA GERAL DO
MUNICÍPIO, com direito à percepção das vantagens inerentes ao exercício
do cargo em substituição ao titular RODRIGO MONTEIRO CUSTÓDIO,
matrícula nº 115.332-3A, por motivo de férias regulamentares..

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PORTARIA Nº 270/2019-GCONT/SEMSA

Manaus, 06 de maio de 2019.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 128, inciso II da Lei
Orgânica do Município de Manaus, e
CONSIDERANDO os dispositivos nos artigos 67 e 73, da
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993;
PORTARIA Nº 035/2019 – GPG/PGM
O PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO DE MANAUS,
no uso das atribuições que se lhe são conferidas pelo art. 128, inciso II,
da Lei Orgânica do Município,
CONSIDERANDO o disposto no art. 11-A, inciso VI, da
Lei Municipal nº 1.015, de 14 de julho de 2006, combinado com o art. 2º,
§§ 1º e 2º, da Resolução nº 001/2014, expedida pelo Colégio de
Procuradores do Município de Manaus, que regulamenta o estágio
probatório dos integrantes da carreira de Procurador do Município,
CONSIDERANDO a necessidade de dar efetivo início à
avaliação do estágio probatório dos Procuradores Municipais com
nomeação publicada por meio do Decreto de 17 de janeiro de 2019
(DOM nº 4519) e posteriormente republicada por meio do Decreto de 05
de fevereiro de 2019 (DOM nº 4532),
CONSIDERANDO a necessidade de designar os membros
que constituirão a Comissão Permanente, prevista pela Resolução
nº 001/2014 do Colégio de Procuradores do Município, para fins de
avaliação de desempenho em estágio probatório,
CONSIDERANDO que o Corregedor da Procuradoria
Geral do Município deverá presidir a Comissão de estágio probatório,
consoante os termos do art. 11-A, inciso VI, da Lei nº 1.015/2006,
RESOLVE:
Art. 1º. Ficam designados(as) os(as) Senhores(as) abaixo
identificados(as) para, sob a Presidência do primeiro, compor a
Comissão Permanente de avaliação de estágio probatório, prevista na
forma da Resolução nº 001/2014 do Colégio de Procuradores do
Município e do art. 11-A, inciso VI, da Lei Municipal nº 1.015/2006:
Pablo da Silva Negreiros
Ana Beatriz da Motta Passos Guimarães
Marcos Ricardo Herszon Cavalcanti
Marsyl de Oliveira Marques

Corregedor/Presidente
Membro
Membro
Membro

CONSIDERANDO o Termo de Contrato nº 008/2019, que
entre si celebram o Município de Manaus, por meio da Secretaria
Municipal de Saúde – SEMSA, e a empresa L A Felix - ME;
CONSIDERANDO o fornecimento de Gás Liquefeito de
Petróleo - GLP; Composição: propano e butano; Características
Adicionalis: retornável; Norma Técnica: ABNT E ANP; Unidade de
Fornecimento: botija com 13kg – Marca: Amazonas. Ata de Registro de
Preços nº 037/2018 – DIVRP/DEGCM/UGCM/SEMEF, resultado do
Pregão Eletrônico nº 178/2018 – CML/PM.
RESOLVE:
I – DESIGNAR os servidores abaixo relacionados para
acompanhar, fiscalizar e atestar as Notas Fiscais, referentes à execução
do contrato acima citado:
GESTOR DO CONTRATO
NOME
CLEYSE BARROS DE SANT’ANNA

CARGO
Gerente Administrativo
FISCAIS DO CONTRATO
NOME
CARGO
EVERTON CONCEIÇÃO DE ALBUQUERQUE
Assistente em Saúde
JOSÉ SILVA DA COSTA
Assistente em Saúde
SARAH MATIAS MARINHO
Assistente em Saúde
FISCAL SUPLENTE DO CONTRATO
NOME
CARGO
JOZIMAR DOS SANTOS ASSUNÇÃO
Assistente em Saúde

MATRÍCULA
065.298-9A
MATRÍCULA
108.281-7A
108.065-2A
112.559-1A
MATRÍCULA
108.541-7A

II – ESTABELECER que serão necessárias, no mínimo, 3
(três) assinaturas dos servidores acima designados para fins de atesto
das Notas Fiscais.
III – CONVALIDAR que este ato tenha seus efeitos a
contar de 02 de maio de 2019.
CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

Art. 2º. À Comissão Permanente mencionada no artigo
anterior compete a avaliação de desempenho, durante o período de
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DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO

Manaus, 02 de maio de 2019.

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 teor da Ata apresentada pela
Comissão Municipal de Licitação - CML, pertinente ao Pregão
Eletrônico nº. 025/2019 – CML/PM, para Registro de Preços.
CONSIDERANDO, por fim a inexistência de qualquer vício,
irregularidade ou recurso pendente,
RESOLVE:
I – HOMOLOGAR a Adjudicação proferida pelo Pregoeiro
desta CML/PM, relativa ao procedimento licitatório que viabiliza a
Eventual aquisição, pelo menor preço por item, de material de
expediente, para atender as necessidades dos estabelecimentos
assistenciais da Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA, as empresas a
seguir relacionadas, com seus respectivos itens e valores unitários:
CAIQUE DA CRUZ FREIRES - para o item: 03: R$ 30,48 (trinta reais e
quarenta e oito centavos); D’ FERREIRA COMÉRCIO DE MATERIAIS E
SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO LTDA para o item: 04 R$ 87,99 (oitenta
e sete reais e noventa e nove centavos); R DA S AGUIAR COMÉRCIO
DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA, para os itens: 05: R$ 2,07 (dois
reais e sete centavos); 06: R$ 6,58 (seis reais e cinqüenta e oito
centavos); e 08 R$ 1,93 (um real e noventa e três centavos); e T DA S
LUSTOSA COMÉRCIO E SERVIÇOS - ME, para os itens: 01: R$ 21,93
(vinte e um reais e noventa e três centavos); 02: R$ 17,14 (dezessete
reais e catorze centavos); 07: R$ 1,68 (um real e sessenta e oito
centavos); e 09: R$ 2,15 (dois reais e quinze centavos).
II – DETERMINAR ao setor competente a convocação dos
proponentes vencedores para assinatura da Ata de Registro de Preços,
nos termos da lei.
Manaus, 02 de maio de 2019.

DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO
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 teor da Ata apresentada pela
Comissão Municipal de Licitação - CML, pertinente ao Pregão
Eletrônico nº. 034/2019 – CML/PM, para Registro de Preços.
CONSIDERANDO, por fim a inexistência de qualquer vício,
irregularidade ou recurso pendente,
RESOLVE:
I – HOMOLOGAR a Adjudicação proferida pelo Pregoeiro
desta CML/PM, relativa ao procedimento licitatório que viabiliza a
Eventual aquisição, pelo menor preço por item, de material de
expediente, para atender as necessidades dos estabelecimentos
assistenciais da Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA, as empresas a
seguir relacionadas, com seus respectivos itens e valores unitários: R
DA S AGUIAR COMÉRCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA para os
itens: 01: R$ 18,32 (dezoito reais e trinta e dois centavos); 02: R$ 38,21
(trinta e oito reais e vinte e um centavos); e 06: R$ 0,88 (oitenta e oito
centavos); FIGUEIREDO COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS EIRELI EPP para o item: 09 R$ 0,83 (oitenta e três centavos); T DA S
LUSTOSA COMÉRCIO E SERVIÇOS - ME, para o item: 03: R$ 9,99
(nove reais e noventa e nove centavos); e PRIME COMÉRCIO
ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EIRELI, para
os itens: 07: R$ 0,88 (oitenta e oito centavos); e 08: R$ 0,87 (oitenta e
sete centavos).
II – DETERMINAR ao setor competente a convocação dos
proponentes vencedores para assinatura da Ata de Registro de Preços,
nos termos da lei.
Manaus, 02 de maio de 2019.

DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO
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 teor da Ata apresentada pela
Comissão Municipal de Licitação - CML, pertinente ao Pregão
Eletrônico nº. 030/2019 – CML/PM, para Registro de Preços.
CONSIDERANDO, por fim a inexistência de qualquer vício,
irregularidade ou recurso pendente,
RESOLVE:
I – HOMOLOGAR a Adjudicação proferida pelo Pregoeiro
desta CML/PM, relativa ao procedimento licitatório que viabiliza a
Eventual aquisição, pelo menor preço por item, de material tipográfico,
para suprir às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de
Manaus – SEMSA, as empresas a seguir relacionadas, com seus
respectivos itens e valores unitários: JBCONSGRAF CONSTRUÇÕES E
IMPRESSÕES EIRELI - ME, para os itens: 01: R$ 0,02 (dois centavos);
03: R$ 0,16 (dezesseis centavos); 06: R$ 0,24 (vinte e quatro centavos);
e 07: R$ 0,59 (cinqüenta e nove centavos); CROMOS EDITORA E
INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA, para o item: 02: R$ 0,10 (dez centavos); e
FM INDÚSTRIA GRÁFICA E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E
EQUIPAMENTOS LTDA, para os itens: 04: R$ 0,04 (quatro centavos); e
08: R$ 0,11 (onze centavos).
II – DETERMINAR ao setor competente a convocação dos
proponentes vencedores para assinatura da Ata de Registro de Preços,
nos termos da lei.

EDITAL Nº 004/2019-ESAP/SEMSA, DE 2 DE MAIO DE 2019
SELEÇÃO DE PRECEPTORES PARA O
PROGRAMA MAIS SAÚDE MANAUS
A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SEMSA), por
meio da Escola de Saúde Pública de Manaus (ESAP), torna público o
processo seletivo de preceptores para atuarem no desenvolvimento do
Curso Especialização em Saúde Pública, com ênfase em Estratégia
Saúde da Família, componente do Programa Mais Saúde Manaus.
O Programa Mais Saúde Manaus-PROMAIS foi instituído
por meio da Portaria nº 506/2018-GABIN/SEMSA, 10 de setembro de
2018, visando a qualificação dos servidores da Secretaria Municipal de
Saúde de Manaus e dos demais profissionais, bem como o
aprimoramento do serviço ofertado e a ampliação do acesso na atenção
primária à saúde em regiões prioritárias para o Sistema Único de Saúde
(SUS) na cidade de Manaus, mediante oferta de Educação Permanente
em Saúde, conforme estabelecido neste Edital.
1. DO OBJETO
1.1. O presente edital tem por objeto a seleção de profissionais de saúde
com vínculo na SEMSA Manaus, nas categorias Nutricionista, Psicólogo,
Assistente Social e Médico, para vagas de preceptores, para atuação no
desenvolvimento do Curso Especialização em Saúde Pública, com
ênfase em Estratégia Saúde da Família, componente do PROMAIS.
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2. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
2.1. A seleção será regida por este edital, realizada pela ESAP na cidade
de Manaus e visa à composição de vagas de preceptores para adesão
ao PROMAIS.
2.2. O processo seletivo constará das seguintes fases:
a) Análise Curricular;
b) Oficina de Integração.
3. DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA
3.1. Possuir aptidão física e mental para o exercício das atribuições da
função, constatadas por Atestado Médico;
3.2. Não ter sido aposentado por invalidez nem estar percebendo auxíliodoença ou auxílio acidente;
3.3. Possuir diploma de graduação na área de saúde obtido em
instituição de educação superior brasileira legalmente estabelecida e
certificada pela legislação vigente, ou possuir diploma de graduação
obtido em instituição de educação superior estrangeira revalidado no
Brasil, na forma da lei;
3.4. Possuir habilitação regular comprovada para o exercício da
profissão, mediante registro no Conselho de Classe;
3.5.Ter habilidade para utilizar computadores e recursos de
conectividade: internet, e-mails, fóruns, chats e afins;
3.6. Possuir Título de Eleitor e certidão de quitação com a Justiça
Eleitoral;
3.7. Possuir comprovante de regularidade da situação militar, se do sexo
masculino;
3.8. Estar em situação regular perante autoridade competente na esfera
criminal no Brasil;
3.9. Concordar com o Termo de Adesão ao Programa Mais Saúde
Manaus, quando do preenchimento do formulário de adesão, sob as
penas da lei (ANEXO I);
3.10. Possuir Título de Especialista na área de saúde pública ou afins;
3.10.1. O candidato sem título de Especialista será eliminado
sumariamente do certame.
3.11. Desejável ter experiência em preceptoria, estágio curricular ou
supervisão em serviço em nível de graduação, pós-graduação ou
educação permanente de profissionais da saúde.
4. DAS CARACTERÍSTICAS DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO
4.1. O curso de Especialização em Saúde Pública com ênfase em
Estratégia Saúde da Família terá duração de 24 (vinte e quatro) meses,
com carga horária de 3.744 (três mil, setecentos e quarenta e quatro
horas), sendo 2.880h de atividades práticas e 864h teóricas.
4.2. A configuração do curso será baseada em metodologias ativas de
ensino-aprendizagem.
4.3. O curso será composto por quatro módulos, desenvolvidos por meio
de Encontros presenciais, atividades complementares em Ambiente
Virtual de Aprendizagem (AVA) e Imersão em serviço/atividades
práticas.
5. DA ATUAÇÃO DO PRECEPTOR
5.1. O preceptor desenvolverá suas atividades de docente-assistencial,
acompanhando o especializando nas atividades práticas de produção do
cuidado no Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica
(NASF-AB) ou Unidades Básicas de Saúde (UBS).
5.2. Caberá ao Preceptor:
5.2.1. Acompanhar as atividades educacionais práticas, na proporção
compatível ao tipo de bolsa, dispondo de no mínimo 4h/semana para
acompanhamento individual de cada aluno;
5.2.2. Desenvolver as atividades de preceptoria em Núcleo Ampliado de
Saúde da Família e Atenção Básica (NASF - AB) ou Unidades Básicas
de Saúde (UBS), de acordo com o horário de funcionamento, podendo
ser em turno matutino, vespertino em consonância com as necessidades
administrativas do Curso e pactuadas entre os envolvidos;
5.2.3. Construir Plano de Trabalho Individual (PTI) obrigatório e pactuar
Plano de Melhorias, quando necessário, com o especializando,
estabelecendo atividades e estratégias de acompanhamento mensal;
5.2.4. Participar de reuniões administrativas com tutores de ensinoaprendizagem, Gestor Local do serviço e/ou Direção da ESAP;
5.2.5. Cumprir o Plano de Trabalho Individual (PTI) obrigatório e pactuar
plano de melhorias, quando necessário, com a Gerência de Ensino da
ESAP.
5.2.6. Participar dos encontros de educação permanente presencial ou
em Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA);
5.2.7. Participar da produção do cuidado em serviço, quando necessário;

5.2.8. Estar disponível para os especializandos, utilizando de todas as
tecnologias possíveis de comunicação que possam ser comprovadas;
5.2.9. Aplicar instrumentos de avaliação;
5.2.10. Exercer, em conjunto com o gestor local do serviço, o
acompanhamento e a avaliação da execução das atividades de
integração ensino-serviço-comunidade, inclusive quanto ao cumprimento
da carga horária semanal prevista no Programa;
5.2.11. Emitir relatório mensal de acompanhamento pedagógico do
especializando, de acordo com as normas estabelecidas pelo Programa;
5.2.12. Atualizar seus dados cadastrais quando solicitado pela
Coordenação do Curso;
5.2.13. Executar outras atividades inerentes à função.
5.3. Os preceptores serão distribuídos por proximidade geográfica pela
coordenação do Curso, a fim de facilitar o deslocamento e apoio
pedagógico em ambiente produtivo.
5.4. O deslocamento para Núcleo Ampliado de Saúde da Família (NASF)
ou Unidades Básicas de Saúde (UBS) onde serão realizadas as ações
de preceptoria é de inteira responsabilidade do preceptor selecionado.
6. DAS VAGAS
6.1. Os candidatos concorrerão às vagas distribuídas de acordo com o
quadro a seguir:
Categoria

Nº de
vagas

Tipo de Bolsa

Nutricionista

01

PESQUISADOR
PRECEPTOR IV

Assistente Social

01

PESQUISADOR
PRECEPTOR IV

Psicóloco

01

PESQUISADOR
PRECEPTOR IV

Médico

CR

PESQUISADOR
PRECEPTOR V

Requisitos
Com Título de especialista na área
de saúde pública ou afins;
Com
vínculo
com
a
SEMSA/MANAUS e disponibilidade
para orientação acadêmica em
serviço.
Ter disponibilidade de 08 (oito)
horas/semana;
Desejável ter experiência em
preceptoria, estágio curricular ou
supervisão em serviço.
Com Título de especialista na área
de saúde pública ou afins;
Com
vínculo
com
a
SEMSA/MANAUS e disponibilidade
para orientação acadêmica em
serviço.
Ter disponibilidade de 08 (oito)
horas/semana;
Desejável ter experiência em
preceptoria, estágio curricular ou
supervisão em serviço.
Com Título de especialista na área
de saúde pública ou afins;
Com
vínculo
com
a
SEMSA/MANAUS e disponibilidade
para orientação acadêmica em
serviço.
Desejável ter disponibilidade de 08
(oito) horas/semana;
Desejável ter experiência em
preceptoria, estágio curricular ou
supervisão em serviço.
Com
vínculo
com
a
SEMSA/MANAUS e disponibilidade
para orientação acadêmica em
serviço.
Ter disponibilidade de 08 (oito)
horas/semana;
Desejável ter experiência em
preceptoria, estágio curricular ou
supervisão em serviço.

Valor da
Bolsa

R$ 900,00

R$ 900,00

R$ 900,00

R$ 1.200,00

7. DAS INSCRIÇÕES
7.1. Não haverá taxa de inscrição.
7.2. O candidato deverá realizar a inscrição em uma categoria e
somente um tipo de bolsa, exclusivamente, pela internet na
página da SEMSA/Manaus, acessando o endereço eletrônico
http://semsa.manaus.am.gov.br, no período de 08:00h do dia 06 de maio
de 2019, às 23:59h do dia 13 de maio de 2019, anexando os documentos
abaixo descritos, obrigatoriamente em formato PDF, arquivos individuais
e em sua totalidade, com tamanho máximo de 1MB:
7.2.1. Documento de identificação oficial com foto, frente e verso;
7.2.1.1. Não serão aceitos documentos sem foto, mesmo oficiais
(Certidões de Nascimento, casamento, Título Eleitoral); Carteiras de
estudantes; Carteiras funcionais sem valor de identidade; documentos
ilegíveis que não permitam identificar dados ou foto do candidato
7.2.2. Cadastro de Pessoa Física - CPF;
7.2.3. Diploma de nível superior reconhecido pelo Ministério da
Educação e Cultura (MEC) ou Declaração de Conclusão do Curso
emitida pela Instituição formadora. No caso de possuir diploma de
graduação obtido em instituição de educação superior estrangeira, este
deve estar revalidado no Brasil, na forma da lei;
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7.2.4. Possuir habilitação regular comprovada para o exercício da
profissão, mediante registro no Conselho de Classe;
7.2.5. Comprovante de titulação;
7.2.6. Comprovante de experiência profissional exclusivamente na
categoria selecionada no ato da inscrição, quando houver;
7.2.7. Comprovante de atividade acadêmica, quando houver;
7.3. Serão considerados documentos para comprovação de experiência
profissional:
7.3.1. Declaração ou Certidão de tempo de serviço de Órgão Público
competente ou de empresa contratante que comprove experiência
profissional, expedida exclusivamente pelo setor de Recursos Humanos
ou Gestão de Pessoas ou analista previdenciário;
7.3.2. Carteira de Trabalho e Previdência Social contendo registro do
respectivo contrato de trabalho com a empresa contratante que
comprove experiência profissional.
7.3.2.1.1 Declaração expedida exclusivamente pelo Departamento
Técnico-Científico da Escola de Saúde Pública de Manaus (ESAP/SEMSA)
referente a participação em Projetos do Programa Mais Saúde Manaus
(PROMAIS) ou desenvolvidos no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde,
na modalidade de especializações ou residências em saúde.
7.4. Não havendo órgão de pessoal ou de recursos humanos, a
autoridade responsável pela emissão do documento deverá declarar e
certificar essa inexistência na instituição.
7.5. Todo documento apresentado para fins de comprovação de
experiência profissional deverá conter a data de início e de término do
contrato de trabalho.
7.6. Serão consideradas experiências profissionais em Atenção Primária
à Saúde (APS), as atividades desenvolvidas em consonância com a
Portaria no. 2436, de 21 de setembro de 2017, que aprova a Política
Nacional de Atenção Básica no âmbito do Sistema Único de Saúde
(SUS).
7.7. Caso o candidato apresente mais de um comprovante de
experiência profissional relativa ao mesmo tipo de atividade e período de
tempo, somente um deles será computado.
7.8. Serão considerados documentos para comprovação de titulação:
7.8.1. Diploma de Doutor na área da Saúde ou áreas afins em curso
reconhecido pelo MEC ou Declaração de Conclusão emitida pela
Instituição formadora;
7.8.2. Diploma de Mestre na área da Saúde ou áreas afins em curso
reconhecido pelo MEC ou Declaração de Conclusão emitida pela
Instituição formadora;
7.8.3. Diploma de Especialista na área de Saúde Pública e afins em
curso reconhecido pelo MEC ou Declaração de Conclusão emitida pela
Instituição formadora;
7.9. Serão considerados documentos para comprovação de atividade
acadêmica:
7.9.1. Certificado expedido por órgão competente ou Declaração
expedida pelo Programa de Pesquisa ou Programa de Educação pelo
Trabalho para a Saúde – PET (Saúde, Vigilância, Redes, Saúde da
Família e Saúde Indígena);
7.9.2. Certificado ou Declaração expedida pelo Ministério da Saúde de
participação em edição da Vivência e Estágio na Realidade do SUS
(VER-SUS).
7.9.3. Certificado ou Declaração expedida por órgão competente
responsável pelo Programa de pesquisa como coordenador ou
orientador de iniciação científica (PAIC, PIBIC) e Monitoria de disciplinas
curriculares.
7.9.4. Todo documento apresentado para fins de comprovação deverá
conter a data de início e de término das atividades acadêmicas e a
descrição das atividades desenvolvidas.
7.10. Todos os documentos anexados deverão estar legíveis e conter
todas as informações necessárias para avaliação, sendo obrigatória a
apresentação dos documentos originais no ato da Adesão ao PROMAIS,
sob pena de invalidação da inscrição e exclusão da seleção.
7.11. Os documentos exigidos deverão ser anexados em sua integralidade,
em formato PDF, tamanho máximo de 1MB e em arquivos individuais,
impreterivelmente no prazo estabelecido, sob pena de eliminação, não
sendo aceita, em qualquer hipótese, a complementação de documentos
em momento posterior ao encerramento da inscrição.
7.12. As Informações prestadas no ato da inscrição são de
responsabilidade exclusiva do candidato, não sendo admitidas alegações
de erro e alterações de dados depois da finalização da inscrição.
7.13. A ausência, o preenchimento incorreto ou informações inverídicas
de quaisquer dos dados fornecidos pelo candidato poderão acarretar a
invalidação da inscrição.
[

7.14. O candidato deverá seguir rigorosamente as orientações contidas
no sistema de inscrição.
7.15. No ato da inscrição, a ausência de Documento Oficial com foto,
Cadastro de Pessoa Física-CPF, Diploma de graduação em medicina
reconhecido pelo Ministério da Educação e Cultura (MEC) ou Declaração
de Conclusão do Curso emitida pela Instituição formadora, Registro no
Conselho de Classe, Certificado ou Título de especialista, implicará em
eliminação sumária do candidato do processo seletivo.
7.16. A ESAP/SEMSA não se responsabiliza por inscrições não
finalizadas por motivos de ordem técnica dos computadores, falha de
comunicação, congestionamento das linhas de comunicação e de
transmissão de dados, falta de energia elétrica, bem como outros fatores
de ordem técnica que impeçam a transferência de dados.
7.17. As inscrições poderão ser prorrogadas, por necessidade de ordem
técnica e/ou operacional, a critério da Secretaria Municipal de Saúde.
7.18. A prorrogação das inscrições de que trata o item anterior poderá
ser feita sem prévio aviso, bastando, para todos os efeitos legais, a
comunicação de prorrogação feita nos sites psesap.manaus.am.gov.br e
semsa.manaus.am.gov.br.
8. DAS ETAPAS
8.1. O processo de seleção de candidatos às vagas de preceptores para
atuarem no desenvolvimento do Curso Especialização em Saúde
Pública, com ênfase em Estratégia Saúde da Família será realizado
em duas etapas de caráter classificatório e eliminatório:
a) ANÁLISE CURRICULAR
b) OFICINA DE INTEGRAÇÃO
8.1.1. DA ANÁLISE CURRICULAR
8.1.2. A etapa de análise curricular consiste na avaliação quantitativa
das experiências profissionais, titulações e das atividades acadêmicas
de acordo com as pontuações dos quadros abaixo, computando-se no
máximo 100 (cem) pontos:
Quadro 1 – DA ANÁLISE CURRICULAR PARA PRECEPTOR
I – EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL
VALOR UNITÁRIO VALOR MÁXIMO
1. Atuação em preceptoria ou coordenação de projetos
ofertados pela Escola de Saúde Pública de Manaus (ESAP)
ou desenvolvidos no âmbito da Secretaria Municipal de 0,35 pontos/mês
21
Saúde, na modalidade de especializações ou residências
em saúde.
Experiência em preceptoria, estágio curricular ou
supervisão em serviço em nível de graduação, pós0,25 pontos/mês
15
graduação ou educação permanente de profissionais da
saúde.
Experiência no exercício profissional de atividades na
0,15 pontos/mês
9
atenção primária à saúde.
Experiência no exercício profissional de atividades de
0,10 pontos/mês
6
docência.
Subtotal máximo
0,85 pontos/mês
51 pontos
II – TITULAÇÃO
VALOR UNITÁRIO VALOR MÁXIMO
1.Doutorado em Saúde Coletiva, Pública ou Saúde da
15
15
Família
Doutorado nas demais áreas da saúde
12
12
3.Mestrado em Saúde Coletiva, Pública ou Saúde da
10
10
Família
4.Mestrado nas demais áreas da saúde
8
8
5.Especialização em Saúde da Família, Saúde Pública ou
6
6
Coletiva, com carga horária mínima de 360h
6. Especialização em qualquer área, com carga horária
4
4
mínima de 360h
Subtotal máximo (soma dos itens 1+3+5)
28 pontos
III – ATIVIDADE ACADÊMICA
VALOR UNITÁRIO VALOR MÁXIMO
Atividade de coordenação ou preceptoria de Programa de
Educação pelo Trabalho para a Saúde – PET (Saúde, 2 pontos/projeto
6
Vigilância, Redes, Saúde da Família e Saúde Indígena).
Atividade de coordenação em edição da Vivência e Estágio
na Realidade do SUS (VER-SUS), financiada pelo 2 pontos/atividade
6
Ministério da Saúde conforme base de dados do mesmo.
Atividade de coordenação ou orientação em Programa de
pesquisa, de iniciação científica (PAIC, PIBIC), Projetos de 2 pontos/atividade
6
Extensão ou Monitoria de disciplina curricular
Subtotal máximo
18 pontos
TOTAL
100 pontos

8.1.3. A classificação da primeira etapa será feita pela soma dos pontos
obtidos na Análise Curricular.
8.1.4. Será considerado aprovado nesta etapa, o candidato que obtiver
no mínimo, 4.0 pontos.
8.1.5. Serão convocados para segunda etapa os candidatos em
ordem de classificação por categoria e tipo de bolsa, até o triplo do
número de vagas ofertadas, listados em ordem decrescente de
pontuação, a ser publicada nos sites psesap.manaus.am.gov.br e
semsa.manaus.am.gov.br.
8.1.6. Na hipótese de empate, será dada preferência ao candidato mais
idoso (Lei Federal nº 10.741, de 01/10/2003, artigo 27, Parágrafo Único).
8.1.7. Permanecendo o empate entre candidatos serão adotados os
seguintes critérios:
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a) Maior pontuação em preceptoria ou coordenação de projetos
ofertados pela Escola de Saúde Pública de Manaus (ESAP) ou
desenvolvidos no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde, na
modalidade de especializações ou residências em saúde;
b) Maior pontuação em experiência em preceptoria, estágio curricular
ou supervisão em serviço em nível de graduação, pós-graduação ou
educação permanente de profissionais da saúde;
c) Maior pontuação em Experiência no exercício profissional de
atividades na atenção primária à saúde;
d) Maior pontuação em experiência no exercício profissional de
atividades de docência.
8.2. DA OFICINA DE INTEGRAÇÃO
8.3.1. Os candidatos classificados na primeira etapa, obedecida à ordem
de colocação, serão convocados para participação na Oficina de
Integração, em local a definir no ato da convocação.
8.3.2. O não comparecimento à Oficina de Integração implicará em
eliminação sumária do processo seletivo.
8.3.3. Será publicada nos sites: psesap.manaus.am.gov.br e
semsa.manaus.am.gov.br a lista dos candidatos classificados, contendo
a descrição do local e hora para o início da Oficina de Integração.
8.3.4. A carga horária da Oficina de Integração ação será de 08 (oito)
horas, a ser desenvolvida no dia 21/05/2019 em dois turnos de 8:00h as
12:00h e de 14:00 as 18:00h.
8.3.5. Serão eliminados do processo seletivo os candidatos que
obtiverem frequência menor que 75%.
8.3.6. A avaliação do candidato na Oficina de Integração se dará, conforme
os critérios a seguir, computando-se no máximo 10 (dez) pontos:
PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES
Domínio das metodologias utilizadas nas
pedagógicas da oficina
Participação nas discussões em grupo
Total

VALOR MÁXIMO
atividades

5 pontos
5 pontos
10 Pontos

8.3.7. Após a Oficina de Integração, os candidatos serão
reclassificados, de acordo com a ordem decrescente de pontuação.
9. DA CLASSIFICAÇÃO FINAL DO PROCESSO SELETIVO
9.1. A nota final será obtida pela soma da Nota da Análise Curricular e
Nota na Oficina de Integração.
9.2. Os candidatos serão ordenados conforme maior pontuação obtida
no cômputo geral, obedecendo à ordem decrescente de classificação,
cuja lista será publicada em Diário Oficial do Município e nos sites
psesap.manaus.am.gov.br e semsa.manaus.am.gov.br.
9.3. Os candidatos aprovados serão convocados para adesão ao
PROMAIS, conforme o item 11.2 deste edital.
10. DOS RECURSOS
10.1. Será admitida a interposição de recursos, devidamente motivados,
para cada etapa do presente Exame de Seleção
10.2. Os recursos deverão ser interpostos no prazo de 48h (quarenta e
oito horas), contados da publicação dos respectivos resultados, em
formulário padronizado pela ESAP/SEMSA, disponível na página de
inscrição.
10.3. Os recursos serão individuais. Não serão aceitos recursos
coletivos.
10.4. Não serão conhecidos recursos apresentados fora do prazo.
10.5. O recurso, devidamente motivado, deverá conter informações
sobre a identidade do recorrente e o número de inscrição.
10.6. Os recursos serão dirigidos à Comissão de Exame de Seleção,
devendo ser protocolados na Secretaria Municipal de Saúde, situada na
Av Mário Ypiranga, no. 1695 - Adrianópolis no horário das 08h00 às
13h00, de acordo com o prazo estabelecido no item 10.2.
10.7. A Comissão de Exame de Seleção constitui instância única e
última para recurso ou revisão, sendo soberana em suas decisões, não
cabendo em hipótese alguma, revisão de recurso.
10.8. A análise dos recursos poderá modificar o resultado preliminar das
etapas.
11. DA ADESÃO AO PROGRAMA MAIS SAÚDE MANAUS
11.1. A lista final dos aprovados, dentro do número de vagas
disponíveis, obedecida a ordem de colocação, será publicada no Diário
Oficial do Município e nos sites: psesap.manaus.am.gov.br e
semsa.manaus.am.gov.br, para adesão ao Programa Mais Saúde
Manaus, conforme descrito no item 11.2 deste certame, sendo os
aprovados convocados de acordo com a necessidade do curso.

11.2. DA CONCESSÃO DE BOLSAS
11.2.1. Os candidatos selecionados receberão Bolsa de Desenvolvimento
Científico Aplicado à Saúde, pelo período máximo de 24 (vinte e quatro)
meses, improrrogáveis.
11.2.2. Os candidatos deverão apresentar no local e prazo a serem
divulgados, original e cópia dos seguintes documentos:
11.2.2.1. 02 (duas) fotografias 3X4 recentes;
11.2.2.2. Carteira de Identidade Civil ou Registro Nacional de Estrangeiro;
11.2.2.3. Cadastro de Pessoa Física - CPF;
11.2.2.4. Diploma de graduação ou Declaração de Conclusão de Curso;
11.2.2.5 Diplomas de Títulos Acadêmicos (Especialista, Mestrado ou
Doutorado) ou Declaração de conclusão do curso emitido pela Instituição
Formadora, se aplicável;
11.2.2.6. Comprovação acadêmica e profissional declarados no ato da
inscrição, para fins de comprovação;
11.2.2.7. Título de Eleitor e Certidão de Quitação com a Justiça Eleitoral;
11.2.3. Certidão de Nascimento ou Casamento ou Averbação, caso
tenha modificado nome em razão de matrimônio;
11.2.3.1. Comprovante de regularidade da situação militar, se do sexo
masculino;
11.2.3.2. Instrumento de Procuração e documento de identidade do
Procurador, quando for o caso;
11.2.3.3. Cartão atualizado com as vacinas antitetânica, hepatite B, febre
amarela, tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola);
11.2.3.4. Atestado de aptidão física e mental;
11.2.3.5. Inscrição no PIS/PASEP;
11.2.3.6. Registro profissional emitido pelo Conselho de Classe
correspondente;
11.2.3.7. Certidão de situação regular para o exercício da profissão,
expedida pelo Conselho Regional de Classe correspondente;
11.2.3.8. Comprovante de residência (água, luz ou telefone) do último mês;
11.2.3.9. Comprovante de conta corrente bancária em nome do
candidato que contenha o dígito verificador da agência e da conta
(cartão do banco, cheque ou declaração do banco). Contas conjuntas,
conta salário, poupança ou de titularidade diferente não serão aceitas
para efeitos de pagamento da bolsa;
11.2.3.10. Certidões Negativas de Antecedentes Criminais da Justiça
Federal (http://www.trf1.jus.br/Servicos/Certidao/) em que o candidato
possuir residência nos últimos cinco (5) anos, expedida no máximo há
seis (6) meses ou dentro do prazo de validade consignado no
documento;
11.2.3.11 Certidão Negativa de Antecedentes Criminais da Justiça
Estadual (http://consultasaj.tjam.jus.br/sco/abrirCadastro.do) em que o
candidato possuir residência nos últimos cinco (5) anos, expedida no
máximo há seis (6) meses ou dentro do prazo de validade consignado no
documento;
11.2.3.12. Firmar Termo de Adesão e Compromisso ao Programa Mais
Saúde Manaus (ANEXO I);
11.2.3.13. Firmar Declaração Negativa de Vínculo de Serviço incompatível
com as exigências no Programa Mais Saúde Manaus (ANEXO II);
11.2.4. O candidato que não comparecer no prazo estabelecido será
considerado desistente, perdendo o direito à vaga.
11.2.5. Serão convocados para vagas remanescentes, candidatos de
acordo com ordem classificatória.
11.2.6. A declaração falsa de disponibilidade de carga horária para o
cumprimento das atividades do Programa Mais Saúde Manaus constitui
crime de falsidade ideológica e implicará na imediata eliminação do
candidato ou o desligamento da bolsa.
11.2.7. Caso o candidato não possua número do Programa de
Integração Social - PIS, deverá solicitar emissão do documento junto ao
órgão competente, e informar à Coordenação do Programa, sob pena de
inviabilizar a matrícula e o pagamento da bolsa.
11.2.8. Para fins de recebimento da Bolsa de Desenvolvimento
Científico Aplicado à Saúde, o candidato selecionado deverá atender
aos termos da Portaria 506/2018-GABIN/SEMSA, de 10 de setembro de
2018, bem como:
11.2.8.1. Preencher as fichas nº 20 e 21 do Cadastro Nacional de
Estabelecimentos de Saúde, disponibilizadas no ato de adesão ao
Programa.
11.2.8.2. Cumprir a carga horária conferida pelas regras do Programa,
conforme descrito no item 6 deste edital;
11.2.9. Qualquer alteração de dados bancários deverá ser realizada pelo
bolsista junto à ESAP. Caso a solicitação de alteração seja feita após a
data de fechamento do pagamento mensal, a alteração será efetivada no
mês subseqüente.
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12. CRONOGRAMA
ETAPA
Inscrição
Divulgação do Resultado - 1ª. etapa
Prazo para interposição de recursos - 1ª. etapa
Divulgação de resultado dos recursos - 1ª. etapa
Convocação para Oficina de Integração
Realização da Oficina de Integração - 2ª. etapa
Divulgação do Resultado - 2ª. etapa
Prazo para interposição de recursos - 2ª. etapa
Divulgação Resultado Final
Convocação para adesão ao Programa Mais Saúde Manaus
Período de Adesão ao Programa Mais Saúde Manaus
Início das atividades

DATA/PRAZO
06/05 a 13/05/2019
14/05/2019
15 e 16/05/2019
17/05/2019
17/05/2019
21/05/2019
22/05/2019
23 e 24/05/2019
27/05/2019
27/05/2019
30 e 31/05/2019
03/06/2019

13. DA COMISSÃO DE SELEÇÃO
13.1. A comissão de seleção será composta por membros da Escola de
Saúde Pública de Manaus (ESAP/Manaus) e da Universidade do Estado
do Amazonas (UEA).
14. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
14.1. Em qualquer das etapas deste Edital, e em qualquer fase do
Programa, o candidato poderá ter a inscrição invalidada ou dele ser
desligado, se constatada inconsistência na inscrição e nos documentos
apresentados, inconformidade da documentação com a legislação do
Programa ou com as regras deste Edital.
14.2. Os direitos, vantagens, obrigações e responsabilidades dos
profissionais que participarem do Programa Mais Saúde Manaus
encontram-se previstos na Portaria No. 506/2018-GABIN/SEMSA de 10 de
setembro de 2018 e demais atos regulamentares e editais correspondentes.
14.3. Os candidatos aprovados farão jus à bolsa de Desenvolvimento
Cientfico Aplicada à Saúde somente após a adesão ao Programa Mais
Saúde Manaus, condicionada a composição de turmas para o Curso de
Especialização em Saúde Pública, com ênfase em Estratégia Saúde da
Família.
14.4. Serão desclassificados e automaticamente excluídos do processo
seletivo os candidatos que não comparecem a quaisquer das etapas do
processo seletivo nas datas e horário estabelecidos.
14.5. A inscrição implica o conhecimento e tácita aceitação das normas e
condições estabelecidas neste edital, em relação as quais não poderá
alegar desconhecimento.
14.6. É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a publicação
de todos os atos, editais, comunicados e convocações referentes a este
processo seletivo publicados no Diário Oficial do Municipio e/ou divulgados
na internet, no endereço eletrônico semsa.manaus.am.gov.br.
14.7. O prazo de validade do processo de seleção esgotar-se-á após 24
(vinte e quatro) meses contatos a partir da data de publicação da
homologação do resultado final deste certame.
14.8. Os casos omissos e as dúvidas surgidas nos termos deste edital
serão dirimidas pela Comissão Especial do Processo de Seleção,
observada a legislação aplicável e as finalidades precípuas do Programa
Mais Saúde Manaus.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O presente termo tem por objeto adesão ao PROMAIS, no âmbito do
Programa Municipal de Bolsas de Estudo, Pesquisa e Extensão para a
Educação pelo Trabalho/PROBES, bem como definir as obrigações e
responsabilidades no processo de formação profissional, qualificação do
serviço e ampliação do acesso em áreas prioritárias para o SUS em
Manaus, mediante oferta de Educação Permanente em Saúde,
coordenado pela ESAP, conforme estabelecido neste Edital.
CLÁUSULA SEGUNDA – CONCESSÃO DE BOLSA
Para execução das atividades inerentes ao PROMAIS, o profissional
receberá a seguinte Bolsa de Estudo e Pesquisa para a Formação em
Saúde:
( ) " PESQUISADOR PRECEPTOR IV",
, com título
categoria profissional
de especialista na área de saúde pública ou afins, com vínculo com a
SEMSA, com atuação de 08 (oito) horas/semana, no valor de R$ 900,00
(novecentos reais).
( ) " PESQUISADOR PRECEPTOR V",
,
categoria profissional
médico,lotado em Estabelecimentos Assistenciais de Saúde - SEMSA,
com crga horária de 08 (oito) horas/semana ara orientação acadêmica
em serviço, no valor de R$ 1.200,00 (Hum mil e duzentos reais).

ANEXO I – Termo de Adesão e Compromisso ao
Programa Mais Saúde Manaus

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS DEVERES E RESPONSABILIDADES
DO PRECEPTOR
No ato de adesão deste termo, assume os seguintes compromissos e
responsabilidades:
a) Acompanhar as atividades educacionais práticas dos
especializandos, dispondo de no mínimo 4h/semana para
acompanhamento individual de cada aluno;
b) Desenvolver as atividades de preceptoria em Núcleo Ampliado de
Saúde da Família e Atenção Básica (NASF-AB) ou Unidades Básicas de
Saúde, de acordo com o horário de funcionamento, podendo ser em
turno matutino e/ou vespertino em consonância com as necessidades
administrativas do Curso e pactuadas entre os envolvidos;
c) Construir Plano de Trabalho Individual (PTI) obrigatório e pactuar
Plano de Melhorias, quando necessário, com o especializando,
estabelecendo atividades e estratégias de acompanhamento mensal.
d) Participar de reuniões administrativas com Tutores de Ensino e
Aprendizagem, Gestor Local do serviço e/ou Direção da ESAP;
e) Cumprir o Plano de Trabalho Individual (PTI) obrigatório e pactuar
plano de melhorias, quando necessário, com a Gerência de Ensino da
ESAP;
f) Participar dos encontros mensais de educação permanente
presencial ou em Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA);
g) Participar da produção do cuidado em serviço, quando
necessário;
h) Estar disponível para os especializandos, utilizando de todas as
tecnologias possíveis de comunicação que possam ser comprovadas;
i) Aplicar instrumentos de avaliação;
j) Exercer, em conjunto com o gestor local do serviço, o
acompanhamento e a avaliação da execução das atividades de
integração ensino-serviço-comunidade, inclusive quanto ao cumprimento
da carga horária semanal prevista no Programa;
k) Emitir relatório mensal de acompanhamento pedagógico do
especializando, de acordo com as normas estabelecidas pelo Programa;
l) Manter seus dados cadastrais atualizados;
m) Executar outras atividades inerentes à função.

TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO QUE ENTRE SI
CELEBRAM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANAUS
E ________________________________________PARA ADESÃO AO
PROGRAMA MAIS SAÚDE MANAUS/PROMAIS.
A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANAUS, CNPJ no
04.461.836/0001-44neste ato representada por Marcelo Magaldi Alves,
Secretário Municipal de Saúde, com endereço ____________________,
CEP _________________, Manaus (AM), e_______________________,
portador
do
Documento
de
Identidade/Passaporte
no_____________________, CPF no_____________________, Registro
Profissional no___________________, residente e domiciliado
em____________________________, CEP _____________________,
nos termos da Portariano. 506/2018-GABIN/SEMSA, de 10 de setembro
de 2018, que institui o Programa Mais Saúde Manaus, resolvem celebrar
o presente Termo de Adesão e Compromisso ao PROMAIS, na forma
disciplinada pelo Edital nº 004/2019-ESAPSEMSA de 02 de maio de
2019, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA QUARTA - DAS PROIBIÇÕES
É vedado ao Preceptor:
a) Ausentar-se de suas atividades sem prévia autorização do
Coordenador do Curso;
b) Retirar, sem prévia anuência do gestor local do serviço, qualquer
documento ou objeto do local de realização das atividades;
c) Opor resistência injustificada à realização das ações de
aprimoramento que envolvam atendimento ao usuário do SUS;
d) Receber valores ou vantagens de quaisquer espécies, em razão de
suas atividades no Programa;
e) Tomar medidas administrativas sem autorização por escrito da
Coordenação do Curso;
f) Conceder à pessoa externa ao programa, o desempenho de
atribuições que sejam de sua responsabilidade;
g) Prestar quaisquer informações para terceiros que não sejam as de
sua específica atribuição;
h) Utilizar instalações e/ou material do serviço para lucro próprio.

Manaus, 2 de maio de 2019.

DOM | Edição 4590 | Página 11

Manaus, segunda-feira, 6 de maio de 2019
CLÁUSULA QUINTA - DAS SANÇÕES
O descumprimento dos deveres e responsabilidades e incursão nas
vedações previstas no PROMAIS sujeitará o bolsista às penalidades
descritas na Portaria nº 506/2018-GABIN/SEMSA, de 10 de setembro de
2018, aplicáveis isolada ou cumulativamente observado o devido
processo legal, a ampla defesa e o contraditório.
CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE E ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA DE
MANAUS
Constituem obrigações da Secretaria Municipal de Saúde e Escola de
Saúde Pública de Manaus:
a) Ofertar Educação Permanente em Saúde aos profissionais
participantes do Programa Mais Saúde Manaus;
b) Distribuir os preceptores em Núcleo Ampliado de Saúde da Família e
Atenção Básica (NASF-AB) ou Unidades Básicas de Saúde para
desenvolvimento das atividades inerentes ao Programa, conforme
necessidade administrativa do Programa;
c) Garantir o pagamento da bolsa durante todo o período de
participação no Programa, observadas as condições do Edital e da
legislação pertinente;
d) Assegurar o acompanhamento e avaliação do desenvolvimento
técnico-pedagógico do candidato selecionado, conforme diretrizes do
Programa e curso de especialização;
e) Adotar as providências técnico-administrativas para execução do
Programa.
CLÁUSULA SÉTIMA - DO COMPROMISSO
a) O participante do Programa declara conhecer e atender integralmente
as regras da Portaria nº 506/2018-GABIN/SEMSA, de 10 de setembro de
2018, as exigências do Edital nº 004/2019-ESAPSEMSA de 02 de maio
de 2019 e deste Termo de Adesão e Compromisso, não podendo, em
nenhuma hipótese, alegar desconhecimento;
b) O participante declara que todas as informações prestadas são
verídicas, sob pena de perder o direito a participar do Programa
Municipal de Bolsas de Estudo, Pesquisa e Extensão para a
Educação pelo Trabalho/PROBES, além de responder civil e
criminalmente caso seja constatada qualquer inverdade nas
declarações;
c) O participante declara que está ciente da carga horária e atividades
exigidas pelo Programa.
CLÁUSULA OITAVA - DA VIGÊNCIA
O presente instrumento terá a vigência máxima de 24 (vinte e quatro)
meses, improrrogáveis, ou até a necessidade do curso.

ANEXO II – Declaração Negativa de Vínculo de Serviço incompatível
com as exigências no Programa Mais Saúde Manaus
DECLARAÇÃO NEGATIVA DE VÍNCULO DE SERVIÇO INCOMPATÍVEL
COM AS EXIGÊNCIAS NO PROGRAMA MAIS SAÚDE MANAUS
Eu, ______________________________________________________,
portador(a) do CPF _____________, RG ________________, Conselho
de Classe nº______________, declaro sob as penas da lei¹, que não
possuo vínculo de serviço e carga horária incompatíveis com as
exigências do Programa Mais Saúde Manaus, conforme Edital
nº 004/2019 – ESAP/SEMSA, de 02 de maio de 2019.
_________________________________
(assinatura do bolsista)
________________________
- Código Penal – Falsidade Ideológica Art. 299 – Omitir, em documento público ou particular,
declaração que dele devia constar, ou nele inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita,
com o fim de prejudicar direito, criar obrigações ou alterar a verdade sobre o fato juridicamente
relevante: Pena – reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o documento é público, e reclusão de um a
três anos, e multa, se o documento é particular.
1

ERRATA
ATO: Errata da Portaria nº 237/2019-GCONT/SEMSA, de 15 de abril de
2019, publicada no DOM nº 4584, página 05, de 25 de abril de 2019,
referente à designação de fiscais para o Primeiro Termo Aditivo ao
Contrato nº 003/2018 – Prorrogação e Alteração de Razão Social, que
entre si celebram o Município de Manaus, por meio da Secretaria
Municipal de Saúde – SEMSA, e a empresa Royal Gestão de Serviços
de Informática Ltda.
ONDE SE LÊ:
“Considerando o Termo de Contrato nº 003/2018 - Contratação, que
entre si celebram o Município de Manaus, por meio da Secretaria
Municipal de Saúde – SEMSA, e a empresa Royal Gestão de Serviços
de Informática Ltda.
LEIA-SE:
“Considerando o Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 003/2018 –
Prorrogação e Alteração de Razão Social, que entre si celebram o
Município de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Saúde –
SEMSA, e a empresa Royal Gestão de Serviços de Informática Ltda.

CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO
O presente Termo de Adesão e Compromisso poderá ser rescindido,
durante o prazo de vigência, nas hipóteses previstas na Portaria
nº 506/2018-GABIN/SEMSA, de 10 de setembro de 2018 e Edital
nº 004/2019-ESAPSEMSA de 02 de maio de 2019, mediante
manifestação formalizada encaminhada à Direção da ESAP.
CLÁUSULA DÉCIMA – DAS ALTERAÇÕES
As eventuais alterações do presente Termo de Adesão e Compromisso
serão realizadas por meio de termo aditivo acordado entre as partes.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA SOLUÇÃO DE CONFLITOS
Fica eleito o foro da cidade de Manaus, para dirimir quaisquer conflitos e
divergências que se originarem deste Termo de Adesão e Compromisso.
E por estarem de pleno acordo, firmam este instrumento em 2 (duas)
vias de igual teor e forma, para que produza seus jurídicos e legais
efeitos.
Manaus, XX de XXXXX de 2019.
_______________________________________
(assinatura do Secretário)

Manaus, 26 de abril de 2019.

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PORTARIA Nº 0557/2019-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,

_______________________________________
(assinatura da Direção da ESAP)

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 05 de junho de 2007,

_______________________________________
(assinatura do bolsista)

CONSIDERANDO
2019.18000.19320.0.001184,
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o

que

consta

no

Processo
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RESOLVE:

PORTARIA Nº 0577/2019-SEMED/GS

I. DISPENSAR, da Função Gratificada do Magistério FGDE/Diretoria de Escola da Secretaria Municipal de Educação (SEMED)
a servidora abaixo citada do quadro de pessoal desta Prefeitura,

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,

FRANCISCA MARIZETTE PARENTE ARRUDA
PROFESSOR NIVEL MEDIO
Matrícula 063.641-0 A
Diretora do EMEF Profª. Mª José N. da Luz
Da FGDE II
A contar de 21.01.2019.

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,

II. 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,
CLAUDIA MARIA DE SOUZA DUARTE
PROFESSOR NIVEL MEDIO
Matrícula 011.776-5 A
Diretora do EMEF Profª. Mª José N. da Luz
Da Carga Dobrada e FGDE II
A contar de 21.01.2019.

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 05 de junho de 2007,
CONSIDERANDO
2019.18000.19344.0.002138,

no

Processo

MARIA DO CEU DE OLIVEIRA BRASIL
PROFESSOR NIVEL MEDIO
Matrícula 079.435-0 B
Diretora do E. M. São José I
Da Localidade Especial 20 horas e FGDE I
A contar de 28.01.2019.
II. 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,

PORTARIA Nº 0572/2019-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,

PATRICIA SAMARA FREITAS MARTELET COSTA
PROFESSOR NIVEL MEDIO
Matrícula 112.747-0 A
Diretora do E. M. São José I
Com Localidade Especial 20 horas e FGDE II
A contar de 06.02.2019.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

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 05 de junho de 2007,
que

consta

I. DISPENSAR, da Função Gratificada do Magistério FGDE / Diretoria de Escola da Secretaria Municipal de Educação
(SEMED) a servidora abaixo citada do quadro de pessoal desta
Prefeitura,

Manaus, 01 de abril de 2019.

o

que

RESOLVE:

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

CONSIDERANDO
2019.18000.19344.0.002486,

o

consta

no

Manaus, 15 de abril de 2019.

Processo

RESOLVE:
DISPENSAR, da Função Gratificada do Magistério - FGDE
/ Diretoria de Escola da Secretaria Municipal de Educação (SEMED) o
servidor abaixo citado do quadro de pessoal desta Prefeitura,
MANOEL FRANCISCO DA SILVA NETO
PROFESSOR NIVEL MEDIO
Matrícula 011.168-6 A
Diretora da E. M. São Pedro (Ribeirinha)
Da Carga Dobrada, Localidade Especial 40 horas e FGDE I
A contar de 30.11.2016.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Manaus, 08 de abril de 2019.

PORTARIA Nº 0224/2019-SEMED/GSAF
O SUBSECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
E FINANÇAS, no exercício da competência que lhe confere o Decreto
datado de 15 de janeiro de 2019,
CONSIDERANDO as disposições do Art. 2, inciso II, alínea
“a” e o inciso III, 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 Art. 22, inciso I, alínea f e Parágrafo
5º da Lei Nº 1.624, de 30 de dezembro de 2011, que assegura a
percepção das vantagens pecuniárias aos servidores públicos da Área
Administrativa da Educação Municipal;
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CONSIDERANDO
nº 2019.18000.19328.0.002476,

o

que

consta

no

Processo

CARGA DOBRADA
Nº
1

RESOLVE:

SERVIDORA

EXCLUIR A
CONTAR DE
09/04/2019

MATRÍCULA

KATIA CRUZ RODRIGUES

106.246-8 A

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

DISPENSAR, o servidor abaixo citado, da Função de
Secretariado de Escola, da Secretaria Municipal de Educação (SEMED),
do quadro de pessoal desta Prefeitura.

Manaus, 03 de maio de 2019.

THIAGO GUIMARAES CORDEIRO
TEC.MUN/ASSIST. ADMINISTRACAO/SEMED
Matrícula 121.924-3 B
Secretário da EMEF Zilda Arns Neumann
06 salas
Da GE I
A contar de 21.02.2019.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

PORTARIA Nº 0333/2019-SEMED/GSAF

Manaus, 01 de abril de 2019.

O SUBSECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E
FINANÇAS, no exercício da competência que lhe confere o Decreto de
15 de janeiro de 2019,
CONSIDERANDO o artigo 34, da Lei Nº 1.126, de 05 de
junho de 2007,
CONSIDERANDO
nº 2019.18000.18125.0.004731,

o

que

consta

do

Processo

PORTARIA Nº 0328/2019-SEMED/GSAF

RESOLVE:

O SUBSECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E
FINANÇAS, no exercício da competência que lhe confere o Decreto de
15 de janeiro de 2019,

EXCLUIR o pagamento de FEM para a professora efetiva,
investida em Função Especial do Magistério, constante da tabela abaixo,
lotada nesta Secretaria, conforme data especificada.

CONSIDERANDO o que consta nos autos dos Processos
nº 2019.18000.18125.0.003179, a revelia, mediante comunicação de
Aposentadoria.
RESOLVE:

CARGA DOBRADA
Nº
1

SERVIDOR

MATRÍCULA

ELKE PEREIRA DO NASCIMENTO

104.061-8 A

EXCLUIR A
CONTAR DE
22/04/2019

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

DISPENSAR, a revelia, a contar de 29/06/2018, conforme
Artigo 40 da Constituição Federal de 1988, combinado com Emenda
Constitucional nº 20, de 1998, a prestadora de serviço temporário
BELRILE COELHO DA SILVA, PROF.SUBST.NDTR1/RDA/AU/20H,
matrícula nº 097.705-5 A, admitida sob a égide do Direito Administrativo,
junto à Secretaria Municipal de Educação.

Manaus, 03 de maio de 2019.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Manaus, 02 de maio de 2019.
EXTRATO
1. ESPÉCIE: Termo de Rescisão da Prestação de Serviços por tempo
determinado do Pessoal sob o Regime de Direito Administrativo.
2. PARTES: O Município de Manaus, por meio da Secretaria Municipal
de Educação e a Senhora BELRILE COELHO DA SILVA,
PROF.SUBST.NDTR1/RDA/AU/20H, matrícula nº 097.705-5 A.

PORTARIA Nº 0332/2019-SEMED/GSAF
O SUBSECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E
FINANÇAS, no exercício da competência que lhe confere o Decreto de
15 de janeiro de 2019,
CONSIDERANDO o artigo 34, da Lei Nº 1.126, de 05 de
junho de 2007,
CONSIDERANDO
nº 2019.18000.18125.0.004335,

o

que

consta

do

Processo

3. OBJETO: Termo de Rescisão contratual, a revelia, mediante processo
de comunicação de Aposentadoria nº 2019.18000.18125.0.003179.
4. FUNDAMENTAÇÃO: Artigo 40 da Constituição Federal de 1988,
combinado com Emenda Constitucional nº 20, de 1998.
5. VIGÊNCIA: A contar de 29/06/2018.
Manaus, 02 de maio de 2019.

RESOLVE:
EXCLUIR o pagamento de FEM da professora efetiva,
investida em Função Especial do Magistério, constante da tabela abaixo,
lotada nesta Secretaria, conforme data especificada.
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Manaus, segunda-feira, 6 de maio de 2019
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO convoca os
candidatos classificados na forma do anexo deste, aprovados no
Concurso Público, EDITAL n.º 001/2017, de 21 de novembro de 2017,
para provimento de cargos e formação de cadastro reserva na Área de
Magistério da Secretaria Municipal de Educação, homologado através do
Decreto de 18 de abril de 2018, publicado no DOM n.º 4349, 23/04/2018,
a comparecerem no período de 07/05/2019 a 05/06/2019, na Sede da
Secretaria Municipal de Educação, localizada na Av. Mário Ypiranga, n.º
2.549, Parque Dez de Novembro (sala 113), no horário de 8h as 12h,
para orientação quanto aos procedimentos pré-admissionais e
checagem de pré-requisitos, munidos das vias originais e 1 (uma) cópia
dos documentos elencados no item 7.4, publicado no Diário Oficial do
Município nº 4248, de 21.11.2017, em conformidade com o Estatuto dos
Servidores Públicos do Município de Manaus.
Manaus, 06 de maio de 2019.

PROFESSOR NÍVEL SUPERIOR: EDUCACAO INFANTIL –
SUL
PROFESSOR NÍVEL SUPERIOR: EDUCAÇÃO FISICA –
LESTE I
PROFESSOR NÍVEL SUPERIOR: LÍNGUA INGLESA –
RURAL/RIBEIRINHA
PROFESSOR NÍVEL SUPERIOR: LÍNGUA PORTUGUESA –
RURAL/RIBEIRINHA
TOTAL

PROFESSOR NÍVEL SUPERIOR: EDUCACAO INFANTIL – DDZ SUL
PROFESSOR NÍVEL SUPERIOR: EDUCAÇÃO FISICA – DDZ
RURAL/RIBEIRINHA
PROFESSOR NÍVEL SUPERIOR: GEOGRAFIA – DDZ
RURAL/RIBEIRINHA
PROFESSOR NÍVEL SUPERIOR: LÍNGUA INGLESA – DDZ
RURAL/RIBEIRINHA
TOTAL

2

DDZ
DDZ
DDZ

89º AO 90º

1

28º

2

22º AO 23º

3

19º AO 21º
17

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO convoca os
candidatos classificados na forma do anexo deste, aprovados no
Concurso Público, EDITAL n.º 001/2017, de 21 de novembro de 2017,
para provimento de cargos e formação de cadastro reserva na Área de
Magistério da Secretaria Municipal de Educação, homologado através do
Decreto de 18 de abril de 2018, publicado no DOM n.º 4349, 23/04/2018,
a comparecerem no período de 07/05/2019 a 05/06/2019, na Sede da
Secretaria Municipal de Educação, localizada na Av. Mário Ypiranga, n.º
2.549, Parque Dez de Novembro (sala 113), no horário de 8h as 12h,
para orientação quanto aos procedimentos pré-admissionais e
checagem de pré-requisitos, munidos das vias originais e 1 (uma) cópia
dos documentos elencados no item 7.4, publicado no Diário Oficial do
Município nº 4248, de 21.11.2017, em conformidade com o Estatuto dos
Servidores Públicos do Município de Manaus.

ANEXO ÚNICO
CARGOS

DDZ

Manaus, 06 de maio de 2019.
QUANTI
DADE
1

CLASSIFI
CAÇÃO
88º

1

11º

1

23º

1

21º
4

ANEXO ÚNICO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO convoca os
candidatos classificados na forma do anexo deste, aprovados no
Concurso Público, EDITAL n.º 001/2017, de 21 de novembro de 2017,
para provimento de cargos e formação de cadastro reserva na Área de
Magistério da Secretaria Municipal de Educação, homologado através do
Decreto de 18 de abril de 2018, publicado no DOM n.º 4349, 23/04/2018,
a comparecerem no período de 07/05/2019 a 05/06/2019, na Sede da
Secretaria Municipal de Educação, localizada na Av. Mário Ypiranga, n.º
2.549, Parque Dez de Novembro (sala 113), no horário de 8h as 12h,
para orientação quanto aos procedimentos pré-admissionais e
checagem de pré-requisitos, munidos das vias originais e 1 (uma) cópia
dos documentos elencados no item 7.4, publicado no Diário Oficial do
Município nº 4248, de 21.11.2017, em conformidade com o Estatuto dos
Servidores Públicos do Município de Manaus.
Manaus, 06 de maio de 2019.

CARGOS

QUANTI
DADE

CLASSIFI
CAÇÃO

PROFESSOR NÍVEL SUPERIOR: EDUCAÇÃO FISICA – DDZ
LESTE I

1

27º

CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

EXTRATO Nº 004/CME/2019
APROVADO PELA RESOLUÇÃO Nº 004/CME/2019, DE 11.04.2019.
EMENTA
Art.1º - CREDENCIAR e AUTORIZAR o funcionamento da
Educação Infantil nas fases Creche (a partir de 6 meses a 03 anos de
idade) e Pré-escola (04 e 05 anos de idade) do CENTRO
EDUCACIONAL TRIUNFO, situado na Rua Toulouse - Lautrec, nº 282 –
Bairro Tarumã, Manaus/AM, por um prazo de 06 (seis) anos, a contar
do início do ano letivo de 2018.
Art. 2º - APROVAR o Regimento Escolar do Centro
Educacional Triunfo.
Art. 3º - DETERMINAR a operacionalização do Projeto
Político-Pedagógico e Proposta Curricular.

ANEXO ÚNICO
CARGOS
ROFESSOR NÍVEL SUPERIOR: 1º AO 5º ANO – DDZ LESTE I
PROFESSOR NÍVEL SUPERIOR: 1º AO 5º ANO – DDZ LESTE II
PROFESSOR NÍVEL SUPERIOR: 1º AO 5º ANO – DDZ NORTE
PROFESSOR NÍVEL SUPERIOR: 1º AO 5º ANO – DDZ OESTE
PROFESSOR NÍVEL SUPERIOR: 1º AO 5º ANO – DDZ SUL
PROFESSOR NÍVEL SUPERIOR: EDUCACAO INFANTIL – DDZ
CENTRO-SUL
PROFESSOR NÍVEL SUPERIOR: EDUCACAO INFANTIL – DDZ
LESTE I

QUANTI
DADE
2
1
1
2
1

CLASSIFI
CAÇÃO
150º AO 151º
188º
183º
143º AO 144º
39º

1

51º

1

75º

Art. 4º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua
publicação no Diário Oficial do Município de Manaus/AM.
SALA DAS SESSÕES PLENÁRIAS DO CONSELHO
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, em Manaus, 11 de abril de 2019.
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Manaus, segunda-feira, 6 de maio de 2019

SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO,
EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO
PORTARIA Nº 030/2019 – GS/SEMTEPI
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DO TRABALHO,
EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO, no exercício da competência
que lhe confere o artigo 128, inciso I da LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO
DE MANAUS,
CONSIDERANDO o princípio da eficiência, contido
expressamente na Constituição Federal;

ERRATA
ERRATA referente ao Extrato do Contrato de Prestação de Serviços
nº 001/2019, celebrado em 25 de fevereiro de 2019, publicado no DOM
Edição nº 4556, de 14 de março de 2019, página 27.
ONDE SE LÊ:
7. DATA: Manaus, 13 de março de 2019.
LEIA-SE:
7. DATA: Manaus, 25 de fevereiro de 2019.
Manaus/AM, 06 de maio de 2019.

CONSIDERANDO a obrigatoriedade de um rígido controle
das contas públicas;
CONSIDERANDO a atual crise econômica pela qual o país
e, consequentemente, os entes políticos, em especial, o Município de
Manaus, o qual tem adotado postura com vista à economia, ao controle
de gastos públicos e moderação de suas despesas correntes dentro de
limites razoáveis;
CONSIDERANDO a forte atuação desse órgão em reduzir
as metas de consumo de água e energia elétrica visando o melhor
atendimento ao princípio da economicidade;
CONSIDERANDO que o sistema de refrigeração dos
ambientes setorizados desta Secretaria do Trabalho Empreendedorismo
e Inovação-SEMTEPI consome considerável energia, e que a redução
do tempo de funcionamento é medida necessária;
CONSIDERANDO, que a jornada de trabalho permanece
inalterada, contudo, em razão da crise econômica do país que afeta o
município de Manaus, adota-se medida excepcional de redução da
jornada laboral;
CONSIDERANDO, ainda, que a redução temporária do
horário de expediente não implicará em prejuízo à coletividade,
tampouco à eficiência na prestação dos serviços;

ERRATA
ERRATA referente ao Extrato do Contrato de Prestação de Serviços
nº 002/2019, celebrado em 25 de fevereiro de 2019, publicado no DOM
Edição nº 4556, de 14 de março de 2019, página 28.
ONDE SE LÊ:
7. DATA: Manaus, 13 de março de 2019.
LEIA-SE:
7. DATA: Manaus, 25 de fevereiro de 2019.

RESOLVE:

Manaus/AM, 06 de maio de 2019.

Art. 1º. Instituir, em caráter excepcional, o horário especial
de funcionamento das sedes Administrativas da Secretaria Municipal do
Trabalho, Empreendedorismo e Inovação, de segunda à sexta-feira, de
8h às 14h, sem prejuízo da remuneração.
Art. 2º. Fica criado Banco de Horas para compensação
exclusiva do tempo utilizado nas saídas particulares e saídas
antecipadas, podendo ser acumuladas até oito horas, para utilização no
decorrer de cada exercício, dentro do horário especial, sempre
condicionadas à necessidade de serviço.
Art. 3º. Autorizar a convocação dos servidores que
estejam cumprindo horário especial em caso de necessidade do serviço
público, sem direito à percepção de qualquer pagamento extraordinário.
Art. 4º. A flexibilização da jornada de trabalho não gera
direito adquirido, podendo ser revogada a qualquer tempo.
Art. 5º. Para os efeitos de registro de jornada, os
servidores deverão registrar apenas uma entrada e uma saída por dia.
Art. 6º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 7º. Fica revogada a Portaria nº 002/2018 –
GAB/SEMTRAD.

ERRATA
ERRATA referente ao Extrato do Contrato de Prestação de Serviços
nº 003/2019, celebrado em 25 de fevereiro de 2019, publicado no DOM
Edição nº 4556, de 14 de março de 2019, página 28.
ONDE SE LÊ:
7. DATA: Manaus, 13 de março de 2019.
LEIA-SE:
7. DATA: Manaus, 25 de fevereiro de 2019.

CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Manaus, 03 de maio de 2019.
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Manaus/AM, 06 de maio de 2019.

Manaus, segunda-feira, 6 de maio de 2019
ERRATA

RESOLVE

ERRATA ao Extrato do Termo de Contrato de Prestação de Serviços
nº 006/2019, celebrado entre o Município de Manaus, por intermédio do
Fundo Municipal de Fomento à Micro e Pequena Empresa –
FUMIPEQ/SEMTEPI e a empresa MILLENIUM SEGURANÇA
PATRIMONIAL EIRELI, publicado no DOM Edição 4586, em 29 de abril
de 2019, página 20.

ALTERAR o usufruto das férias (2018/2019), do servidor
abaixo identificado para os períodos especificados, conforme segue, por
motivo de necessidade de serviços:
Nome
REFESSON OLIVEIRA GOMES

Matrícula
105.639-5 C

MAIO/19

Períodos
Data oportuna

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

ONDE SE LÊ:

Manaus, 30 de abril de 2019.

5. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Nota de Empenho nº 2019NE00008,
de 23.04.2019, no valor de R$ 40.200,00 (quarenta mil e duzentos reais),
ficando o restante a ser empenhado conforme liberação de cotas pela
SEMEF, à conta da seguinte rubrica orçamentária: UO: 21701; Programa
de Trabalho: 11.122.0011.2011.000, Fonte: 02100000, Natureza da
Despesa: 33903977.
LEIA-SE:
5. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Nota de Empenho nº 2019NE00013,
de 23.04.2019, no valor de R$ 40.200,00 (quarenta mil e duzentos reais),
ficando o restante a ser empenhado conforme liberação de cotas pela
SEMEF, à conta da seguinte rubrica orçamentária: UO: 21701; Programa
de Trabalho: 11.122.0011.2011.000, Fonte: 02100000, Natureza da
Despesa: 33903703.

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

Manaus/AM, 06 de maio de 2019.

CONSIDERANDO o disposto no Art. 121 da Lei nº. 1118,
de setembro de 1971,

PORTARIA Nº. 018/2019-GS-SEMJEL

CONSIDERANDO a PORTARIA Nº. 052/2018-GSSEMJEL, de 22/11/2018, publicada no DOM nº. 4487, de 22/11/2018,
RESOLVE
ALTERAR o usufruto das férias (2018/2019), do servidor
abaixo identificado para os períodos especificados, conforme segue, por
motivo de necessidade de serviços:

SECRETARIA MUNICIPAL DE
MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE

Nome

Matrícula

GLEISER BARROSO BARBOSA

117.055-4 B

Períodos
Restante de dias
para data oportuna

De 05 a 19/08/2019

Cientifique-se, Cumpra-se, Publique-se.
Manaus, 02 de maio de 2019.

RUFINO COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE ALIMENTOS LTDA torna
público que recebeu da SEMMAS a LMI n˚ 010/2019 sob o processo
n˚ 2018.15848.15875.0.000977, que autoriza a Atividade COMÉRCIO,
com a finalidade IMPLANTAÇÃO DE UM COMÉRCIO VAREJISTA DE
MERCADORIAS EM GERAL COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS
ALIMENTÍCIOS, COM ÁREA TOTAL DE TERRENO DE 7.875,00m²,
com validade de 12 (doze) meses, sito na AV TANCREDO NEVES,
Nᵒ 1.760, PARQUE DEZ DE NOVEMBRO, Manaus-Amazonas.

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,
ABASTECIMENTO, CENTRO E COMÉRCIO INFORMAL
SECRETARIA MUNICIPAL JUVENTUDE,
ESPORTE E LAZER
PORTARIA Nº. 017/2019-GS-SEMJEL
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE JUVENTUDE,
ESPORTE E LAZER, no exercício das prerrogativas que lhe outorga o
inciso II do Artigo 128 da Lei Orgânica do Município de Manaus, e;
CONSIDERANDO o disposto no Art. 121 da Lei nº. 1118,
de setembro de 1971,
CONSIDERANDO a PORTARIA Nº. 052/2018-GSSEMJEL, de 22/11/2018, publicada no DOM nº. 4487, de 22/11/2018,

PROCESSO Nº: 2018/20188/20190/00089
INTERESSADO: Secretaria Municipal de Agricultura, abastecimento,
Centro e Comércio Informal.
ASSUNTO: Inexigibilidade de Licitação
(*) DESPACHO
Declaro INEXIGÍVEL a licitação, com fundamento no art.
25, inciso I da Lei nº 8.666/93, para contratação de empresa
especializada em Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva nos
elevadores e escadas rolantes das Galerias dos Remédios e Espírito
Santo, junto à empresa THYSSENKRUPP ELEVADORES S. A., no valor
91.200,00(noventa e um mil e duzentos reais), conforme justificativas
constantes do Processo Administrativo nº 2018/20188/20190/00089 –
SEMACC, e Parecer 001/2019 Assessoria Jurídica, às fls. 40 a 42.
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Manaus, segunda-feira, 6 de maio de 2019
Manaus, 11 de fevereiro de 2019.

INSTITUTO MUNICIPAL DE ENGENHARIA
E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO
PORTARIA Nº 039/2019-MANAUSTRANS

Pelo exposto acima RATIFICO a inexigibilidade de
licitação
de
que
trata
o
Processo
Administrativo
nº 2018/20188/20190/00089 – SEMACC, de acordo com o art. 25, inciso
I da Lei nº 8.666/93.

O DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO MUNICIPAL
DE ENGENHARIA E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO –
MANAUSTRANS, no uso da competência que lhe confere o art. 128,
inciso II, da LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO c/c Decreto de 06 de
janeiro de 2017;
CONSIDERANDO, o que consta do Processo
Administrativo n° 2019/17269/17285/00035- MANAUSTRANS.

Manaus, 11 de fevereiro de 2019.

RESOLVE:
I – AUTORIZAR, a liberação de adiantamento ao servidor
ARUÍQUE FERREIRA DA SILVA FILHO, matricula 10818, no valor de
R$ 4.000,00 ( quatro mil reais) sendo R$ 4.000,00 (quatro mil reais )
através da função programática 15.122.0011.2012.0000 ( Suprimento
de Materiais ou equipamentos para manutenção funcional ) - 339030 –
Material de consumo , a fim de atender despesas miúdas de pronto
pagamento.

(*) Republicado integralmente por haver sido veiculado com incorreções no DOM
Edição nº 4536, de 11 de fevereiro de 2019.

II – DESIGNAR de acordo com o Art. 6°, inciso X, Decreto
n° 3.206 de 04.11.2015, o servidor KAIO LOPES DE ASSIS, Diretor de
Departamento de Administração, matrícula nº 12447, para atestar o
recebimento dos materiais e serviços relativos ao adiantamento.

INSTITUTO MUNICIPAL DE
PLANEJAMENTO URBANO

III - ESTABELECER de acordo com a lei n° 198, de 21 de
junho de 1993, combinado com Decreto n° 3.206, de 04 de novembro de
2015, o prazo de aplicação de adiantamento é de 30 (trinta) dias
contados da data do recebimento do numerário e o prazo de 15 (quinze)
dias para comparação de prestação de contas, contados do termino do
período de aplicação, sujeitando-se a tomada de contas, se não o fizer
nesse prazo.

TERMO DE RECEBIMENTO DE
MEDIDA COMPENSATÓRIA Nº 0012/2019
O INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO – IMPLURB,
por meio de seu representante legal, designado consoante Diretor
Presidente CLÁUDIO GUENKA, brasileiro, divorciado, portador do CPF
nº. 564.259.102-91 e RG nº 1081468-0 SSP/AM, nomeado por força do
Decreto de 6 de Janeiro 2017, com publicação no Dom nº 4040, recebe
da empresa Srº AILTON FIGUEIRAS DE QUEIROZ, brasileiro,
empresário, casado, técnico de projetos, portador da carteira nacional
de habilitação Nº 00608533298 DETRAN/AM e inscrito no CPF
nº nº 445.563.492-49, a obrigação abaixo descrita, a qual constitui objeto
do PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 2017.00796.00824.0.002869,
registrada na Decisão n°0215/2019, registrada na Ata da 17° Reunião
Ordinária de 24 de Abril de 2019.
DO OBJETO (S): O Compromissário DEVEDOR, através do presente
termo, reconheceu expressamente a responsabilidade da medida
compensatória e recolheu no Fundo Municipal de Desenvolvimento
Urbano – FMDU, o valor de R$ 7.393,02 (SETE MIL, TREZENTOS E
NOVENTA E TRÊS REAIS E DOIS CENTAVOS).
Pelo presente documento, o INSTITUTO MUNICIPAL DE
PLANEJAMENTO URBANO – IMPLURB, reconhece como
parcialmente satisfeito os objetivos técnicos, administrativos e
financeiros, com exceção feita a eventuais vícios redibitórios e encargos
exclusivos da COMPROMISSÁRIA.

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

Manaus, 03 de Maio de 2019

Gabinete da Presidência do Instituto Esta Portaria entra em
vigor na data da assinatura do contrato. Municipal de Engenharia e
Fiscalização do Trânsito – MANAUSTRANS.

I – Cópia do ato de concessão do adiantamento;
II - Cópia de Nota de Empenho;
III - Comprovante de Ordem Bancária;
IV- Comprovante de entrega de numerário pelo banco ao servidor;
V- Comprovante de recolhimento do saldo financeiro, recolhido no prazo
de aplicação, quando houver;
VI- Demonstrativo de aplicação do adiantamento com devidas
Justificativas, quando for o caso;
VII – Comprovantes originais das despesas realizadas, em ordem
Cronológica, numeradas seguidamente e devidamente atestada.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

Manaus (AM), 03 de maio de 2019.
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Manaus, segunda-feira, 6 de maio de 2019
DEMONSTRATIVO DO VALOR GLOBAL DE PESSOAL ATIVO E
QUANTITATIVO DE FUNCIONARIOS – INSTITUTO MUNICIPAL DE ENGENHARIA E
FISCALIZAÇÃO DO TRANSITO - MANAUSTRANS
QUADRO DEMONSTRATIVO DO VALOR GLOBAL DE PESSOAL ATIVO DA ADMINISTRAÇÃO
INDIRETA DO PODER EXECUTIVO – JANEIRO/2019
SERVIDORES
VALOR (R$)
ORGÃO
SEM
FOLHA
TOTAL
EST CLT
RDA TOTAL
ENCARGOS
VÍNCULO
MENSAL
FOLHA
MANAUSTRANS 220 242
33
495 4.854.754,76 882.642,32 5.737.397,08
QUADRO DEMONSTRATIVO DO VALOR GLOBAL DE PESSOAL ATIVO DA ADMINISTRAÇÃO
INDIRETA DO PODER EXECUTIVO – FEVEREIRO/2019
SERVIDORES
VALOR (R$)
ORGÃO
SEM
FOLHA
TOTAL
EST CLT
RDA TOTAL
ENCARGOS
VÍNCULO
MENSAL
FOLHA
MANAUSTRANS 220 242
33
495 3.443.020,00 798.058,39 4.241.078,39
QUADRO DEMONSTRATIVO DO VALOR GLOBAL DE PESSOAL ATIVO DA ADMINISTRAÇÃO
INDIRETA DO PODER EXECUTIVO – MARÇO/2019
SERVIDORES
VALOR (R$)
ORGÃO
SEM
FOLHA
TOTAL
EST CLT
RDA TOTAL
ENCARGOS
VÍNCULO
MENSAL
FOLHA
MANAUSTRANS 220 242
33
495 3.667.153,60 850.985,28 4.518.138,88
TOTAL GERAL

11.964.928,36 2.531.685,99 14.496.614,35

CONSIDERANDO o disposto na Planilha de Cálculo dos
Proventos elaborada pela Manaus Previdência e o que mais consta do
processo de revisão de aposentadoria formalizado sob o
nº 2019/17848/17894/00227, em 24.04.2019, resolve,
REVISAR, com efeitos financeiros a contar de
23.11.2018, a Portaria por Delegação nº 522/2018, publicada
no DOM de 23.11.2018, Edição 4484, passando a vigorar da seguinte
forma:
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, a servidora MARCIA MARINHO DE OLIVEIRA SARDINHA,
no cargo de ES-Cirurgião Dentista F-11, matrícula 112248-7A, do quadro
de pessoal da Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA, com os
proventos mensais de R$ 8.701,57 (oito mil, setecentos e um reais e
cinquenta e sete centavos) discriminados na forma abaixo:
Composição da
Remuneração

Fundamentação Legal
Art. 3º, inciso IX, da Lei nº 1.222, de
26.03.2008, c/c a Lei nº 2.270, de 12.12.2017.
Total dos Proventos

Subsídio

Manaus, 30 de Abril de 2019

Valor
R$ 8.701,57
R$ 8.701,57

GABINETE DA DIRETORA-PRESIDENTE DA MANAUS
PREVIDÊNCIA, em Manaus, 03 de maio de 2019.

PORTARIA POR DELEGAÇÃO N.º 183/2019
CONCEDE aposentadoria a servidor, na
forma que especifica.
A DIRETORA-PRESIDENTE E A DIRETORA DE
PREVIDÊNCIA DA MANAUS PREVIDÊNCIA, EM EXERCÍCIO, 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,

MANAUS PREVIDÊNCIA

PORTARIA POR DELEGAÇÃO N.º 182/2019
REVISA aposentadoria de servidor, na forma
que especifica.
A DIRETORA-PRESIDENTE E A DIRETORA DE
PREVIDÊNCIA DA MANAUS PREVIDÊNCIA, EM EXERCÍCIO, 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 a recomendação constante do
Despacho de Revisão de Aposentadoria nº 131/2019, subscrito pelo
Analista Previdenciário da Manaus Previdência,
CONSIDERANDO o Parecer Técnico nº 200/2019 –
AUDIN/MANAUS PREVIDÊNCIA, que conclui que o processo está
dentro das normas de legalidade dos atos de revisão de benefício,

CONSIDERANDO o teor do Despacho de Concessão de
Benefício nº 136/2019, subscrito pelo Analista Previdenciário da Manaus
Previdência, que recomenda o deferimento do pedido de concessão de
aposentadoria por tempo de contribuição ao servidor abaixo identificado,
CONSIDERANDO o Parecer Técnico nº 201/2019 –
AUDIN/MANAUS PREVIDÊNCIA, que conclui que o processo está
dentro das normas de legalidade dos atos de admissão e de concessão
da aposentadoria,
CONSIDERANDO o disposto na Planilha de Cálculo dos
Proventos elaborada pela Manaus Previdência e o que mais consta do
Processo protocolado sob o nº 2019/17428/17628/01262, de 27.02.2019,
resolve,
APOSENTAR, nos termos do artigo 40, § 1º, inciso III,
alínea “a”, da Constituição Federal de 1988, com redação dada pela
Emenda Constitucional nº 41/2003, c/c o artigo 30, da Lei Municipal
nº 870, de 21.07.2005, o servidor DAVI DE SOUZA MOREIRA, no cargo
de PNE-Motorista Carros Pesados B-V-I, matrícula 008470-0A, do
quadro de pessoal da Secretaria Municipal de Infraestrutura –
SEMINF, com os proventos mensais de R$ 1.696,40 (mil, seiscentos e
noventa e seis reais e quarenta centavos) discriminados na forma
abaixo:
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Manaus, segunda-feira, 6 de maio de 2019
Composição da Remuneração

Valor

Vencimento

Fundamentação Legal
Lei nº 1.772, de 30.09.2013 c/c Lei n.º 2.274,
de 14.12.2017.
Adicional por Tempo de Serviço Art. 203, parágrafo único, da Lei nº 1.118/71.
Lei nº 175, de 10.03.95, e regulamentado
Salário Produtividade
pelo Art. 9º, do Decreto nº 3.077, de 31.10.95.
Total
Artigo 40, § 3º, da Constituição Federal/1988,
com redação dada pela EC nº 41/03, c/c
artigo 1º da Lei Federal nº 10.887/04, e artigo
Valor Médio Apurado
55 da Lei Municipal nº 870, de 21.07.05,
alterada pela Lei n.º 1.197, de 31.12.2007, e
artigo 61 da Orientação Normativa MPS/SPS
nº 02/2009.
Valor dos Proventos
Artigo 40, § 2º, da Constituição Federal/1988.

R$ 446,42
R$ 133,93
R$ 1.116,05
R$ 1.696,40

R$ 2.343,17

R$ 1.696,40

GABINETE DA DIRETORA-PRESIDENTE DA MANAUS
PREVIDÊNCIA, em Manaus, 03 de maio de 2019.

EXTRATO
1. ESPÉCIE E DATA: Termo de Acordo de Cooperação Técnica
nº 001/2019, a contar de 11/03/2019;
2. PARTÍCIPES: MANAUS PREVIDÊNCIA – MANAUSPREV, pessoa
jurídica de direito público, inscrita no CNPJ/MF nº 07.637.990/0001-12,
sediada na Av. Constantino Nery, 2480, Bairro Chapada, CEP 69.050001, nesta cidade e FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ABERTA DA
TERCEIRA IDADE – FUNATI/UEA, fundação pública de direito público,
estabelecida na Av. Brasil, s/nº, Bairro Santo Antônio, CEP 69.029-040,
nesta cidade, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 04.280.196/0001-76;
3. OBJETO: O presente Termo de Cooperação Técnica visa promover o
acesso a conhecimentos diversos nas áreas de saúde, cultura, terapias
ocupacionais, dentre outros, por meio de cursos e oficinas semanais, de
modo a contribuir para a melhoria da qualidade de vida dos segurados
da Manaus Previdência, que, de posse dos aprendizados, terão maiores
possibilidades de agregar hábitos de vida saudáveis, além da
possibilidade de geração de renda e maior convivência familiar e
comunitária. Para desenvolver essa ação, a MANAUSPREV utilizar-se-á,
através de parceria, dos CURSOS E OFICINAS LIVRES DA
FUNATI/UEA na MANAUS PREVIDÊNCIA/PROGRAMA VITALIDADE,
sendo disponibilizadas as seguintes atividades: 40 (quarenta) vagas para
o curso de Ginástica, 30 (trinta) vagas para o curso de Artesanato, 40
(quarenta) vagas para o curso de Canto Coral, além de Campanhas
sobre envelhecimento humano e qualidade de vida durante o período do
Acordo, com todas as condições adequadas para que haja a
participação efetiva dos aposentados e pensionistas;
4. VALOR GLOBAL: Não haverá transferência de recursos entre os
partícipes para a execução do presente Acordo de Cooperação Técnica.
As despesas necessárias à plena execução do objeto acordado, tais
como, serviços de terceiros, pessoal, deslocamentos e outras que se
fizerem necessárias, correrão por conta de dotações específicas
constantes nos orçamentos dos partícipes;
5. VIGÊNCIA: O presente termo de acordo terá vigência a contar de 11
de março de 2019 até 31 de dezembro de 2019, sendo a publicação do
Extrato no Diário Oficial de Manaus condição indispensável para sua
eficácia.

EXTRATO
1. ESPÉCIE E DATA: Quarto Termo Aditivo ao Contrato de Prestação
de Serviços nº 005/2017, a contar de 02/05/2019;
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 IIN TECNOLOGIAS LTDA,
estabelecida na Av. Ephigênio Salles, n° 126, Bairro Parque Dez de
Novembro, CEP 69.055-736, nesta cidade, inscrita no CNPJ/MF sob o n.
03.211.236/0001-65;
3. OBJETO: O presente Termo Aditivo visa à prorrogação do prazo de
vigência do Contrato de Prestação de Serviço nº. 005/2017, referente à
prestação dos serviços de instalação, configuração, operação,
manutenção e fornecimento de um centro de comando de operações de
segurança, com sistemas de monitoramento, identificação e controle de
acesso para atender à Manaus Previdência, a contar de 02/05/2019, nos
termos do art. 57, II;
4. VALOR GLOBAL: O valor global importa a quantia de R$ 575.640,00
(quinhentos e setenta e cinco mil seiscentos e quarenta reais);
5. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente
termo aditivo foram empenhadas por intermédio da Nota de Empenho
N.° 2019NE00196, de 02/04/2019, no valor de R$ 95.940,00 (noventa e
cinco mil novecentos e quarenta reais), ficando o saldo remanescente a
ser empenhado conforme Cronograma de Desembolso e liberação de
cotas orçamentárias, à conta da rubrica orçamentária: 63201 – Manaus
Previdência; 09.122.0011.2011.0000 – Contratação de Serviços para
Manutenção Funcional; 2620002 – Taxa de Administração – PFIN;
33.90.37.03 – Vigilância Ostensiva;
6. VIGÊNCIA: O presente termo aditivo terá vigência de 12 (doze)
meses, a contar de 02/05/2019, sendo a publicação do Extrato no Diário
Oficial de Manaus condição indispensável para sua eficácia.
Manaus-AM, 26 de abril de 2019.

RESENHA DE AUTORIZAÇÃO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS
REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019 CONFORME DECRETO N.º
3.984, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2018.
A MANAUS PREVIDÊNCIA – MANAUSPREV, entidade
autárquica municipal integrante da Administração Indireta do Poder
Executivo, autoriza à concessão de DIÁRIAS ao servidor abaixo:
RAFAEL DA CRUZ LAURIA: Entidade: Manaus Previdência
(MANAUSPREV); Cargo: Procurador-Chefe; Matrícula nº 000.117-1 B;
Destino: Belém; Período: 03.04.2019 a 06.04.2019; nº de diárias: 3,5
(três diárias e meia); Objetivo: Participação da 65ª Reunião do
CONAPREV e da Reunião a COPAJURE.

Manaus-AM, 11 de março de 2019.
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Manaus, 03 de Maio de 2019.

Manaus, segunda-feira, 6 de maio de 2019

AGÊNCIA REGULADORA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS
DELEGADOS DO MUNICÍPIO DE MANAUS

4. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Artigo 57, II, da Lei 8.666/93, Parecer
nº 171/2019 da Procuradoria Jurídica da MANAUSCULT, datado de
17.04.2019, nos termos e justificativas constantes no processo
administrativo nº 2019/16508/16697/00278.

PORTARIA N.º 004/2019 - AGEMAN

5. VALOR GLOBAL: O valor Global do presente termo aditivo, importa
a quantia de R$ 660,00 (seiscentos e sessenta reais).

O DIRETOR-PRESIDENTE DA AGÊNCIA REGULADORA
DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO MUNICÍPIO DE
MANAUS – AGEMAN, no uso das competências que lhe conferem o art.
128, inciso II da Lei Orgânica do Município de Manaus e a Lei n. 2.265,
de 11 de dezembro de 2017;
CONSIDERANDO a necessidade de suprir as demandas
desta AGEMAN, em decorrência da urgência ou outra natureza, com
despesas de pequeno vulto e de pronto pagamento;
CONSIDERANDO o que dispõe a Lei Ordinária nº 198, de
21 de junho de 1993, regulamentada pelo Decreto Municipal nº 3.206, de
04 de novembro de 2015.
RESOLVE:
I - AUTORIZAR a concessão de adiantamento 003/2019
mês maio/2019 em conformidade com o disposto no Art. 6º, inciso X, §
3º do Decreto nº 3.206, em nome da servidora ADRIANA LÚCIA LOBO
COELHO, Chefe de Gabinete, Matrícula nº 131.747-4C; para despesas
de caráter urgente de pronto pagamento e pequeno vulto; no valor total
de R$ 4.000,00 (quatro mil reais); Elemento de despesa: 339039 –
Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica R$ 1.000,00 (um mil reais)
e 339030 – Material de Consumo R$ 3.000,00 (três mil reais); dotação
orçamentária 04.122.0011.2012.0000.339030 e 04.122.0011.2011.0000.
339039, Fonte de recursos 210; período de aplicação 30 (trinta) dias
contados da data do recebimento do numerário; prestação de contas em
15 (quinze) dias contados do término do período de aplicação.
II – DESIGNAR o servidor ROOSEVELT DA SILVA LIMA,
Diretor Administrativo e Financeiro, Matrícula 131.704-0B, para atestar o
recebimento dos bens e serviços relativos ao adiantamento.
CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Manaus, 06 de maio de 2019.

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA,
TURISMO E EVENTOS
EXTRATO
1. ESPÉCIE E DATA: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Prestação
de Serviços nº 019/2018 MANAUSCULT, cuja celebração do contratado
original ocorreu em 17.04.2018.
2. CONTRATANTES: O Município de Manaus através da Fundação
Municipal de Cultura, Turismo e Eventos – MANAUSCULT e a Empresa
AHGORA SISTEMAS S/A.
3. OBJETO: O Presente Termo Aditivo tem por finalidade a prorrogação
de prazo por mais 02 (dois) meses do contrato nº 019/2018 que tem por
objeto a prestação de serviços de processamento de dados-ID-502555.
Características: Especializada em software como serviço (SaaS), para
gestão de pessoas por meio de tratamento de dados em relógios de
ponto, incluindo manutenção mensal preventiva e/ou corretiva de
equipamento, para atender as necessidades desta Fundação, nos
termos, justificativas e quantidade constantes nos autos.

6. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrente do primeiro
termo aditivo ficam empenhadas sob a nota de empenho
nº 2019NE00308 datada de 17.04.2019, a conta da seguinte Unidade
Orçamentária: 62301-Fundação Municipal de Cultura, Turismo e
Eventos-MANAUSCULT. Programa de trabalho: 13.122.0011.2011.0000
- Contratação de serviço para manutenção funcional. Fonte de recurso:
01000000-Recursos ordinários. Natureza da despesa: 33904090 Manutenção e conservação de equipamentos e software de TIC, no valor
de R$ 660,00 (seiscentos e sessenta reais).
7. DO PRAZO: O prazo de vigência do presente Termo aditivo será de
02 (dois) meses a contar de 20.04.2019 a 19.06.2019.
8. DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS: Ficam integralmente
ratificadas todas as demais cláusulas pactuadas no termo de contrato
original, que não tenham sido implícita ou explicitamente modificada pelo
Presente Termo Aditivo.
Manaus, 17 de abril de 2019.

EXTRATO
1. ESPÉCIE E DATA: Termo de Concessão de Apoio Financeiro
nº 008/2019 - MANAUSCULT, celebrado em 29/04/2019.
2. PARTES: O Município de Manaus através da Fundação Municipal de
Cultura, Turismo e Eventos – MANAUSCULT e a senhora HADNA
CRUZ DE PINHO ABREU.
3. OBJETO: O presente Termo tem por objeto a concessão de apoio
financeiro previsto no EDITAL Nº 006/2018 – CONCURSO-PRÊMIO
MANAUS DE CONEXÕES CULTURAIS, para a realização do Projeto
“Linhas do Tempo, de Volta para Casa”, na forma descrita no Projeto
aprovado pela Comissão de Seleção, conforme despacho de homologação,
publicado no Diário Oficial do Município edição nº 4506 de 27/12/2018 e
republicado no Diário Oficial do Município, edição nº 4517 de 15 de janeiro
2019, que passam a fazer parte deste instrumento, nos termos e justificativas
constantes no Processo Administrativo nº 2019/16508/16697/00005.
4. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Delegada nº 25 de 31.07.2013, Lei
nº 2.214 de 04 de abril de 2017, regulamentada pelo Decreto nº 4.047 de
04 de abril de 2018, Edital nº 006/2018 – Concurso-Prêmio Manaus de
Conexões
Culturais,
Parecer
Jurídico
n°
209/2018PROJUR/MANAUSCULT, Despacho de Homologação publicado no
Diário Oficial do Município de 27/12/2018, edição n° 4506 e republicado
no dia 15 de janeiro de 2019, edição nº 4517 nos termos e justificativas
constante nos autos.
5. VALOR DO APOIO FINANCEIRO: O valor total do contemplado no
EDITAL Nº 006/2018 – CONCURSO-PRÊMIO MANAUS DE
CONEXÕES CULTURAIS – CATEGORIA PRODUÇÃO - MÓDULO 3 é
de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).
6. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente
Termo de Concessão de Apoio Financeiro foram empenhadas sob o
nº 2019NE00273 datado de 26/04/2019, no valor de R$ 60.000,00 (sessenta
mil reais), conforme Programa de Trabalho 13.392.0126.2202.0000 –
Produção, Formação e Difusão Artística e Cultural do Município de Manaus,
Fonte 01000000, Natureza de despesa 33909225 – Premiações Cult. Art.
Cient. Desp. e outras – Pecuniárias.
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Manaus, segunda-feira, 6 de maio de 2019
7. DA CONTRAPARTIDA: Conforme o item 10.1 do Edital nº 006/2018,
o contemplado além de concluir o projeto conforme apresentado na
proposta contemplada, deverá oferecer à MANAUSCULT a
contrapartida indicada no corpo do projeto inscrito e que será
proporcionada gratuitamente à população em geral, na programação
cultural do Município de Manaus, em data e local a serem marcados em
conjunto com a MANAUSCULT.
8. DO PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência do Termo de
Concessão de Apoio Financeiro será de 1 (um) ano a contar da data do
recebimento dos recursos financeiros na conta indicada pelo proponente
conforme o disposto no edital.

8. DO PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência do Termo de
Concessão de Apoio Financeiro será de 1 (um) ano a contar da data do
recebimento dos recursos financeiros na conta indicada pelo proponente
conforme o disposto no edital.
9. DO PRAZO DE REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES: O prazo para a
realização das atividades será de 1 (um) ano a contar da data do
recebimento dos recursos financeiros na conta indicada pelo proponente
conforme o disposto no edital.
Manaus, 30 de Abril de 2019.

9. DO PRAZO DE REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES: O prazo para a
realização das atividades será de 1 (um) ano a contar da data do
recebimento dos recursos financeiros na conta indicada pelo proponente
conforme o disposto no edital.
Manaus, 29 de Abril de 2019.

EXTRATO
1. ESPÉCIE E DATA: Termo de Concessão de Apoio Financeiro
nº 010/2019 - MANAUSCULT, celebrado em 30/04/2019.
2. PARTES: O Município de Manaus através da Fundação Municipal de
Cultura, Turismo e Eventos – MANAUSCULT e o senhor FELIPE MAIA
DE SOUZA.

EXTRATO
1. ESPÉCIE E DATA: Termo de Concessão de Apoio Financeiro
nº 009/2019 - MANAUSCULT, celebrado em 30/04/2019.
2. PARTES: O Município de Manaus através da Fundação Municipal de
Cultura, Turismo e Eventos – MANAUSCULT e a senhora YTHANA ISIS
LOPES DA SILVA AFLITOS.
3. OBJETO: O presente Termo tem por objeto a concessão de apoio
financeiro previsto no EDITAL Nº 006/2018 – CONCURSO-PRÊMIO
MANAUS DE CONEXÕES CULTURAIS, para a realização do Projeto
“BemDito Sião Cultura e Empoderamento na Escola”, na forma
descrita no Projeto aprovado pela Comissão de Seleção, conforme
despacho de homologação, publicado no Diário Oficial do Município
edição nº 4506 de 27/12/2018 e republicado no Diário Oficial do
Município, edição nº 4517 de 15 de janeiro 2019, que passam a fazer
parte deste instrumento, nos termos e justificativas constantes no
Processo Administrativo nº 2019/16508/16697/00015.
4. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Delegada nº 25 de 31.07.2013, Lei
nº 2.214 de 04 de abril de 2017, regulamentada pelo Decreto nº 4.047 de 04
de abril de 2018, Edital nº 006/2018 – Concurso-Prêmio Manaus de
Conexões Culturais, Parecer Jurídico n° 209/2018-PROJUR/MANAUSCULT,
Despacho de Homologação publicado no Diário Oficial do Município de
27/12/2018, edição n° 4506 e republicado no dia 15 de janeiro de 2019,
edição nº 4517 nos termos e justificativas constante nos autos.
5. VALOR DO APOIO FINANCEIRO: O valor total do contemplado no
EDITAL Nº 006/2018 – CONCURSO-PRÊMIO MANAUS DE
CONEXÕES CULTURAIS – CATEGORIA FORMAÇÃO - MÓDULO 02
é de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).
6. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente
Termo de Concessão de Apoio Financeiro foram empenhadas sob o
nº 2019NE00285 datado de 26/04/2019, no valor de R$ 30.000,00 (trinta
mil reais), conforme Programa de Trabalho 13.392.0126.2202.0000 –
Produção, Formação e Difusão Artística e Cultural do Município de
Manaus. Fonte 01000000, Natureza de despesa: 33909225 –
Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e outras – pecuniárias.
7. DA CONTRAPARTIDA: Conforme o item 10.1 do Edital nº 006/2018,
o contemplado além de concluir o projeto conforme apresentado na
proposta contemplada, deverá oferecer à MANAUSCULT a contrapartida
indicada no corpo do projeto inscrito e que será proporcionada
gratuitamente à população em geral, na programação cultural do
Município de Manaus, em data e local a serem marcados em conjunto
com a MANAUSCULT.

3. OBJETO: O presente termo tem por objeto a concessão de apoio
financeiro previsto no Edital nº 06/2018 – CONCURSO-PRÊMIO MANAUS
DE CONEXÕES CULTURAIS, para a realização do Projeto “VOANDO
ENTRE PLANETAS”, na forma descrita no Projeto aprovado pela Comissão
de Seleção, conforme despacho de homologação, publicado no Diário Oficial
do Município edição nº 4506 de 27/12/2018 e republicado no Diário Oficial do
Município, edição nº 4517 de 15 de janeiro 2019, que passam a fazer parte
deste instrumento, nos termos e justificativas constantes no Processo
Administrativo nº 2019/16508/16697/00037.
4. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei nº 8.666/1993, Lei Delegada nº 25
de 31.07.2013, Lei nº 2.214 de 04 de abril de 2017, regulamentada pelo
Decreto nº 4.047 de 04 de abril de 2018 e Edital nº 006/2018 –
Concurso-Prêmio Manaus de Conexões Culturais, Parecer Jurídico n°
209/2018-PROJUR/MANAUSCULT, Despacho de Homologação
publicado no Diário Oficial do Município de 27/12/2018, edição n° 4506 e
republicado no dia 15 de janeiro de 2019, edição nº 4517, nos termos e
justificativas constante nos autos.
5. VALOR DO APOIO FINANCEIRO: O valor total do contemplado no
EDITAL Nº 006/2018 – CONCURSO-PRÊMIO MANAUS DE
CONEXÕES CULTURAIS – CATEGORIA DIFUSÃO - MÓDULO 02 é
de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).
6. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente
Termo de Concessão de Apoio Financeiro foram empenhadas sob o
nº 2019NE00288 datado de 26/04/2019, no valor de R$ 30.000,00 (trinta
mil reais), conforme Programa de Trabalho 13.392.0126.2202.0000 –
Produção, Formação e Difusão Artística e Cultural do Município de
Manaus, Fonte 01000000, Natureza de despesa 33909225 –
Premiações Cult. Art. Cient. Desp e outras-Pecuniárias.
7. DA CONTRAPARTIDA: Conforme o item 10.1 do Edital nº 006/2018, o
contemplado além de concluir o projeto conforme apresentado na proposta
contemplada, deverá oferecer à MANAUSCULT a contrapartida indicada no
corpo do projeto inscrito e que será proporcionada gratuitamente à população
em geral, na programação cultural do Município de Manaus, em data e local a
serem marcados em conjunto com a MANAUSCULT.
8. DO PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência do Termo de
Concessão de Apoio Financeiro será de 1 (um) ano a contar da data do
recebimento dos recursos financeiros na conta indicada pelo proponente
conforme o disposto no edital.
9. DO PRAZO DE REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES: O prazo para a
realização das atividades será de 1 (um) ano a contar da data do
recebimento dos recursos financeiros na conta indicada pelo proponente
conforme o disposto no edital.
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Manaus, segunda-feira, 6 de maio de 2019
Manaus, 30 de Abril de 2019.

EXTRATO
1. ESPÉCIE E DATA: Termo de Concessão de Apoio Financeiro
nº 012/2019 - MANAUSCULT, celebrado em 30/04/2019.
2. PARTES: O Município de Manaus através da Fundação Municipal de
Cultura, Turismo e Eventos – MANAUSCULT e o senhor GLEIDISTONE
NEGRÃO DE MELO.

EXTRATO
1. ESPÉCIE E DATA: Termo de Concessão de Apoio Financeiro
nº 011/2019 - MANAUSCULT, celebrado em 30/04/2019.
2. PARTES: O Município de Manaus através da Fundação Municipal de
Cultura, Turismo e Eventos – MANAUSCULT e o senhor ÍTALO RUI
LIMA SOARES.
3. OBJETO: O presente Termo tem por objeto a concessão de apoio
financeiro previsto no EDITAL Nº 006/2018 – CONCURSO-PRÊMIO
MANAUS DE CONEXÕES CULTURAIS, para a realização do Projeto
“DOSSIÊ ARTE DOCUMENTA! PUBLICAÇÃO IMPRESSA”, na forma
descrita no Projeto aprovado pela Comissão de Seleção, conforme
despacho de homologação, publicado no Diário Oficial do Município
edição nº 4506 de 27/12/2018 e republicado no Diário Oficial do
Município, edição nº 4517 de 15 de janeiro 2019, que passam a fazer
parte deste instrumento, nos termos e justificativas constantes no
Processo Administrativo nº 2019/16508/16697/00039.
4. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Delegada nº 25 de 31.07.2013, Lei
nº 2.214 de 04 de abril de 2017, regulamentada pelo Decreto nº 4.047 de
04 de abril de 2018, Edital nº 006/2018 – Concurso-Prêmio Manaus de
Conexões
Culturais,
Parecer
Jurídico
n°
209/2018PROJUR/MANAUSCULT, Despacho de Homologação publicado no
Diário Oficial do Município de 27/12/2018, edição n° 4506 e republicado
no dia 15 de janeiro de 2019, edição nº 4517 nos termos e justificativas
constante nos autos.
5. VALOR DO APOIO FINANCEIRO: O valor total do contemplado no
EDITAL Nº 006/2018 – CONCURSO-PRÊMIO MANAUS DE
CONEXÕES CULTURAIS – CATEGORIA PRODUÇÃO - MÓDULO 1 é
de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
6. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente
Termo de Concessão de Apoio Financeiro foram empenhadas sob o
nº 2019NE00289 datado de 26/04/2019, no valor de R$ 10.000,00 (dez
mil reais), conforme Programa de Trabalho 13.392.0126.2202.0000 –
Produção, Formação e Difusão Artística e Cultural do Município de
Manaus, Fonte 01000000, Natureza de despesa 33909225 –
Premiações Cult., Art., Cient., Desp. e outras – Pecuniárias.
7. DA CONTRAPARTIDA: Conforme o item 10.1 do Edital nº 006/2018,
o contemplado além de concluir o projeto conforme apresentado na
proposta contemplada, deverá oferecer à MANAUSCULT a
contrapartida indicada no corpo do projeto inscrito e que será
proporcionada gratuitamente à população em geral, na programação
cultural do Município de Manaus, em data e local a serem marcados em
conjunto com a MANAUSCULT.

3. OBJETO: O presente Termo tem por objeto a concessão de apoio
financeiro previsto no EDITAL Nº 006/2018 – CONCURSO-PRÊMIO
MANAUS DE CONEXÕES CULTURAIS, para a realização do Projeto
“Encenação - Senti um Vazio”, na forma descrita no Projeto aprovado
pela Comissão de Seleção, conforme despacho de homologação,
publicado no Diário Oficial do Município, edição 4506 de 27/12/2018 e
republicado na edição nº 4517 de 15/01/2019, que passam a fazer parte
deste instrumento, nos termos e justificativas constantes no Processo
Administrativo nº 2019/16508/16697/00042.
4. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Delegada nº 25 de 31.07.2013, Lei
nº 2.214 de 04 de abril de 2017, regulamentada pelo Decreto nº 4.047 de
04 de abril de 2018, Edital nº 006/2018 – Concurso-Prêmio Manaus de
Conexões
Culturais,
Parecer
Jurídico
n°
209/2018PROJUR/MANAUSCULT, Despacho de Homologação publicado no
Diário Oficial do Município de 27/12/2018, edição n° 4506 e republicado
no dia 15 de janeiro de 2019, edição nº 4517, nos termos e justificativas
constantes nos autos.
5. VALOR DO APOIO FINANCEIRO: O valor total do contemplado no
EDITAL Nº 006/2018 – CONCURSO-PRÊMIO MANAUS DE
CONEXÕES CULTURAIS – CATEGORIA PRODUÇÃO - MÓDULO 2 é
de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).
6. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente
Termo de Concessão de Apoio Financeiro foram empenhadas sob o
nº 2019NE00286 datado de 26/04/2019, no valor de R$ 30.000,00 (trinta
mil reais), conforme Programa de Trabalho 13.392.0126.2202.0000 –
Produção, Formação e Difusão Artística e Cultural do Município de
Manaus, Fonte 01000000, Natureza de despesa 33909225 –
Premiações Cult. Art., Cient. Desp. e outras – pecuniárias.
7. DA CONTRAPARTIDA: Conforme o item 10.1 do Edital nº 006/2018,
o contemplado além de concluir o projeto conforme apresentado na
proposta contemplada, deverá oferecer à MANAUSCULT a
contrapartida indicada no corpo do projeto inscrito e que será
proporcionada gratuitamente à população em geral, na programação
cultural do Município de Manaus, em data e local a serem marcados em
conjunto com a MANAUSCULT.
8. DO PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência do Termo de
Concessão de Apoio Financeiro será de 1 (um) ano a contar da data do
recebimento dos recursos financeiros na conta indicada pelo proponente
conforme o disposto no edital.
9. DO PRAZO DE REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES: O prazo para a
realização das atividades será de 1 (um) ano a contar da data do
recebimento dos recursos financeiros na conta indicada pelo proponente
conforme o disposto no edital.
Manaus, 30 de Abril de 2019.

8. DO PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência do Termo de
Concessão de Apoio Financeiro será de 1 (um) ano a contar da data do
recebimento dos recursos financeiros na conta indicada pelo proponente
conforme o disposto no edital.
9. DO PRAZO DE REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES: O prazo para a
realização das atividades será de 1 (um) ano a contar da data do
recebimento dos recursos financeiros na conta indicada pelo proponente
conforme o disposto no edital.
Manaus, 30 de Abril de 2019.

EXTRATO
1. ESPÉCIE E DATA: Termo de Concessão de Apoio Financeiro
nº 013/2019 - MANAUSCULT, celebrado em 30/04/2019.
2. PARTES: O Município de Manaus através da Fundação Municipal de
Cultura, Turismo e Eventos – MANAUSCULT e o senhor LUCAS
PASSOS DE LIMA.
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Manaus, segunda-feira, 6 de maio de 2019
3. OBJETO: O presente Termo tem por objeto a concessão de apoio
financeiro previsto no EDITAL Nº 006/2018 – CONCURSO-PRÊMIO
MANAUS DE CONEXÕES CULTURAIS, para a realização do Projeto
“Produção do Álbum Líquido Banda Santrio”, na forma descrita no
Projeto aprovado pela Comissão de Seleção, conforme despacho de
homologação, publicado no Diário Oficial do Município, edição 4506 de
27/12/2018 e republicado na edição nº 4517 de 15/01/2019, que passam
a fazer parte deste instrumento, nos termos e justificativas constantes no
Processo Administrativo nº 2019/16508/16697/00061.
4. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Delegada nº 25 de 31.07.2013, Lei
nº 2.214 de 04 de abril de 2017, regulamentada pelo Decreto nº 4.047 de 04
de abril de 2018, Edital nº 006/2018 – Concurso-Prêmio Manaus de
Conexões Culturais, Parecer Jurídico n° 209/2018-PROJUR/MANAUSCULT,
Despacho de Homologação publicado no Diário Oficial do Município de
27/12/2018, edição n° 4506 e republicado no dia 15 de janeiro de 2019,
edição nº 4517, nos termos e justificativas constantes nos autos.
5. VALOR DO APOIO FINANCEIRO: O valor total do contemplado no
EDITAL Nº 006/2018 – CONCURSO-PRÊMIO MANAUS DE CONEXÕES
CULTURAIS – CATEGORIA PRODUÇÃO - MÓDULO 2 é de R$ 30.000,00
(trinta mil reais).
6. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente
Termo de Concessão de Apoio Financeiro foram empenhadas sob o
nº 2019NE00287 datado de 26/04/2019, no valor de R$ 30.000,00 (trinta
mil reais), conforme Programa de Trabalho 13.392.0126.2202.0000 –
Produção, Formação e Difusão Artística e Cultural do Município de
Manaus, Fonte 01000000, Natureza de despesa 33909225 –
Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e outras – pecuniárias.
7. DA CONTRAPARTIDA: Conforme o item 10.1 do Edital nº 006/2018, o
contemplado além de concluir o projeto conforme apresentado na proposta
contemplada, deverá oferecer à MANAUSCULT a contrapartida indicada no
corpo do projeto inscrito e que será proporcionada gratuitamente à população
em geral, na programação cultural do Município de Manaus, em data e local a
serem marcados em conjunto com a MANAUSCULT;

de abril de 2018, Edital nº 006/2018 – Concurso-Prêmio Manaus de
Conexões Culturais, Parecer Jurídico n° 209/2018-PROJUR/MANAUSCULT,
Despacho de Homologação publicado no Diário Oficial do Município de
27/12/2018, edição n° 4506 e republicado no dia 15 de janeiro de 2019,
edição nº 4517, nos termos e justificativas constantes nos autos.
5. VALOR DO APOIO FINANCEIRO: O valor total do contemplado no
EDITAL Nº 006/2018 – CONCURSO-PRÊMIO MANAUS DE
CONEXÕES CULTURAIS – CATEGORIA DIFUSÃO - MÓDULO 02 é
de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).
6. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente
Termo de Concessão de Apoio Financeiro foram empenhadas sob o
nº 2019NE00282 datado de 26/04/2019, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil
reais), conforme Programa de Trabalho 13.392.0126.2202.0000 – Produção,
Formação e Difusão Cultural na Cidade de Manaus, Fonte 01000000,
Natureza de despesa 33909225 – Premiações Cult. Art. Cient. Desp. E
Outras - Pecuniárias.
7. DA CONTRAPARTIDA: Conforme o item 10.1 do Edital nº 006/2018, o
contemplado além de concluir o projeto conforme apresentado na proposta
contemplada, deverá oferecer à MANAUSCULT a contrapartida indicada no
corpo do projeto inscrito e que será proporcionada gratuitamente à população
em geral, na programação cultural do Município de Manaus, em data e local a
serem marcados em conjunto com a MANAUSCULT.
8. DO PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência do Termo de
Concessão de Apoio Financeiro será de 1 (um) ano a contar da data do
recebimento dos recursos financeiros na conta indicada pelo proponente
conforme o disposto no edital.
9. DO PRAZO DE REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES: O prazo para a
realização das atividades será de 1 (um) ano a contar da data do
recebimento dos recursos financeiros na conta indicada pelo proponente
conforme o disposto no edital.
Manaus, 02 de Maio de 2019.

8. DO PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência do Termo de
Concessão de Apoio Financeiro será de 1 (um) ano a contar da data do
recebimento dos recursos financeiros na conta indicada pelo proponente
conforme o disposto no edital.
9. DO PRAZO DE REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES: O prazo para a
realização das atividades será de 1 (um) ano a contar da data do
recebimento dos recursos financeiros na conta indicada pelo proponente
conforme o disposto no edital.
Manaus, 30 de Abril de 2019.

EXTRATO
1. ESPÉCIE E DATA: Termo de Concessão de Apoio Financeiro
nº 015/2019 - MANAUSCULT, celebrado em 02/05/2019.
2. PARTES: O Município de Manaus através da Fundação Municipal de
Cultura, Turismo e Eventos – MANAUSCULT e a FEDERAÇÃO DE
TEATRO DO AMAZONAS – FETAM, representante legal do Senhor
TECIO PEREIRA DA SILVA.

EXTRATO
1. ESPÉCIE E DATA: Termo de Concessão de Apoio Financeiro
nº 014/2019 - MANAUSCULT, celebrado em 02/05/2019.
2. PARTES: O Município de Manaus através da Fundação Municipal de
Cultura, Turismo e Eventos – MANAUSCULT e a senhora NARDA
TELES YAMANE.
3. OBJETO: O presente Termo tem por objeto a concessão de apoio financeiro
previsto no EDITAL Nº 006/2018 – CONCURSO-PRÊMIO MANAUS DE
CONEXÕES CULTURAIS, para a realização do Projeto “A MENINA E O
TEMPO”, na forma descrita no Projeto aprovado pela Comissão de Seleção,
conforme despacho de homologação, publicado no Diário Oficial do Município,
edição 4506 de 27/12/2018 e republicado na edição nº 4517 de 15/01/2019, que
passam a fazer parte deste instrumento, nos termos e justificativas constantes
no Processo Administrativo nº 2019/16508/16697/00033.
4. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Delegada nº 25 de 31.07.2013, Lei
nº 2.214 de 04 de abril de 2017, regulamentada pelo Decreto nº 4.047 de 04

3. OBJETO: O presente termo tem por objeto a concessão de apoio financeiro
previsto no EDITAL Nº 006/2018 – CONCURSO-PRÊMIO MANAUS DE
CONEXÕES CULTURAIS, para a realização do Projeto “FINA”, na forma
descrita no Projeto aprovado pela Comissão de Seleção, conforme despacho de
homologação, publicado no Diário Oficial do Município, edição 4506 de
27/12/2018 e republicado na edição nº 4517 de 15/01/2019, que passam a fazer
parte deste instrumento, nos termos e justificativas constantes no Processo
Administrativo nº 2019/16508/16697/00021.
4. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Delegada nº 25 de 31.07.2013, Lei
nº 2.214 de 04 de abril de 2017, regulamentada pelo Decreto nº 4.047 de 04
de abril de 2018, Edital nº 006/2018 – Concurso-Prêmio Manaus de
Conexões Culturais, Parecer Jurídico n° 209/2018-PROJUR/MANAUSCULT,
Despacho de Homologação publicado no Diário Oficial do Município de
27/12/2018, edição n° 4506 e republicado no dia 15 de janeiro de 2019,
edição nº 4517, nos termos e justificativas constantes nos autos.
5. VALOR DO APOIO FINANCEIRO: O valor total do contemplado no
EDITAL Nº 006/2018 – CONCURSO-PRÊMIO MANAUS DE
CONEXÕES CULTURAIS – CATEGORIA PRODUÇÃO - MÓDULO 03 é
de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).
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Manaus, segunda-feira, 6 de maio de 2019
6. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente
Termo de Concessão de Apoio Financeiro foram empenhadas sob o
nº 2019NE00281 datado de 26/04/2019, no valor de R$ 60.000,00 (sessenta
mil reais), conforme Programa de Trabalho 13.392.0126.2202.0000 –
Produção, Formação e Difusão Artística e Cultural do Município de Manaus.
Fonte 01000000, Natureza de despesa 33909225 – Premiações Culturais.
Art. Cient. Desp. e outras -Pecuniárias.
7. DA CONTRAPARTIDA: Conforme o item 10.1 do Edital nº 006/2018, o
contemplado além de concluir o projeto conforme apresentado na proposta
contemplada, deverá oferecer à MANAUSCULT a contrapartida indicada no
corpo do projeto inscrito e que será proporcionada gratuitamente à população
em geral, na programação cultural do Município de Manaus, em data e local a
serem marcados em conjunto com a MANAUSCULT;

contemplada, deverá oferecer à MANAUSCULT a contrapartida indicada no
corpo do projeto inscrito e que será proporcionada gratuitamente à população
em geral, na programação cultural do Município de Manaus, em data e local a
serem marcados em conjunto com a MANAUSCULT;
8. DO PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência do Termo de
Concessão de Apoio Financeiro será de 1 (um) ano a contar da data do
recebimento dos recursos financeiros na conta indicada pelo proponente
conforme o disposto no edital.
9. DO PRAZO DE REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES: O prazo para a
realização das atividades será de 1 (um) ano a contar da data do
recebimento dos recursos financeiros na conta indicada pelo proponente
conforme o disposto no edital.

8. DO PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência do Termo de
Concessão de Apoio Financeiro será de 1 (um) ano a contar da data do
recebimento dos recursos financeiros na conta indicada pelo proponente
conforme o disposto no edital.

Manaus, 02 de Maio de 2019.

9. DO PRAZO DE REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES: O prazo para a
realização das atividades será de 1 (um) ano a contar da data do
recebimento dos recursos financeiros na conta indicada pelo proponente
conforme o disposto no edital.
EXTRATO

Manaus, 02 de Maio de 2019.

1. ESPÉCIE E DATA: Termo de Concessão de Apoio Financeiro
nº 017/2019 - MANAUSCULT, celebrado em 02/05/2019.
2. PARTES: O Município de Manaus através da Fundação Municipal de
Cultura, Turismo e Eventos – MANAUSCULT e a senhora LARISSA DE
OLIVEIRA CARNEIRO.
EXTRATO
1. ESPÉCIE E DATA: Termo de Concessão de Apoio Financeiro
nº 016/2019 - MANAUSCULT, celebrado em 02/05/2019.
2. PARTES: O Município de Manaus através da Fundação Municipal de
Cultura, Turismo e Eventos – MANAUSCULT e o senhor GUSTAVO
SORANZ GONÇALVES.
3. OBJETO: O presente Termo tem por objeto a concessão de apoio
financeiro previsto no EDITAL Nº 006/2018 – CONCURSO-PRÊMIO
MANAUS DE CONEXÕES CULTURAIS, para a realização do Projeto
“Filmar a Amazônia”, na forma descrita no Projeto aprovado pela
Comissão de Seleção, conforme despacho de homologação, publicado
no Diário Oficial do Município, edição 4506 de 27/12/2018 e republicado
na edição nº 4517 de 15/01/2019, que passam a fazer parte deste
instrumento, nos termos e justificativas constantes no Processo
Administrativo nº 2019/16508/16697/00030.
4. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Delegada nº 25 de 31.07.2013, Lei
nº 2.214 de 04 de abril de 2017, regulamentada pelo Decreto nº 4.047 de 04
de abril de 2018, Edital nº 006/2018 – Concurso-Prêmio Manaus de
Conexões Culturais, Parecer Jurídico n° 209/2018-PROJUR/MANAUSCULT,
Despacho de Homologação publicado no Diário Oficial do Município de
27/12/2018, edição n° 4506 e republicado no dia 15 de janeiro de 2019,
edição nº 4517, nos termos e justificativas constantes nos autos.
5. VALOR DO APOIO FINANCEIRO: O valor total do contemplado no
EDITAL Nº 006/2018 – CONCURSO-PRÊMIO MANAUS DE
CONEXÕES CULTURAIS – CATEGORIA PRODUÇÃO - MÓDULO 01 é
de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
6. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente
Termo de Concessão de Apoio Financeiro foram empenhadas sob o
nº 2019NE00279 datado de 26/04/2019, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil
reais), conforme Programa de Trabalho 13.392.0126.2202.0000 – Produção,
Formação e Difusão Artística e Cultural do Município de Manaus, Fonte
01000000. Natureza de despesa 33909225 – Premiações Cult. Art. Cient.
Desp. e Outras - Pecuniárias.
7. DA CONTRAPARTIDA: Conforme o item 10.1 do Edital nº 006/2018, o
contemplado além de concluir o projeto conforme apresentado na proposta

3. OBJETO: O presente Termo tem por objeto a concessão de apoio
financeiro previsto no EDITAL º 006/2018 – CONCURSO-PRÊMIO
MANAUS DE CONEXÕES CULTURAIS, para a realização do Projeto
“O QUE ACONTECE QUANDO SE NASCE”, na forma descrita no
Projeto aprovado pela Comissão de Seleção, conforme despacho de
homologação, publicado no Diário Oficial do Município, edição 4506 de
27/12/2018 e republicado na edição nº 4517 de 15/01/2019, que passam
a fazer parte deste instrumento, nos termos e justificativas constantes no
Processo Administrativo nº 2019/16508/16697/00065.
4. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Delegada nº 25 de 31.07.2013, Lei
nº 2.214 de 04 de abril de 2017, regulamentada pelo Decreto nº 4.047 de 04
de abril de 2018, Edital nº 006/2018 – Concurso-Prêmio Manaus de
Conexões Culturais, Parecer Jurídico n° 209/2018-PROJUR/MANAUSCULT,
Despacho de Homologação publicado no Diário Oficial do Município de
27/12/2018, edição n° 4506 e republicado no dia 15 de janeiro de 2019,
edição nº 4517, nos termos e justificativas constantes nos autos.
5. VALOR DO APOIO FINANCEIRO: O valor total do contemplado no
EDITAL Nº 006/2018 – CONCURSO-PRÊMIO MANAUS DE
CONEXÕES CULTURAIS – CATEGORIA PRODUÇÃO - MÓDULO 02 é
de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).
6. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente
Termo de Concessão de Apoio Financeiro foram empenhadas sob o
nº 2019NE00278 datado de 26/04/2019, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil
reais), conforme Programa de Trabalho 13.392.0126.2202.0000 – Produção,
Formação e Difusão Artística e Cultural do Município de Manaus. Fonte
01000000, Natureza de despesa 33909225 – Premiações Cult. Art. Cient.
Desp. e outras – pecuniárias.
7. DA CONTRAPARTIDA: Conforme o item 10.1 do Edital nº 006/2018, o
contemplado além de concluir o projeto conforme apresentado na proposta
contemplada, deverá oferecer à MANAUSCULT a contrapartida indicada no
corpo do projeto inscrito e que será proporcionada gratuitamente à população
em geral, na programação cultural do Município de Manaus, em data e local a
serem marcados em conjunto com a MANAUSCULT;
8. DO PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência do Termo de
Concessão de Apoio Financeiro será de 1 (um) ano a contar da data do
recebimento dos recursos financeiros na conta indicada pelo proponente
conforme o disposto no edital.
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9. DO PRAZO DE REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES: O prazo para a
realização das atividades será de 1 (um) ano a contar da data do
recebimento dos recursos financeiros na conta indicada pelo proponente
conforme o disposto no edital.
Manaus, 02 de Maio de 2019.

EXTRATO
1. ESPÉCIE E DATA: Termo de Concessão de Apoio Financeiro
nº 019/2019 - MANAUSCULT, celebrado em 02/05/2019.
2. PARTES: O Município de Manaus através da Fundação Municipal de
Cultura, Turismo e Eventos – MANAUSCULT e a senhora LAURIANE
GAMA SILVA .

EXTRATO
1. ESPÉCIE E DATA: Termo de Concessão de Apoio Financeiro
nº 018/2019 - MANAUSCULT, celebrado em 02/05/2019.
2. PARTES: O Município de Manaus através da Fundação Municipal de
Cultura, Turismo e Eventos – MANAUSCULT e o senhor IDEVAN SANTOS
PIRES.
3. OBJETO: O presente Termo tem por objeto a concessão de apoio financeiro
previsto no EDITAL Nº 006/2018 – CONCURSO-PRÊMIO MANAUS DE
CONEXÕES CULTURAIS, para a realização do Projeto “ELAS NA CENA”, na
forma descrita no Projeto aprovado pela Comissão de Seleção, conforme
despacho de homologação, publicado no Diário Oficial do Município, edição
4506 de 27/12/2018 e republicado na edição nº 4517 de 15/01/2019, que
passam a fazer parte deste instrumento, nos termos e justificativas constantes
no Processo Administrativo nº 2019/16508/16697/00036.
4. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Delegada nº 25 de 31.07.2013, Lei
nº 2.214 de 04 de abril de 2017, regulamentada pelo Decreto nº 4.047 de 04
de abril de 2018, Edital nº 006/2018 – Concurso-Prêmio Manaus de
Conexões Culturais, Parecer Jurídico n° 209/2018-PROJUR/MANAUSCULT,
Despacho de Homologação publicado no Diário Oficial do Município de
27/12/2018, edição n° 4506 e republicado no dia 15 de janeiro de 2019,
edição nº 4517, nos termos e justificativas constantes nos autos.
5. VALOR DO APOIO FINANCEIRO: O valor total do contemplado no
EDITAL Nº 006/2018 – CONCURSO-PRÊMIO MANAUS DE
CONEXÕES CULTURAIS – CATEGORIA PRODUÇÃO MÓDULO 01 é
de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
6. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente
Termo de Concessão de Apoio Financeiro foram empenhadas sob o
nº 2019NE00280 datado de 26/04/2019, no valor de R$ 10.000,00 (dez
mil reais), conforme Programa de Trabalho 13.392.0126.2202.0000 –
Produção, Formação e Difusão Artística e Cultural do Município de
Manaus. Fonte 01000000. Natureza de despesa 33909225 –
Premiações Culturais. Art. Cient. Desp. e outras-Pecuniárias.
7. DA CONTRAPARTIDA: Conforme o item 10.1 do Edital nº 006/2018, o
contemplado além de concluir o projeto conforme apresentado na proposta
contemplada, deverá oferecer à MANAUSCULT a contrapartida indicada no
corpo do projeto inscrito e que será proporcionada gratuitamente à população
em geral, na programação cultural do Município de Manaus, em data e local a
serem marcados em conjunto com a MANAUSCULT;

3. OBJETO: O presente Termo tem por objeto a concessão de apoio
financeiro previsto no EDITAL Nº 006/2018 – CONCURSO-PRÊMIO
MANAUS DE CONEXÕES CULTURAIS, para a realização do Projeto “EP
LARY GO & STRELA”, na forma descrita no Projeto aprovado pela
Comissão de Seleção, conforme despacho de homologação, publicado no
Diário Oficial do Município, edição 4506 de 27/12/2018 e republicado na
edição nº 4517 de 15/01/2019, que passam a fazer parte deste instrumento,
nos termos e justificativas constantes no Processo Administrativo
nº 2019/16508/16697/00034.
4. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Delegada nº 25 de 31.07.2013, Lei
nº 2.214 de 04 de abril de 2017, regulamentada pelo Decreto nº 4.047 de 04
de abril de 2018, Edital nº 006/2018 – Concurso-Prêmio Manaus de
Conexões Culturais, Parecer Jurídico n° 209/2018-PROJUR/MANAUSCULT,
Despacho de Homologação publicado no Diário Oficial do Município de
27/12/2018, edição n° 4506 e republicado no dia 15 de janeiro de 2019,
edição nº 4517, nos termos e justificativas constantes nos autos.
5. VALOR DO APOIO FINANCEIRO: O valor total do contemplado no
EDITAL Nº 006/2018 – CONCURSO-PRÊMIO MANAUS DE
CONEXÕES CULTURAIS – CATEGORIA PRODUÇÃO - MÓDULO 01 é
de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
6. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente
Termo de Concessão de Apoio Financeiro foram empenhadas sob o
nº 2019NE00284 datado de 26/04/2019, no valor de R$ 10.000,00 (dez
mil reais), conforme Programa de Trabalho 13.392.0126.2202.0000 –
Produção, Formação e Difusão Artística e Cultural do Município de
Manaus. Fonte 01000000, Natureza de despesa 33909225 –
Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e outras – pecuniárias.
7. DA CONTRAPARTIDA: Conforme o item 10.1 do Edital nº 006/2018, o
contemplado além de concluir o projeto conforme apresentado na proposta
contemplada, deverá oferecer à MANAUSCULT a contrapartida indicada no
corpo do projeto inscrito e que será proporcionada gratuitamente à população
em geral, na programação cultural do Município de Manaus, em data e local a
serem marcados em conjunto com a MANAUSCULT;
8. DO PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência do Termo de
Concessão de Apoio Financeiro será de 1 (um) ano a contar da data do
recebimento dos recursos financeiros na conta indicada pelo proponente
conforme o disposto no edital.
9. DO PRAZO DE REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES: O prazo para a
realização das atividades será de 1 (um) ano a contar da data do
recebimento dos recursos financeiros na conta indicada pelo proponente
conforme o disposto no edital.
Manaus, 02 de Maio de 2019.

8. DO PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência do Termo de
Concessão de Apoio Financeiro será de 1 (um) ano a contar da data do
recebimento dos recursos financeiros na conta indicada pelo proponente
conforme o disposto no edital.
9. DO PRAZO DE REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES: O prazo para a
realização das atividades será de 1 (um) ano a contar da data do
recebimento dos recursos financeiros na conta indicada pelo proponente
conforme o disposto no edital.
Manaus, 02 de Maio de 2019.

EXTRATO
1. ESPÉCIE E DATA: Termo de Concessão de Apoio Financeiro
nº 020/2019 - MANAUSCULT, celebrado em 02/05/2019.
2. PARTES: O Município de Manaus através da Fundação Municipal de
Cultura, Turismo e Eventos – MANAUSCULT e o senhor FELIPE MAIA DE
SOUZA.
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3. OBJETO: O presente Termo tem por objeto a concessão de apoio
financeiro previsto no EDITAL Nº 006/2018 – CONCURSO-PRÊMIO
MANAUS DE CONEXÕES CULTURAIS, para a realização do Projeto
“MONTAGEM E NÓS QUE AMÁVAMOS TANTO A REVOLUÇÃO”, na
forma descrita no Projeto aprovado pela Comissão de Seleção, conforme
despacho de homologação, publicado no Diário Oficial do Município,
edição 4506 de 27/12/2018 e republicado na edição nº 4517 de
15/01/2019, que passam a fazer parte deste instrumento, nos termos e
justificativas
constantes
no
Processo
Administrativo
nº 2019/16508/16697/00045.
4. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Delegada nº 25 de 31.07.2013, Lei
nº 2.214 de 04 de abril de 2017, regulamentada pelo Decreto nº 4.047 de
04 de abril de 2018, Edital nº 006/2018 – Concurso-Prêmio Manaus de
Conexões
Culturais,
Parecer
Jurídico
n°
209/2018PROJUR/MANAUSCULT, Despacho de Homologação publicado no
Diário Oficial do Município de 27/12/2018, edição n° 4506 e republicado
no dia 15 de janeiro de 2019, edição nº 4517, nos termos e justificativas
constantes nos autos.
5. VALOR DO APOIO FINANCEIRO: O valor total do contemplado no
EDITAL Nº 006/2018 – CONCURSO-PRÊMIO MANAUS DE
CONEXÕES CULTURAIS – CATEGORIA PRODUÇÃO - MÓDULO 02 é
de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).
6. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente
Termo de Concessão de Apoio Financeiro foram empenhadas sob o
nº 2019NE00283 datado de 26/04/2019, no valor de R$ 30.000,00 (trinta
mil reais), conforme Programa de Trabalho 13.392.0126.2202.0000 –
Produção, Formação e Difusão Artística e Cultural do Município de
Manaus. Fonte: 01000000, Natureza de despesa: 33909225 –
Premiações Culturais. Art. Cient. Desp. e outras-Pecuniárias.
7. DA CONTRAPARTIDA: Conforme o item 10.1 do Edital nº 006/2018,
o contemplado além de concluir o projeto conforme apresentado na
proposta contemplada, deverá oferecer à MANAUSCULT a
contrapartida indicada no corpo do projeto inscrito e que será
proporcionada gratuitamente à população em geral, na programação
cultural do Município de Manaus, em data e local a serem marcados em
conjunto com a MANAUSCULT;
8. DO PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência do Termo de
Concessão de Apoio Financeiro será de 1 (um) ano a contar da data do
recebimento dos recursos financeiros na conta indicada pelo proponente
conforme o disposto no edital.

LEIA-SE:
1. ESPÉCIE E DATA: Termo de Contrato de Prestação de Serviços
nº 026/2019 - PROJUR/MANAUSCULT, celebrado em 15.04.2019.
PUBLIQUE-SE
Manaus, 06 de Maio de 2019.

COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N. 098/2019-CML/PM
(SEMSA)
(Processo nº 2018/1637/1840)
OBJETO: Aquisição de motocicletas tipo Off Road/Cross
destinadas às ações de prevenção e controle do Programa Municipal de
Malária, através da Gerência de Vigilância Ambiental da Secretaria
Municipal de Saúde – SEMSA.
Edital disponível: a partir do dia 10/05/2019 às 15h.
Limite para recebimento das Propostas: dia 24/05/2019 às 09h45.
Inicio da sessão: dia 24/05/2019 às 10h00 (horário de Brasília).
Maiores informações:
O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública,
através do Portal de Compras da Prefeitura de Manaus, com o endereço
eletrônico compras.manaus.am.gov.br.
Será sempre considerado o horário de Brasília (DF) para
todas as indicações de tempo constantes no edital.
Maiores informações na Comissão Municipal de Licitação,
telefone 0xx-92-3215 6375/ 6376, das 09 às 15h.
Manaus, 06 de maio de 2019.

9. DO PRAZO DE REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES: O prazo para a
realização das atividades será de 1 (um) ano a contar da data do
recebimento dos recursos financeiros na conta indicada pelo proponente
conforme o disposto no edital.
Manaus, 02 de Maio de 2019.

AVISO DE LICITAÇÃO
ABERTURA DAS PROPOSTAS DE PREÇOS

ERRATA
ERRATA DO TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS Nº 026/2019 – PROJUR/MANAUSCULT, CELEBRADO
COM A EMPRESA MOBILIZA RENT A CAR LTDA, EM 15.04.2019,
CUJO EXTRATO FOI PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO
MUNICÍPIO - DOM, EDIÇÃO 4587 DE 30.04.2019, CONTENDO
INCORREÇÕES QUANTO AO NÚMERO DO TERMO DE CONTRATO
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.

A COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO DA
PREFEITURA DE MANAUS, através da SUBCOMISSÃO DE
INFRAESTRUTURA torna público, para conhecimento dos interessados,
o término do prazo recursal referente à fase de habilitação e à abertura
das Propostas de Preços da TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2019 CML/PM, cujo objeto refere-se à “RECUPERAÇÃO DE GABIÃO NA
RUA CANOPUS, LOCALIZADA NA RUA CANOPUS, S/N. – BAIRRO
LÍRIO DO VALE I”, para o dia 08/05/2019, às 09h30.
Maiores informações na COMISSÃO MUNICIPAL DE
LICITAÇÃO, na Av. Constantino Nery, 4080 – Chapada, no horário das
8h às 14h (horário local), de segunda-feira a sexta-feira, telefone
(92) 3215-6376 ou 6333.

ONDE SE LÊ:
1. ESPÉCIE E DATA: Termo de Contrato de Prestação de Serviços
nº 028/2019 - PROJUR/MANAUSCULT, celebrado em 15.04.2019.
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