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DECRETO Nº 4.616, DE 17 DE OUTUBRO 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 Decreto-Lei     
nº 3.365, de 21 de junho de 1941, 

 
CONSIDERANDO a obrigação do Poder Público de 

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

 
CONSIDERANDO que a faixa de terra a ser utilizada está 

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

 
CONSIDERANDO a necessidade de proporcionar espaços 

indispensáveis ao desenvolvimento das atividades previstas no Projeto 
de Recuperação Ambiental, Requalificação Social e Urbanística no 
Igarapé do 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 357/2018 – 
DEGTA/SEMMAS em que verificou que o imóvel em questão não está 
inserto em Área de Preservação Permanente – APP; 

 

CONSIDERANDO, finalmente a manifestação favorável da 
Procuradoria Geral do Município – PGM, por meio do Parecer                
nº 296/2019 – PMAU/PI/PGM, ratificado pelo Despacho subscrito pela 
Subprocuradora Geral do Município e os demais elementos informativos 
constantes dos autos do Processo nº 2018/17428/17609/00010, 
 

DECRETA: 
 

Art. 1º É declarado de utilidade pública, para fins de 
desapropriação, o imóvel localizado nesta cidade na Rua Itaeté, nº 136, 
Comunidade Amazonino Mendes, Bairro Novo Aleixo, com área total de       
92,04 m² (noventa e dois metros quadrados e quatro decímetros 
quadrados) e perímetro de 31,40 m (trinta e um metros e quarenta 
centímetros) lineares, de posse de DALVA RAMOS DE 
ALBUQUERQUE, com os seguintes limites e confrontações: ao Norte:  
com área remanescente do Projeto Mindu, por uma linha de 3,90 m                 
(três metros e noventa centímetros); ao Sul: com a Rua Itaeté para onde 
faz frente, por uma linha de 3,90 m (três metros e noventa centímetros); 
à Leste:  com o imóvel de nomenclatura AM-413, por uma linha de 11,80 
m (onze metros e oitenta centímetros);  e a Oeste: com o imóvel de 
nomenclatura AM-415, por uma linha de 11,80 m (onze metros e oitenta 
centímetros). 

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

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

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

 
Art. 4º O expropriado deve apresentar na 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. 
 

Manaus, 17 de outubro de 2019. 
 

 
 
 
 
 

DECRETO Nº 4.617, DE 17 DE OUTUBRO 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 Decreto-Lei     
nº 3.365, de 21 de junho de 1941, 
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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 0383/2017 – 

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

 
CONSIDERANDO, finalmente a manifestação favorável da 

Procuradoria Geral do Município – PGM, por meio do Parecer                
nº 294/2019 – PMAU/PI/PGM, ratificado pelo Despacho subscrito pela 
Subprocuradora Geral do Município e os demais elementos informativos 
constantes dos autos do Processo nº 2010/11217/11263/00450, 
 

DECRETA: 
 

Art. 1º É declarado de utilidade pública, para fins de 
desapropriação, o imóvel localizado nesta cidade na Rua Ibirataia, com a 
Rua Sabiá, nº 123, Comunidade Amazonino Mendes, Bairro Novo 
Aleixo, com área total de 126,74 m² (cento e vinte seis metros quadrados 
e setenta e quatro decímetros quadrados) e perímetro de 44,06 m 
(quarenta e quatro metros e seis centímetros) lineares, de posse de 
FRANCISCO AMORIM DE OLIVEIRA, com os seguintes limites e 
confrontações: ao Norte: com o imóvel de nomenclatura AM-335, por 
uma linha de 11,28 m (onze metros e vinte e oito centímetros); ao Sul: 
com a Rua Ibirataia para onde faz frente, por uma linha de 8,95 m (oito 
metros e noventa e cinco centímetros); à Leste:  com a Rua Sabiá para 
onde também faz frente, por uma linha reta e 7,83 m (sete metros e 
oitenta e três centímetros); e a Oeste: com o imóvel de nomenclatura 
AM-325, por uma linha de 11,52 m (onze metros e cinquenta e dois 
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 21-06-1941, 
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. 

 
Manaus, 17 de outubro de 2019. 

 
 
 
 
 

DECRETO Nº 4.618, DE 17 DE OUTUBRO 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 Decreto-Lei     
nº 3.365, de 21 de junho de 1941, 

 
CONSIDERANDO a obrigação do Poder Público de 

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

 
CONSIDERANDO que a faixa de terra a ser utilizada está 

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

 

CONSIDERANDO a necessidade de proporcionar espaços 
indispensáveis ao desenvolvimento das atividades previstas no Projeto 
de Recuperação Ambiental, Requalificação Social e Urbanística no 
Igarapé do 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 0507/2019 – 
DEGTA/SEMMAS em que verificou que o imóvel em questão não está 
inserto em Área de Preservação Permanente – APP; 

 

CONSIDERANDO, finalmente a manifestação favorável da 
Procuradoria Geral do Município – PGM, por meio do Parecer                
nº 295/2019 – PMAU/PI/PGM, ratificado pelo Despacho subscrito pela 
Subprocuradora Geral do Município e os demais elementos informativos 
constantes dos autos do Processo nº 2010/11217/11263/00376, 
 

DECRETA: 
 

Art. 1º É declarado de utilidade pública, para fins de 
desapropriação, o imóvel localizado nesta cidade na Rua da Feira, nº 83, 
Comunidade Amazonino Mendes, Novo Aleixo, com área total de      
137,40 m² (cento e trinta e sete metros quadrados e quarenta decímetros 
quadrados) e perímetro de 55,40 m (cinquenta e cinco metros e quarenta 
centímetros) lineares, de posse de JOACÉLIO ANTÔNIO DE SOUSA, 
com os seguintes limites e confrontações: ao Norte: com o imóvel de 
nomenclatura AM-322, por segmentos de linhas de 13,90 m (treze 
metros e noventa centímetros) e 5,80 m (cinco metros e oitenta 
centímetros); ao Sul: com o imóvel de nomenclatura AM-320, por 
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segmentos de linhas de 15,90 (quinze metros e noventa centímetros) e 
3,80 m (três metros e oitenta centímetros); à Leste: com os imóveis de 
nomenclatura AM-324/324A e AM-309, por segmentos de linhas de       
2,50 m (dois metros e cinquenta centímetros), 4 m (quatro metros) e               
1,50 m (um metro e cinquenta centímetros); e a Oeste: com a Rua da 
Feira para onde faz frente, por uma linha de 8 m (oito metros) 

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

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

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

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

 
Art. 4º O expropriado deve apresentar na 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. 
 

Manaus, 17 de outubro de 2019. 

 
 
 
 

DECRETO Nº 4.619, DE 17 DE OUTUBRO 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 Decreto-Lei     
nº 3.365, de 21 de junho de 1941, 

 
CONSIDERANDO a obrigação do Poder Público de 

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

 
CONSIDERANDO que a faixa de terra a ser utilizada está 

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

 
CONSIDERANDO a necessidade de proporcionar espaços 

indispensáveis ao desenvolvimento das atividades previstas no Projeto 
de Recuperação Ambiental, Requalificação Social e Urbanística no 
Igarapé do 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 0591/2019 – 
DEGTA/SEMMAS em que verificou que o imóvel em questão não está 
inserto em Área de Preservação Permanente – APP; 

 

CONSIDERANDO, finalmente a manifestação favorável da 
Procuradoria Geral do Município – PGM, por meio do Parecer                
nº 281/2019 – PMAU/PI/PGM, ratificado pelo Despacho subscrito pela 
Subprocuradora Geral do Município e os demais elementos informativos 
constantes dos autos do Processo nº 2019/17428/17609/00107, 
 

DECRETA: 
 

Art. 1º É declarado de utilidade pública, para fins de 
desapropriação, o imóvel localizado nesta cidade na Av. Autaz Mirim,          
nº 1.571, Bairro Tancredo Neves, com área total de 28 m²                  
(vinte e oito metros quadrados) e perímetro de 22 m (vinte e dois metros) 
lineares, de posse de JONIVAL COSTA RODRIGUES, com os 
seguintes limites e confrontações: ao Norte: com o imóvel de 
nomenclatura TN-685, por uma linha de 4 m (quatro metros); ao Sul: 
com a Rua Itaeté para onde faz frente, por uma linha de 4 m (quatro 
metros); à Leste: com o imóvel de nomenclatura TN-684, por uma linha 
de 7 m (sete metros); e a Oeste: com o imóvel de nomenclatura TN-684 
B, por uma linha de  7 m (sete metros). 

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

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

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

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

Art. 4º O expropriado deve apresentar na 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. 
 

Manaus, 17 de outubro de 2019. 
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DECRETO Nº 4.620, DE 17 DE OUTUBRO 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 Decreto-Lei     
nº 3.365, de 21 de junho de 1941, 
 

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

 
CONSIDERANDO que a faixa de terra a ser utilizada está 

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

 
CONSIDERANDO a necessidade de proporcionar espaços 

indispensáveis ao desenvolvimento das atividades previstas no Projeto 
de Recuperação Ambiental, Requalificação Social e Urbanística no 
Igarapé do 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 0593/2019 – 

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

 
CONSIDERANDO, finalmente a manifestação favorável da 

Procuradoria Geral do Município – PGM, por meio do Parecer                
nº 282/2019 – PMAU/PI/PGM, ratificado pelo Despacho subscrito pela 
Subprocuradora Geral do Município e os demais elementos informativos 
constantes dos autos do Processo nº 2019/17428/17609/00109, 

 
DECRETA: 

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

desapropriação, o imóvel localizado nesta cidade na Av. Autaz Mirim,          
nº 1.571 – Loja D, Bairro Tancredo Neves, com área total de 28 m²                  
(vinte e oito metros quadrados) e perímetro de 22 m (vinte e dois metros) 
lineares, de posse de JONIVAL COSTA RODRIGUES, com os 
seguintes limites e confrontações: ao Norte: com o imóvel de 
nomenclatura TN-685, por uma linha de 4 m (quatro metros); ao Sul: 
com a Rua Itaeté para onde faz frente, por uma linha de 4 m (quatro 
metros); à Leste: com o imóvel de nomenclatura TN-684 C, por uma 
linha de 7 m (sete metros); e a Oeste: com o imóvel de nomenclatura 
TN-684 E, por uma linha de  7 m (sete metros). 

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

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

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

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

 
Art. 4º O expropriado deve apresentar na 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. 
 

Manaus, 17 de outubro de 2019. 
 

 
 
 

DECRETO Nº 4.621, DE 17 DE OUTUBRO 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 Decreto-Lei     
nº 3.365, de 21 de junho de 1941, 

 
CONSIDERANDO a obrigação do Poder Público de 

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

 
CONSIDERANDO que a faixa de terra a ser utilizada está 

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

 
CONSIDERANDO a necessidade de proporcionar espaços 

indispensáveis ao desenvolvimento das atividades previstas no Projeto 
de Recuperação Ambiental, Requalificação Social e Urbanística no 
Igarapé do 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 0218/2019 – 

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

 
CONSIDERANDO, finalmente a manifestação favorável da 

Procuradoria Geral do Município – PGM, por meio do Parecer                
nº 279/2019 – PMAU/PI/PGM, ratificado pelo Despacho subscrito pela 
Subprocuradora Geral do Município e os demais elementos informativos 
constantes dos autos do Processo nº 2018/17428/17609/00016, 
 

DECRETA: 
 

Art. 1º É declarado de utilidade pública, para fins de 
desapropriação, o imóvel localizado nesta cidade no Beco Tiradentes, 
S/N, Tancredo Neves, com área total de 70 m² (setenta metros 
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quadrados) e perímetro de 34 m (trinta e quatro metros) lineares, de 
posse de LUZIELE DE OLIVEIRA BARROSO, com os seguintes limites 
e confrontações: ao Norte: com o Beco Tiradentes para onde faz frente, 
por uma linha de 10 m (dez metros); ao Sul: com o imóvel de 
nomenclatura TN-716, por uma linha de 10 m (dez metros); à Leste: com 
o imóvel de nomenclatura TN-465, por uma linha de 7 m (sete metros); e 
a Oeste: com o imóvel de nomenclatura TN-473, por uma linha de                 
7 m (sete metros). 

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

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

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

 
Art. 4º O expropriado deve apresentar na 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. 
 

Manaus, 17 de outubro de 2019. 
 

 
 
 
 

 
DECRETO Nº 4.622, DE 17 DE OUTUBRO 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 Decreto-Lei     
nº 3.365, de 21 de junho de 1941, 

 
CONSIDERANDO a obrigação do Poder Público de 

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

 
CONSIDERANDO que a faixa de terra a ser utilizada está 

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

CONSIDERANDO a necessidade de proporcionar espaços 
indispensáveis ao desenvolvimento das atividades previstas no Projeto 
de Recuperação Ambiental, Requalificação Social e Urbanística no 
Igarapé do 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 0400/2019 – DEGTA/ 
SEMMAS em que verificou que o imóvel em questão não está inserto em 
Área de Preservação Permanente – APP; 

 
CONSIDERANDO, finalmente a manifestação favorável da 

Procuradoria Geral do Município – PGM, por meio do Parecer nº 297/2019 
– PPI/PGM, ratificado pelo Despacho subscrito pela Subprocuradora 
Adjunta do Município e os demais elementos informativos constantes dos 
autos do Processo nº 2010/11217/11263/00449, 

 
DECRETA: 

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

desapropriação, o imóvel localizado nesta cidade na Rua Ibirataia, nº 86, 
Comunidade Amazonino Mendes, Bairro Novo Aleixo, com área total de      
120,24 m² (cento e vinte metros quadrados e vinte e quatro decímetros 
quadrados) e perímetro de 49,23 m (quarenta e nove metros e vinte e 
três centímetros) lineares, devidamente registrado sob a matrícula                    
nº 34.024 no Cartório do 4º Ofício de Registro de Imóveis e Protesto de 
Letras, de propriedade de RAIMUNDA NONATA DE SOUZA ARRUDA, 
com os seguintes limites e confrontações: ao Norte: com a Rua Ibirataia, 
para onde faz frente por uma linha entre os marcos M-1718/M-1745, no 
azimute plano de 112º33’26’’ na distância de 7,74 m (sete metros e 
setenta e quatro centímetros);  ao Sul: com a casa nº 17, por uma linha 
entre os marcos M-1738/M-1726, no azimute plano de 277º55’33’’, na 
distância de 5,95 m (cinco metros e noventa e cinco centímetros);                          
à Leste: com a casa nº 88, por uma linha entre os marcos                                       
M-1745/M-1738, no azimute plano de 202º57’17’’, na distância de 16,97 
m (dezesseis metros e noventa e sete centímetros); e a Oeste: com a 
casa nº 82, por  uma linha entre os marcos M-1726/M-1718, no azimute 
plano de 16º’46’34’’ na distância de 18,57 m (dezoito metros e cinquenta 
e sete 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 21-06-1941, 
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. 
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Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação. 

 
Manaus, 17 de outubro de 2019. 

 

 
 
 
 
 

DECRETO DE 17 DE OUTUBRO 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 requerimento da servidora abaixo 

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

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

 
CONSIDERANDO o Decreto nº 1.679, de 05 de junho de 

2012, que estabeleceu novo padrão na Carreira dos Servidores Públicos 
da Saúde, da Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA, em virtude de 
progressão por Mérito; 

 
CONSIDERANDO a Portaria por Delegação nº 239/2017, 

que aposentou a servidora abaixo identificada; 
 
CONSIDERANDO o Parecer nº 76/2016 – P.Pessoal/PGM, 

endossado pela Subprocuradora Geral do Município; 
 
CONSIDERANDO o Parecer nº 163/2019 da Comissão de 

Enquadramento e Desenvolvimento na Carreira, ratificado pelo 
Despacho nº 1054/2018 – Assessoria Técnica/SEMSA; 

 
CONSIDERANDO a manifestação da Divisão de 

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

 
CONSIDERANDO a planilha do demonstrativo de  

impacto orçamentário financeiro elaborado pelo Setor de  
Programação Orçamentária da SEMSA, ratificada pela Subsecretaria 
Municipal de Orçamento e Projetos SEMEF, que opina pelo deferimento 
do pleito; 

 
CONSIDERANDO o teor do Ofício nº 5143/2019-SEMAD e 

o que mais consta nos autos do Processo nº 2017/17848/17894/00526, 
resolve 

 
AUTORIZAR o Desenvolvimento na Carreira, em virtude 

da Progressão por Mérito e Tempo de Serviço, da servidora 
FRANCISCA ARLENE CHAGAS, matrícula nº 066.339-5 A (Inativa), no 
cargo de AS – Auxiliar de Enfermagem, do quadro de pessoal  
da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMSA, nos termos  
dos artigos 37 e 38 da Lei nº 1.222, de 26 de março de 2008,  
combinada com o Decreto nº 2.660, de 29 de novembro de 2013, na 
forma a seguir: 
 

CLASSE PADRÃO TIPO DE PROGRESSÃO VIGÊNCIA 

“C” “08” Por Mérito 01-01-2014 

“C” “09” Por Tempo de Serviço 01-01-2016 

Manaus, 17 de outubro de 2019. 

 
 
 
 

DECRETO DE 17 DE OUTUBRO 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 na Comunicação Interna                
nº 084/2019 – CG/PAC-CH; 

 

CONSIDERANDO e teor do Ofício nº 1.925/2019 – 
GPRES/IMPLURB (GGP) e o que consta nos autos do Processo                    
nº 2019.18911.18923.0.014132, (VOLUME 1) (SIGED), 
 

RESOLVE: 
 

I – CONSIDERAR DISPENSADA, a contar de 31-08-2019, 
a senhora IOLANDA BARBOSA MOREIRA da função de Assistente 
Técnico da COMISSÃO ESPECIAL incumbida de coordenar, executar, 
implementar e acompanhar os projetos e ações destinados ao 
atendimento do PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO – 
PAC CIDADES HISTÓRICAS DO MUNICÍPIO DE MANAUS, unidade 
vinculada à estrutura organizacional do INSTITUTO MUNICIPAL DE 
PLANEJAMENTO URBANO – IMPLURB; 

 

II – CONSIDERAR DESIGNADO, a contar de 14-10-2019, 
o senhor ROMÁRIO DA SILVA PIRES, para exercer a função que trata 
o inc. I deste Decreto, na COMISSÃO ESPECIAL vinculada à estrutura 
organizacional do IMPLURB, objeto da Lei Delegada nº 21, de                    
31-07-2013, combinada com a Lei nº 2.389, de 04-01-2019, e com os 
Decretos nº 2.953, de 13-11-2014 e nº 3.171, de 21-09-2015; 

 

III – CONSOLIDAR a composição da COMISSÃO 
ESPECIAL de que trata o inc. I deste Decreto, na forma do Anexo Único. 

 

Manaus, 17 de outubro de 2019. 

 
 

ANEXO ÚNICO 
 

NOME FUNÇÃO 

FLÁVIA LEMOS FERREIRA Coordenador Geral 

DANIEL HERSZON Coordenador Técnico 

ALMIR DE OLIVEIRA Coordenador Técnico 

DANIELLE MAUÉS CARVALHO LOPES Especialista 

ERICK PEREIRA SARAIVA Especialista 

JULIANA LEAL SANTANA Especialista 

MARGARETH CERQUEIRA DE SOUZA Especialista 

YURI BRENNO MENDES Especialista 

LUANA DA COSTA PINTO Especialista 

TUANY DE OLIVEIRA MENEZES Especialista 

WALLACE RODRIGUES FERREIRA Assistente Técnico 

SAULO PEREIRA DE SOUZA Assistente Técnico 

MATHEUS CARVALHO DOS SANTOS Assistente Técnico 

ELIELTOM ZAGURI DA SILVA Assistente Técnico 

DIEGO LEONEL MELO Assistente Técnico 

RENATO ANDRÉ PRESTES DE OLIVEIRA Assistente Técnico 

ROMÁRIO DA SILVA PIRES Assistente Técnico 

RENAN ABADIAS PESSOA Assistente Técnico 
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DECRETO DE 17 DE OUTUBRO 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 632/2019-DLF/IMMU 

e o que consta nos autos do Processo nº 2019.18911.18923.0.013521 
(SIGED) (Volume 1), resolve 

 
CONSIDERAR NOMEADO, a contar de 01-10-2019, 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 CLAUDEMIR 
JOSÉ ANDRADE para exercer o cargo de Diretor de Transportes 
Urbanos, simbologia DAS-4, integrante da estrutura organizacional do 
INSTITUTO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA – IMMU, objeto da 
Lei nº 2.428, de 07-05-2019. 

 
Manaus, 17 de outubro de 2019. 

 

 
 
 
 

 
PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 19.128/2019 

 
DESIGNA substituto de servidor afastado em 
virtude de férias regulamentares. 

 
A SUBSECRETÁRIA DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS 

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

 
CONSIDERANDO a delegação de competência firmada 

pelo Prefeito de Manaus no Decreto nº 4.480, publicado na Edição 4631 
do DOM de 04-07-2019; 

 
CONSIDERANDO o disposto no Decreto nº 3.852,            

de 26 de outubro de 2017; 
 
CONSIDERANDO a solicitação para elaboração e 

publicação do ato por meio do Ofício nº 4413/2019 – 
DTRAB/GABIN/SEMSA, subscrito pelo Secretário Municipal de Saúde; 

 
CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo     

nº 2019.18911.18923.0.014397, resolve 
 
DESIGNAR o servidor ANTÔNIO MONTEIRO JÚNIOR, 

AS – Motorista SOS, matrícula nº 081.200-5 A, para responder, 
cumulativamente, pelas atribuições do cargo de provimento em 
comissão de Chefe de Serviço de Transporte do Distrito de Saúde 
Oeste, simbologia SGAS-1, integrante da estrutura organizacional da 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMSA, no período de 31-10 
a 29-11-2019, com direito à percepção da remuneração inerente ao 
exercício do cargo, em substituição ao titular PAULO ROBERTO DE 
OLIVEIRA PINTO, afastado em virtude de férias regulamentares. 

 
GABINETE DA SUBSECRETÁRIA DE ASSUNTOS 

LEGISLATIVOS DA CASA CIVIL, em Manaus, 17 de outubro de 2019. 
 

 

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 19.129/2019 
 

CONCEDE Licença-Prêmio na forma que 
especifica. 

 
A SUBSECRETÁRIA DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS 

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

 
CONSIDERANDO a delegação de competência firmada 

pelo Prefeito de Manaus no Decreto nº 4.480, publicado na Edição 4631 
do DOM de 04-07-2019; 

 
CONSIDERANDO o art. 150 da Lei nº 1.118, de                                  

01 de setembro de 1971 – Estatuto dos Servidores Públicos do 
Município de Manaus; 

 
CONSIDERANDO o requerimento da servidora adiante 

identificada; 
 
CONSIDERANDO as informações contidas no despacho 

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

 
CONSIDERANDO o disposto no Parecer nº 199.04.2019 – 

ASSJUR/SEMED, que opina pela possibilidade de deferimento do pleito, 
acolhido pelo Subsecretário de Administração e Finanças da SEMED; 

 
CONSIDERANDO o encaminhamento dos autos por meio 

do Ofício nº 5164/2019 – SEMED/GSAF, subscrito pelo Subsecretário de 
Administração e Finanças da SEMED; 

 
CONSIDERANDO a análise da Divisão de 

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

 
CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo                        

nº 2019.18000.18125.0.003246, resolve 
 
CONSIDERAR CONCEDIDA, a contar de 18-03-2019, 

pelo prazo de 06 (seis) meses, referente ao decênio de 01-06-2007 a   
31-05-2017, LICENÇA-PRÊMIO à servidora MARIA DAS GRACAS 
LIMA DA SILVA, Pedagogo, matrícula nº 013.404-0 A, integrante do 
quadro de pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – 
SEMED. 

 
GABINETE DA SUBSECRETÁRIA DE ASSUNTOS 

LEGISLATIVOS DA CASA CIVIL, em Manaus, 17 de outubro de 2019. 
 

 
 

 
PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 19.130/2019 

 
CONCEDE Licença-Prêmio na forma que 
especifica. 

 
A SUBSECRETÁRIA DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS 

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

 
CONSIDERANDO a delegação de competência firmada 

pelo Prefeito de Manaus no Decreto nº 4.480, publicado na Edição 4631 
do DOM de 04-07-2019; 

 
CONSIDERANDO o art. 150 da Lei nº 1.118, de                                  

01 de setembro de 1971 – Estatuto dos Servidores Públicos do 
Município de Manaus; 

 
CONSIDERANDO o requerimento do servidor adiante 

identificado; 
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CONSIDERANDO as informações contidas no despacho 
da Chefia Imediata, da Gerência de Direitos e Deveres e da Divisão de 
Pessoal da Secretaria Municipal de Educação – SEMED; 

 
CONSIDERANDO o disposto no Parecer nº 321.04.2019 – 

ASSJUR/SEMED, que opina pela possibilidade de deferimento do pleito, 
acolhido pelo Subsecretário de Administração e Finanças da SEMED; 

 
CONSIDERANDO o encaminhamento dos autos por meio 

do Ofício nº 5040/2019 – SEMED/GSAF, subscrito pelo Subsecretário de 
Administração e Finanças da SEMED; 

 
CONSIDERANDO a análise da Divisão de 

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

 
CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo                        

nº 2019.18000.18125.0.003787, resolve 
 
CONSIDERAR CONCEDIDA, a contar de 01-04-2019, 

pelo prazo de 03 (três) meses, referente ao decênio de 01-06-2007 a   
31-05-2017, LICENÇA-PRÊMIO ao servidor ANTÔNIO RICARDO 
PEIXOTO LIMA, Professor Nível Superior, matrícula nº 004.444-0 A, 
integrante do quadro de pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO – SEMED. 

 
GABINETE DA SUBSECRETÁRIA DE ASSUNTOS 

LEGISLATIVOS DA CASA CIVIL, em Manaus, 17 de outubro de 2019. 
 

 
 
 
 

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 19.131/2019 
 

CONCEDE Licença-Prêmio na forma que 
especifica. 

 
A SUBSECRETÁRIA DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS 

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

 
CONSIDERANDO a delegação de competência firmada 

pelo Prefeito de Manaus no Decreto nº 4.480, publicado na Edição 4631 
do DOM de 04-07-2019; 

 
CONSIDERANDO o art. 150 da Lei nº 1.118, de                                  

01 de setembro de 1971 – Estatuto dos Servidores Públicos do 
Município de Manaus; 

 
CONSIDERANDO o requerimento da servidora adiante 

identificada; 
 
CONSIDERANDO as informações contidas no despacho 

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

CONSIDERANDO o disposto no Parecer nº 358.04.2019 – 
ASSJUR/SEMED, que opina pela possibilidade de deferimento do pleito, 
acolhido na integralidade pelo Subsecretário de Administração e 
Finanças da SEMED; 

 
CONSIDERANDO o encaminhamento dos autos por meio 

do Ofício nº 5375/2019 – SEMED/GSAF, subscrito pelo Subsecretário de 
Administração e Finanças da SEMED; 

 
CONSIDERANDO a análise da Divisão de 

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

 
CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo                        

nº 2019.18000.19340.0.003290, resolve 

CONSIDERAR CONCEDIDA, a contar de 01-04-2019, 
pelo prazo de 06 (seis) meses, referente ao decênio de 13-03-1992 a   
12-03-2002, LICENÇA-PRÊMIO à servidora CÁSSIA REGINA 
FERREIRA SIQUEIRA, Professor Nível Superior, matrícula                            
nº 064.841-8 A, integrante do quadro de pessoal da SECRETARIA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED. 

 
GABINETE DA SUBSECRETÁRIA DE ASSUNTOS 

LEGISLATIVOS DA CASA CIVIL, em Manaus, 17 de outubro de 2019. 
 

 
 
 
 
 

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 19.132/2019 

 
CONCEDE Licença-Prêmio na forma que 
especifica. 

 
A SUBSECRETÁRIA DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS 

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

 
CONSIDERANDO a delegação de competência firmada 

pelo Prefeito de Manaus no Decreto nº 4.480, publicado na Edição 4631 
do DOM de 04-07-2019; 

 
CONSIDERANDO o art. 150 da Lei nº 1.118, de                                  

01 de setembro de 1971 – Estatuto dos Servidores Públicos do 
Município de Manaus; 

 
CONSIDERANDO o requerimento da servidora adiante 

identificada; 
 
CONSIDERANDO as informações contidas no despacho 

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

 
CONSIDERANDO o encaminhamento dos autos por meio 

do Ofício nº 5214/2019 – SEMED/GSAF, subscrito pelo Subsecretário de 
Administração e Finanças da SEMED; 

 
CONSIDERANDO o despacho subscrito pelo 

Subsecretário de Administração e Finanças da SEMED, que se 
manifesta favorável ao deferimento do pleito; 

 
CONSIDERANDO a análise da Divisão de 

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

 
CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo                        

nº 2019.18000.19344.0.005781, resolve 
 

CONSIDERAR CONCEDIDA, a contar de 03-07-2019, 
pelo prazo de 06 (seis) meses, referente ao decênio de 19-04-1999 a   
18-04-2009, LICENÇA-PRÊMIO à servidora CRISTIANNE MORGADO 
MONTENEGRO, Professor Nível Superior, matrícula nº 088.912-1 A, 
integrante do quadro de pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO – SEMED. 

 
GABINETE DA SUBSECRETÁRIA DE ASSUNTOS 

LEGISLATIVOS DA CASA CIVIL, em Manaus, 17 de outubro de 2019. 
 

 

 



 

Manaus, quinta-feira, 17 de outubro de 2019 
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PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 19.133/2019 
 

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

 
A SUBSECRETÁRIA DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS 

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

 
CONSIDERANDO a delegação de competência firmada 

pelo Prefeito de Manaus no Decreto nº 4.480, publicado na Edição 4631 
do DOM de 04-07-2019; 
 

CONSIDERANDO o art. 146 da Lei nº 1.118, de 01 de 
setembro de 1971 – Estatuto dos Servidores Públicos do Município de 
Manaus, com as alterações introduzidas pela Lei nº 292, de 03 de julho 
de 1995; 

 
CONSIDERANDO o requerimento do servidor adiante 

identificado; 
 
CONSIDERANDO as informações contidas no despacho 

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

 
CONSIDERANDO o disposto no Parecer nº 66.08.2019 – 

ASSJUR/SEMED, que opina pelo deferimento do pedido, acolhido na 
integralidade pelo Subsecretário de Administração e Finanças da 
SEMED; 

 
CONSIDERANDO o encaminhamento dos autos por meio 

do Ofício nº 5157/2019 – SEMED/GSAF, subscrito pelo Subsecretário de 
Administração e Finanças da SEMED; 

 
CONSIDERANDO a análise da Divisão de 

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

 
CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo    

nº 2019.18000.18125.0.006667, resolve 
 
CONSIDERAR PRORROGADOS, a contar de 01-08-2019, 

pelo prazo de 02 (dois) anos, os efeitos da Portaria por Delegação                 
nº 12.420/2017, publicada na Edição 4179 do DOM de 02-08-2017, que 
concedeu LICENÇA PARA TRATAR DE INTERESSE PARTICULAR                
ao servidor AFONSO CELSO MENDES DE SOUSA, Professor Nível 
Médio, matrícula nº 103.836-2 A, do quadro de pessoal da 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED. 

 
GABINETE DA SUBSECRETÁRIA DE ASSUNTOS 

LEGISLATIVOS DA CASA CIVIL, em Manaus, 17 de outubro de 2019. 
 

 
 
 

 
 

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 19.134/2019 
 

PRORROGA disposição de servidora na 
forma que especifica. 

 
A SUBSECRETÁRIA DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS 

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

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

 
CONSIDERANDO os artigos 30, inc. XIII, e 365 do Código 

Eleitoral, combinado com os artigos 2º e 9º da Lei Federal nº 6.999, de 

07-06-1982, e artigos 1º, 4º, 5º e 6º da Resolução nº 23.523/2017, do 
Tribunal Superior Eleitoral; 

 
CONSIDERANDO o teor do Ofício nº 369/2019 –            

REQ/GABPRES/TRE – AM, subscrito pelo Presidente do Tribunal 
Regional Eleitoral do Amazonas, que solicita a prorrogação de 
disposição da servidora adiante identificada; 

 
CONSIDERANDO o disposto no Parecer nº 219.08.2019 – 

ASSJUR/SEMED, que opina pelo deferimento do pleito, acolhido na 
integralidade pela Secretária Municipal de Educação; 

 
CONSIDERANDO o encaminhamento dos autos por meio 

do Ofício nº 2538/2019 – SEMED/GS, subscrito pela Secretária 
Municipal de Educação; 

 
CONSIDERANDO a manifestação da Divisão de 

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

 
CONSIDERANDO a Portaria por Delegação                               

nº 15.453/2018, publicada na Edição 4423 do DOM de 16-08-2018; 
 
CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo    

nº 2019.18911.18923.0.009209, resolve 
 
CONSIDERAR PRORROGADOS, a contar de 01-09-2019, 

pelo prazo de 12 (doze) meses, os efeito da Portaria por Delegação           
nº 12.655/2017, publicada na Edição 4200 do DOM de 31-08-2017, que 
autorizou a disposição da servidora MIRINA MARIA MANO NOGUEIRA, 
Técnico Municipal / Assistente em Administração, matrícula                    
nº 121.381-4 A, integrante do quadro de pessoal da SECRETARIA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED para o TRIBUNAL REGIONAL 
ELEITORAL DO AMAZONAS – TRE/AM (Cartório da 68ª Zona 
Eleitoral – MANAUS/AM), com ônus para o órgão de origem. 

 
GABINETE DA SUBSECRETÁRIA DE ASSUNTOS 

LEGISLATIVOS DA CASA CIVIL, em Manaus, 17 de outubro de 2019. 
 

 
 
 
 
 

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 19.135/2019 

 
PRORROGA disposição de servidor na 
forma que especifica. 

 
A SUBSECRETÁRIA DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS 

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

 
CONSIDERANDO a delegação de competência firmada 

pelo Prefeito de Manaus no Decreto nº 4.480, publicado na Edição 4631 
do DOM de 04-07-2019; 

 
CONSIDERANDO o art. 72, inc. II, da Lei nº 1.624, de      

30-12-2011, combinado com art. 1º, inc. I, da Lei nº 2.322, de               
06-06-2018, e art. 1º, inc. II do § 2º, do Decreto nº 842, de 14-04-2011, 
alterado pelo Decreto nº 2.802, de 30-05-2014; 
 

CONSIDERANDO o teor do Ofício SJAM-DIREF– 
8661772, subscrito pelo Juiz Federal Diretor do Foro do Tribunal 
Regional Federal da 1º Região, que solicita a prorrogação da disposição 
da servidora adiante identificada; 

 
CONSIDERANDO o disposto no Parecer nº 308/2019-

ASSJUR/SEMED, que opina pelo deferimento do pleito, acolhido na 
integralidade pela Secretária Municipal de Educação; 



 

Manaus, quinta-feira, 17 de outubro de 2019 
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CONSIDERANDO o encaminhamento dos autos por meio 
do Ofício nº 2599/2019 – SEMED/GS, subscrito pela Secretária 
Municipal de Educação; 

 
CONSIDERANDO a manifestação da Divisão de 

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

 
CONSIDERANDO a Portaria por Delegação                       

nº 17.771/2019, publicada na Edição 4547 do DOM de 26-02-2019; 
 
CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo      

nº 2019.18911.18923.0.010202, 
 

RESOLVE: 
 

I – CONSIDERAR PRORROGADOS, a contar de            
09-10-2019, pelo prazo de 12 (doze) meses, os efeitos da Portaria por 
Delegação nº 12.990/2017, publicada na Edição 4224 do DOM de         
09-10-2017, que autorizou a disposição da servidora TALICE 
FERREIRA NEVES, Técnico Municipal / Assistente em Administração, 
matrícula nº 121.110-2 A, integrante do quadro de pessoal da 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED para o 
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO (Seção Judiciaria 
do Estado do Amazonas), com ônus para o órgão de origem; 

 
II – VINCULAR a validade da disposição ao ressarcimento, 

pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região (Seção Judiciaria do Estado 
do Amazonas), dos vencimentos pagos pelo Município à servidora 
identificada no item I deste ato. 

 
GABINETE DA SUBSECRETÁRIA DE ASSUNTOS 

LEGISLATIVOS DA CASA CIVIL, em Manaus, 17 de outubro de 2019. 
 

 
 
 
 
 

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 19.136/2019 
 

CESSA EFEITOS de Portaria por Delegação 
na forma que especifica. 

 
A SUBSECRETÁRIA DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS 

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

 
CONSIDERANDO a delegação de competência firmada 

pelo Prefeito de Manaus no Decreto nº 4.480, publicado na Edição 4631 
do DOM de 04-07-2019; 

 
CONSIDERANDO o requerimento do servidor adiante 

identificado; 
 
CONSIDERANDO as informações contidas no despacho 

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

 
CONSIDERANDO o disposto no Parecer nº 146.08.2019 – 

ASSJUR/SEMED, que opina pelo deferimento do pedido, acolhido na 
integralidade pelo Subsecretário de Administração e Finanças da 
SEMED; 
 

CONSIDERANDO o encaminhamento dos autos por meio 
do Ofício nº 5311/2019 – SEMED/GSAF, subscrito pelo Subsecretário de 
Administração e Finanças da SEMED; 

 
CONSIDERANDO a manifestação da Divisão de 

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

CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo           
nº 2019.18000.18125.0.005938, resolve 

 
CONSIDERAR CESSADOS, a contar de 17-05-2019,        

os efeitos da Portaria por Delegação nº 16.013/2018, Edição 4467 do 
DOM de 22-10-2018, que concedeu LICENÇA PARA TRATAR DE 
INTERESSE PARTICULAR ao servidor SEBASTIÃO DUQUE PINTO 
NETO, Professor Nível Superior, matrícula nº 104.206-8 B, integrante do 
quadro de pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – 
SEMED. 

 
GABINETE DA SUBSECRETÁRIA DE ASSUNTOS  

LEGISLATIVOS DA CASA CIVIL, em Manaus, 17 de outubro de 2019. 
 

 
 

 
 
 

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 19.137/2019 
 

CESSA EFEITOS de Portaria por Delegação 
na forma que especifica. 

 
A SUBSECRETÁRIA DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS 

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

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

 
CONSIDERANDO o requerimento da servidora adiante 

identificada; 
 
CONSIDERANDO as informações contidas no despacho 

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

 
CONSIDERANDO o disposto no Parecer nº 82.08.2019 – 

ASSJUR/SEMED, que opina pelo deferimento do pedido, acolhido pelo 
Subsecretário de Administração e Finanças da SEMED; 

 
CONSIDERANDO o encaminhamento dos autos por meio 

do Ofício nº 5254/2019 – SEMED/GSAF, subscrito pelo Subsecretário de 
Administração e Finanças da SEMED; 

 
CONSIDERANDO a manifestação da Divisão de 

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

 
CONSIDERANDO a Portaria por Delegação                               

nº 16.472/2019, publicada na Edição 4514 do DOM de 10-01-2019; 
 
CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo           

nº 2019.18000.18125.0.006317, resolve 
 
CONSIDERAR CESSADOS, a contar de 27-05-2019,        

os efeitos da Portaria por Delegação nº 10.401/2017, publicada na 
Edição 4045 do DOM de 13-01-2017, que concedeu LICENÇA PARA 
TRATAR DE INTERESSE PARTICULAR à servidora THAYZA 
RODRIGUES CASTRO, Técnico Municipal / Assistente em 
Administração, matrícula nº 121.655-4 A, integrante do quadro de 
pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED. 

 
GABINETE DA SUBSECRETÁRIA DE ASSUNTOS  

LEGISLATIVOS DA CASA CIVIL, em Manaus, 17 de outubro de 2019. 
 

 



 

Manaus, quinta-feira, 17 de outubro de 2019 
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PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 19.138/2019 
 

CESSA EFEITOS de Portaria por Delegação 
na forma que especifica. 

 
A SUBSECRETÁRIA DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS 

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

 
CONSIDERANDO a delegação de competência firmada 

pelo Prefeito de Manaus no Decreto nº 4.480, publicado na Edição 4631 
do DOM de 04-07-2019; 

 
CONSIDERANDO o requerimento da servidora adiante 

identificada; 
 
CONSIDERANDO as informações contidas no despacho 

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

 
CONSIDERANDO o disposto no Parecer nº 104.08.2019 – 

ASSJUR/SEMED, que opina pelo deferimento do pedido, acolhido pelo 
Subsecretário de Administração e Finanças da SEMED; 

 
CONSIDERANDO o encaminhamento dos autos por meio 

do Ofício nº 5333/2019 – SEMED/GSAF, subscrito pelo Subsecretário de 
Administração e Finanças da SEMED; 

 
CONSIDERANDO a manifestação da Divisão de 

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

 
CONSIDERANDO a Portaria por Delegação                               

nº 18.744/2019, publicada na Edição 4650 do DOM de 31-07-2019; 
 
CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo           

nº 2019.18000.18125.0.007277, resolve 
 
CONSIDERAR CESSADOS, a contar de 01-07-2019,        

os efeitos da Portaria por Delegação nº 12.410/2017, publicada na 
Edição 4178 do DOM de 01-08-2017, que concedeu LICENÇA PARA 
TRATAR DE INTERESSE PARTICULAR à servidora LIDIANE DA 
SILVA FERREIRA, Professor Nível Superior, matrícula nº 104.212-2 A, 
integrante do quadro de pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO – SEMED. 

 
GABINETE DA SUBSECRETÁRIA DE ASSUNTOS  

LEGISLATIVOS DA CASA CIVIL, em Manaus, 17 de outubro de 2019. 
 

 
 
 

 
 

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 19.139/2019 
 

DESIGNA substituto de servidor afastado em 
virtude de férias. 

 
A SUBSECRETÁRIA DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS 

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

 
CONSIDERANDO a delegação de competência firmada 

pelo Prefeito de Manaus no Decreto nº 4.480, publicado na Edição 4631 
do DOM de 04-07-2019; 

 
CONSIDERANDO o disposto no Decreto nº 3.852,             

de 26 de outubro de 2017; 
 
CONSIDERANDO a solicitação para elaboração e 

publicação do ato por meio do Ofício nº 1316/2019 – GS/SEMMAS, 

subscrito pelo Secretário Municipal de Meio Ambiente e 
Sustentabilidade; 

 
CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo     

nº 2019.18911.18923.0.014400, resolve 
 
CONSIDERAR DESIGNADO, o servidor LUCAS 

KOSVOSKI DE OURIQUE, Diretor de Área Operacional,             
simbologia DAS-4, matrícula nº 126.729-9 B, para responder, 
cumulativamente, pelas atribuições do cargo de provimento em 
comissão de Diretor Área de Controle Ambiental, simbologia DAS-4, 
integrante da estrutura organizacional da SECRETARIA MUNICIPAL 
DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE – SEMMAS, nos 
períodos de 01 a 07-10 e de 12 a 23-10-2019, sem direito à percepção 
da remuneração inerente ao exercício do cargo, em substituição ao 
titular KEPPLER PENA DE ARAÚJO JÚNIOR, afastado em virtude de 
férias. 

 
GABINETE DA SUBSECRETÁRIA DE ASSUNTOS 

LEGISLATIVOS DA CASA CIVIL, em Manaus, 17 de outubro  
de 2019. 

 
 

 
 
 
 
 

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 19.140/2019 
 

DESIGNA substituto de servidora afastada 
em virtude de férias. 

 
A SUBSECRETÁRIA DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS 

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

 
CONSIDERANDO a delegação de competência firmada 

pelo Prefeito de Manaus no Decreto nº 4.480, publicado na Edição 4631 
do DOM de 04-07-2019; 

 
CONSIDERANDO o disposto no Decreto nº 3.852,             

de 26 de outubro de 2017; 
 
CONSIDERANDO a solicitação da elaboração e 

publicação do ato por meio do Ofício nº 1315/2019 – GS/SEMMAS, 
subscrito pelo Secretário Municipal de Meio Ambiente e 
Sustentabilidade; 

 
CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo     

nº 2019.18911.18923.0.014399, resolve 
 
DESIGNAR o servidor JÉU LINHARES BENTES JÚNIOR, 

Assessor Técnico I, simbologia DAS-3, matrícula nº 129.254-4 D, para 
responder, cumulativamente, pelas atribuições do cargo de provimento 
em comissão de Diretor de Área de Administração e Finanças, 
simbologia DAS-4, integrante da estrutura organizacional da 
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E 
SUSTENTABILIDADE – SEMMAS, no período de 25-10 a 08-11-2019, 
sem direito à percepção da remuneração inerente ao exercício do cargo, 
em substituição à titular RENATA BEZERRA MELO, afastada em 
virtude de férias. 

 
GABINETE DA SUBSECRETÁRIA DE ASSUNTOS 

LEGISLATIVOS DA CASA CIVIL, em Manaus, 17 de outubro de 2019. 
 

 

 



 

Manaus, quinta-feira, 17 de outubro de 2019 
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CASA  CIVIL 

 
 

PORTARIA Nº 103/2019-DERHUS/CASA CIVIL 
 

A SUBSECRETÁRIA SUBCHEFE MUNICIPAL DE 
ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE GOVERNO, no exercício da 
competência que lhe outorga o inc. II do art. 128 da Lei Orgânica do 
Município de Manaus, combinada com o art. 121 da Lei nº 1.118, de     
01-09-1971, 

 
CONSIDERANDO o que consta no Documento SIGED 

nº 2019.18911.18914.9.074519, oriundo da Comunicação Interna 
nº 110/2019-DPITI, de 14-10-2019, 
 

RESOLVE: 
 

ALTERAR o gozo de férias do servidor MARCOS MURILO 
VALENTE PEREIRA, Assessor III, simbologia CAD-1, matrícula 
nº 133.611-8A, pertencente ao quadro de servidores comissionados da 
Casa Civil, programado para dezembro/2019, conforme Portaria 
nº 141/2018-DERHUS/Casa Civil, publicada no DOM nº 4488, de 29-11-
2018, para fruição no período de 01 a 30-11-2019. 
 

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

Manaus, 17 de outubro de 2019. 

 
 
 
 

DESPACHO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 
 

CONSIDERANDO o que consta no Processo 
Administrativo nº 2019.18911.18913.0.013863, de interesse da Casa 
Civil e, ainda, o teor do Parecer nº 069/2019 – CONSTEC/CASA CIVIL, 
datado de 15.10.2019, 
 

RESOLVE: 
 

Fica declarada a Dispensa de Licitação, com fundamento 
no inciso II, do art. 24, da Lei nº 8.666/93, de 21/06/1993, para a 
aquisição de material permanente do tipo bens móveis, em favor da 
empresa ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA - EPP, inscrita no 
CNPJ nº 10.855.056/0001-81, em conformidade com o Termo de 
Referência presente no Processo nº 2019.18911.18913.0.013863. 
 

À consideração da Senhora Subsecretária Subchefe 
Municipal de Assuntos Administrativos e de Governo da Casa Civil, 
solicitando ratificação. 
 

Manaus, 16 de outubro de 2019. 

 
 

Pelo exposto acima, RATIFICO nos termos do art. 26 da 
Lei nº 8.666/93, de 21/06/1993, a Dispensa de Licitação pertinente ao 
Processo nº 2019.18911.18913.0.013863, no valor único de R$ 3.600,00 
(três mil e seiscentos reais). 
 

Manaus, 16 de outubro de 2019. 

 

EXTRATO 
 
ESPÉCIE E DATA: Extrato do Termo de Contrato nº 006/2019, 
celebrado em 15 de outubro de 2019. 
 
CONTRATANTES: Município de Manaus – CASA CIVIL e a EMPRESA 
PR TRANSPORTES DE CARGAS E INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS 
LTDA. 
 
OBJETO: O presente Termo de Contrato tem por objeto a locação de 
um imóvel destinado ao funcionamento do Arquivo Público Municipal da 
Prefeitura de Manaus, órgão vinculado à Casa Civil, localizado na 
Avenida Tefé n.º 463 – Cachoeirinha – Manaus/AM, matrícula n.º 32.562, 
à fl. 46 do Livro n.º 1.815 do Cartório de 1º Ofício de Registro de Imóveis 
e Protesto de Letras, da Comarca de Manaus. 
 
VALOR GLOBAL: O Valor Global do presente Termo de Contrato 
importa a quantia de R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais). 
Fixa-se o valor do aluguel mensal na quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil 
reais), que poderá ser reajustado a cada 12 (doze) meses, com base na 
taxa obtida da média aritmética dos índices oficiais do Governo Federal, 
acumulados nos últimos 12 (doze) meses anteriores ao último mês de 
vigência do contrato (INPC/FGV) ou seu substitutivo. 
 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente 
Contrato foram empenhadas sob o nº. 2019NE00492, datado de 
23/09/2019, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), à conta da 
seguinte rubrica orçamentária: 11101, Programa de Trabalho 
nº 04.122.0106.2140.0000, Fonte de Recurso nº 01000000 e Natureza 
de Despesa nº 33903910, ficando o saldo remanescente sujeito à 
liberação posterior da SEMEF. 
 
PRAZO: O presente Termo de Contrato de locação do imóvel será de 
12 (doze) meses, a contar da data de assinatura, podendo ao aprazimento 
das partes, ser prorrogado por tempo igual ou superior, limitado a 60 
(sessenta) meses, em conformidade com a Lei nº 8.666/1993. 
 
FUNDAMENTO: Art. 24, inc. X, da Lei Nº. 8666/1993, Decreto Municipal 
n.º 3.613, de 26 de janeiro de 2017, Despacho autorizativo do 
Exmo. Sr. Subsecretário Subchefe Municipal de Assuntos 
Administrativos e de Governo da Casa Civil, Projeto Básico e Parecer 
nº 0345/2019 – PA/PGM, datado de 17 de setembro de 2019, Despacho 
de Dispensa de Licitação nos termos do art. 26 da Lei nº 8.666/1993, 
datado de 23 de setembro de 2019, DOM Edição nº 4686, página 2 e 3, 
constante do Processo Administrativo Nº 2018/19309/19630/03358. 
 

Manaus, 15 de outubro de 2019. 

 
 
 

 



 

Manaus, quinta-feira, 17 de outubro de 2019 
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SECRETARIA  MUNICIPAL  DE  COMUNICAÇÃO 

 
 

RESENHA Nº 01/2019 - GS/SEMCOM 
AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO 

 
A SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO 

informa aos interessados em participar da Subcomissão Técnica não 
onerosa da Concorrência n° 013/2019-CML, que poderão se inscrever 
considerando os requisitos previstos no artigo 10, § 1º da Lei Federal 
12.232/2010. 

 
INSCRIÇÃO: ocorrerá no dia 21 de outubro de 2019 das 08 às 17 horas 
na Av. Brasil n° 2971 Compensa II – sede da Prefeitura de Manaus, na 
SEMCOM munidos dos seguintes documentos: 
- Diploma original e cópia, devidamente registrado, de conclusão de 
curso de graduação na área de comunicação, publicidade ou marketing, 
fornecido por instituição de ensino superior reconhecido pelo Ministério 
da Educação ou comprovação de vínculo empregatício (CTPS 
devidamente assinada, Contrato de Trabalho ou Declaração com firma 
reconhecida por parte do empregador), de que comprove experiência em 
uma dessas áreas. 
- Cédula de Identidade ou documento equivalente com foto, original e 
cópia; 
- Comprovante de Inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF, 
original e cópia; 
- Comprovante de endereço, cópia. 
 

A relação dos profissionais inscritos, bem como a data da 
sessão pública para sorteio dos nomes, será publicada oportunamente, 
no Diário Oficial do Município de Manaus conforme estabelece o artigo 
10 § 4° da Lei Federal n°. 12.232/2010. 
 

Manaus, 16 de outubro de 2019. 

 
 
 
 

SECRETARIA  MUNICIPAL  DE  PARCERIAS E 
PROJETOS ESTRATÉGICOS 

 
 

EDITAL DE PROCEDIMENTO DE MANIFESTAÇÃO DE 
INTERESSE - PMI Nº 001/2019 

 
SECRETARIA MUNICIPAL DE PARCERIAS E PROJETOS 

ESTRATÉGICOS - SEMPPE 
 

ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS PARA PARCERIA 
PÚBLICO-PRIVADA VOLTADA À INSTALAÇÃO DE PARQUE 

FOTOVOLTAICO NO MUNICÍPIO DE MANAUS 
 

O MUNICÍPIO DE MANAUS, por meio da Secretaria 
Municipal de Parcerias e Projetos Estratégicos - SEMPPE, com 
fundamento no Decreto Municipal nº 3.180, de 29 de setembro de 
2015, torna público que receberá de interessados em desenvolver, por 
sua conta e risco, estudos técnicos, econômicos, financeiros, de 
engenharia, ambientais e jurídicos para a estruturação de parceria 
público-privada com a municipalidade, tendo como objetivo a 
implantação e operação de um Parque Solar Fotovoltaico para 
geração de energia solar para as unidades consumidoras da 
Prefeitura Municipal de Manaus. 
 

Os estudos objeto da PMI são considerados prioritários, 
tendo em vista: a possibilidade de obtenção de desconto significativo 
com despesas de energia elétrica dos prédios municipais; 

(i) os benefícios sociais e ambientais decorrentes da 
utilização de energia solar, em relação à adoção de fontes tradicionais 
de energia elétrica; 

(ii) a melhor consecução do interesse público, 
consubstanciada pela utilização de energia “verde”, derivada de 
recurso inesgotável (energia solar); e 

(iii) a necessidade de adoção de diretrizes voltadas à 
responsabilidade social e promoção de energia limpa pelo Município, 
assegurando fonte econômica, estável e previsível de energia. 
 

1. CARACTERÍSTICAS DO PROJETO: 
 

Área de abrangência: Município de Manaus; 
 

Finalidade: estruturação de parceria público-privada cujo objetivo é 
implantar um Parque Solar Fotovoltaico no Município, que possa servir 
como fonte de geração de energia elétrica limpa à Administração Municipal. 
 

Escopo: estudos técnicos, econômicos, financeiros, de engenharia, 
ambientais e jurídicos específicos de parceria público-privada, que 
permitam (i) o diagnóstico dos benefícios de implantação de fonte de 
energia solar em relação à solução atual adotada pelo Município e, (ii) 
alternativas, com viabilização de recursos, e englobando o assessoramento 
e suporte para implementação de procedimento cabível. 
 

Conteúdo: As propostas deverão abarcar todos os itens necessários 
para o pleno funcionamento do sistema a ser sugerido, isto é, englobar 
desde o simples planejamento até as regras e procedimentos que 
deverão ser adotados para que a atividade seja eventualmente licitada, 
contratada e funcione legalmente, além das características gerais do 
empreendimento e custos estimados para implementação, contendo 
planilhas detalhadas de custos em todas as fases do empreendimento 
(da concepção ao funcionamento), observados os termos e condições 
previstos no Anexo III - Termo de Referência. 
 

2. PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE INTERESSE EM ELABORAR 
OS ESTUDOS: 
 

Os interessados deverão enviar Requerimento, conforme 
modelo (Anexo I), no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a partir da 
publicação deste Aviso, para o endereço que consta no Anexo.  
Após análise das autoridades competentes, será publicado no DOM 
termo de autorização, indicando eventuais interessados autorizados a 
iniciar as atividades objeto deste PMI. 
 
3. QUALIFICAÇÃO DOS INTERESSADOS: 
 

As pessoas jurídicas interessadas devem enviar a 
documentação elencada no Anexo II. Serão autorizados a realizar os estudos 
aqueles que cumprirem integralmente os requisitos do referido Anexo. 

A manifestação de interesse: I - será conferida sempre 
sem exclusividade; II - não gerará direito de preferência para a 
contratação do objeto do projeto de PPP ou a outorga de concessão 
ou permissão; III - não obrigará o Poder Público a realizar a licitação; e 
IV - não gerará para o Poder Público a obrigação de ressarcir os 
custos incorridos na sua elaboração. 
 
4. CUSTOS RELATIVOS AOS ESTUDOS: 
 

Fica esclarecido que os custos envolvidos na participação do 
PMI, seja a que título for, são de exclusiva responsabilidade do 
interessado, não havendo qualquer espécie de ressarcimento, antes, 
durante ou depois de realizados os estudos, salvo se forem utilizados em 
eventuais e futuras contratações pelo Município de Manaus a serem pagos 
pela licitante vencedora. Quanto aos direitos autorais dos documentos 
apresentados automaticamente restarão cedidos ao Município de Manaus, 
podendo ser utilizados de acordo com sua oportunidade e conveniência, 
não havendo obrigação inclusive de utilização total, podendo ser 
adequados aos interesses da Administração municipal. 
 
5. PRAZO PARA ENTREGA DOS ESTUDOS: 
 

O prazo para entrega dos estudos, a partir da emissão 
da autorização, será de 30 (trinta) dias, podendo ser prorrogado pelo 
mesmo período, a critério da administração pública. O escopo 
completo dos estudos a serem apresentados se encontra no Termo de 
Referência (Anexo III). 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/92175/lei-de-direitos-autorais-lei-9610-98
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Após a submissão aos órgãos competentes e se 
considerados aptos, os estudos poderão ser utilizados em processo de 
contratação, podendo aquele (s) que enviou (aram) seus estudos para este 
Procedimento de Manifestação de Interesse participar (em) da licitação 
decorrente dos estudos, bem como, caso não venha a vencer a eventual 
licitação, ser reembolsado pelo vencedor das despesas incorridas para os 
estudos, nos termos permitidos pela legislação em vigor. 
 
6. CRITÉRIO DE SELEÇÃO DOS ESTUDOS: 
 

Na análise e seleção dos estudos, serão considerados os 
critérios previstos no art. 13, do Decreto 3.180/2015. 

Os anexos deste Aviso poderão ser consultados no sítio 
eletrônico do Município de Manaus <http://www.semppe.manaus.am.gov.br/> 

O Município esclarece que o fato de receber os estudos 
não significa a abertura de licitação ou qualquer outro procedimento 
de contratação, seja a título de concessão ou outra parceria. 
 
7. DA ANALISE, CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E JULGAMENTO 
DOS ESTUDOS: 
 

Os estudos apresentados serão submetidos a Comissão 
Tècnica constituída para tal fim e avaliados segundo os critérios de 
julgamento estabelecidos. 

A Comissão Técnica terá 15 (quinze) dias para análise 
dos estudos, podendo esse prazo ser prorrogado por igual período a 
critério da Administração pública. 

A constituiçao da Comissão Técnica de avaliação e os 
critérios de julgamento serão publicados em tempo oportuno, até o 
prazo de término do credenciamento pelos interessados. 
 
8. VALOR MÁXIMO DE RESSARCIMENTO DOS ESTUDOS: No caso 
dos estudos apresentados serem utlilizados na execução do projeto o 
valor máximo para eventual ressarcimento será de 2,5% do valor total 
estimado para a implantação do projeto, podendo todos os 
participantes fazerem jus ao ressarcimento equivalente à parcela de 
aproveitamento do estudo apresentado e utilizado na execução da 
concessão rateado no limite máximo do percentual referente ao valor 
total estimado para implantação do projeto a ser pago pela empresa 
vencedora da licitação. 
 

Manaus (AM), 18 de outubro de 2019. 

 
 

ANEXO I 
 

Aviso de PMI nº 001 – Modelo Requerimento de Autorização 
 

(Modelo) 
 
À Secretária Municipal de Parcerias e Assuntos Estratégicos - 
SEMPPE 
 
Ref.: solicitação de autorização para realização de estudos de 
viabilidade legal, técnica, econômica, ambiental e operacional 
para estruturação de Parceria Público-Privada (“PPP”) cujo 
objetivo é implantar painéis solares no Município de Manaus. 
 
Prezados Senhores, 
 

XXXXXXXXXXXX, [inserir dados cadastrais contendo a 
qualificação completa do interessado, nome ou razão social, endereço 
completo, telefones para contato, área de atuação, e na hipótese de 
pessoa jurídica, o nome e a qualificação dos responsáveis perante a 
administração pública estadual com dados para contato, devendo, em 
todos os casos, responsabilizar-se pela veracidade das declarações que 
fizer], pela presente, 
 

Solicito autorização para elaboração de estudos de 
viabilidade legal, técnica, econômica, ambiental e operacional para 
estruturação de Parceria Público-Privada (“PPP”) cujo objetivo é 
implantar painéis solares no Município. 

[Detalhamento das atividades que pretendem realizar, 
considerando o do PMI, e detalhamento do proponente (equipe técnica, 
administrativa e jurídica), e outras informações necessárias à 
caracterização do proponente e do estudo que pretende apresentar]. 
 

[Descrição de outros dados da empresa relevantes para a 
participação neste procedimento (estudos já realizados, históricos, 
outras informações relevantes para qualificação da empresa)] 
 

Declaro, para os devidos fins, que temos ciência e 
concordamos com as normas e procedimentos adotados pela 
Administração Pública Municipal (SEMPPE), de acordo com as regras 
insertas no Aviso de Procedimento Manifestação de Interesse 
nº 001/2019. 
 

Assinatura 
 
Enviar para: 
 
SECRETARIA MUNICIPAL DE PARCERIAS E ASSUNTOS 
ESTRATÉGICOS – Rua Urucará, 1180, Cachoeirinha, CEP 69065-180 
– Manaus, e-mail: semppe@pmm.am.gov.br (informar no assunto o 
título: PMI-001/2019). 
 
 
 

ANEXO II 
 

Aviso de PMI nº 001 - Documentos para obtenção de autorização 
 
- Requerimento de autorização para participar do PMI e obter 
autorização, na forma do Anexo I ao aviso de PMI; 
 
- Detalhamento das atividades que pretendem realizar, considerando o 
escopo dos projetos, estudos, levantamentos ou investigações definidos 
na solicitação, inclusive com a apresentação de cronograma que indique 
as datas de conclusão de cada uma das etapas e a data final para a 
entrega dos trabalhos; 
 
- Declaração de concordância com os termos do edital de PMI e Anexos; 
 
- Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ ou Cadastro de Pessoal 
Física – CPF; 
 
- Contrato Social ou Estatuto e Alterações; 
 
- Inscrição Municipal; 
 
- Inscrição Estadual; 
 
- Certidões Negativas de Débitos Federal, Estadual, Municipal, INSS; 
 
- Certidão Negativa de Débitos de Dívida Ativa; 
 
- Certidão de Regularidade de Situação de FGTS - Indicação do 
Representante Legal com seus documentos pessoais; 
 
- Outros dados da empresa relevantes para a participação neste 
procedimento (estudos já realizados, históricos, outras informações 
relevantes para qualificação da empresa). 
Todos os documentos deverão ser apresentados em sua forma original 
ou em cópia autenticada. 
 
LEGISLAÇÃO APLICÁVEL (com todas as alterações posteriores) 
 
Legislação Federal: 
 
- Leis nºs 8.987/1995; 9.074/1995 e 11.079/2004 e 8.666/1993; 
 
- Decreto nº 8.428/2015. 
 
Legislação Municipal: 
 
- Lei nº 1.333/2009; 
 
- Decreto Municipal nº 3.180/2015. 

http://www.semppe.manaus.am.gov.br/
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ANEXO III 
 

TERMO DE REFERÊNCIA – PMI 001/2019-SEMPPE 
 

ESPECIFICAÇÕES E DETALHAMENTOS DOS ESTUDOS 

 
Este documento contém instruções básicas e gerais para a 

elaboração dos estudos técnicos, econômico-financeiros, de engenharia, 
ambientais e jurídicos (“Estudos”) para a estruturação de Parcerias 
Público Privada (PPP), cujo objeto é a implantação e operação de um 
Parque Solar Fotovoltaico, com capacidade instalada mínima de 45 
(quarenta e cinco) Megawatts, através da construção de Centrais de 
Geração de Energia Fotovoltaica (“Projeto”), para atender a demanda de 
energia elétrica de todas as consumidoras da PMM, e que resulte em 
uma economia de no mínimo 10% em comparação ao comercializado 
atualmente pela PMM. 

O estudo de negócio proposto consiste na locação de 
equipamentos de geração de energia fotovoltaica, com escala de 
geração distribuída (GD), tipo de compensação autoconsumo remoto, 
para atender demanda de energia elétrica de todas as Unidades 
Consumidoras (UC´s) da Prefeitura Municipal de Manaus, durante um 
período de 30 anos (construção e operação). 

O presente Termo de Referência estabelece as diretrizes e 
premissas dos estudos, orienta a elaboração, e deve ser interpretado 
como indicativo. Os interessados são incentivados a propor inovações 
nos estudos e nas modelagens das concessões. 

Os estudos deverão ser apresentados na forma de relatórios 
com todas as informações correlatas (fotos, ilustrações, figuras, tabelas, 
planilhas, especificações, referências e outras), facilitando sua 
compreensão, utilização e manipulação. Deverão ser fornecidas, além das 
memórias de cálculos e resultados, todas as bases de dados e fórmulas 
utilizadas, de forma a permitir a auditoria e replicação de todas as etapas 
de execução dos estudos até a obtenção dos resultados finais. Não serão 
aceitos dados apresentados em formato de arquivo que não possibilite 
acesso total ao conteúdo, incluindo a possibilidade de cópia dos dados 
para uso em outros documentos ou formatos. 

As planilhas eletrônicas deverão permitir edição e 
alteração de todos os seus campos, devendo apresentar as fórmulas e 
links, e não somente os dados deles resultantes. Não poderá haver, nas 
planilhas entregues, senhas, travas ou outros dispositivos que 
comprometam sua utilização. Em caso de utilização de macros, 
demonstrar por meio de manuais o seu racional funcionamento. 

Os Estudos deverão conter a análise de todos os aspectos 
técnicos, econômico, financeiros, de engenharia, ambientais e jurídicos 
relevantes do Projeto e a proposição de um modelo para a PPP. 

Os resultados dos Estudos deverão ser: 
(i) Completos e detalhados, apresentando todos os 

dados, informações, procedimentos adotados, justificativas e 
resultados relevantes para a elaboração do modelo proposto; 

(ii) Permitir acesso total ao conteúdo, ajustes, alterações 
e avaliações por parte do Município. Nesse sentido, as planilhas, 
projetos, plantas etc. devem, na medida do possível e do razoável, 
permitir edições e verificação de premissas; 

(iii) Entregues no formato definido no edital de PMI. 
Os Estudos deverão ser apresentados em um ou mais 

volumes, contemplando diversas frentes de análise (denominadas 
“Produtos”). Cada Produto sintetiza as conclusões obtidas em relação a 
um determinado aspecto: 

 

ESTUDOS TÉCNICOS E DE ENGENHARIA, incluindo as 
fases instalação, manutenção periódica e conservação. 

ESTUDOS SOCIOAMBIENTAIS, caracterizando os 
principais componentes ambientais e sociais de interesse para a 
estrutura da concessão. Serão apresentados o escopo do trabalho, as 
fontes de informação, a legislação aplicável, os principais impactos 
ambientais e sociais decorrentes do Projeto e os requisitos para a gestão 
ambiental e social. 

ESTUDOS ECONÔMICO-FINANCEIROS, detalhando o 
programa de investimento, possíveis fontes de financiamento, a 
contraprestação pública devida, dentre outros aspectos relevantes. O 
estudo econômico-financeiro consolidará os resultados dos estudos de 
engenharia e de meio ambiente, devendo ser realizado em conformidade 
com as técnicas mais consagradas de economia e finanças. 

ESTUDOS JURÍDICOS, compreendendo o diagnóstico 
jurídico-institucional, com a indicação de normas aplicáveis e redação de 
minutas de edital de licitação e contrato de PPP a ser celebrado. 

RELATÓRIO EXECUTIVO, com a síntese dos Produtos 1 
a 4, na forma de Relatório, a ser submetido ao CGPPP/Manaus. 

A seguir, são detalhados os conteúdos de cada Produto. 
 
I. Estudos Técnicos e de Engenharia 
 

Este Produto deve apresentar todas as informações de 
caráter técnico e de engenharia relevantes para a instalação, 
manutenção periódica e conservação do objeto da PPP. Deve 
apresentar em detalhe as premissas adotadas, bem como os 
quantitativos e orçamento elaborado para o Projeto, conforme 
especificado a seguir. 
 
I.1 Orçamentação 
 

Indicação dos custos necessários à execução das 
atividades técnicas e de engenharia tanto no momento da implantação, 
quanto para posterior manutenção, incluindo eventuais substituições e 
reparos de equipamento ao longo da PPP, incluindo: 
 

 Metodologia de Elaboração do Orçamento; 

 Quadro Resumo do Orçamento; 

 Data-base do orçamento; 

 Codificação da planilha do estudo; 

 Origem da referência de custo; 

 Discriminação completa do serviço; 

 Unidade de cálculo do serviço; 

 Preço unitário do serviço; 

 Quantidade do serviço; 

 Preço total do serviço; 

 Todas as composições de custos unitários, incluindo as pertencentes e 
não pertencentes a sistemas oficiais de custos; 

 Especificações de serviços; 

 Cronograma físico e financeiro; 

 Produções horárias para equipamentos não constantes em tabelas 
referenciais; 

 Cotações de preços de mercado. 
 
i. Características físicas do terreno e características climáticas 
relevantes 
 

Informações geográficas relevantes em relação às 
características físicas do terreno, características climáticas, dentre 
outras, que impliquem em peculiaridades em relação à instalação, 
manutenção e operação dos painéis fotovoltaicos. 

O Terreno de aproximadamente 100 hectares, será 
disponibilizado pela Prefeitura de Manaus. 
 
ii. Quantidade de principais materiais e equipamentos necessários 
 

Apresentar tabela incluindo relação dos principais 
materiais/equipamentos necessários à instalação, manutenção e 
operação dos painéis fotovoltaicos. É preferível que a tabela contenha a 
quantidade e a descrição dos materiais e equipamentos. 
 
iii. Especificações e dimensionamento 
 

As especificações devem apresentar e justificar o 
dimensionamento dos painéis solares e todos os demais equipamentos 
necessários. Deverá, igualmente, ser demonstrada a relação de 
eficiência obtida pelo emprego desses equipamentos. 
 
iv. Projeto de Engenharia 
 

Conjunto de elementos necessários e suficientes, com 
nível de precisão adequado, para caracterizar a obra ou serviço, ou 
complexo de obras ou serviços objeto da PPP, elaborado com base nas 
indicações dos estudos preliminares, que assegurem a viabilidade 
técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do 
empreendimento, e que possibilitem a avaliação do custo da obra e a 
definição do prazo de execução e deverão seguir as recomendações das 
normas brasileiras e melhores práticas aplicáveis a cada área de projeto, 
bem como estarem adequadas à legislação vigente. 

Como produtos dos estudos de engenharia, deverão ser 
apresentados: 



 

Manaus, quinta-feira, 17 de outubro de 2019 
 
 
 

 
 

DOM | Edição 4704 | Página 16 
 

 Descrição das soluções de engenharia e tecnologia adotadas na 
proposta apresentada; 

 Plano de implantação, dimensionamento e caracterização dos 
empreendimentos previstos; 

 Estimativa dos investimentos e despesas de implantação exigidas, 
discriminados em seus principais itens; 

 Cronograma físico-financeiro. 
 
v. Manutenção e Conservação 
 

Descrição dos trabalhos de manutenção e de conservação, 
o dimensionamento do pessoal e turnos de trabalho, as composições 
dos serviços e os referenciais/fontes dos custos/preços unitários com 
suas datas-bases e região. 
 
II. ESTUDOS SOCIOAMBIENTAIS 
 

Caracterizam os principais componentes ambientais e 
sociais de interesse para a estruturação da PPP. Devem compreender 
orçamentação de programas socioambientais, principais impactos 
ambientais e sociais. 
 
III. ESTUDOS ECONÔMICO-FINANCEIROS 
 

Detalhamento do programa de investimento, possíveis 
fontes de financiamento, dentre outros aspectos relevantes. Consolida, 
ainda, os resultados dos estudos de engenharia e de meio ambiente, 
devendo ser realizado em conformidade com as técnicas mais 
consagradas de economia e finanças. Compreende, ainda, modelos de 
custos (projeções de custos e análise dos possíveis ganhos) e de 
receitas (definição do modelo de remuneração). 

 
Planilha de custos referente ao consumo de todas as 

Unidades Consumidoras (UC´s) da Prefeitura Municipal de Manaus, 
fornecidas pela SEMAD (Secretaria Municipal de Administração) do 
período de 2018 a 2019, está disponível na página de internet 
institucional da SEMPPE: <http://www.semppe.manaus.am.gov.br/ 
 
i. Análise da viabilidade econômico-financeira 
 

Deve conter a análise econômica da modalidade de 
contratação do empreendimento mais vantajosa para o Poder 
Concedente. Os Estudos devem seguir as práticas contábeis e fiscais 
vigentes à época da preparação do modelo. 
 

O modelo financeiro deverá claramente mostrar as 
premissas que embasaram os estudos, com descrição detalhada da 
metodologia empregada para obtenção dos resultados, memória de 
cálculo, premissas, bem como outras informações relevantes. 
 
ii. Modelo econômico-financeiro e Plano de Negócios, contendo, 
conforme aplicável: 
 

 Proposta de modelo de financiamento, com base na análise de 

viabilidade financeira; 

 Plano detalhado de investimento apresentando a proposta de um 

cronograma de implantação de obras e serviços; 

 Fluxo de caixa detalhado do Projeto, incluindo todas as receitas e 

custos projetos para o Projeto ao longo de toda a PPP; 

 Previsão e descrição dos cálculos de contraprestação pública e 

demais obrigações pecuniárias do Poder Público, bem como de aporte 

público, caso aplicável. Tais conceitos são definidos pela Lei Federal 

11.079/2004. 

 Matriz de riscos e a quantificação de riscos transferidos ao 

concessionário; 

 Desenho proposto para a garantia pública a ser prestada pelo 

Município de Manaus; 

 Demonstração e descrição dos ganhos de eficiência derivados da 

contratação por meio de PPP; 

 Descrição e justificativa detalhada de todas as obrigações da PPP; 

 Modelo proposto para eventual reequilíbrio econômico-financeiro do 

contrato, em caso de ocorrência de riscos atribuídos ao poder 

concedente (Município de Manaus). 

iii. Programa de investimentos 
 

Apresentar e detalhar todos os investimentos associados, 
utilizando-se a estrutura orçamentária para empresas do ramo. O nível 
de detalhamento deve ser tal que permita a compreensão adequada 
acerca dos investimentos previstos, conjugados com a concepção 
técnica, cronogramas e demais elementos do projeto. 

 
O relatório do Programa de Investimento deverá 

apresentar o conjunto de melhorias e ampliação de capacidade que a 
concessionária deve realizar durante o prazo da PPP para manter e 
melhorar o nível de serviço. 
 
IV. ESTUDOS JURÍDICOS 
 

Compreende a análise dos aspectos jurídicos e 
regulatórios pertinentes ao encaminhamento do Projeto, contendo 
medidas mitigatórias para o risco de responsabilização do poder público 
pelo risco de obra e das premissas adotadas na criação do modelo 
econômico-financeiro. 
 

Inclui a redação de minutas de edital de licitação, contrato 
de PPP e seus anexos, além de outros instrumentos legais necessários 
para a implementação do Projeto. 
 
V. RELATÓRIO EXECUTIVO 
 

Síntese dos Produtos, em formato executivo. 
 
 
 
 

SECRETARIA  MUNICIPAL  DE  FINANÇAS  E 
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

 
 

PORTARIA N.º 250/2019 – GS/SEMEF 
 
 

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

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

29 de dezembro de 2014; 

 
CONSIDERANDO, ainda, ao Memorando nº 015/2019 – 

DISTE/SUBTES/SEMEF, constante no Processo SIGED 
nº 2019.11209.15440.0.051092; 

 
RESOLVE 

 
I. CONCEDER a Gratificação Técnica Fazendária - GTF – 

à servidora abaixo identificada: 
 

NOME DO(A) SERVIDOR(A) PONTOS GTF A CONTAR DE 

RAQUEL BARROSO DE SOUZA 100 01/10/2019 a 14/11/2019 

 
 

Publique-se e cumpra-se. 
 
 

Manaus, 14 de outubro de 2019. 
 

 

http://www.semppe.manaus.am.gov.br/
https://protocolo.manaus.am.gov.br/proton/visualizador/PdfJs/web/viewer.html?cod_protocolo=2414528&cod_pagina_inicial=1&comCapa=true&cod_seg=462
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PORTARIA N.º 251/2019 – GS/SEMEF 
 

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

CONSIDERANDO o Art. 76 da Lei nº 1.955, de 29 de 
dezembro de 2014, que instituiu o Plano de Cargos, Carreiras e 
Remuneração – PCCR dos servidores da SEMEF; 
 

CONSIDERANDO, ainda, o Memorando nº 101/2019 – 
DEATE/SUBREC/SEMEF, bem como o Processo nº 2019.11209.15442.0. 
052297 (SIGED). 
 

RESOLVE 
 

I. DETERMINAR que o servidor ROBERTO LUIZ DA 
SILVA FERREIRA, Matrícula nº 012865-1A, Assistente Técnico 
Fazendário., responda pelas atribuições da Função Gratificada – FG-3, 
em virtude do afastamento do titular, servidor WLADIMY ANTONIO 
RODRIGUES CORTEZ, por motivo de férias, com direito à percepção 
das vantagens inerentes ao exercício da Função, por 30 (trinta) dias, 
no período de 23/09/2019 a 22/10/2019. 
 

Publique-se e Cumpra-se. 
 

Manaus, 15 de outubro de 2019 

 
 

 
 
 

PORTARIA N.º 252/2019 – GS/SEMEF 
 

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

CONSIDERANDO o Art. 76 da Lei nº 1.955, de 29 de 
dezembro de 2014, que instituiu o Plano de Cargos, Carreiras e 
Remuneração – PCCR dos servidores da SEMEF; 
 

CONSIDERANDO, ainda, o memorando nº 0028/2019/ 
GETRA/SEMEF, constantes no Processo SIGED Nº 2019.11209.15440. 
0.052487. 
 

RESOLVE 
 

I. DISPENSAR a Função Gratificada do servidor abaixo 
identificado: 
 

NOME DO(A) SERVIDOR(A) 
FUNÇÃO 

GRATIFICADA 
A CONTAR DE 

CÉLIO DE ALMEIDA FELIX FG-1 01/11/2019 

 
Publique-se e Cumpra-se. 

 
Manaus, 15 de outubro de 2019 

 

 

AVISO DE PENALIDADE 
 

O Secretário Municipal de Finanças e Tecnologia da 
Informação, em estrita atuação ao que disciplina a Seção VI – Da 
Decisão, parágrafos 1° e 2°, do art. 19, da Lei Municipal n. 2.442, de 28 
de maio de 2019 e considerando o teor do Processo Administrativo n. 
2019.11209.11210.0.044416 - SIGED, torna público a aplicação à 
empresa HAGE COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - ME, estabelecida 
na Rua Djalma Dutra, n. 37 - Bairro  Nossa Senhora das Graças, 
Manaus/AM, inscrita no CNPJ sob o n. 26.145.024/0001-22, a pena de 
IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR COM O MUNICÍPIO 
PELO PRAZO DE 06 (SEIS) MESES. 

Desta decisão cabe recurso nos termos do inciso I, alínea f e 
§ 4º do art. 109, da Lei n. 8666/93, fica franqueada vista ao referido 
processo, de segunda a sexta-feira, das 08h às 17h, na Sede da SEMEF. 
 

Manaus, 16 de outubro de 2019. 

               
 
 

SECRETARIA  MUNICIPAL  DE  ADMINISTRAÇÃO,  
PLANEJAMENTO  E  GESTÃO 

 
 

PORTARIA Nº 367/2019-SEMAD 
 

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, 
PLANEJAMENTO E GESTÃO, no exercício da competência que lhe 
confere os arts. 128, inciso II e 86, inciso IV da Lei Orgânica do 
Município de Manaus, e 

 

CONSIDERANDO o art. 1º, inc. I, § 1º, do Decreto 
nº 0842/2011, alterado pelo Decreto nº 2.802/2014; 

 

CONSIDERANDO o que consta do Ofício nº 1106/2019-
SEMED/GS, de 17.04.2019, subscrito pela Secretária Municipal de 
Educação; 

 

CONSIDERANDO a manifestação da Divisão de 
Acompanhamento de Pessoal e Gestão de Benefícios da Secretaria 
Municipal de Administração, Planejamento e Gestão, conforme 
Comunicação Interna nº 346/2019 – DAPB/DSGP, de 08.10.2019; 

 

CONSIDERANDO o que mais consta no Documento 
nº 2019.18000.19116.9.016508-SIGED, 
 

RESOLVE: 
 

DECLARAR PRORROGADA, pelo prazo de 12 (doze) 
meses, a contar de 1º.10.2018, a cessão da servidora ROBERTA DE 
SOUZA BASTOS, Técnico Municipal, matrícula 118.737-6 A, do quadro 
de pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, 
PLANEJAMENTO E GESTÃO – SEMAD para a SECRETARIA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED, autorizada, em prorrogação, na 
forma da Portaria nº 012/2018-SEMAD, publicada no DOM Edição 
nº 4278, de 05.01.2018, recaindo ao órgão de destino o ônus financeiro 
da movimentação funcional de que trata este ato. 
 

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

Manaus,15 de outubro de 2019. 
 

 
 
 
 
 

http://protocolo.manaus.am.gov.br/proton/protocolo/impressao.asp?cod_protocolo=1751283&area=processo
https://protocolo.manaus.am.gov.br/proton/protocolo/impressao.asp?cod_protocolo=857576&area=processo
https://protocolo.manaus.am.gov.br/proton/protocolo/impressao.asp?cod_protocolo=857576&area=processo
https://protocolo.manaus.am.gov.br/proton/protocolo/impressao.asp?cod_protocolo=857576&area=processo
https://protocolo.manaus.am.gov.br/proton/protocolo/impressao.asp?cod_protocolo=2565707&area=processo
https://protocolo.manaus.am.gov.br/proton/protocolo/impressao.asp?cod_protocolo=2565707&area=processo
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SECRETARIA  MUNICIPAL  DE  SAÚDE 

 
 

PORTARIA Nº 630/2019-NTRAB/SEMSA 
 

O SUBSECRETÁRIO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E 
PLANEJAMENTO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo 
artigo 128, inciso II, da Lei Orgânica do Município de Manaus, e 
 

CONSIDERANDO os artigos 13 das Leis nº 1.222 e 1.223, 
respectivamente, datadas de 26 de março de 2008, que tratam da 
indenização pelo exercício de cargo em atividades insalubres ou 
perigosas, aplicáveis aos Servidores Públicos da Saúde e aos 
Especialistas em Saúde – Médicos; 
 

CONSIDERANDO o Decreto nº 1.442, de 30 de janeiro de 
2012, que regulamenta a indenização pelo exercício de cargo em 
atividades insalubres ou perigosas, combinado com o Decreto nº 1.977, 
publicado no Diário Oficial do Município – DOM de 16 de outubro de 
2012, que inseriu alterações no artigo 3º, inciso III; 
 

CONSIDERANDO o Decreto nº 4.294, de 31 de janeiro de 
2019, publicado no DOM nº 4529, que dispõe sobre a Programação 
Financeira, o Cronograma Mensal do Desembolso e as Metas Bimestrais 
de Arrecadação para o Exercício Financeiro de 2019 dos órgãos, das 
entidades e dos fundos do Poder Executivo, integrantes do Orçamento 
Fiscal e da Seguridade Social, e estabelece normas de execução 
orçamentária; 
 

CONSIDERANDO os Despachos da SEMEF, que deferem 
os pagamentos de insalubridade aos servidores abaixo relacionados, 
considerando que há suficiência orçamentária para atender o pleito; 
 

CONSIDERANDO ainda os teores dos Processos 
protocolados sob os números indicados no anexo. 
 

RESOLVE: 
 

CONCEDER, aos servidores listados no anexo desta 
Portaria, a indenização pelo exercício de cargo em atividades insalubres 
ou perigosas, aplicando o percentual conforme o risco detectado, a 
contar dos períodos indicados. 
 

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

Manaus, 14 de outubro de 2019. 

 
 

ANEXO 
 
PROCESSO Nº INTERESSADO PERC A CONTAR DE 

2015/01/0101 ENEIDA AGUIAR COSTA 7% 
1º/6/2015 a 
31/10/2016 

2016/1637/2927 WILLIAN MARTINS DO NASCIMENTO 5% 5/5/2016 

2016/1637/1313 MAIRA DE SOUZA CARVALHO 7% 2/3/2016 

2016/1637/6224 BENEIDE UCHOA DO NASCIMENTO 7% 11/8/2016 

2017/01/0266 GEORGE UMBERTO DI PACE SANTOS 7% 28/12/2017 

2017/01/0237 JOSE GIORLANIO ROCHA BARRETO 5% 4/12/2017 

2017/01/0258 ELOANA RUFINO DE JESUS 5% 22/12/2017 

2017/01/0044 ROBERTA MARQUES BEZERRA 5% 20/3/2017 

2019/01/0046 DANIELE MEMORIA RIBEIRO FERREIRA 5% 27/12/2017 

2017/01/0035 HELLEN HOLANDA SENA 5% 15/2/2017 

2017/1637/2116 RAFAEL BARROS CERRUTTI 5% 3/4/2017 

2017/1637/7095 DANIELE SISSY DO NASCIMENTO VILAR 7% 16/10/2017 

2017/1637/2878 RENATA XAVIER REIS 5% 10/5/2017 

2017/1637/2494 GISELE FERNANDES DOS REIS 5% 21/3/2017 

2017/1637/3578 JOSIE INGRID PEREIRA ALVES 5% 6/6/2017 

2017/1637/1987 ZELIENE ARAUJO DE SOUZA 5% 21/3/2017 

2017/1637/3441 EDUARDO RODRIGUES DE SOUZA 5% 31/5/2017 

2017/1637/3441 JOSE FRANCALINO VITAL 5% 5/7/2017 

2017/1637/3441 NILSON SILVA E SILVA 7% 6/6/2017 

2017/1637/3441 ROSILENE ANDRADE RIBEIRO 5% 26/5/2017 

2017/1637/3866 ALESSANDRA CARLA SANCHES DE ALMEIDA 5% 12/6/2017 

2017/1637/7045 MARCIA CRISTINA DE ALMEIDA LOBO 7% 11/10/2017 

2017/1637/7645 ANDREZA KARINE BATISTA RAMOS 7% 1º/11/2017 

2018/01/0171 NEILA CAMPELO DOS SANTOS 7% 23/10/2018 

2018/01/0016 MARIUCHA MENEZES DE LIMA 7% 23/1/2018 

2018/1637/0168 SEBASTIAO JONATHAN BARRETO DE LIMA 7% 10/1/2018 

2018/1637/0583 ADRIANA RAQUEL NUNES DE SOUZA 5% 31/1/2018 

2018/1637/6063 LEYNA DJANANE OLIVEIRA ROJAS CABRAL 5% 3/10/2018 

2018/1637/3307 WELLINGTON DE SOUZA PEREIRA 7% 30/5/2018 

2018/1637/0948 MAURO SERGIO MAGALHAES DE MELO 5% 20/2/2018 

2017/1637/1981 ANDREA DINIZ PEREIRA DE CARVALHO 5% 27/3/2017 

2017/1637/6951 FLAVIO AUGUSTO OLIVA MELO 5% 6/10/2017 

2017/1637/5468 RAPHAEL BENTES AGUIAR 5% 15/8/2017 

2017/1637/3580 WALESKA REGINA FORTES DA SILVA 5% 6/6/2017 

 
 
 
 

PORTARIA Nº 636/2019-NTRAB/SEMSA 
 

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

CONSIDERANDO o despacho da Comissão Permanente 
de Regime Disciplinar – CPRD, constante às fls. 110-111, e o despacho 
nº 879/2019, da Assessoria Técnica/SEMSA, constante à fl. 113, do 
processo protocolado sob o no 2017/1637/3496-SEMSA. 
 

RESOLVE: 
 

TORNAR SEM EFEITO a Portaria nº 053/2019-
NTRAB/SEMSA, de 28 de janeiro de 2019, publicada no Diário Oficial do 
Município nº 4528, que determinou a instauração de Processo 
Administrativo Disciplinar em desfavor do servidor Messias de Lima 
Azevedo, AS-Técnico em Enfermagem, matrícula 110.486-1 A. 
 

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

Manaus, 15 de outubro de 2019. 
 

 
 
 
 

PORTARIA Nº 637/2019-NTRAB/SEMSA 
 

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

RESOLVE: 
 

I - DETERMINAR, com fulcro no art. 241, da Lei Municipal 
nº 1.118/71, a instauração de Processo Administrativo Disciplinar em 
desfavor do servidor Messias de Lima Azevedo, AS-Técnico em 
Enfermagem, matrícula 110.486-1 A, visto que incorreu na infração 
disciplinar prevista no artigo 226, inciso II, § 1º; 
 

II - ENCAMINHAR o Processo nº 2017/1637/3496-SEMSA 
à Comissão Permanente de Regime Disciplinar - CPRD; 
 

III - O prazo regular da instrução será de 60 (sessenta) 
dias, admitida a prorrogação por mais 30 (trinta) dias ou a continuidade 
excepcional do instrutório, sob motivação, para garantir o esclarecimento 
dos fatos e o exercício pleno da defesa; 
 

IV - Esta Portaria opera efeitos a contar da data de sua 
publicação. 
 

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

Manaus, 15 de outubro de 2019. 
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SECRETARIA  MUNICIPAL  DE  EDUCAÇÃO 

 
 

PORTARIA Nº 1998/2019-SEMED/GS 
 

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no 
exercício das prerrogativas que lhe outorga os artigos 86, Inciso IV e 
128, Inciso II, 128 da LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE MANAUS, 

 
CONSIDERANDO o que cabe à SEMED nos termos do 

disposto nos artigos 58, Inciso III, 67 e 73 e seus respectivos parágrafos 
da Lei n.º 8.666/93, acompanhar e fiscalizar a execução dos contratos 
celebrados através de um representante da Administração; 

 
CONSIDERANDO que os órgãos públicos devem manter 

fiscal formalmente designado durante toda a vigência dos contratos por 
si celebrados; 

 
CONSIDERANDO o disposto na Instrução Normativa n.º 

05 de 26 de maio de 2017 em seus artigos 39 e 40 que define as 
principais atribuições do Fiscal de Execução do Contrato, 
 

RESOLVE: 
 

I – EXCLUIR a servidora ARLETE FERREIRA MENDONÇA, 
matrícula nº 094.636.2-A/B (Gestor de Contrato), da Portaria n.º 
1829/2019-SEMED/GS publicada no DOM 4692 de 01/10/2019, referente à 
execução do Contrato nº 024/2018 e seus aditivos, celebrado entre o 
município de Manaus através da Secretaria Municipal de Educação – 
SEMED e a Empresa PRI APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL 
LTDA - EPP, CNPJ nº 63.643.704/0001-00, tendo como objeto a prestação 
de serviços, de forma contínua, envolvendo a manipulação, preparo e 
distribuição de alimentação escolar para atender ao programa de 
alimentação nas unidades educacionais urbanas e rurais da Secretaria 
Municipal de Educação/SEMED, conforme o extrato publicado em 
19/04/2018, no Diário Oficial do Município – Edição nº 4347. 
 

II - INCLUIR a servidora Maria Jane Selma Banes Trindade 
– matrícula nº 105.353-0A. 
 

III – Os efeitos desta Portaria entrarão em vigor a contar de 
24.09.2019. 
 

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

Manaus, 15 de outubro de 2019. 

 
 
 

 

PORTARIA Nº 2000/2019-SEMED/GS 
 

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no 
exercício das prerrogativas que lhe outorga os artigos 86, Inciso IV e 
128, Inciso II, 128 da LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE MANAUS, 

 
CONSIDERANDO o que cabe à SEMED nos termos do 

disposto nos artigos 58, Inciso III, 67 e 73 e seus respectivos parágrafos 
da Lei n.866/93, acompanhar e fiscalizar a execução dos contratos 
celebrados através de um representante da Administração; 

 
CONSIDERANDO que os órgãos públicos devem manter 

fiscal formalmente designado durante toda a vigência dos contratos por 
si celebrados; 

 
CONSIDERANDO o disposto na Instrução Normativa n.º 

05 de 26 de maio de 2017 em seus artigos 39 e 40 que define as 
principais atribuições do Fiscal de Execução do Contrato: 

RESOLVE: 
 

I - CONSTITUIR a Comissão de Acompanhamento e 
Fiscalização da execução do Contrato nº 044/2019 e seus aditivos, celebrado 
entre o município de Manaus, por intermédio da Secretaria Municipal de 
Educação – SEMED e as Empresas PRI APOIO ADMINISTRATIVO E 
OPERACIONAL LTDA - EPP, CNPJ nº 63.643.704/0001-00, tendo como 
objeto a prestação de serviços de limpeza, conservação, higienização e 
asseio diário, de  forma continuada, com fornecimento de mão-de-obra, 
materiais e equipamentos a serem executadas nas unidades educacionais 
escolares e/ou unidades administrativas, Lote 03 (zona oeste), conforme o 
extrato publicado em 18/06/2019, no Diário Oficial do Município – Edição 
nº 4621 e contrato nº 058/2014, celebrado entre o município de Manaus por 
intermédio da Secretaria Municipal de Educação - SEMED e a Empresa LBC 
CONSERVADORA E SERVIÇOS LTDA – CNPJ nº 07.832.566/0001-29, 
tendo como objeto a prestação de serviços de conservação e limpeza com 
fornecimento de materiais para atender as necessidades das unidades 
escolares e administrativa da Secretaria Municipal de Educação/SEMED, 
conforme o extrato publicado em 23/10/2018, no Diário Oficial do Município – 
Edição nº 4468. 
 

Servidores 

GESTOR DO CONTRATO 
Maria Jane Selma Banes Trindade – Matrícula nº 105.354-0A 
 

FISCALIZAÇÃO TÉCNICA 
Agres Roberta Oliveira das Neves Santos - Matrícula n° 104.697-7-A 
Mauro Socorro Mendonça Pinto – Matrícula nº 080.726-5-A 
Mirlane Rodrigues Mota – Matrícula nº 094.168-9-C 
Joseline de Almeida Araújo – Matrícula nº 088.670-0-A/B 
Cinthya Maria Moreira de Queiroz – Matrícula nº 114.582-7-A 
 

SUPLENTE 
Sandro da Costa Nobre – Matrícula nº 104.478-8-A 
 

FISCALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 
Dyanne da Conceição Aguiar – Matrícula n° 106.389-8-A 
Daniel vieira Cauper – Matrícula nº 134.340-8-A 
 

SUPLENTE 
Aline Silva do Nascimento - Matrícula n° 115.037-5-A/D 
 
FISCALIZAÇÃO SETORIAL 
A Fiscalização Setorial será exercida pelo gestor de cada unidade escolar 
onde é executado o serviço; 

 
II - São atribuições da Fiscalização de acordo com  

disposto na Instrução Normativa n.º 05 de 26 de maio de 2017 em seus 
artigos 39 e 40  em resumo: 

a – Zelar pelo efetivo cumprimento das obrigações 
contratuais assumidas e pela qualidade dos produtos fornecidos e dos 
serviços prestados à SEMED. 

b – Verificar se a entrega de materiais, execução de obras 
ou prestação de serviços (bem como seus preços e quantitativos) está 
sendo cumprida de acordo com o instrumento contratual e instrumento 
convocatório; 

c – Acompanhar, Fiscalizar e Atestar as aquisições, a 
execução dos serviços e obras contratadas; 

d – Indicar eventuais glosas das faturas. 
 

III – Os trabalhos prestados pelos integrantes desta 
comissão serão estendidos aos acréscimos e decréscimos contratuais 
previstos em lei e autorizados pela autoridade competente e não serão 
remunerados. 
 

IV – Esta Portaria entrará em vigor a partir de sua 
publicação, podendo ser alterada a qualquer tempo e a critério da 
autoridade competente. 
 

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

Manaus, 15 de outubro de 2019. 

 



 

Manaus, quinta-feira, 17 de outubro de 2019 
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PORTARIA Nº 2001/2019-SEMED/GS 
 

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

CONSIDERANDO os princípios da legalidade, 
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, que norteiam as 
atividades da Administração Pública; 
 

CONSIDERANDO a necessidade de designar servidores 
para, no âmbito da Administração Pública Municipal, acompanhar e 
fiscalizar a execução dos convênios administrativos celebrados, 
conforme disposto na Lei nº 8.666/93; 
 

CONSIDERANDO que os órgãos públicos devem manter 
fiscais formalmente designados durante toda a vigência dos acordos 
celebrados pela Entidade, 
 

RESOLVE: 
 

I – DESIGNAR a servidora abaixo relacionada para 
supervisionar e fiscalizar a execução do Acordo de Cooperação Técnica 
nº 16/2018 – celebrado entre esta Secretaria Municipal de Educação e o 
Departamento de Polícia Federal CNPJ nº 00.394.494.0021-80, tendo 
por objetivo a cooperação técnica e pedagógica entre os Partícipes, com 
a disposição de 01 (um) servidor da Secretaria Municipal de Educação – 
SEMED, destinado à execução das aulas de Ginástica Laboral e 
Condicionamento Físico nas dependências da Superintendência 
Regional da Polícia Federal, promovendo ainda a intervenção e 
prevenção na saúde e qualidade de vida dos alunos da Rede Municipal 
de Ensino da cidade de Manaus, tudo na forma do Plano de Trabalho 
conforme o extrato publicado em 11.12.2018, no Diário Oficial do 
Município - Edição nº 4496; 
 

Servidora Matrícula 

LOURDES DE ARAÚJO SOUZA 112.148-0 A 

 
II – Os trabalhos prestados pela referida servidora não 

serão remunerados; 
 

III – Esta Portaria tem seus efeitos de acordo com a 
Cláusula Décima Terceira do referido ajuste, podendo ser alterada a 
qualquer tempo e a critério da autoridade competente. 

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

 
Manaus, 15 de outubro de 2019. 

 

 
 
 
 
 

PORTARIA Nº 2002/2019-SEMED/GS 
 

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no 
exercício das prerrogativas que lhe outorga os artigos 86,  
Inciso IV e 128, Inciso II, 128 da LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE 
MANAUS, 

 
CONSIDERANDO o que cabe à SEMED nos termos do 

disposto nos artigos 58, Inciso III, 67 e 73 e seus respectivos parágrafos 
da Lei n.866/93, acompanhar e fiscalizar a execução dos contratos 
celebrados através de um representante da Administração; 

 
CONSIDERANDO que os órgãos públicos devem manter 

fiscal formalmente designado durante toda a vigência dos contratos por 
si celebrados; 

CONSIDERANDO o disposto na Instrução Normativa n.º 
05 de 26 de maio de 2017 em seus artigos 39 e 40 que define as 
principais atribuições do Fiscal de Execução do Contrato, 
 

RESOLVE: 
 

I - CONSTITUIR a Comissão de Acompanhamento e 
Fiscalização da execução do Contrato nº 046/2019 e seus aditivos, 
celebrado entre o município de Manaus por intermédio da Secretaria 
Municipal de Educação – SEMED e a Empresa C S CONSTRUÇÃO 
CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, CNPJ nº 63.675.268/0001-43, 
tendo como objeto a prestação de serviços de limpeza, conservação, 
higienização e asseio diário, de forma continuada, com fornecimento de 
mão-de-obra, materiais e equipamentos a serem executadas nas 
unidades educacionais escolares e/ou unidades administrativas, Lote 01 
(zona norte), da Secretaria Municipal de Educação/SEMED, conforme o 
extrato publicado em 07/06/2019, no Diário Oficial do Município – Edição 
nº 4614. 
 

Servidores 
GESTOR DO CONTRATO 
Maria Jane Selma Banes Trindade – Matrícula nº 105.354-0A 
 
FISCALIZAÇÃO TÉCNICA 
Ivan Maranhão de Souza - Matrícula n° 060.111-0-A/B 
 
SUPLENTE 
Daniel Florentino de Oliveira – Matrícula nº 130.152-7-A 
 
FISCALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 
Dyanne da Conceição Aguiar – Matrícula n° 106.389-8-A 
Ivan Nunes de Souza – Matrícula nº 086.890-6-E 
 
SUPLENTE 
Leuda da Silva de Castro - Matrícula n° 100.241-4-B 
 
FISCALIZAÇÃO SETORIAL 
A Fiscalização Setorial será exercida pelo gestor de cada unidade escolar 
onde é executado o serviço; 

 
II - São atribuições da Fiscalização de acordo com disposto 

na Instrução Normativa n.º 05 de 26 de maio de 2017 em seus artigos 39 
e 40  em resumo: 

 

a – Zelar pelo efetivo cumprimento das obrigações 
contratuais assumidas e pela qualidade dos produtos fornecidos e dos 
serviços prestados à SEMED. 

 

b – Verificar se a entrega de materiais, execução de obras 
ou prestação de serviços (bem como seus preços e quantitativos) está 
sendo cumprida de acordo com o instrumento contratual e instrumento 
convocatório; 

 

c – Acompanhar, Fiscalizar e Atestar as aquisições, a 
execução dos serviços e obras contratadas; 

 

d – Indicar eventuais glosas das faturas. 
 

III – Os trabalhos prestados pelos integrantes desta 
comissão serão estendidos aos acréscimos e decréscimos contratuais 
previstos em lei e autorizados pela autoridade competente e não serão 
remunerados. 
 

IV – Esta Portaria entrará em vigor a partir de sua 
publicação, podendo ser alterada a qualquer tempo e a critério da 
autoridade competente. 
 
 

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

Manaus, 15 de outubro de 2019. 
 

 



 

Manaus, quinta-feira, 17 de outubro de 2019 
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PORTARIA Nº 2003/2019-SEMED/GS 
 

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no 
exercício das prerrogativas que lhe outorga os artigos 86, Inciso IV e 
128, Inciso II, 128 da LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE MANAUS, 

 
CONSIDERANDO o que cabe à SEMED nos termos do 

disposto nos artigos 58, Inciso III, 67 e 73 e seus respectivos parágrafos 
da Lei n.866/93, acompanhar e fiscalizar a execução dos contratos 
celebrados através de um representante da Administração; 

 
CONSIDERANDO que os órgãos públicos devem manter 

fiscal formalmente designado durante toda a vigência dos contratos por 
si celebrados; 

 
CONSIDERANDO o disposto na Instrução Normativa n.º 

05 de 26 de maio de 2017 em seus artigos 39 e 40 que define as 
principais atribuições do Fiscal de Execução do Contrato, 
 

RESOLVE: 
 

I - CONSTITUIR a Comissão de Acompanhamento e 
Fiscalização da execução do Contrato nº 045/2019 e seus aditivos, 
celebrado entre o município de Manaus por intermédio da Secretaria 
Municipal de Educação – SEMED e a Empresa PRI APOIO 
ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL LTDA - EPP, CNPJ 
nº 63.643.704/0001-00, tendo como objeto a prestação de serviços de 
limpeza, conservação, higienização e asseio diário, de forma continuada, 
com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos a serem 
executadas nas unidades educacionais escolares e/ou unidades 
administrativas, Lote 02 (zona rural), da Secretaria Municipal de 
Educação/SEMED, conforme o extrato publicado em 18/06/2019, no 
Diário Oficial do Município – Edição nº 4621. 
 

Servidores 

GESTOR DO CONTRATO 
Maria Jane Selma Banes Trindade – Matrícula nº 105.354-0A 
 
FISCALIZAÇÃO TÉCNICA 
Renier Nunes da Silva - Matrícula n° 121.674-0-A 
 
SUPLENTE 
Rosiane Aparecida Lima dos Reis – Matrícula nº 097.727-6-B/C 
 
FISCALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 
Dyanne da Conceição Aguiar – Matrícula n° 106.389-8-A 
Daniel vieira Cauper – Matrícula nº 134.340-8-A 
 
SUPLENTE 
Aline Silva do Nascimento - Matrícula n° 115.037-5-A/D 
 
FISCALIZAÇÃO SETORIAL 
A Fiscalização Setorial será exercida pelo gestor de cada unidade escolar 
onde é executado o serviço; 

 
II - São atribuições da Fiscalização de acordo com  

disposto na Instrução Normativa n.º 05 de 26 de maio de 2017 em seus 
artigos 39 e 40  em resumo: 

 

a – Zelar pelo efetivo cumprimento das obrigações 
contratuais assumidas e pela qualidade dos produtos fornecidos e dos 
serviços prestados à SEMED. 

 

b – Verificar se a entrega de materiais, execução de obras 
ou prestação de serviços (bem como seus preços e quantitativos) está 
sendo cumprida de acordo com o instrumento contratual e instrumento 
convocatório; 

 

c – Acompanhar, Fiscalizar e Atestar as aquisições, a 
execução dos serviços e obras contratadas; 

 

d – Indicar eventuais glosas das faturas. 
 
III – Os trabalhos prestados pelos integrantes desta 

comissão serão estendidos aos acréscimos e decréscimos contratuais 
previstos em lei e autorizados pela autoridade competente e não serão 
remunerados. 

 
IV – Esta Portaria entrará em vigor a partir de sua 

publicação, podendo ser alterada a qualquer tempo e a critério da 
autoridade competente. 

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

Manaus, 15 de outubro de 2019. 
 

 
 
 
 
 

CONSELHO  MUNICIPAL  DE  EDUCAÇÃO 

 
 

RESOLUÇÃO Nº 016/CME/2019 
APROVADA EM 26.09.2019 

 
O PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO DE MANAUS, no uso das atribuições legais, conferidas 
pela Lei nº. 377, de 18.12.1996 e alterada pelas Leis nº. 528, de 
07.04.2000 e nº. 1.107, de 30.03.2007, 
 

CONSIDERANDO o teor do Art. 23, § 2º e Art. 24, inciso I 
da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional n. 9394/96; 
 

CONSIDERANDO o Processo nº 021/2019-CME/MANAUS, 
de interesse da Secretaria Municipal de Educação; 
 

CONSIDERANDO o Parecer nº 016/2019-CME/MANAUS 
da lavra do Conselheiro Davi Lopes Neto, aprovado em Sessão 
Ordinária do dia 26.09.2019, 
 

RESOLVE: 
 

Art. 1º APROVAR o Calendário Escolar Especial 2019 – 
Ensino Fundamental (1º ao 5º ano) da Escola Municipal Maria das 
Graças Andrade Vasconcelos. 
 

Art. 2º 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, 26 de setembro de 2019. 
 

 
 
 

ANEXO ÚNICO 
 
ENSINO FUNDAMENTAL (1º AO 5º ANO) 
 

 Início do ano letivo: 11/03/2019; 

 Início do ano escolar: 01/02/2019; 

 Período da Reforma: 01/02 a 10/03/2019; 

 Recesso Escolar: 22/06 a 02/07 e 24 a 27/12/2019; 

 Planejamento: 05/02; 13/04; 25/05; 13/07; 17/08; 28/09; 19/11/2019; 

 Sábados Letivos: 22 (vinte e dois) sábados letivos; 

 Períodos de Recesso Escolar: 22/06 a 02/07 e 24 a 27/12/2019; 

 Recuperação: 19, 20  e 21/12/2019; 

 Término do ano letivo: 18/12/2019; 

 Término do ano escolar: 23/12/2019; 

 Dias letivos: 200 dias; 

 Carga Horária: 800 horas. 



 

Manaus, quinta-feira, 17 de outubro de 2019 
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RESOLUÇÃO Nº 017/CME/2019 
APROVADA EM 26.09.2019 

 
O PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO DE MANAUS, no uso das atribuições legais, conferidas 
pela Lei nº. 377, de 18.12.1996 e alterada pelas Leis nº. 528, de 
07.04.2000 e nº. 1.107, de 30.03.2007, 
 

CONSIDERANDO o teor do Art. 23, § 2º e Art. 24, inciso I 
da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional n. 9394/96; 
 

CONSIDERANDO o Processo nº 027/2019-CME/MANAUS, 
de interesse da Secretaria Municipal de Educação; 
 

CONSIDERANDO o Parecer nº 018/2019-CME/MANAUS 
da lavra da Conselheira Waldenice Carvalho Monteiro Maia e a Decisão 
Plenária aprovado em Sessão Ordinária do dia 26.09.2019. 
 

RESOLVE: 
 

Art. 1º APROVAR o Calendário Escolar Especial 2019 da 
Educação Infantil e do Ensino Fundamental (1º ao 4º ano) da Escola 
Municipal Zilda Arns Neumann. 
 

Art. 2º 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, 26 de setembro de 2019. 
 

 
 

ANEXO ÚNICO 
 
EDUCAÇÃO INFANTIL 
 

 Início do ano escolar:  09/05/2019; 

 Início do ano letivo: 13/05/19; 

 Sábados letivos e trabalhados: 34 sábados; 

 Planejamento: 10/05; 15/06; 20/07; 24/08; 30/09; 09/11; 16/12/2019; 

 Período de recesso escolar: 29/01 a 12/02/2020; 

 Término do ano letivo: 25/01/2020; 

 Término do ano escolar: 28/01/2020; 

 Férias: 02 a 31/01/2019; 

 Mudança de endereço: 01/02 à 08/05/2019; 

 Dias letivos: 200 dias; Carga Horária: 800 horas. 
 
ENSINO FUNDAMENTAL (1º AO 4º ANO) 
 

 Início do ano letivo: 13/05/2019; 

 Início do ano escolar: 09/05/2019; 

 Recesso Escolar: 29/01 a 12/02/2019; 

 Planejamento: 10/05; 15/06; 20/07; 24/08; 30/09; 09/11 e 16/12/2019; 

 Sábados Letivos: 34 (trinta e quatro) sábados letivos; 

 Recuperação: 24; 25 e 27/01/2020; 

 Término do ano letivo: 23/01/2020; 

 Término do ano escolar: 28/01/2020; 

 Férias: 02 a 31/01/2019; 

 Mudança de endereço: 01/02 a 08/05/2019; 

 Dias letivos: 200 dias; Carga Horária: 800 horas. 
 
 
 

RESOLUÇÃO Nº 018/CME/2019 
APROVADA EM 26.09.2019 

 
O PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO DE MANAUS, no uso das atribuições legais, conferidas 
pela Lei nº. 377, de 18.12.1996 e alterada pelas Leis nº. 528, de 
07.04.2000 e nº. 1.107, de 30.03.2007, 
 

CONSIDERANDO o teor do Art. 23, § 2º e Art. 24, inciso I 
da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional n. 9394/96; 

CONSIDERANDO o Processo nº 028/2019-CME/MANAUS, 
de interesse da Secretaria Municipal de Educação; 
 

CONSIDERANDO o Parecer nº 019/2019-CME/MANAUS 
da lavra da Conselheira Waldenice Carvalho Monteiro Maia e a Decisão 
Plenária aprovado em Sessão Ordinária do dia 26.09.2019, 
 

RESOLVE: 
 

Art. 1º APROVAR o Calendário Escolar Especial 2019 – 
Ensino Fundamental (6º ao 9º ano) da Escola Municipal Vicente de 
Paula. 
 

Art. 2º 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, 26 de setembro de 2019. 
 

 
 

ANEXO ÚNICO 
 
ENSINO FUNDAMENTAL (6º AO 9º ANO) 
 

 Férias anuais: 02 a 31/01/2019; 

 Início do ano letivo: 06/02/2019; 

 Jornada pedagógica: 01 a 04/02/2019; 

 Início do ano escolar: 01/02/2019; 

 Período de paralisação: 08/04/19 a 16/06/2019; 

 Quantitativo de dias paralisados: 47 dias; 

 Recesso Escolar: 05 a16/06/19  e 28 a 30/06/2019; 

 Planejamento: 05/02; 22/03; 10/07; 14/08; 21/09; 31/10 e 07/12/2019; 

 Retorno das atividades escolares: 17/06/2019; 

 Sábados Letivos: 22/06; 06,13,20 e 27/07; 03,10,17,24 e 31/08; 14e 
28/09; 05,19 e 26/10; 09,16,23 e 30/11; 14,21 e 28/12; 04,11 e 18/01/2020; 

 Recuperação: 15,16 e 17/01/2020 

 Término do ano letivo: 14/01/2020; 

 Conselho de classe: 18/01/2020; 

 Término do ano escolar: 18/01/2020; 

 Dias letivos: 200 dias; Carga Horária: 800 horas. 
 
 
 

RESOLUÇÃO Nº 019/CME/2019 
APROVADA EM 26.09.2019 

 
O PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO DE MANAUS, no uso das atribuições legais, conferidas 
pela Lei nº. 377, de 18.12.1996 e alterada pelas Leis nº. 528, de 
07.04.2000 e nº. 1.107, de 30.03.2007, 
 

CONSIDERANDO o teor do Art. 23, § 2º e Art. 24, inciso I 
da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional n. 9394/96; 
 

CONSIDERANDO o Processo nº 031/2019-CME/MANAUS, 
de interesse da Secretaria Municipal de Educação; 
 

CONSIDERANDO o Parecer nº 020/2019-CME/MANAUS 
da lavra do Conselheiro Luiz Carlos Castelo de Oliveira e a Decisão 
Plenária aprovado em Sessão Ordinária do dia 26.09.2019, 
 

RESOLVE: 
 

Art. 1º APROVAR o Calendário Escolar Especial 2019 da 
Educação Infantil e Ensino Fundamental (1º ao 5º ano) da Escola 
Municipal Anita Garibaldi 
 

Art. 2º Esta Resolução entrará em vigor na data de sua 
publicação, no Diário Oficial do Município de Manaus/AM. 



 

Manaus, quinta-feira, 17 de outubro de 2019 
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SALA DAS SESSÕES PLENÁRIAS DO CONSELHO 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, em Manaus, 26 de setembro de 2019. 
 

 
 
 

ANEXO ÚNICO 
 
EDUCAÇÃO INFANTIL 
 

 Início do ano escolar: 09/05/2019; 

 Inicio do ano letivo: 13/05/2020; 

 Sábados letivos e trabalhados: 34 sábados; 

 Período de recesso escolar: 24/04 a 08/05/2019; 

 Término do ano letivo: 25/01/2020; 

 Término do ano escolar: 28/01/2020; 

 Férias: 02 a 31/01/2019; 

 Total de Dias/Horas Anuais: 200dias/800horas 
 
ENSINO FUNDAMENTAL (1º AO 5º ANO) 
 

 Início do ano escolar: 09/05/2019; 

 Início do ano letivo: 13/05/2019; 

 Sábados Letivos: 34 sábados; 

 Recesso escolar: 24/04 08/05/2019; 

 Planejamento: 10/05; 15/06, 20/07, 24/08, 30/09, 09/11, e 16/12/2019; 

 Recuperação: 24; 25 e 27/01/2020; 

 Término do ano letivo: 23/01/2020; 

 Término do ano escolar: 28/01/2020; 

 Férias: 02 a 31/01/2019; 

 Total de Dias/Horas Anuais: 200dias/800horas. 
 
 

 
 

RESOLUÇÃO Nº 021/CME/2019 
APROVADA EM 10.10.2019 

 
O PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO DE MANAUS, no uso das atribuições legais, conferidas 
pela Lei nº. 377, de 18.12.1996 e alterada pelas Leis nº. 528, de 
07.04.2000 e nº. 1.107, de 30.03.2007, 
 

CONSIDERANDO o teor do Art. 23, § 2º e Art. 24, inciso I 
da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional n. 9394/96; 
 

CONSIDERANDO o Processo nº 029/2019-CME/MANAUS, 
de interesse da Secretaria Municipal de Educação; 
 

CONSIDERANDO o Parecer nº 021/2019-CME/MANAUS 
da lavra do Conselheiro Luiz Carlos Albuquerque de Souza e a Decisão 
Plenária aprovado em Sessão Ordinária do dia 10.10.2019, 
 

RESOLVE: 
 

Art. 1º APROVAR o Calendário Escolar Especial 2019 do 
CMEI FRANCISCO PEREIRA DA SILVA. 
 

Art. 2º 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, 10 de outubro de 2019. 
 

 

ANEXO ÚNICO 
 
EDUCAÇÃO INFANTIL 
 

 Férias: 02 a 31/01/2019; 

 Mudança de Endereço: 01/02 a 08/05/2019; 

 Início do ano escolar: 09/05/2019; 

 Inicio do ano letivo: 13/05/2019; 

 Sábados letivos e trabalhados: 18 e 25/05; 01,08,15, 22, e 29/06; 
06,13,20 e 27/07; 03,10,17,24 e 31/08; 21 e 28/09; 05,19 e 26/10; 09,16,23 
e 30/11; 07, 14, 21 e 28/12/2019; 04,11,18 e 25/01 e  01 e 08/02/2020; 

 Período de recesso escolar: 01 a 15/09/2019; 

 Término do ano letivo: 06/02/2020; 

 Término do ano escolar: 08/02/2020; 
 
 
 

SECRETARIA  MUNICIPAL  DA  MULHER, 
ASSISTÊNCIA  SOCIAL  E  CIDADANIA 

 
 

PORTARIA Nº. 155/2017- GS/SEMASC 
 

O SUBSECRETÁRIO MUNICIPAL DA MULHER, 
ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA/SEMASC, responsável pela 
Gestão do FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FMAS, no 
uso das atribuições legais conferidas pela legislação vigente, 
 

RESOLVE: 
 

I – TORNAR SEM EFEITO a portaria nº 150/2019-
SEMASC/FMAS, de Concessão de Destaque Orçamentário em favor da 
Unidade Gestora 140102-ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL 
E INCLUSÃO SOCIOEDUCACIONAL, publicada no DOM Edição nº. 
4701 de 14 de outubro de 2019. 
 

Manaus, 15 de outubro de 2019. 
 

 
 
 
 

SECRETARIA  MUNICIPAL  DE 
MEIO  AMBIENTE  E  SUSTENTABILIDADE 

 
 

PORTARIA Nº 077/2019-GS/SEMMAS 
 

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E 
SUSTENTABILIDADE, no uso da competência que lhe confere os 
artigos 86, inciso IV e 128, inciso II da Lei Orgânica do Município, 
 

CONSIDERANDO o disposto no art. 67 e seus respectivos 
parágrafos da Lei Federal nº 8.666/1993; 
 

RESOLVE: 
 

I – CONSTITUIR a Comissão de Fiscalização e 
Acompanhamento do Termo de Permissão de Uso nº 001/2019, 
processo nº 2018.15848.15906.0.001375, celebrado entre a Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade e a empresa ELIMAR 
SANTOS DA COSTA - ME, referente à permissão de uso de 01 (um) 
espaço público para ponto comercial localizado nas dependências do 
Parque Municipal Ponte dos Bilhares, 2a etapa, Boxe n° 03, conforme 
Pregão Presencial nº 045/2018 – CML/PM, sendo composta pelos 
servidores abaixo relacionados. 
 

NOME FUNÇÃO MATRÍCULA 

Diego Pacheco Sobrinho Membro 130.671-5B 

Márcio Bentes Lima Membro 128.721-4B 

Lucas Kosvoski de Ourique Suplente 126.729-9B 
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II – Esta Portaria entra em vigor a contar da data da sua 
publicação, retroagindo os seus efeitos a contar de 01/10/2019. 
 

CERTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 
 

Manaus, 16 de outubro de 2019 

 
 
 
 

PORTARIA Nº 078/2019-GS/SEMMAS 
 

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E 
SUSTENTABILIDADE, no uso da competência que lhe confere os 
artigos 86, inciso IV e 128, inciso II da Lei Orgânica do Município, 
 

CONSIDERANDO a necessidade de promover a apuração 
das especificações dos objetos, a otimização do controle de qualidade 
dos bens adquiridos pela Administração Municipal, em cumprimento à 
Lei Federal nº 8.666/93, 
 

CONSIDERANDO o Edital do Pregão Presencial 
nº 021/2019 – CML/PM, 
 

CONSIDERANDO a Portaria nº 127/2019 – DAO/SEMINF, 
que indica o servidor para exercer a fiscalização do objeto, 
 

RESOLVE: 
 

I – DESIGNAR os servidores abaixo identificados, para 
realizar o recebimento, mediante atesto em nota fiscal, fiscalização e 
acompanhamento do Termo de Contrato de Obras e Serviços 
no005/2019, firmado com a empresa H N Leite – EPP, conformeprocesso 
nº 2019/17428/17532/00001 (PROTUS) e 2019.15848.15906.0.001108 
(SIGED), que tem como objetoa realização de “serviços comuns de 
engenharia para instalação de academia ao ar livre com equipamentos 
com acessibilidade na Comunidade São Sebastião I, Rio Cuieiras, Rio 
Negro, Zona Rural de Manaus”. 
 

NOME FUNÇÃO 
CREA/CAU 

MATRÍCULA 

Manuel Maurode Souza Arruda ou; Fiscal da Obra 19268-D/AM 

José Gutemberg da Silva Jeffres Fiscal do Contrato 094.731-8 D 

 
II – DETERMINAR que a Comissão rejeite o recebimento, 

no todo ou em parte, dos materiais e/ou serviços em desacordo com o 
contratado. 

III – Esta Portaria entra em vigor a contar da data de sua 
publicação, retroagindo os seus efeitos a contar de 01/10/2019. 
 

CERTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 
 

Manaus, 16 de outubro de 2019 

 
 
 
 

PORTARIA Nº 079/2019-GS/SEMMAS 
 

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E 
SUSTENTABILIDADE, no uso da competência que lhe confere o artigo 
128, inciso I da Lei Orgânica do Município, 

CONSIDERANDO o disposto no art. 67 da Lei Federal 
nº 8.666/93 e a Lei Federal nº 13.019/2014; 
 

RESOLVE: 
 

I – CONSIDERAR DISPENSADOS, os servidores abaixo 
identificados, da Comissão de Fiscalização e Acompanhamento do 
Processo nº 2019.15848.15906.0.000253 (SIGED), que tem como objeto 
a destinação de recursos financeiros para fins específicos do 
desenvolvimento do projeto Solidariedade, Água Limpa, Vida, Atenção e 
Responsabilidade (SALVAR), a ser executado pelo INSTITUTO RIO 
NEGRO, como objeto da Emenda Parlamentar no 137/2018, instituída 
por meio da Portaria nº 061/2019-GS/SEMMAS, publicada no Diário 
Oficial do Município – DOM, edição nº 4646, de 25 de julho de 2019. 
 

NOME FUNÇÃO MATRÍCULA 

Maria do Socorro Monteiro da Silva Presidente 081.369-9D 

Marcio Bentes Lima Membro 128.721-4A 

Deyvson Moura Braga Membro 120.576-5C 

Rachel Nunes de Melo Messa Suplente 100.997-4F 

 
II – CONSIDERAR DESIGNADOS, os servidores abaixo 

identificados para compor a Comissão de Fiscalização e 
Acompanhamento do Processo nº 2019.15848.15906.0.000253(SIGED): 
 

NOME FUNÇÃO MATRÍCULA 

Marcio Bentes Lima Presidente 128.721-4A 

Maria do Socorro Monteiro da Silva Membro 081.369-9D 

Marco Antônio Vaz de Lima Membro 010.881-2A 

Rachel Nunes de Melo Messa Suplente 100.997-4F 

 
III – Esta Portaria entra em vigor a contar da data de sua 

publicação. 
 
IV – Revogam-se as disposições em contrário. 

 
CERTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 

 
Manaus, 16 de outubro de 2019 

 
 
 

 
 
PROCESSO: 2019/17428/17528/00011 
INTERESSADO: Secretaria Municipal de Meio Ambiente e 
Sustentabilidade – SEMMAS | H. N. Leite - EPP 
ASSUNTO: Tomada de Preços nº 020/2019 – CML/PM. 
 

DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO 
 

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E 
SUSTENTABILIDADE, no uso da competência que lhe confere os 
artigos 86, inciso IV e 128, inciso II da Lei Orgânica do Município, 
 

CONSIDERANDO a deliberação da Comissão Municipal 
de Licitação – CML, no procedimento referente a Tomada de Preços 
nº 020/2019 – CML/PM – Processo nº 2019/17428/17528/00011; 
 

CONSIDERANDO a perfeita regularidade do processo, 
atendidos os princípios legais e normas procedimentais pertinentes, 
resultando na obtenção de propostas exeqüíveis e satisfatórias ao 
interesse público; 
 

CONSIDERANDO a inexistência de qualquer recurso 
pendente ao referido Processo Licitatório, e sem a necessidade de 
quaisquer apurações ou diligências complementares, 
 

RESOLVE: 
 

I – HOMOLOGAR o resultado do Tomada de Preços 
nº 020/2019 – CML/PM – Processo nº 2019/17428/17528/00011, 
considerando o parecer final da Comissão Municipal de Licitação; 
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II – ADJUDICAR o objeto do Tomada de Preços 
nº 020/2019 – CML/PM, para “reforma nas quadras de esporte do 
Parque Municipal Ponte dos Bilhares, Av. Constantino Nery, s/nº - 
Chapada”, à empresa H. N. Leite – EPP, vencedora do certame, com 
valor global de R$ 71.141,70 (setenta e um mil cento e quarenta e um 
reais e setenta centavos); 
 

III – ENCAMINHAR o processo à Diretoria de Área de 
Administração e Finanças para demais providências; 
 

IV – Publique-se no Diário Oficial do Município. 
 

Manaus, 16 de outubro de 2019 

 
 
 

EXTRATO 
 
1. ESPÉCIE E DATA: Termo de Permissão de Usonº 001/2019, 
celebrado em 01/10/2019. 
2. CONTRATANTES: O Município de Manaus, por meio da Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade – SEMMAS, e a 
empresa ELIMAR SANTOS DA COSTA-ME. 
3. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei no 8.666/93, em seu artigo 2o; Lei 
Orgânica do Município, em seu artigo 170; Parecer de Auditoria 
no405/2017 – DJCML/PM; e Termo Aditivo no001/2016 ao Termo de 
Ajustamento de Conduta no001/2014, celebrado entre o Município de 
Manaus e o Ministério Publico do Estado do Amazonas. 
4. OBJETO: Permissão de Uso de 01 (um) espaço público para PONTO 
COMERCIAL — sendo 01 (um) pavimento, para exploração de 
atividades comerciais relacionadas à prestação de serviços alimentícios 
do tipo lanchonete e similares (pizzaria, pastelaria, açaí, cafeteria, 
sorveteria, temakeria, soparia e produtos fitness), com área de 73,83 m2, 
subdividido em cozinha, banheiro, dispensa e balcão de atendimento. 
Com piso, paredes com acabamento e teto sem forro, localizado nas 
dependências do Parque Municipal Ponte dos Bilhares, 2a etapa, Boxe 
n° 03. 
5. DA CONTRIBUICAO PECUNIARIA: Pela Permissão de Uso e 
utilização do bem publico, objeto deste Extrato, o Permissionário pagara 
mensalmente a Permitente a importância de R$ 1.200,00 (mil e duzentos 
reais), por meio de deposito em conta especifica do Fundo Municipal 
para o Desenvolvimento e Meio Ambiente - FMDMA. 
6. PRAZO: 02 (dois) anos, contados a partir da assinatura do Termo de 
Permissão de Uso nº 001/2019, em 01/10/2019. 
 

Manaus, 01 de outubro de 2019 

 
 
 
 

AUTO POSTO SAMAÚMA LTDA-ME, torna público que recebeu  
da SEMMAS a LMO ⁰ 238/2015-1 sob o processo n⁰ 
2019.15848.15858.0.001300, que autoriza a Atividade de 
COMERCIALIZAÇÃO DE COMBUSTIVEIS, com a finalidade de 
COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS PARA VEÍCULOS 
AUTOMOTORES- COMPOSTO POR 03 (TRÊS) TANQUES DE 
ARMAZENAMENTO COM CAPACIDADE INDIVIDUAL DE 30 m³, 
SENDO 01 (UM) PLENO, E 02 (DOIS) BIPARTIDOS EM 15/15, 
TOTALIZANDO UM VOLUME DE 90 m³, com validade de 24 meses, sito 
a Av. Margarita n⁰ 100 CIDADE NOVA, Manaus- Amazonas 
 
 

PORTAL DAS ROSAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA 
torna público que recebeu da SEMMAS, a Licença Municipal de 
Operação n° 011/2019 (1° Alteração), sob o processo 
2019.15848.15858.0.000019 que autoriza a atividade Residencial 
Multifamiliar, com a finalidade Condomínio Residencial Multifamiliar 
“Conquista Premium Aleixo”, com vencimento 11/02/2020, sito a Av. 
José Romão, n° 207 – São José Operário, Manaus/AM. 
 
 
 
 
 
TABERNA 88 LOJAS DE CONVENIÊNCIA LTDA- ME torna público que 
recebeu da SEMMAS a LMO nº 001/2019 sob o processo 
nº 2017.15848.15875.0.000758, que autoriza a Atividade SERVIÇO, com 
a finalidade RESTAURANTE E SIMILARES, COM USO DE SISTEMA 
SONORO, DENOMINADO “TABERNA 88”, com validade de 12 meses, 
sito na AV. VIA LÁCTEA, Nº 65, CONJ. MORADA DO SOL - ALEIXO, 
Manaus-Amazonas. 
 
 
 
 
 

INSTITUTO  MUNICIPAL  DE 
PLANEJAMENTO  URBANO 

 
 

PORTARIA N.º 097/2019-PRES/IMPLURB 
 

O DIRETOR-PRESIDENTE DO INSTITUTO MUNICIPAL 
DE PLANEJAMENTO URBANO, no uso das atribuições legais 
conferidas pela legislação vigente, 

 
CONSIDERANDO as disposições do Decreto nº 1.441 de 

30 de janeiro de 2012, que estabelece novos procedimentos a serem 
observados por órgãos e entidades quando da concessão de 
descentralização de créditos orçamentários, 

 
CONSIDERANDO o que dispõe no art. 10, § Único, da Lei 

Municipal nº 2.386, de 02 de janeiro de 2019, 
 
CONSIDERANDO ainda o que dispõe no art. 15, incisos I 

e II e art. 16, do Decreto Municipal nº 4.294, de 31 de janeiro de 2019. 
 

RESOLVE: 
 

Art. 1º CONCEDER Destaque de Crédito Orçamentário em 
favor da Unidade Gestora 140103-RECURSOS SUPERVISIONADOS 
PELA SEMAD, no valor total de R$ 102.220,00 (cento e dois mil, 
duzentos e vinte reais), conforme Anexo Único desta Portaria. 

 
Art. 2º Descentralização de que trata esta portaria tem como 

objeto a execução de despesas com Abastecimento de Água Potável e 
Esgoto deste IMPLURB, conforme Ofício nº2868/2019-SEMAD, de 
12.06.2019 e que deverá ser realizada pela Unidade Gestora Executora 
140103-RECURSOS SUPERVISIONADOS PELA SEMAD, conforme 
Processo Administrativo nº 2019.00796.00824.0.0000373.. 

 
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua 

publicação, operando seus efeitos a partir de 1º de outubro de 2019. 
 

Anexo Único da Portaria N° 097/2019-PRES/IMPLURB 
 

N° F SF P A ND FR R$ 

01 15 122 0011 2011 339039 0210 102.220,00 

Total: 102.220,00 

 
N°: Sequência Ordinal da Programação de Trabalho Descentralizada 
Códigos: 
F: Função 
SF: Subfunção 
P: Programa 
A: Ação 
ND: Natureza de Despesa 
FR: Fonte de Recurso 
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CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 
 

Manaus, 17 de outubro de 2019 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO 
 

CONCORRÊNCIA Nº 006/2019 - CEL/CC 
 

O DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO MUNICIPAL 
DE PLANEJAMENTO URBANO – IMPLURB, no uso de suas 
atribuições legais e estatutárias e, 
 

CONSIDERANDO o teor da Ata de Reunião da Comissão 
de Licitação do IMPLURB, anexa aos autos, pertinente ao Processo 
Licitatório nº. 2019.00796.00824.0.00007, modalidade Concorrência  
nº 006/2019/CL/IMPLURB/PM; 
 

CONSIDERANDO que a Comissão declara que os atos 
praticados estão, consubstanciados nos autos e obedeceram a todas as 
normas editalícias e as disposições da Lei Federal nº8666/93; 
 

CONSIDERANDO o Parecer nº.089/2019 PROJUR/ 
IMPLURB, exarado pela Procuradoria Jurídica do IMPLURB, que 
constatou que o procedimento cumpriu o princípio da finalidade, qual 
seja, o atendimento ao interesse público, sendo a licitação dirigida com 
imparcialidade, atingindo o preço adequado e atendidos os ditames da 
Lei nº 8.666/93. 
 

RESOLVE: 
 

I - HOMOLOGAR   o resultado apontado pela Comissão 
Especial de Licitação/CC/PMM, relativo ao procedimento licitatório 
supramencionado, que tem por objeto a contratação de empresa 
especializada para a construção do Centro de Cooperação da Cidade 
(CCC), de acordo com as especificações contidas no Projeto Básico e 
anexos. 
 

II -  ADJUDICAR o objeto do certame acima referido à 
empresa RED ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 06. 
076.452.0001-33, importando sua proposta no valor global de 
R$ 9.316.176,68 (nove milhões, trezentos e dezesseis mil, cento e 
setenta e seis reias e sessenta e oito centavos). 
 

III - PUBLIQUE-SE o presente despacho no Diário Oficial 
do Município – DOM. 
 

IV - DETERMINAR a emissão da respectiva Nota de 
Empenho. 
 

GABINETE DO DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO 
MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO - IMPLURB 
 

Manaus, 16 de outubro de 2019. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

EXTRATO 
 
1. ESPÉCIE E DATA: Décimo Sétimo Termo Aditivo ao Termo de 
Contrato da Prestação de Serviços por tempo determinado do Pessoal 
sob o Regime de Direito Administrativo dilatado através do Décimo Sexto 
Termo Aditivo, publicado DOM 4586 de 29 de Abril de 2019, com término 
respectivamente para 10/09/2019 e 30/09/2019 conforme processo 
nº 2019.00796.00824.0.000638. 
2. PARTES: O Município de Manaus, através do INSTITUTO 
MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO – IMPLURB e os Senhores 
relacionados no Anexo único que integra este Extrato. 
3. OBJETO: O termo de Contrato da prestação de serviços, firmado de 
acordo com o artigo 1º, Lei nº 1.425, de 26.03.2010, do Decreto nº 0575 
de 11.06.2010, do artigo 37, inciso IX da Constituição Federal e § 1º do 
artigo 108 da Constituição do Estado do Amazonas, tem por objeto a 
Prestação de Serviços por Tempo Determinado, sem vínculo efetivo com 
a contratante, nas funções mencionadas no anexo Único de que trata o 
item 1 deste extrato. 
4. PRAZO DE VIGÊNCIA: 06 (seis) meses, nos períodos constantes no 
anexo único. 
 

Manaus, 02 de Setembro de 2019. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO ÚNICO 
 

ASSISTENTE TÉCNICO 
 

Nº NOME INÍCIO TÉRMINO 

1 ARILAYNE DE LIMA SIMÕES 11.09.2019 08.03.2020 

2 SILVIA MARIA SILVA GAMA 01.10.2019 29.03.2020 

 
 

EXTRATO 
 
1. ESPÉCIE E DATA: Décimo Oitavo Termo Aditivo ao Termo de 
Contrato da Prestação de Serviços por tempo determinado do Pessoal 
sob o Regime de Direito Administrativo dilatado através do Décimo 
Sétimo Termo Aditivo, publicado DOM 4586 de 29 de Abril de 2019, com 
término respectivamente para 30/11/2019 e 07/10/2019 conforme 
processo nº 2019.00796.00824.0.000638. 
2. PARTES: O Município de Manaus, através do INSTITUTO 
MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO – IMPLURB e os Senhores 
relacionados no Anexo único que integra este Extrato. 
3. OBJETO: O termo de Contrato da prestação de serviços, firmado de 
acordo com o artigo 1º, Lei nº 1.425, de 26.03.2010, do Decreto nº 0575 
de 11.06.2010, do artigo 37, inciso IX da Constituição Federal e § 1º do 
artigo 108 da Constituição do Estado do Amazonas, tem por objeto a 
Prestação de Serviços por Tempo Determinado, sem vínculo efetivo com 
a contratante, nas funções mencionadas no anexo Único de que trata o 
item 1 deste extrato. 
4. PRAZO DE VIGÊNCIA: 06 (seis) meses, nos períodos constantes no 
anexo único. 
 

Manaus, 02 de Setembro de 2019. 
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ANEXO ÚNICO 
 

ASSISTENTE TÉCNICO 
 

Nº NOME INÍCIO TÉRMINO 

1 CLAUDIO EDUARDO OLIVEIRA CHAPARRO 01.10.2019 29.03.2020 

2 MARIA INEZ DOS SANTOS CAMELO 01.10.2019 29.03.2020 

3 VALDINEIA PRAIA QUEIROS 01.10.2019 29.03.2020 

4 SILVANA BACELAR VILACIO 01.10.2019 29.03.2020 

5 MARCIO LIMA PAREDIO 01.10.2019 29.03.2020 

6 LEIDY DE LIMA OLIVEIRA AQUINO 01.10.2019 29.03.2020 

7 WADSON RIBEIRO DA CUNHA 08.10.2019 04.04.2020 

 
FISCAL DE OBRAS/POSTURAS 

 
Nº NOME INÍCIO TÉRMINO 

1 ANDREIA CORDOVIL DE SIQUEIRA QUEIROZ 01.10.2019 29.03.2020 

 
 
 
 
RESENHA DE AUTORIZAÇÃO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS, 
CONFORME DECRETO N. 0998, DE 02 DE JUNHO DE 2011 E SUAS 
ALTERAÇÕES. 
 

O Instituto Municipal de Planejamento Urbano - IMPLURB 
autoriza a concessão de diárias aos seguintes servidores: 
 
LEONARDO NORMANDO CARVALHO, Assessor Técnico I, matrícula 
nº 114.451-0 G – Destino: MANAUS/SÃO PAULO/MANAUS, nº de 
diárias: 3.0, Objetivo: Participar do BID OPEN INNOVATION Habitação e 
Gestão Urbana Inteligente a ser realizado na cidade de São Paulo – SP 
situado na Alameda Vicente Pinzon, 54 – Vila Olímpica no dia 
28/08/2019. 
 
LEONARDO NORMANDO CARVALHO, Assessor Técnico I, matrícula 
nº 114.451-0 G – Destino: MANAUS/MIAMI/DALLAS/PARIS/MANAUS, 
nº de diárias: 10.5, Objetivo: Participar da Semana do Intercâmbio de 
experiência Urbana - LAC – França da Cooperação Técnica Parceira 
França LAC: Estratégias locais de moradia, Caminho para o 
desenvolvimento sustentável, cidades favoráveis ao clima i inclusivas 
(RG-T3011) a ser realizada de 29 de setembro a 05 de outubro de 2019 
em Bordeaux, Lille e Paris, na França. 
 

Manaus, 14 de outubro de 2019. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MANAUS PREVIDÊNCIA 

 
 

PORTARIA N.º 356/2019-GP/MANAUS PREVIDÊNCIA 
 

CONCEDE pensão por morte, na forma que 
especifica. 

 
A DIRETORA-PRESIDENTE E A DIRETORA DE 

PREVIDÊNCIA DA MANAUS PREVIDÊNCIA, no uso das atribuições 
que lhes são conferidas pelo inciso VI do artigo 18, da Lei nº 2.419, de 
29 de março de 2019, 
 

CONSIDERANDO o disposto no inciso II, do artigo 128, da 
Lei Orgânica do Município de Manaus, 
 

CONSIDERANDO o Despacho de Concessão de Benefício 
nº 353/2019, subscrito pelo Analista Previdenciário da Manaus 
Previdência, que recomenda o deferimento do pedido de pensão por 
morte, 

CONSIDERANDO o Parecer Técnico nº 453/2019-
AUDIN/MANAUS PREVIDÊNCIA, que conclui que o processo está dentro 
das normas de legalidade dos atos de concessão da pensão por morte, e, 
 

CONSIDERANDO os demais documentos que instruem os 
autos do processo formalizado sob o nº 2019.17848.17894.0.001255, 
em 28.08.2019, resolve, 
 

I – CONCEDER pensão por morte, a contar de 28.08.2019, 
nos termos dos artigos 8º, inciso II, § 1º, 11, 27, inciso II, alínea “a”, 41, 
inciso II, 42, inciso IV, e 47, § 2º, inciso III, todos da Lei Municipal nº 870, 
de 21.07.2005, a DAMIANA MATOS DA SILVA, na condição de 
genitora da ex-servidora ROSINEIDE MATOS DA SILVA, falecida em 
22.11.2018, ocupante do cargo de AS-Auxiliar de Enfermagem 09-C, 
matrícula 061887-0 B, do quadro de pessoal da Secretaria Municipal 
de Saúde – SEMSA, devendo o benefício ser vitalício. 
 

II – DETERMINAR que a pensão corresponda à 
importância de R$ 2.716,67 (dois mil, setecentos e dezesseis reais e 
sessenta e sete centavos), na forma abaixo discriminada: 
 

Composição da Remuneração de Contribuição Valor 

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

26.03.2008, c/c a Lei nº 2.270, de 12.12.2017. 
R$ 2.716,67 

Valor Total dos Pensionamentos R$ 2.716,67 

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

 
Manaus, 14 de outubro de 2019. 

 

 
 
 
 

PORTARIA N.º 357/2019-GP/MANAUS PREVIDÊNCIA 
 

CONCEDE pensão por morte, na forma que 
especifica. 

 
A DIRETORA-PRESIDENTE E A DIRETORA DE 

PREVIDÊNCIA DA MANAUS PREVIDÊNCIA, no uso das atribuições 
que lhes são conferidas pelo inciso VI do artigo 18, da Lei nº 2.419, de 
29 de março de 2019, 
 

CONSIDERANDO o disposto no inciso II, do artigo 128, da 
Lei Orgânica do Município de Manaus, 
 

CONSIDERANDO a Portaria nº 154/2014-GP/MANAUS 
PREVIDÊNCIA, datada de 26.08.2014, na qual foi concedido o benefício 
de pensão por morte a Francisca da Paz Pessoa Moura, na qualidade de 
cônjuge do de cujus, publicada no DOM de 02.09.2014, Edição 3485, 
 

CONSIDERANDO o Despacho de Concessão de Benefício 
nº 357/2019, subscrito pelo Analista Previdenciário da Manaus Previdência, 
que recomenda o deferimento do pedido de pensão por morte, 
 

CONSIDERANDO o Parecer Técnico nº 451/2019-
AUDIN/MANAUS PREVIDÊNCIA, que conclui que o processo está dentro 
das normas de legalidade dos atos de concessão da pensão por morte, e, 
 

CONSIDERANDO os demais documentos que instruem os 
autos do processo formalizado sob o nº 2019.17848.17894.0.001399, 
em 03.10.2019, resolve, 
 

I – CONCEDER pensão por morte, a contar de 03.10.2019, 
nos termos dos artigos 8º, inciso I, § 1º, 11, 27, inciso II, alínea “a”, 41, 
inciso I, 42, inciso IV, todos da Lei Municipal nº 870, de 21.07.2005, a 
FRANCISCA CRUZ DOS SANTOS, na condição de companheira do ex-
segurado ALMIR DANTAS DE QUEIROZ, falecido em 26.06.2014, 
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aposentado no cargo de Técnico em Educação C-I-10, matrícula 
002486-4 B, do quadro de pessoal da Secretaria Municipal de 
Educação – SEMED, devendo o benefício ser vitalício. 
 

II – APLICAR ao valor da pensão o rateio na proporção de 
50% (cinquenta por cento) sobre o valor da totalidade dos proventos 
percebidos pelo aposentado na data anterior à do óbito, que 
corresponde à parcela abaixo: 
 

Composição da Remuneração de Contribuição Valor 

Vencimento Lei nº 591, de 23.03.2001. R$ 909,56 

Adicional por Tempo de 
Serviço 

Art. 203, parágrafo único, da Lei nº 1.118/71. R$ 318,35 

Função Gratificada FG-5 
Art. 120, da Lei nº 1.118/71, alterada pelas 

Leis nos 1.889/85, 1.913/87 e 1.950/88. 
R$ 190,00 

Gratificação de Atividade 
Técnica 

Art. 346, inciso VII, da LOMAN. R$ 454,78 

Valor Total dos Pensionamentos R$ 1.872,69 

 
III – DETERMINAR que cada cota da pensão corresponda 

à importância de R$ 936,35 (novecentos e trinta e seis reais e trinta e 
cinco centavos). 
 

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

Manaus, 14 de outubro de 2019. 

 

 
 
 
 

PORTARIA N.º 358/2019-GP/MANAUS PREVIDÊNCIA 
 

CONCEDE pensão por morte, na forma que 
especifica. 

 
A DIRETORA-PRESIDENTE E A DIRETORA DE 

PREVIDÊNCIA DA MANAUS PREVIDÊNCIA, no uso das atribuições 
que lhes são conferidas pelo inciso VI do artigo 18, da Lei nº 2.419, de 
29 de março de 2019, 
 

CONSIDERANDO o disposto no inciso II, do artigo 128, da 
Lei Orgânica do Município de Manaus, 
 

CONSIDERANDO o Despacho de Concessão de Benefício 
nº 352/2019, subscrito pelo Analista Previdenciário da Manaus 
Previdência, que recomenda o deferimento do pedido de pensão por 
morte, 
 

CONSIDERANDO o Parecer Técnico nº 452/2019-
AUDIN/MANAUS PREVIDÊNCIA, que conclui que o processo está 
dentro das normas de legalidade dos atos de concessão da pensão por 
morte, e, 
 

CONSIDERANDO os demais documentos que instruem os 
autos do processo formalizado sob o nº 2019.17848.17894.0.001373, 
em 27.09.2019, resolve, 
 

I – CONCEDER pensão por morte, a contar de 27.09.2019, 
nos termos dos artigos 8º, inciso I, § 1º, 27, inciso II, alínea “a”, 41, inciso 
I, 42, inciso IV, todos da Lei Municipal nº 870, de 21.07.2005, a 
RAIMUNDA DAS GRAÇAS CARVALHO FÉLIX, na condição de 
companheira do ex-segurado ADEMIR DA CUNHA SENA, falecido em 
19.09.2013, aposentado no cargo de Motorista de S.O.S. A-1, matrícula 
072933-7 D, do quadro de pessoal da Secretaria Municipal de Saúde – 
SEMSA, devendo o benefício ser vitalício. 
 

II – DETERMINAR que a pensão corresponda à 
importância de R$ 1.992,11 (mil, novecentos e noventa e dois reais e 
onze centavos), na forma abaixo discriminada: 

Composição da Remuneração de Contribuição Valor 

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

26.03.2008. 
R$ 1.992,11 

Valor Total dos Pensionamentos R$ 1.992,11 

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

 
Manaus, 14 de outubro de 2019. 

 

 
 
 

PORTARIA N.º 359/2019-GP/MANAUS PREVIDÊNCIA 
 

CONCEDE pensão por morte, na forma que 
especifica. 

 
A DIRETORA-PRESIDENTE E A DIRETORA DE 

PREVIDÊNCIA DA MANAUS PREVIDÊNCIA, no uso das atribuições 
que lhes são conferidas pelo inciso VI do artigo 18, da Lei nº 2.419, de 
29 de março de 2019, 
 

CONSIDERANDO o disposto no inciso II, do artigo 128, da 
Lei Orgânica do Município de Manaus, 
 

CONSIDERANDO o Despacho de Concessão de Benefício 
nº 360/2019, subscrito pelo Analista Previdenciário da Manaus 
Previdência, que recomenda o deferimento do pedido de pensão por 
morte, 
 

CONSIDERANDO o Parecer Técnico nº 461/2019-
AUDIN/MANAUS PREVIDÊNCIA, que conclui que o processo está 
dentro das normas de legalidade dos atos de concessão da pensão por 
morte, e, 
 

CONSIDERANDO os demais documentos que instruem os 
autos do processo formalizado sob o nº 2019.17848.17894.0.001321, 
em 12.09.2019, resolve, 
 

I – CONCEDER pensão por morte, a contar da data do 
óbito, nos termos dos artigos 8º, inciso I, § 1º, 11, 27, inciso II, alínea “a”, 
41, inciso I, 42, inciso I, e 47, § 2º, inciso IV, alínea “c”, item 6, todos da 
Lei Municipal nº 870, de 21.07.2005, a MANOEL GOMES SALES 
FERREIRA, na condição de cônjuge da ex-segurada PAULA MARIA 
DUTRA FERREIRA, falecida em 04.09.2019, aposentada no cargo de 
AS-Técnico em Enfermagem D-07, matrícula 065004-8 B, do quadro de 
pessoal da Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA, devendo o 
benefício ser vitalício. 
 

II – DETERMINAR que a pensão corresponda à 
importância de R$ 1.536,42 (mil, quinhentos e trinta e seis reais e 
quarenta e dois centavos), na forma abaixo discriminada: 
 

Composição da Remuneração de Contribuição Valor 

Proventos Lei nº 10.887, de 18.06.2004. R$ 1.536,42 

Valor Total dos Pensionamentos R$ 1.536,42 

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

 
Manaus, 14 de outubro de 2019. 
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PORTARIA N.º 360/2019-GP/MANAUS PREVIDÊNCIA 
 

CONCEDE aposentadoria a servidor, na 
forma que especifica. 

 
A DIRETORA-PRESIDENTE E A DIRETORA DE 

PREVIDÊNCIA DA MANAUS PREVIDÊNCIA, no uso das atribuições 
que lhes são conferidas pelo inciso VI do artigo 18, da Lei nº 2.419, de 
29 de março de 2019, 
 

CONSIDERANDO o disposto no inciso II, do artigo 128, da 
Lei Orgânica do Município de Manaus, 
 

CONSIDERANDO o teor do Despacho de Concessão de 
Benefício nº 362/2019, subscrito pelo Analista Previdenciário da Manaus 
Previdência, que recomenda o deferimento do pedido de concessão de 
aposentadoria por tempo de contribuição, 
 

CONSIDERANDO o Parecer Técnico nº 459/2019-
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 formalizado sob o nº 2019.01637.01412.0.001298, em 
02.08.2019, resolve, 
 

APOSENTAR, nos termos do artigo 3º, da Emenda 
Constitucional nº 47/2005, c/c o artigo 53-B, da Lei Municipal nº 870, de 
21.07.2005, o servidor CLAUDEMIR TELES DO NASCIMENTO, no 
cargo de AS-Fiscal de Saúde I D-12, matrícula 010450-7 A, do quadro 
de pessoal da Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA, com os 
proventos mensais de R$ 5.537,83 (cinco mil, quinhentos e trinta e sete 
reais e oitenta e três centavos) discriminados na forma abaixo: 
 

Composição da 
Remuneração 

Fundamentação Legal Valor 

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

26.03.2008, c/c a Lei nº 2.449, de 03.06.2019. 
R$ 5.537,83 

Valor dos Proventos R$ 5.537,83 

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

 
Manaus, 14 de outubro de 2019. 

 
 
 

PORTARIA N.º 361/2019-GP/MANAUS PREVIDÊNCIA 
 

CONCEDE aposentadoria a servidor, na 
forma que especifica. 

 
A DIRETORA-PRESIDENTE E A DIRETORA DE 

PREVIDÊNCIA DA MANAUS PREVIDÊNCIA, no uso das atribuições 
que lhes são conferidas pelo inciso VI do artigo 18, da Lei nº 2.419, de 
29 de março de 2019, 
 

CONSIDERANDO o disposto no inciso II, do artigo 128, da 
Lei Orgânica do Município de Manaus, 
 

CONSIDERANDO o teor do Despacho de Concessão de 
Benefício nº 361/2019, subscrito pelo Analista Previdenciário da Manaus 
Previdência, que recomenda o deferimento do pedido de concessão de 
aposentadoria por tempo de contribuição, 
 

CONSIDERANDO o Parecer Técnico nº 458/2019-
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 formalizado sob o nº 2019.18000.18125.0.002894, em 
11.03.2019, resolve, 
 

APOSENTAR, nos termos do artigo 6º, da Emenda 
Constitucional nº 41/2003, c/c o artigo 51, da Lei Municipal nº 870, de 
21.07.2005, a servidora ISABEL CRISTINA NASCIMENTO DE SOUZA, 
no cargo de Professor Nível Médio 20H 4-C, matrícula 079770-7 A, do 
quadro de pessoal da Secretaria Municipal de Educação – SEMED, 
com os proventos mensais de R$ 3.569,97 (três mil, quinhentos e 
sessenta e nove reais e noventa e sete centavos) discriminados na 
forma abaixo: 
 

Composição da 
Remuneração 

Fundamentação Legal Valor 

Vencimento 20H 
Art. 1º, inciso I, da Lei n° 1.879, de 
04.06.2014, c/c a Lei n° 2.458, de 

13.06.2019. 
R$ 3.569,97 

Total dos Proventos R$ 3.569,97 

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

 
Manaus, 14 de outubro de 2019. 

 

 
 
 
 

PORTARIA N.º 362/2019-GP/MANAUS PREVIDÊNCIA 
 

CONCEDE aposentadoria a servidor, na 
forma que especifica. 

 
A DIRETORA-PRESIDENTE E A DIRETORA DE 

PREVIDÊNCIA DA MANAUS PREVIDÊNCIA, no uso das atribuições 
que lhes são conferidas pelo inciso VI do artigo 18, da Lei nº 2.419, de 
29 de março de 2019, 
 

CONSIDERANDO o disposto no inciso II, do artigo 128, da 
Lei Orgânica do Município de Manaus, 
 

CONSIDERANDO o teor do Despacho de Concessão de 
Benefício nº 363/2019, subscrito pelo Analista Previdenciário da Manaus 
Previdência, que recomenda o deferimento do pedido de concessão de 
aposentadoria por tempo de contribuição, 
 

CONSIDERANDO o Parecer Técnico nº 460/2019-
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 formalizado sob o nº 2019.18000.18125.0.002723, em 
01.03.2019, resolve, 
 

APOSENTAR, nos termos do artigo 6º, da Emenda 
Constitucional nº 41/2003, c/c o artigo 51, da Lei Municipal nº 870, de 
21.07.2005, a servidora ROCILMA FONSECA DO VAL, no cargo de 
Professor Nível Médio 20H 2-F, matrícula 065830-8 B, do quadro de 
pessoal da Secretaria Municipal de Educação – SEMED, com os 
proventos mensais de R$ 2.579,01 (dois mil, quinhentos e setenta e 
nove reais e um centavo) discriminados na forma abaixo: 
 

Composição da 
Remuneração 

Fundamentação Legal Valor 

Vencimento 20H 
Art. 1º, inciso I, da Lei n° 1.879, de 
04.06.2014, c/c a Lei n° 2.458, de 

13.06.2019. 
R$ 2.579,01 

Total dos Proventos R$ 2.579,01 
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CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE. 
 

Manaus, 14 de outubro de 2019. 

 
 
 

PORTARIA N.º 363/2019-GP/MANAUS PREVIDÊNCIA 
 

CONCEDE aposentadoria a servidor, na 
forma que especifica. 

 
A DIRETORA-PRESIDENTE E A DIRETORA DE 

PREVIDÊNCIA DA MANAUS PREVIDÊNCIA, no uso das atribuições 
que lhes são conferidas pelo inciso VI do artigo 18, da Lei nº 2.419, de 
29 de março de 2019, 
 

CONSIDERANDO o disposto no inciso II, do artigo 128, da 
Lei Orgânica do Município de Manaus, 
 

CONSIDERANDO o teor do Despacho de Concessão de 
Benefício nº 364/2019, subscrito pelo Analista Previdenciário da Manaus 
Previdência, que recomenda o deferimento do pedido de concessão de 
aposentadoria por idade, 
 

CONSIDERANDO o Parecer Técnico nº 457/2019-
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 formalizado sob o nº 2019.18000.18125.0.006504, em 
29.05.2019, resolve, 
 

APOSENTAR, nos termos do artigo 40, § 1º, inciso III, alínea 
“b”, da Constituição Federal/1988, com redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 41/2003, c/c o artigo 31, da Lei Municipal nº 870, de 
21.07.2005, a servidora MARIA CÍGLIA DE LIMA FURTADO BARRETO, 
no cargo de Professor Nível Médio 20H 1-C, matrícula 104342-0 A, do 
quadro de pessoal da Secretaria Municipal de Educação – SEMED, com 
os proventos mensais de R$ 820,60 (oitocentos e vinte reais e sessenta 
centavos) discriminados na forma abaixo: 
 

Composição da 
Remuneração 

Fundamentação Legal Valor 

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

nº 2.458, de 13.06.2019. 
R$ 1.919,03 

Valor Médio Apurado 

Artigo 40, § 3º, da Constituição Federal, com redação dada 
pela EC nº 41/03, c/c artigo 1º da Lei Federal nº 10.887/04, 
e artigo 55 da Lei Municipal nº 870, de 21.07.05, alterada 

pela Lei n.º 1.197, de 31.12.2007, e artigo 61 da 
Orientação Normativa MPS/SPS nº 02/2009. 

R$ 2.016,06 

Valor do Provento 
Apurado 

Na fração de 4.457/10.950 multiplicada pelo valor médio 
apurado, nos termos do art. 40, da Constituição Federal/88 

c/c art. 55 da Lei n° 870/2005. 
R$ 820,60 

Total dos Proventos R$ 820,60 

 
APLICAR, ao valor total dos proventos, constante da 

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

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

Manaus, 14 de outubro de 2019. 

 

PORTARIA N.º 364/2019-GP/MANAUS PREVIDÊNCIA 
 

CONCEDE aposentadoria a servidor, na 
forma que especifica. 

 
A DIRETORA-PRESIDENTE E A DIRETORA DE 

PREVIDÊNCIA DA MANAUS PREVIDÊNCIA, no uso das atribuições 
que lhes são conferidas pelo inciso VI do artigo 18, da Lei nº 2.419, de 
29 de março de 2019, 
 

CONSIDERANDO o disposto no inciso II, do artigo 128, da 
Lei Orgânica do Município de Manaus, 
 

CONSIDERANDO o teor do Despacho de Concessão de 
Benefício nº 358/2019, subscrito pelo Analista Previdenciário da Manaus 
Previdência, que recomenda o deferimento do pedido de concessão de 
aposentadoria por tempo de contribuição, 
 

CONSIDERANDO o Parecer Técnico nº 456/2019-
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 formalizado sob o nº 2019.21000.21007.0.000172, em 
19.08.2019, resolve, 
 

APOSENTAR, nos termos do artigo 3º, da Emenda 
Constitucional nº 47/2005, c/c o artigo 53-B, da Lei Municipal nº 870, de 
21.07.2005, a servidora MARIA ITACY DE SOUZA RUFINO, no cargo 
de Assistente Administrativo B-VII-II, matrícula 012927-5 B, do quadro de 
pessoal da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana – SEMULSP, 
com os proventos mensais de R$ 1.996,40 (mil, novecentos e noventa e 
seis reais e quarenta centavos) discriminados na forma abaixo: 
 

Composição da 
Remuneração 

Fundamentação Legal Valor 

Vencimento 
Lei nº 1.772, de 30.09.2013, c/c a Lei nº 2.438, 

de 28.05.2019. 
R$ 464,28 

Salário Produtividade 
Lei nº 175, de 10.03.95, e regulamentado pelo 

Art. 9º, do Decreto nº 3.077, de 31.10.95. 
R$ 1.392,84 

Adicional por Tempo de 
Serviço 

Art. 203, parágrafo único, da Lei nº 1.118/71. R$ 139,28 

Valor dos Proventos R$ 1.996,40 

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

 
Manaus, 14 de outubro de 2019. 

 

 
 
 
 

PORTARIA N.º 365/2019-GP/MANAUS PREVIDÊNCIA 
 

CONCEDE aposentadoria a servidor, na 
forma que especifica. 

 
A DIRETORA-PRESIDENTE E A DIRETORA DE 

PREVIDÊNCIA DA MANAUS PREVIDÊNCIA, no uso das atribuições 
que lhes são conferidas pelo inciso VI do artigo 18, da Lei nº 2.419, de 
29 de março de 2019, 
 

CONSIDERANDO o disposto no inciso II, do artigo 128, da 
Lei Orgânica do Município de Manaus, 
 

CONSIDERANDO o teor do Despacho de Concessão de 
Benefício nº 359/2019, subscrito pelo Analista Previdenciário da Manaus 
Previdência, que recomenda o deferimento do pedido de concessão de 
aposentadoria por tempo de contribuição, 
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CONSIDERANDO o Parecer Técnico nº 462/2019-
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 formalizado sob o nº 2019.20000.20015.0.000362, em 
24.09.2019, resolve, 
 

APOSENTAR, nos termos do artigo 3º, da Emenda 
Constitucional nº 47/2005, c/c o artigo 53-B, da Lei Municipal nº 870, de 
21.07.2005, o servidor EMILSON SIMPLICIO ARAUJO, no cargo de 
Auxiliar de Serviços Municipais B-II-I, matrícula 010928-2 A, do quadro 
de pessoal da Secretaria Municipal de Infraestrutura – SEMINF, com 
os proventos mensais de R$ 1.532,12 (mil, quinhentos e trinta e dois 
reais e doze centavos) discriminados na forma abaixo: 
 

Composição da 
Remuneração 

Fundamentação Legal Valor 

Vencimento 
Lei nº 1.772, de 30.09.2013, c/c Lei nº 2.438, 

de 28.05.2019. 
R$ 464,28 

Salário Produtividade 
Lei nº 175, de 10.03.95, e regulamentado pelo 

Art. 9º, do Decreto nº 3.077, de 31.10.95. 
R$ 928,56 

Adicional por Tempo de 
Serviço 

Art. 203, parágrafo único, da Lei nº 1.118/71. R$ 139,28 

Valor dos Proventos R$ 1.532,12 

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

 
Manaus, 14 de outubro de 2019. 

 

 
 
 
 

PORTARIA N.º 366/2019-GP/MANAUS PREVIDÊNCIA 
 

CONCEDE aposentadoria a servidor, na 
forma que especifica. 

 
A DIRETORA-PRESIDENTE E A DIRETORA DE 

PREVIDÊNCIA DA MANAUS PREVIDÊNCIA, no uso das atribuições 
que lhes são conferidas pelo inciso VI do artigo 18, da Lei nº 2.419, de 
29 de março de 2019, 
 

CONSIDERANDO o disposto no inciso II, do artigo 128, da 
Lei Orgânica do Município de Manaus, 
 

CONSIDERANDO o teor do Despacho de Concessão de 
Benefício nº 365/2019, subscrito pelo Analista Previdenciário da Manaus 
Previdência, que recomenda o deferimento do pedido de concessão de 
aposentadoria por tempo de contribuição, 
 

CONSIDERANDO o Parecer Técnico nº 466/2019-
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 formalizado sob o nº 2019.01637.01412.0.001532, em 
13.08.2019, resolve, 
 

APOSENTAR, nos termos do artigo 3º, da Emenda 
Constitucional nº 47/2005, c/c o artigo 53-B, da Lei Municipal nº 870, de 
21.07.2005, a servidora ANA CYRA SAUNDERS FERNANDES 
COELHO, no cargo de ES-Médico Pediatra II-05, matrícula 014280-8 B, 
do quadro de pessoal da Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA, 
com os proventos mensais de R$ 9.223,66 (nove mil, duzentos e vinte e 
três reais e sessenta e seis centavos) discriminados na forma abaixo: 

Composição da 
Remuneração 

Fundamentação Legal Valor 

Subsídio 
Art. 3º, inciso IX, da Lei nº 1.223, de 26.03.2008, c/c 

a Lei nº 2.449, de 03.06.2019. 
R$ 9.223,66 

Valor dos Proventos R$ 9.223,66 

 

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

Manaus, 14 de outubro de 2019. 

     
 
 

PORTARIA N.º 367/2019-GP/MANAUS PREVIDÊNCIA 
 

REVISA aposentadoria de servidor, na forma 
que especifica. 

 
A DIRETORA-PRESIDENTE E A DIRETORA DE 

PREVIDÊNCIA DA MANAUS PREVIDÊNCIA, no uso das atribuições 
que lhes são conferidas pelo inciso VI do artigo 18, da Lei nº 2.419, de 
29 de março de 2019, 
 

CONSIDERANDO o disposto no inciso II, do artigo 128, da 
Lei Orgânica do Município de Manaus, 
 

CONSIDERANDO a recomendação constante do 
Despacho de Revisão de Benefício nº 225/2019, subscrito pelo Analista 
Previdenciário da Manaus Previdência, 
 

CONSIDERANDO o Parecer Técnico nº 463/2019-
AUDIN/MANAUS PREVIDÊNCIA, que conclui que o processo está 
dentro das normas de legalidade dos atos de revisão de benefício, 
 

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 2019.17848.17894.0.001400, em 03.10.2019, resolve, 
 

REVISAR, com efeitos financeiros a contar de 16.09.2019, a 
PORTARIA Nº 311/2019-GP/MANAUS PREVIDÊNCIA, publicada no DOM 
de 18.09.2019, Edição 4683, passando a vigorar da seguinte forma: 
 

APOSENTAR, nos termos do artigo 40, § 1º, inciso III, 
alínea “b”, da Constituição Federal/1988, com redação dada pela 
Emenda Constitucional nº 41/2003, c/c o artigo 31, da Lei Municipal 
nº 870, de 21.07.2005, a servidora ELAZIR SARAIVA BARROS, no 
cargo de ES-Assistente Social Geral E-08, matrícula 110567-1 A, do 
quadro de pessoal da Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA, com 
os proventos mensais de R$ 3.371,90 (três mil, trezentos e setenta e um 
reais e noventa centavos) discriminados na forma abaixo: 
 

Composição da 
Remuneração 

Fundamentação Legal Valor 

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

nº 2.449, de 03.06.2019. 
R$ 8.354,14 

Valor Médio Apurado 

Artigo 40, § 3º, da Constituição Federal, com redação 
dada pela EC nº 41/03, c/c artigo 1º da Lei Federal 

nº 10.887/04, e artigo 55 da Lei Municipal nº 870, de 
21.07.05, alterada pela Lei n.º 1.197, de 31.12.2007, e 

artigo 61 da Orientação Normativa MPS/SPS nº 02/2009. 

R$ 7.448,51 

Valor do Provento Apurado 
Na fração de 4.957/10.950 multiplicada pelo valor médio 

apurado, nos termos do art. 40, da Constituição 
Federal/88 c/c art. 55 da Lei n° 870/2005. 

R$ 3.371,90 

Total dos Proventos R$ 3.371,90 

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

 
Manaus, 14 de outubro de 2019. 

 
 
 
 
 
 
 



 

Manaus, quinta-feira, 17 de outubro de 2019 
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PORTARIA N.º 368/2019-GP/MANAUS PREVIDÊNCIA 
 

REVISA aposentadoria de servidor, na forma 
que especifica. 

 
A DIRETORA-PRESIDENTE E A DIRETORA DE 

PREVIDÊNCIA DA MANAUS PREVIDÊNCIA, no uso das atribuições 
que lhes são conferidas pelo inciso VI do artigo 18, da Lei nº 2.419, de 
29 de março de 2019, 
 

CONSIDERANDO o disposto no inciso II, do artigo 128, da 
Lei Orgânica do Município de Manaus, 
 

CONSIDERANDO o Laudo da Junta Médico-Pericial do 
Município, emitido em 01.02.2019, 
 

CONSIDERANDO a recomendação constante do 
Despacho de Revisão de Benefício nº 227/2019, subscrito pelo Analista 
Previdenciário da Manaus Previdência, 
 

CONSIDERANDO o Parecer Técnico nº 464/2019-
AUDIN/MANAUS PREVIDÊNCIA, que conclui que o processo está 
dentro das normas de legalidade dos atos de revisão de benefício, 
 

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 2019/17848/17894/00345, em 08.10.2019, resolve, 
 

REVISAR, com efeitos financeiros a contar de 01.02.2019, 
a PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 063/2016, datada de 07.07.2016, 
publicada no DOM de 12.07.2016, Edição 3928, passando a vigorar da 
seguinte forma: 
 

APOSENTAR, a contar de 05.05.2016, nos termos do 
artigo 6º-A, da Emenda Constitucional nº 41/2003, acrescentado pela 
Emenda Constitucional nº 70/2012, c/c o artigo 28, §§ 1º, 5º e 9º, da Lei 
Municipal nº 870, de 21.07.2005, o servidor FRANCISCO NOGUEIRA 
DA SILVA, no cargo de Motorista de Carro Leve B-IV-II, matrícula 
012260-2 B, do quadro de pessoal da Secretaria Municipal de Limpeza 
Urbana – SEMULSP, com os proventos mensais de R$ 1.867,50 (mil, 
oitocentos e sessenta e sete reais e cinquenta centavos), discriminados 
na forma abaixo: 
 

Composição da 
Remuneração 

Fundamentação Legal Valor 

Vencimento 
Lei nº 286/95, de 23.05.95, e Lei nº 1.772 de 

30.09.13. 
R$ 415,00 

Salário Produtividade (300%) 
Lei nº 175, de 10.03.95, regulamentado pelo 

art. 9º do Decreto nº 3.077, de 31.10.95. 
R$ 1.245,00 

Adicional Tempo de Serviço 
(25%) 

Art. 203, parágrafo único da Lei n.º 1.118/71. R$ 103,75 

Adicional de 25% Art. 28, § 9º, da Lei Municipal nº 870/2005. R$ 103,75 

Total dos Proventos R$ 1.867,50 

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

 
Manaus, 14 de outubro de 2019. 

 
 
 
 

PORTARIA N.º 369/2019-GP/MANAUS PREVIDÊNCIA 
 

CONCEDE aposentadoria a servidor, na 
forma que especifica. 

 
A DIRETORA-PRESIDENTE E A DIRETORA DE 

PREVIDÊNCIA DA MANAUS PREVIDÊNCIA, no uso das atribuições 
que lhes são conferidas pelo inciso VI do artigo 18, da Lei nº 2.419, de 
29 de março de 2019, 

CONSIDERANDO o disposto no inciso II, do artigo 128, da 
Lei Orgânica do Município de Manaus, 

 
CONSIDERANDO o teor do Despacho de Concessão de 

Benefício nº 366/2019, subscrito pelo Analista Previdenciário da Manaus 
Previdência, que recomenda o deferimento do pedido de concessão de 
aposentadoria por tempo de contribuição, 

 
CONSIDERANDO o Parecer Técnico nº 467/2019-

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 formalizado sob o nº 2019.18000.19324.0.006646, em 
03.06.2019, resolve, 

 
APOSENTAR, nos termos do artigo 6º, da Emenda 

Constitucional nº 41/2003, c/c o artigo 51, da Lei Municipal nº 870, de 
21.07.2005, a servidora WALDEIZA SICSU GOMES, no cargo de 
Professor Nível Médio 20H 3-B, matrícula 064988-0 A, do quadro de 
pessoal da Secretaria Municipal de Educação – SEMED, com os 
proventos mensais de R$ 2.818,17 (dois mil, oitocentos e dezoito reais e 
dezessete centavos) discriminados na forma abaixo: 
 

Composição da 
Remuneração 

Fundamentação Legal Valor 

Vencimento 20H 
Art. 1º, inciso I, da Lei n° 1.879, de 

04.06.2014, c/c a Lei n° 2.458, de 13.06.2019. 
R$ 2.818,17 

Total dos Proventos R$ 2.818,17 

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

 
Manaus, 16 de outubro de 2019. 

 
 

 
PORTARIA N.º 370/2019-GP/MANAUS PREVIDÊNCIA 

 
CONCEDE aposentadoria a servidor, na 
forma que especifica. 

 
A DIRETORA-PRESIDENTE E A DIRETORA DE 

PREVIDÊNCIA DA MANAUS PREVIDÊNCIA, no uso das atribuições 
que lhes são conferidas pelo inciso VI do artigo 18, da Lei nº 2.419, de 
29 de março de 2019, 

 

CONSIDERANDO o disposto no inciso II, do artigo 128, da 
Lei Orgânica do Município de Manaus, 

 

CONSIDERANDO o teor do Despacho de Concessão de 
Benefício nº 369/2019, subscrito pelo Analista Previdenciário da Manaus 
Previdência, que recomenda o deferimento do pedido de concessão de 
aposentadoria por tempo de contribuição, 

 

CONSIDERANDO o Parecer Técnico nº 468/2019-
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 formalizado sob o nº 2019.18000.18125.0.004572, em 
15.04.2019, resolve, 

 
APOSENTAR, nos termos do artigo 6º, da Emenda 

Constitucional nº 41/2003, c/c o artigo 51, da Lei Municipal nº 870, de 
21.07.2005, a servidora MARIA DO PERPETUO SOCORRO PEREIRA 
PAES, no cargo de Professor Nível Superior 20H 3-F, matrícula 063626-6 A, 



 

Manaus, quinta-feira, 17 de outubro de 2019 
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do quadro de pessoal da Secretaria Municipal de Educação – SEMED, 
com os proventos mensais de R$ 3.171,87 (três mil, cento e setenta e um 
reais e oitenta e sete centavos) discriminados na forma abaixo: 
 

Composição da 
Remuneração 

Fundamentação Legal Valor 

Vencimento 20H 
Art. 1º, inciso I, da Lei n° 1.879, de 

04.06.2014, c/c a Lei n° 2.458, de 13.06.2019. 
R$ 3.171,87 

Total dos Proventos R$ 3.171,87 

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

 
Manaus, 16 de outubro de 2019. 

 
 
 
 

FUNDAÇÃO  MUNICIPAL  DE  CULTURA, 
TURISMO  E  EVENTOS 

 
 

EXTRATO 
 
1. ESPÉCIE E DATA: Termo de Contrato de Prestação de Serviços 
nº 070/2019 - PROJUR/MANAUSCULT, celebrado em 03/10/2019. 
 

2. CONTRATANTES: O Município de Manaus, através da Fundação 
Municipal de Cultura, Turismo e Eventos – MANAUSCULT e a Empresa 
RM FROZ LOCAÇÕES EIRELI - EPP. 
 

3. OBJETO: Por força do presente contrato a CONTRATADA obriga-se 
a prestar a CONTRATANTE o serviço de locação de gradil e tapume, 
compreendendo o fornecimento dos materiais a serem utilizados, 
montagem, operação, desmontagem, transporte e a guarda, para 
atender a promoção e realização do Réveillon da cidade de Manaus, 
conforme as necessidades da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e 
Eventos-MANAUSCULT, utilizando a Ata de Registro de Preços 
nº 0039/2018-DIVRP/DEGCM/UGCM/SEMEF, resultante do Pregão 
Eletrônico nº 196/2018 – CML/PM.  ITEM: 1. ID 500693 – LOCAÇÃO DE 
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO COLETIVA. Unidade: M. Quantidade: 
9.725.  Preço unitário registrado: R$ 8,50 (oito reais e cinquenta 
centavos). ITEM: 2. ID 500736 – SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CERCA 
MODULADA, TAPUMES E/OU CAMAROTES. Unidade: M. 
Quantidade: 2.400.  Preço unitário registrado: R$ 11,00 (onze reais). 
ITEM: 3. ID 508502 – SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CERCA 
MODULADA, TAPUMES E/OU CAMAROTES. Unidade: M. 
Quantidade: 2.900.  Preço unitário registrado: R$ 39,00 (trinta e nove 
reais), conforme especificações constantes no Termo de Referência do 
Edital do Pregão Eletrônico nº 196/2018 – CML/PM e Ata de Registro de 
Preços nº 0039/2018 – DIVRP/DEGCM/UGCM/SEMEF, nos termos e 
justificativas constantes nos autos. 
 

4. VALOR GLOBAL: O valor Global do presente contrato importa a 
quantia de R$ 222.162,50 (duzentos e vinte dois mil, cento e sessenta e 
dois reais e cinquenta centavos) de acordo com os documentos que 
integram este Contrato. 
 

5. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente 
contrato foram empenhadas sob o nº 2019NE00680, empenho tipo 09 - 
despesa normal, no valor de R$ 222.162,50 (duzentos e vinte dois mil, 
cento e sessenta e dois reais e cinquenta centavos). Unidade 
Orçamentária: 62301–Fundação Municipal de Cultura, Turismo e 
Eventos.  Programa Trabalho: 13.392.0084.2117.0000 – Promoção e 
Realização do Réveillon da Cidade de Manaus. Fonte: 01000000 – 
Recursos Ordinários. Natureza da Despesa: 33903922 – Exposições, 
Eventos, Congressos e Conferências. Valor global: R$ 222.162,50 
(duzentos e vinte dois mil, cento e sessenta e dois reais e cinquenta 
centavos). 
 

6. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei nº 8.666/1993, Lei nº 10.520/2002, 
Decreto Municipal n° 3.246, de 28.12.2015, Edital do Pregão Eletrônico 
nº 196/2018 – CML/PM, Despacho de Homologação publicado no Diário 

Oficial do Município de Manaus, edição 4453 de 02/10/2018, Ata de 
Registro de Preços nº 0039/2018 – DIVRP/DEGCM/UGCM/SEMEF, 
publicada no Diário Oficial do Município de Manaus, edição 4456 de 
05/10/2018, Parecer Final do Departamento Jurídico da Comissão 
Municipal de Licitação – DJCML/PM de 20/09/2018, Parecer Jurídico 
nº 316/2019 – Projur/Manauscult datado dia 03 de Outubro de 2019, 
Despacho autorizativo do Diretor-Presidente desta Fundação Municipal 
de Cultura, Turismo e Eventos – MANAUSCULT, às fls. 01, nos termos e 
justificativas constantes no processo n° 2019/16508/16697/00819. 
 

7. PRAZO: O presente contrato terá vigência de 4 (quatro) meses, a 
contar da data da assinatura do termo de contrato e poderá chegar 
ao seu final com a execução total do objeto do contrato e a consequente 
liquidação da despesa. 
 

Manaus, 03 de Outubro de 2019. 

 

 
 
 

EXTRATO 
 
1. ESPÉCIE E DATA: Termo de Contrato de Prestação de Serviços 
nº 071/2019 - PROJUR/MANAUSCULT, celebrado em 03/10/2019. 
 

2. CONTRATANTES: O Município de Manaus, através da Fundação 
Municipal de Cultura, Turismo e Eventos – MANAUSCULT e a Empresa 
ECOART ESTRUTURA E PRODUÇÃO LTDA. 
 

3. OBJETO: Por força do presente contrato a CONTRATADA obriga-se 
a prestar a CONTRATANTE o serviço de locação de equipamentos de 
iluminação cênica, compreendendo o fornecimento dos materiais a 
serem utilizados, montagem, operação, desmontagem, transporte e 
aguarda,  para atender a promoção e realização do Réveillon da Cidade 
de Manaus, de acordo com as necessidades da Fundação Municipal de 
Cultura, Turismo e Eventos-MANAUSCULT, utilizando a Ata de Registro 
de Preços nº 0038/2018 – DIVRP/DEGCM/UGCM/SEMEF, resultante do 
Pregão Presencial nº 029/2018 – CML/PM. ITEM 09 (ID 503360-
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO). 
Unidade: Diária.  TIPO: 20. Quantidade de Diárias: 08. Preço unitário 
registrado: R$ 15.498,00 (quinze mil, quatrocentos e noventa e oito 
reais), nos termos e justificativas constantes nos autos. 
 

4. VALOR GLOBAL: O valor Global do presente contrato importa a 
quantia de R$ 123.984,00 (cento e vinte e três mil, novecentos e oitenta 
e quatro reais) de acordo com os documentos que integram este 
Contrato. 
 

5. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: A despesa decorrente do presente 
contrato foi empenhada sob o nº 2019NE00681 de 03/10/2019, empenho 
tipo 09, relativo a despesas normais, no valor de R$ 123.984,00 (cento e 
vinte e três mil, novecentos e oitenta e quatro reais), sob a Rubrica 
Orçamentária: Programa Trabalho nº 13.392.0084.2117.0000 – 
Promoção e Realização do Réveillon da Cidade de Manaus. Fonte de 
Recurso 01000000 – Recursos Ordinários.  Natureza da Despesa: 
33903922 – Exposições, Eventos, Congressos e Conferências. Valor 
global: R$ 123.984,00 (cento e vinte e três mil, novecentos e oitenta e 
quatro reais). 
 

6. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei nº 8.666/1993, Lei nº 10.520/2002, 
Decreto Municipal n° 3.246 de 28 de Dezembro de 2015, Edital do 
Pregão Presencial nº 029/2018 – CML/PM, Despacho de Homologação 
publicado no Diário Oficial do Município de Manaus, edição 4452 de 
01/10/2018, Ata de Registro de Preços nº 0038/2018 – 
DIVRP/DEGCM/UGCM/SEMEF, publicada no Diário Oficial do Município 
de Manaus, edição 4456 de 05/10/2018, Parecer Final do Departamento 
Jurídico da Comissão Municipal de Licitação – DJCML/PM, datado de 
18/09/2018, Parecer Jurídico nº 317/2019 – Projur/Manauscult, datado 
de 03/10/2019, Despacho autorizativo do Diretor Presidente desta 
Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos – MANAUSCULT, as 
fls. 01, nos termos e justificativas constantes no processo n° 
2019/16508/16697/00822. 
 

7. PRAZO: O presente contrato terá vigência de 4 (quatro) meses, a 
contar da data da assinatura do contrato e poderá chegar ao seu 
termo final com a execução total do objeto do contrato e a consequente 
liquidação da despesa. 



 

Manaus, quinta-feira, 17 de outubro de 2019 
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Manaus, 03 de Outubro de 2019. 

 
 

 
ERRATA DA ATA DA COMISSÃO TÉCNICA DO EDITAL N° 007/2019 
– CONCURSO-PRÊMIO MANAUS DE CONEXÕES CULTURAIS, 
PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE MANAUS, 
EDIÇÃO N° 4698, NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2019. 
 
ONDE SE LÊ: 
 

No total, 420 (quatrocentos e vinte) projetos foram analisados e, destes, 
234 (duzentos e trinta e quatro) projetos foram habilitados pela 
Comissão Técnica. 
 
LEIA-SE: 
 

No total, 420 (quatrocentos e vinte) projetos foram analisados e, destes, 
231 (duzentos e trinta e um) projetos foram habilitados pela Comissão 
Técnica. 
 
ONDE SE LÊ: 
 

CATEGORIA A - PRODUÇÃO - MÓDULO 1 

27 Wyllancym Miguel de Souza Maia Ocupação Hip Hop Habilitado 

28 Wyllancym Miguel de Souza Maia Remo e Rima - Caboco Simples Habilitado 

30 Wyllancym Miguel de Souza Maia Entorno Urbano Habilitado 

 
LEIA-SE: 
 

CATEGORIA A - PRODUÇÃO - MÓDULO 1 

27 Jecilane Borges da Cruz Ocupação Hip Hop Habilitado 

28 Pãmela da Silva Ferreira Remo e Rima - Caboco Simples Habilitado 

30 Idevan Santos Pires Entorno Urbano Habilitado 

 
Manaus, 14 de Outubro de 2019. 

                      
 
 

COMISSÃO  MUNICIPAL  DE  LICITAÇÃO 

 
 

AVISO DE LICITAÇÃO 
RESULTADO FINAL DA FASE DE HABILITAÇÃO E 

ABERTURA DAS PROPOSTAS DE PREÇOS 
 

A COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO DA 
PREFEITURA DE MANAUS, através da SUBCOMISSÃO DE 
INFRAESTRUTURA torna público, para conhecimento dos interessados, 
o Resultado Final da Fase de Habilitação e abertura das Propostas de 
Preços das licitantes habilitadas na TOMADA DE PREÇOS N. 034/2019 
– CML/PM (SEMACC), cujo objeto é “CONSTRUÇÃO DA 
ADMINISTRAÇÃO E REFORMA DO BANHEIRO DA FEIRA MUNICIPAL 
DO PARQUE DEZ – RUA DO COMÉRCIO N. 270, BAIRRO PARQUE 
DEZ DE NOVEMBRO – MANAUS/AM”. 

 
HABILITADAS: A M S SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM 

LTDA.; ENGEFORT CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 
LTDA.; FVB CONSTRUÇÃO E SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO LTDA.; 
METACON CONSTRUÇÕES MONTAGENS E COMÉRCIO LTDA.; 
BASALTO CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA.; SARACURA 
CONSTRUÇÃO LTDA. – EPP; ITACOL - COMERCIO E SERVIÇOS DE 

MATERIAS DE CONSTRUÇÃO LTDA.; WM CONSTRUÇÕES E 
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EIRELI; H. N. LEITE – EPP; DANILU 
CONSTRUÇÕES LTDA e AM AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO 
DE MAQUINAS LTDA. 

 

INABILITADA: CONSTRUTORA JEP CONSTRUÇÃO E 
PROJETOS CIVIL LTDA. 

 
Ficando, portanto, à abertura das Propostas de Preços, 

das licitantes habilitadas, marcada para o dia 23/10/2019 às 09h30 
(horário local), na Av. Constantino Nery, n. 4080 – Chapada. 
 

Manaus, 17 de outubro de 2019. 

 
 
 

AVISO DE LICITAÇÃO 
RESULTADO FINAL DA LICITAÇÃO 

 
A COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO DA 

PREFEITURA DE MANAUS, através da SUBCOMISSÃO DE 
INFRAESTRUTURA torna público, para conhecimento dos interessados, 
o Resultado Final da CONCORRÊNCIA N. 014/2019 – CML/PM 
(SEMINF), cujo objeto é “REQUALIFICAÇÃO URBANA E VIÁRIA NA 
CIDADE DE MANAUS – REQUALIFICA MANAUS II – ETAPA 01”. 

 

Empresa classificada em 1º lugar e VENCEDORA DO 
CERTAME: CONSTRUTORA AMAZONIDAS LTDA. 

 

Empresa classificada em 2º lugar CONSTRUTORA 
SOMA LTDA. 

 

Empresa desclassificada: ARDO CONSTRUTORA E 
PAVIMENTAÇÃO LTDA. 

 
A Ata com o Resultado Final da Licitação encontra-se à 

disposição dos interessados na Comissão Municipal de Licitação, Av. 
Constantino Nery, n. 4080 – Chapada, no horário das 8h às 14h (horário 
local), de segunda-feira a sexta-feira, telefones (92) 3215-6376 ou (92) 
3215-6333. 
 

Manaus, 17 de outubro de 2019. 

 
 
 

Publicações Diversas 

 
 
NORTEBAG Indústria de Embalagens Eireli torna público que recebeu 
do IPAAM, a Licença de Operação nº 515/12-05, 1ª alteração, que 
autoriza tecelagem de fios de fibras artificiais e sintéticas, localizada na 
Av. Torquato Tapajós nº 8656, Colonia Terra Nova, no Municipio de 
Manaus-Am, para Indústria Têxtil, com validade de 538 dias 
 

 
 
 
Oziel Mustafa dos Santos & Cia Ltda torna público que recebeu do 
IPAAM, a Licença de Operação n.º 335/00-19 2ª Alteração, que 
autoriza o transporte fluvial de combustíveis derivados de petróleo 
(gasolina, óleo diesel), álcool combustível, querosene para aviação e 
asfalto diluído, cimento asfáltico e emulsão asfáltica, localizada na Rua 
Emílio Moreira, nº 1.769, Praça 14 de Janeiro, no Estado do Amazonas, 
para Transporte Fluvial de Cargas Perigosas, com validade de 586 Dias. 
 
 



 

Manaus, quinta-feira, 17 de outubro de 2019 
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