Manaus, terça-feira, 18 de agosto de 2020.
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Poder Executivo
LEI Nº 2.656, DE 18 DE AGOSTO DE 2020
DISPÕE sobre a obrigatoriedade de as
instituições financeiras oferecerem máscaras
e álcool em gel para os clientes que
estiverem presencialmente em agências
bancárias.
O PREFEITO DE MANAUS, no uso das atribuições que
lhe são conferidas pelo art. 80, inc. IV, da Lei Orgânica do Município de
Manaus,
FAÇO SABER que o Poder Legislativo decretou e eu
sanciono a seguinte

II – CONSIDERAR NOMEADOS, a contar de 13-08-2020,
nos termos do art. 11, inc. II, da Lei nº 1.118, de 01-09-1971 ― Estatuto
dos Servidores Públicos do Município de Manaus, os senhores abaixo
relacionados para exercerem cargo em comissão, integrantes da
estrutura organizacional da SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – SEMEF, objeto da Lei nº 2.463,
de 28 de junho de 2019:
NOME
MANOEL MIRANDA DA SILVA JUNIOR
ESTEVÃO NUNES DE CARVALHO

CARGO
Chefe de Divisão de Projetos e
Portais
Gerente de Redes e
Telecomunicação

SIMBOLOGIA
DAS-2
DAS-1

Manaus, 18 de agosto de 2020.

LEI:
Art. 1.º As instituições financeiras deverão oferecer
máscaras e álcool em gel para os clientes que estiverem presencialmente
em suas agências bancárias, enquanto perdurar a pandemia do
coronavírus (Covid-19), no âmbito do município de Manaus.
Parágrafo único. Na hipótese de decretação de estado de
calamidade pública, o disposto nesta Lei terá o mesmo prazo
estabelecido no decreto.
Art. 2.º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Manaus, 18 de agosto de 2020.

DECRETO DE 18 DE AGOSTO DE 2020
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 3.101/2020 –
SEMAD e o que consta nos autos do Processo
nº 2020.18911.18923.0.008537 (Siged) (Volume 1), resolve

DECRETO DE 18 DE AGOSTO DE 2020
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 1.290/2020 –
GS/SEMEF e o que consta nos autos do Processo
nº 2020.11209.15440.0.034167 (Siged) (Volume 1),
RESOLVE:

Manaus, 18 de agosto de 2020.

I – CONSIDERAR EXONERADOS, a contar de
13-08-2020, nos termos do art. 103, inc. I, § 1º, inc. II, alínea “a”, da
Lei nº 1.118, de 01-09-1971 ― Estatuto dos Servidores Públicos do
Município de Manaus, os servidores abaixo relacionados integrantes da
estrutura organizacional da SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – SEMEF:
NOME
CLAUDIO CARDOSO SAMPAIO
MANOEL MIRANDA DA SILVA JUNIOR

CARGO
Chefe de Divisão de Projetos e
Portais
Gerente de Redes e
Telecomunicação

CONSIDERAR NOMEADO, a contar de 13-08-2020, 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 HELIANDRO DA
MATTA QUEIROZ DE AQUINO para exercer o cargo de Assessor
Técnico I, simbologia DAS-3, integrante da estrutura organizacional da
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO
E GESTÃO – SEMAD, objeto da Lei nº 2.078, de 30-12-2015.

SIMBOLOGIA
DAS-2
DAS-1

Manaus, terça-feira, 18 de agosto de 2020
DECRETO DE 18 DE AGOSTO DE 2020

DECRETO DE 18 DE AGOSTO DE 2020

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

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

CONSIDERAR NOMEADA, a contar de 03-08-2020, nos
termos do art. 11, inc. II, da Lei nº 1.118, de 01-09-1971 – Estatuto dos
Servidores Públicos do Município de Manaus, a senhora KIME SLANER
COSTA CALDERARO para exercer o cargo de Assessor Técnico III,
simbologia DAS-1, integrante da estrutura organizacional da
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO
E GESTÃO – SEMAD, objeto da Lei nº 2.078, de 30-12-2015.

CONSIDERANDO o teor do Ofício nº 1.595/2020 –
SEMASC e o que consta nos autos do Processo
nº 2020.18911.18923.0.007995 (SIGED) (Volume 1), resolve

Manaus, 18 de agosto de 2020.

CONSIDERAR NOMEADA, a contar de 03-08-2020, nos
termos do art. 11, inc. II, da Lei nº 1.118, de 01-09-1971 ― Estatuto dos
Servidores Públicos do Município de Manaus, a senhora RAIMUNDA
RODRIGUES DE LIMA para exercer o cargo de Assessor Técnico III,
simbologia DAS-1, integrante da estrutura organizacional da
SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, ASSISTÊNCIA SOCIAL E
CIDADANIA – SEMASC, objeto da Lei nº 2.369, de 29 de
novembro de 2018.
Manaus, 18 de agosto de 2020.

DECRETO DE 18 DE AGOSTO DE 2020
O PREFEITO DE MANAUS, no uso da competência
que lhe confere o art. 128, inc. I, da Lei Orgânica do Município de
Manaus,
CONSIDERANDO os termos do art. 232, inc. I, da
Lei nº 1.118, de 01-09-1971 – Estatuto dos Servidores Públicos do
Município de Manaus;
CONSIDERANDO o Parecer nº 369/2018 da Assessoria
Técnica da Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA, acolhido pelo
Secretário Municipal de Saúde;
CONSIDERANDO o disposto na Portaria nº 708/2018 –
NTRAB/SEMSA, que instaurou Processo Administrativo Disciplinar –
PAD, visto que o servidor incorreu nas infrações dispostas no art. 226,
inc. II, § 1º, da Lei nº 1.118, de 01-09-1971;
CONSIDERANDO o Relatório Conclusivo da Comissão
Permanente de Regime Disciplinar que sugere a demissão do
servidor;
CONSIDERANDO a manifestação da Divisão de
Acompanhamento Pessoal e Gestão de Benefícios da
Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão –
SEMAD;
CONSIDERANDO o teor do Ofício nº 2.992/2020 –
SEMAD e o que consta nos autos dos Processos nº 2017/1637/3482 e
nº 201902 – CPRD/SEMAD, resolve
DEMITIR, nos termos dos 216, inc. VI e 226, inc. II, da Lei
nº 1.118, de 01 de setembro de 1971 – Estatuto dos Servidores Públicos
do Município de Manaus, o servidor LIVERSON ANDRES DE LEMOS
ABURTO, AS – Assistente em Saúde, matrícula nº 109.069-0 A, do
quadro de pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE –
SEMSA.
Manaus, 18 de agosto de 2020.

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 21.427/2020
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 intermédio do Ofício nº 1832/2020 –
DTRAB/GABIN/SEMSA, subscrito pelo Secretário Municipal
de Saúde;
CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo
nº 2020.18911.18923.0.008407, resolve
CONSIDERAR DESIGNADO o servidor DENNER
AUGUSTO CORREA COSTA, AS – Assistente em Administração,
matrícula nº 122.554-8 A, para responder, cumulativamente, pelas
atribuições do cargo de provimento em comissão de Chefe de Setor
Técnico do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU,
simbologia SGAS-2, integrante da estrutura organizacional da
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMSA, no período de 01 a
30-08-2020, com direito à percepção da remuneração inerente ao
exercício do cargo, em substituição ao titular MARCONDES GOMES
COELHO, afastado em virtude de Férias Regulamentares.
GABINETE DA SUBSECRETÁRIA DE ASSUNTOS
LEGISLATIVOS DA CASA CIVIL, em Manaus, 18 de agosto de 2020.
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EXONERA, a pedido, servidor de cargo
efetivo na forma que especifica.

CONSIDERANDO o disposto no Parecer nº 136.06.2020 –
ASSJUR/SEMED, que opina pela possibilidade de deferimento do pleito,
acolhido na integralidade pelo Subsecretário de Administração e
Finanças da SEMED;

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

CONSIDERANDO o encaminhamento dos autos por meio
do Ofício nº 4417/2019 – SEMED/GSAF, subscrito pelo Subsecretário de
Administração e Finanças da SEMED;

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

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

CONSIDERANDO o requerimento do servidor adiante

CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo
nº 2019.18000.18125.0.003368, resolve

CONSIDERANDO o teor do Despacho subscrito pela
Chefia Imediata, do Núcleo de Administração da Gestão do Trabalho da
SEMSA, e o autorizo do Secretário Municipal de Saúde;

CONSIDERAR CONCEDIDA, a contar de 22-04-2019,
pelo prazo de 06 (seis) meses, referente ao decênio de 05-02-1996 a
04-02-2006, LICENÇA-PRÊMIO à servidora JANICE DE NAZARÉ BAÍA
DE ALMEIDA, Pedagogo, matrícula nº 079.703-0 A, integrante do
quadro de pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO –
SEMED.

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 21.428/2020

identificado;

CONSIDERANDO o encaminhamento dos autos para
elaboração e publicação por intermédio do Ofício nº 1490/2020 –
NTRAB/GABIN/SEMSA, subscrito pelo Secretário Municipal de
Saúde;
CONSIDERANDO a manifestação da Divisão de
Acompanhamento de Pessoal e Gestão de Benefícios da
Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão –
SEMAD;

GABINETE DA SUBSECRETÁRIA DE ASSUNTOS
LEGISLATIVOS DA CASA CIVIL, em Manaus, 18 de agosto de 2020.

CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo
nº 2019.01637.01412.0.003548, resolve
CONSIDERAR EXONERADO, a pedido, a contar de
18-11-2019, nos termos do art. 103, inc. I, § 1º, inc. I, da Lei nº 1.118,
de 01 de setembro de 1971 – Estatuto dos Servidores Públicos do
Município de Manaus, o servidor FELIPE DE CASTRO VIEIRA do cargo
AS – Motorista de Autos, matrícula nº 124.813-8 A, integrante do quadro
de pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMSA.
GABINETE DA SUBSECRETÁRIA DE ASSUNTOS
LEGISLATIVOS DA CASA CIVIL, em Manaus, 18 de agosto de 2020.

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 21.430/2020
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;

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 21.429/2020
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 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;
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 a delegação de competência firmada
pelo Prefeito de Manaus no Decreto nº 4.480, publicado na Edição 4631
do DOM de 04-07-2019;

CONSIDERANDO o disposto no Parecer nº 100.06.2020 –
ASSJUR/SEMED, que opina pela possibilidade de deferimento do pleito,
acolhido na integralidade pelo Subsecretário de Administração e
Finanças da SEMED;

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 encaminhamento dos autos por
intermédio do Oficio nº 4418/2019 – SEMED/GSAF, subscrito pelo
Subsecretário de Administração e Finanças da SEMED;

CONSIDERANDO o requerimento da servidora adiante
identificada;

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

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 que consta nos autos do Processo
nº 2019.18000.19320.0.012536, resolve
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CONSIDERAR CONCEDIDA, a contar de 03-02-2020,
pelo prazo de 06 (seis) meses, referente ao decênio de 29-07-2005 a
28-07-2015, LICENÇA-PRÊMIO ao servidor ADALGISO CAMPOS
BARBA JUNIOR, Professor Nível Médio, matrícula nº 107.112-2 A,
integrante do quadro de pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO – SEMED.
GABINETE DA SUBSECRETÁRIA DE ASSUNTOS
LEGISLATIVOS DA CASA CIVIL, em Manaus, 18 de agosto de 2020.

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 21.432/2020
CONCEDE Licença-Prêmio na forma que
especifica.
A SUBSECRETÁRIA DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS
DA CASA CIVIL, no uso da competência que lhe confere o art. 128,
inc. II, da Lei Orgânica do Município de Manaus,
CONSIDERANDO a delegação de competência firmada
pelo Prefeito de Manaus no Decreto nº 4.480, publicado na Edição 4631
do DOM de 04-07-2019;
CONSIDERANDO o art. 150 da Lei nº 1.118, de
01 de setembro de 1971 – Estatuto dos Servidores Públicos do
Município de Manaus;

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 21.431/2020
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;
identificada;

CONSIDERANDO o requerimento da servidora adiante

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;

identificada;

CONSIDERANDO o requerimento da servidora adiante

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 151.06.2020 –
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 4421/2019 – 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 2020.18000.18125.0.005610, resolve

CONSIDERANDO o disposto no Parecer nº 06.06.2020 –
ASSJUR/SEMED, que opina pela possibilidade de deferimento do pleito,
acolhido na integralidade pelo Subsecretário de Administração e
Finanças da SEMED;

CONSIDERAR CONCEDIDA, a contar de 01-07-2020,
pelo prazo de 06 (seis) meses, referente ao decênio de 01-06-1997 a
31-05-2007, LICENÇA-PRÊMIO à servidora CONCEIÇÃO DA SILVA
DE AGUIAR, Professor Nível Médio, matrícula nº 050.334-7 A,
integrante do quadro de pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO – SEMED.

CONSIDERANDO o encaminhamento dos autos por
intermédio do Ofício nº 4769/2020 – SEMED/GSAF, subscrito pelo
Subsecretário de Administração e Finanças da SEMED;

GABINETE DA SUBSECRETÁRIA DE ASSUNTOS
LEGISLATIVOS DA CASA CIVIL, em Manaus, 18 de agosto de 2020.

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 2020.18000.18125.0.005216, resolve
CONSIDERAR CONCEDIDA, a contar de 04-05-2020,
pelo prazo de 06 (seis) meses, referente ao decênio de 01-06-2007 a
31-05-2017, LICENÇA-PRÊMIO à servidora OLIVIA NUNES DA
COSTA, Professor Nível Médio, matrícula nº 013.103-2 A, integrante do
quadro de pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO –
SEMED.
GABINETE DA SUBSECRETÁRIA DE ASSUNTOS
LEGISLATIVOS DA CASA CIVIL, em Manaus, 18 de agosto de 2020.

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 21.433/2020
CONCEDE Licença para Tratar de Interesse
Particular na forma que especifica.
A SUBSECRETÁRIA DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS
DA CASA CIVIL, no uso da competência que lhe confere o art.128,
inc. II, da Lei Orgânica do Município de Manaus,
CONSIDERANDO a delegação de competência firmada
pelo Prefeito de Manaus no Decreto nº 4.480, publicado na Edição 4631
do DOM de 04-07-2019;
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Manaus, terça-feira, 18 de agosto de 2020
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;

organizacional da SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E
SUSTENTABILIDADE – SEMMAS, no período de 12-05 a 08-09-2020,
com direito à percepção da remuneração inerente ao exercício do cargo,
em substituição à titular MARIA DO SOCORRO MONTEIRO DA SILVA,
afastada em virtude de Licença Médica.

CONSIDERANDO o requerimento do servidor adiante
GABINETE DA SUBSECRETÁRIA DE ASSUNTOS
LEGISLATIVOS DA CASA CIVIL, em Manaus, 18 de agosto de 2020.

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 97.04.2020 –
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 4304/2020 – 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 2020.18000.18125.0.003834, resolve
CONSIDERAR CONCEDIDA, a contar de 04-03-2020,
pelo prazo de 02 (dois) anos, LICENÇA PARA TRATAR DE
INTERESSE PARTICULAR ao servidor RODRIGO SOUZA DA FROTA,
Professor Nível Superior, matrícula nº 124.341-1 B, do quadro de
pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED.
GABINETE DA SUBSECRETÁRIA DE ASSUNTOS
LEGISLATIVOS DA CASA CIVIL, em Manaus, 18 de agosto de 2020.

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 21.434/2020
DESIGNA substituto de servidora afastada
em virtude de Licença Médica.
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 485/2020 – GS/SEMMAS,
subscrito pelo Secretário Municipal de Meio Ambiente e
Sustentabilidade;
CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo
nº 2020.18911.18923.0.008132, resolve
CONSIDERAR DESIGNADO o servidor SÉRGIO ODILON
DE OLIVEIRA PACHECO, PA. Técnico Agrícola A-VI-II, matrícula
nº 080.357-0 A, para responder, cumulativamente, pelas atribuições do
cargo de provimento em comissão de Chefe de Divisão de Análise
Técnica de Áreas Protegidas, simbologia DAS-2, integrante da estrutura
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CASA CIVIL

ASSUNTO: DECLARAÇÃO DE BENS

PORTARIA Nº 097/2020-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 2020.18911.18944.9.066106, oriundo da Comunicação Interna
nº 012/2020-GABSUB/CC, de 14-08-2020,

ÓRGÃO: CASA CIVIL
SERVIDOR: ANA LÚCIA BRASIL DE HOLANDA
VÍNCULO: CARGO COMISSIONADO
CARGO: DIRETOR, SIMBOLOGIA DAS-4
SIT: ( ) NOMEAR (X ) EXONERAR ( ) ANUAL
01 VEÍCULO PAJERO ANO 2013 PLACA 1364
DECLARO QUE NÃO POSSUO QUALQUER OUTRO BEM QUE NÃO
OS ENUMERADOS NESTE FORMULÁRIO E RESPONSABILIZO-ME
PELA AUTENTICIDADE DAS DECLARAÇÕES AQUI PRESTADAS.
“Declaração feita em conformidade com o art. 2º, da Lei nº 8.730, de 10
de novembro de 1993”.

RESOLVE:
ALTERAR o gozo de férias da servidora LINDA JAMILLE
SOARES DOS SANTOS, Assessor II, simbologia CAD-2, matrícula
nº 134.818-3A, pertencente ao quadro de servidores comissionados da
Casa Civil, programado para dezembro/2020, conforme Portaria
nº 112/2019-DERHUS/Casa Civil (DOM nº 4725, de 22-11-2019), para
fruição no período de 14 a 28-09-2020 (15 dias) e 01 a 15-12-2020
(15 dias).
CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Manaus, 17 de agosto de 2020.
EXTRATO
1. ESPÉCIE E DATA: Terceiro Termo Aditivo do Contrato nº 006/2017,
celebrado em 31/07/2020.
2. CONTRATANTES: O Município de Manaus, através da Procuradoria
Geral do Município e a empresa AHGORA SISTEMAS S/A.
PORTARIA Nº 098/2020-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 2020.18911.18941.9.064825, oriundo da Comunicação Interna
nº 095/2020-CML, de 11-08-2020,
RESOLVE:
ALTERAR o gozo de férias da servidora MARIA ROSILANE
DE MELO SILVA, matrícula nº 105.182-2B, Assistente Técnico, admitida
sob égide do Regime de Direito Administrativo, programado para
setembro/2020, conforme Portaria nº 112/2019-DERHUS/Casa Civil (DOM
nº 4725, de 22-11-2019), para 19-10 a 17-11-2020.

3. OBJETO: Terceiro Termo Aditivo do Contrato n° 006/2017 referente
à prestação de serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva em
equipamentos de sistemas de controle de acesso e ponto eletrônico
com fornecimento de material para esta Procuradoria Geral do
Município.
4. VALOR: R$ 7.454,85 (sete mil e quatrocentos e cinqüenta e quatro
reais e oitenta e cinco centavos).
5. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente
contrato foram empenhadas sob o Nº 2020NE00560 datado 31/07/2020,
à conta da rubrica orçamentária nº 03.122.0011.2011, Natureza de
Despesa nº 33904090 e Fonte de Recurso nº 01000000.
6. PRAZO: O prazo do presente do termo do contrato de 12 (doze)
meses, a contar da assinatura do contrato datado do dia 31.07.2020

CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Manaus, 18 de agosto de 2020.
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Manaus, terça-feira, 18 de agosto de 2020

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

CASA MILITAR

PORTARIA Nº 030/2020 - GEPES/DAF/CM
O SECRETÁRIO MUNICIPAL CHEFE DA CASA
MILITAR, no exercício da competência que lhe confere o artigo 128,
inciso II da LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE MANAUS, e
CONSIDERANDO a C.I. nº 0556/2020 - DCG/CM, de 06
de agosto de 2020;
CONSIDERANDO a C.I. nº 0578/2020 - DCG/CM, de 13
de agosto de 2020,
RESOLVE
DETERMINAR que o servidor JOSE AUGUSTO
CARDOSO DOS SANTOS, Guarda Municipal, matrícula nº 008.878-1 B,
perceba as verbas relativas ao exercício da Função Gratificada, FG-1, de
Chefe de Setor, no período de 05/08/2020 a 31/01/2021, por motivo de o
titular, ANTONIO BARTOLOMEU DIAS DO MONTE, encontrar-se de
Licença Prêmio pelo período de 06 (seis) meses.

DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO
CREDENCIAMENTO Nº 001/2020-DEPAD/SEMEF
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, no exercício da competência que lhe
confere o artigo 128, inciso II, da Lei Orgânica do Município de
Manaus, combinado com o inciso VI do artigo 46 do Decreto nº 1.589,
de 25/6/93,
CONSIDERANDO o resultado do Relatório da Comissão
de Credenciamento Bancário da SEMEF, que habilitou Instituição
Financeira, em razão de atender a todos os requisitos contidos no Edital
de Credenciamento N. 001/2020-DEPAD/SEMEF;
CONSIDERANDO, ainda, a inexistência de qualquer vício,
irregularidade ou recurso pendente;
CONSIDERANDO, por fim, a disponibilidade de recursos
financeiros;
RESOLVE:

CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Manaus, 18 de agosto de 2020.

I – HOMOLOGAR o Credenciamento da Instituição
Financeira CAIXA ECONÔMICA FEDERAL para “Prestação de Serviços
Bancários de Arrecadação de Tributos Municipais e demais receitas
públicas, por meio de Documento de Arrecadação Municipal – DAM, em
padrão da Federação Brasileira de Bancos – FEBRABAN, com
prestação de contas por meio magnético de valores arrecadados”,
objeto do EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2020DEPAD/SEMEF
constante
do
Processo
Administrativo
nº 2020.11209.15444.0.020946 – SIGED.
II – DETERMINAR ao setor competente a adoção de
providências cabíveis, nos termos da Lei.
III – Publique-se no Diário Oficial do Município.

SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

Manaus, 18 de agosto de 2020.

PORTARIA Nº 026/2020 - GS/SEMCOM
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO, no
exercício da competência que lhe confere o artigo 128, II, da LEI
ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE MANAUS;
CONSIDERANDO o que dispõe a Comunicação Interna
nº 006/2020, Gabinete da Secretária Municipal de Comunicação;
RESOLVE:
I - DISPENSAR, a contar de 21.07.2020, da Função
Gratificada especificada, conforme Lei 2.623 de 1º de julho 2020, o
servidor abaixo relacionado, pertencente ao quadro de Pessoal
Permanente da Prefeitura de Manaus.
JAMMERSON CRUZ BARROS
Matrícula 106.873-3B
Chefia e Assessoramento, simbologia FG-02.
CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
Manaus, 10 de agosto de 2020.

EDITAL
O Departamento de Cadastros - DETIM da Secretaria
Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação – SEMEF, NOTIFICA
aos contribuintes abaixo relacionados, a recolherem os Créditos
Tributários correspondentes aos Lançamentos constantes dos
respectivos processos ou a apresentarem impugnação parcial ou integral
no prazo de 30 (trinta) dias, contados após a publicação deste, conforme
legislação tributária municipal vigente:
Contribuinte: FRANCISCO CAMPOS PINTO
Matrícula(s): 452644 e 777779255
CNPJ/CPF: 760.121.822-87
Processo: 2018.11209.12613.0.015652
Contribuinte: JULIO CEZR A. HOLANDA
Matrícula(s): 335979/301124
CNPJ/CPF: 405.969.152-68
Processo: 2017.11209.12613.0.026733
Contribuinte: KLISSYAN DE FREITAS LIMA
Matrícula(s): 666677372
CNPJ/CPF: 003.263.882-57
Processo: 2016.11209.12613.0.052042
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Contribuinte: IVONE GONÇALVES SEGADILHA
Matrícula(s): 777782983
CNPJ/CPF: 666.543.602-06
Processo: 2016.11209.15292.0.048868

Contribuinte: WLINER LUIZ HAMILTON MOREIRA DA SILVA
Matrícula(s): 478659
CNPJ/CPF: 039.551.068-61
Processo: 2017.11209.12613.0.009386

Contribuinte: KAMILLA MENEZES DAS NEVES CARVALHO DUARTE
Matrícula(s): 439444
CNPJ/CPF: 752.193.792-91
Processo: 2017.11209.12613.046057

Contribuinte: ROSEANE ESMERALDA MAIA DE MELO
Matrícula(s): 363580
CNPJ/CPF: 779.090.030-72
Processo: 2015.11209.12613.0.009827

Contribuinte: JOÃO DE OLIVEIRA BARROSO
Matrícula(s): 2178067
CNPJ/CPF: 230.467.322-87
Processo: 2016.11209.15290.0.028860

Contribuinte: ANTONIO HUDSON PEREIRA RODRIGUES
Matrícula(s): 666667811
CNPJ/CPF: 315.082.942-91
Processo: 2017.11209.12613.0.015354

Contribuinte: DEUSDITE PEREIRA DE MOURA FILHO
Matrícula(s): 777781642
CNPJ/CPF: 633.115.852-91
Processo: 2019.11209.15628.011404

Contribuinte: JANDERRUBEM DE SOUZA BEZERRA
Matrícula(s): 2137319
CNPJ/CPF: 238.311.972-53
Processo: 2017.11209.15295.0.006495

Contribuinte: IGREJA BATISTA NACIONAL RENOVADA
Matrícula(s): 777516045
CNPJ/CPF: 29.213.968-0001/88
Processo: 2019.11209.12613.0.043967

Contribuinte: EVAIR APARECIDA MARQUES
Matrícula(s): 468471
CNPJ/CPF: 702.185.032-88
Processo: 2015.11209.12613.0.029342

Contribuinte: MARIA JORGELINA DA SILVA
Matrícula(s): 2100913
CNPJ/CPF: 230.223.882-68
Processo: 2014.11209.12613.0.024390

Contribuinte: MANOEL DA SILVA
Matrícula(s): 2138810
CNPJ/CPF: 347.503.472-72
Processo: 2018.11209.15299.0.065297

Contribuinte: RODRIGO BARROS DE OLIVEIRA
Matrícula(s): 777780297
CNPJ/CPF: 012.358.702-60
Processo: 2018.11209.15296.0.009632

Contribuinte: ISAAC DA SILVA FRAGOSO JUNIOR
Matrícula(s): 777383249
CNPJ/CPF: 663.577.212-04
Processo: 2017.11209.15298.0.045235

Contribuinte: ILZA RIBEIRO DA SILVA
Matrícula(s): 777782980
CNPJ/CPF: 485.304.412-49
Processo: 2019.11209.12613.0.048484

Contribuinte: EMPRESA LIDER DE ASSESSORIA LTDA
Matrícula(s): 146327
CNPJ/CPF: 04.211.082/0001-74
Processo: 2017.11209.12613.0.016985

Contribuinte: VITORIA REGIA COMERCIO DE PETROLEO LTDA-ME
Matrícula(s): 335574
CNPJ/CPF: 10.470.119/0001-81
Processo: 2015.11209.12613.0.023369

Contribuinte: IVANEIDE SORIANO DA SILVA
Matrícula(s): 477943
CNPJ/CPF: 444.250.822-49
Processo: 2017.11209.12613.0.017064

Contribuinte: SIDNEY DE SOUZA RIBEIRO
Matrícula(s): 777479853
CNPJ/CPF: 513.312.252-72
Processo: 2015.11209.12613.0.028418

Contribuinte: MOISES DAVID BICHARRA
Matrícula(s): 400390
CNPJ/CPF: 192.562.802-72
Processo: 2014.11209.15294.0.038500

Contribuinte: ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO BAIRRO NOVA
VITORIA
Matrícula(s): 777455429
CNPJ/CPF: 15.463.824/0001-75
Processo: 2015.11209.12613.0.004782

Contribuinte: JAQUELINE MARREIRA ANDRADE
Matrícula(s): 310351
CNPJ/CPF: 525.644.102-78
Processo: 2014.11209.12613.0.037783

Contribuinte: ALENICE ROCHA DOS SANTOS
Matrícula(s): 2083965
CNPJ/CPF: 284.304.922-91
Processo: 2015.11209.15295.0.046485

Contribuinte: ARAGUAIA ADMINISTRADORA
LTDA
Matrícula(s): 777780758
CNPJ/CPF: 07.147.701/0001-05
Processo: 2018.11209.12613.0.058001

Contribuinte: JOHN ELTON COSTA DO NASCIMENTO
Matrícula(s): 478450
CNPJ/CPF: 815.768.972-49
Processo: 2017.11209.12613.0.020695

Contribuinte: AGOSTINHO DE SOUZA FARIAS
Matrícula(s): 346682/346520
CNPJ/CPF: 015.468132-68
Processo: 2018.11209.12613.0.058001

Contribuinte: CLAUDOMIRA DE SOUSA VEIGA
Matrícula(s): 474014
CNPJ/CPF: 358.000.202-30
Processo: 2015.11209.15295.0.054720

Contribuinte: FLORIANO VIEIRA RAMOS
Matrícula(s): 472177
CNPJ/CPF: 000.673.182-15
Processo: 2016.11209.12613.0.000128

Contribuinte: MARIO BARBOSA LIMA NETO
Matrícula(s): 472927
CNPJ/CPF: 417.104.872-91
Processo: 2016.11209.12613.0.009032

Contribuinte: ELIELSON LINS DA SILVA
Matrícula(s): 94856
CNPJ/CPF: 485.003.212-53
Processo: 2017.11209.12613.0.009354
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Contribuinte: ANTONIO IONALDO PINHEIRO RODRIGUES
Matrícula(s): 777420755
CNPJ/CPF: 444.015.662-20
Processo: 2015.11209.12613.0.042269

Contribuinte: LUIZA FERREIRA DO NASCIMENTO CORREA
Matrícula(s): 777399320
CNPJ/CPF: 564.784.962-87
Processo: 2015.11209.12613.0.018651

Contribuinte: EMPRESA LIDER DE ASSESSORIA LTDA-ME
Matrícula(s): 146270
CNPJ/CPF: 04.211.082/0001-74
Processo: 2017.11209.12613.0.016967

Contribuinte: RAIMUNDA NONATA DA SILVA CRUZ
Matrícula(s): 2153619 e 394221
CNPJ/CPF: 405.940.172-20
Processo: 2017.11209.15290.0.046427

Contribuinte: EMPRESA LIDER DE ASSESSORIA LTDA-ME
Matrícula(s): 146039
CNPJ/CPF: 04.211.082/0001-74
Processo: 2017.11209.12613.0.016807

Contribuinte: CIA BRASILEIRA DE PLANTACOES
Matrícula(s): 452465
CNPJ/CPF: 04.379.038/0001-78
Processo: 2017.11209.12613.0.018054

Contribuinte: EVARIM EMP VALE RIO MADEIRA LTDA
Matrícula(s): 421867
CNPJ/CPF: 04.411.401/0001-95
Processo: 2019.11209.15294.0.020712

Contribuinte: LUCIMAR ARAUJO SOUZA
Matrícula(s): 777360527
CNPJ/CPF: 099.395.472-34
Processo: 2014.11209.15291.0.034503

Contribuinte: ILZA ARAUJO DE SOUZA
Matrícula(s): 2174818
CNPJ/CPF: 666.531.182-15
Processo: 2014.11209.12613.0.022075

Contribuinte: KEROLLAYNE NEVES FERNANDES
Matrícula(s): 777430885
CNPJ/CPF: 020.108.662-07
Processo: 2019.11209.12613.0.019006

Contribuinte: SILVIO DE QUEIROZ PEDROSA
Matrícula(s): 46080
CNPJ/CPF: 413.187.142-49
Processo: 2017.11209.12613.0.017153

Contribuinte: JACKSON GAMA BENTES
Matrícula(s): 777781793/777781794/777781795/777781796
CNPJ/CPF: 437.714.752-87
Processo: 2019.11209.12613.0.018574

Contribuinte: DILMA LUCIA GENTIL DA COSTA
Matrícula(s): 2104848
CNPJ/CPF: 315.231.882-00
Processo: 2019.11209.15299.0.015942

Contribuinte: LAZARO MARIANO NUNES
Matrícula(s): 49713
CNPJ/CPF: 192.289.882-15
Processo: 2018.11209.12613.0.006474

Contribuinte: LUZIMAR DE OLIVEIRA NASCIMENTO
Matrícula(s): 777782906
CNPJ/CPF: 660.935.202-00
Processo: 2017.11209.15295.0.045226

Contribuinte: FRANCISCO FERNANDO CARVALHO DE SOUZA
Matrícula(s): 777358035
CNPJ/CPF: 201.042.782-34
Processo: 2018.11209.15299.0.009272

Contribuinte: R.R.CONSTRUÇÃO LTDA-ME
Matrícula(s): 777424404
CNPJ/CPF: 05.749.964/0001-50
Processo: 2019.11209.12613.0.020727

Contribuinte: MARIA ESTHER ROMERO CHIRCCA
Matrícula(s): 777010990
CNPJ/CPF: 542.534.972-68
Processo: 2016.11209.12613.0.019878

Contribuinte: GERSON CAUPER DE CARVALHO
Matrícula(s): 478908
CNPJ/CPF: 790.962.472-72
Processo: 2017.11209.12613.0.048058

Contribuinte: JURANDIR OLIVEIRA DA SILVA
Matrícula(s): 473275
CNPJ/CPF: 508.543.802-72
Processo: 2015.11209.12613.057528

Contribuinte: CONSTRUTORA ALIANÇA LTDA
Matrícula(s): 777780657/777780660/777780661
CNPJ/CPF: 02.592.241/0001-00
Processo: 2018.11209.12613.0.050533

Contribuinte: WILHAMY FERNANDES VITAL
Matrícula(s): 431483
CNPJ/CPF: 576.567.892-00
Processo: 2014.11209.12613.0.031750

Contribuinte: BRUNO EDUARDO GUERREIRO DA SILVA
Matrícula(s): 69088415
CNPJ/CPF: 872.127.812-15
Processo: 2017.11209.12622.0.011868

Contribuinte: SEBASTIÃO OTAVIANO LIMA
Matrícula(s): 304511
CNPJ/CPF: 718.688.287-00
Processo: 2016.11209.12613.0.025259

Contribuinte: ETIL – TERRAPLENAGEM E INSTALAÇÕES LTDA
Matrícula(s): 2011090
CNPJ/CPF: 07.404.527/0001-20
Processo: 2017.11209.12613.0.045454

Contribuinte: ANDRE LIMA DE SOUZA
Matrícula(s): 341705
CNPJ/CPF: 299.192.198-60
Processo: 2018.11209.12613.0.063244

Contribuinte: ELLEN CRISTINA BUENO DIAS
Matrícula(s): 2176783
CNPJ/CPF: 869.879.502-10
Processo: 2019.11209.12613.0.005419

Contribuinte: MARCIA MARQUES DA FONSECA
Matrícula(s): 2158914/2158915/777781327
CNPJ/CPF: 081.952.156-61
Processo: 2018.11209.12613.0.042627

Contribuinte: JONASMAR MOREIRA DE OLIVEIRA
Matrícula(s): 337038
CNPJ/CPF: 208.078.721-72
Processo: 2017.11209.12613.0.031152

Contribuinte: MARIA DE FATIMA NUNES RIBEIRO
Matrícula(s): 777782331
CNPJ/CPF: 215.361.472-49
Processo: 2019.11209.12613.0.029702

Contribuinte: LINDON JOHNSON MENDONCA DE SOUZA
Matrícula(s): 2087684
CNPJ/CPF: 345.736.822-87
Processo: 2015.11209.15295.0.054155

Contribuinte: WALISSON RODRIGUES DOS SANTOS
Matrícula(s): 777400951
CNPJ/CPF: 022.588.992-73
Processo: 2019.11209.15628.0.017517
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Contribuinte: WALCIMAR EUGENIO DE OLIVEIRA
Matrícula(s): 666670730
CNPJ/CPF: 182.354.412-68
Processo: 2015.11209.15295.0.052439

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,
PLANEJAMENTO E GESTÃO

Contribuinte: MARIA GORETE CORREIA NOGUEIRA
Matrícula(s): 141262
CNPJ/CPF: NÃO CADASTRADO
Processo: 2014.11209.15291.0.014812

RESOLUÇÃO Nº 013/2020 – CD/MANAUSMED,
DE 14 DE AGOSTO DE 2020.
APROVA despesas necessárias para
realização de procedimentos cirúrgicos.

Contribuinte: MICHELINE DA SILVA RODRIGUES
Matrícula(s): 777396715
CNPJ/CPF: 956.658.462-87
Processo: 2017.11209.12613.0.040525
Contribuinte: ALCILANDIA MOUTA DE AGUIAR OLIVEIRA
Matrícula(s): 777387076
CNPJ/CPF: 643.188.692-53
Processo: 2015.11209.12613.0.040259
Contribuinte: MANOEL RICARDO SAMPAIO PINHEIRO
Matrícula(s): 302484
CNPJ/CPF: 346.573.042-91
Processo: 2018.11209.15292.0.032431
Contribuinte: HOLDING TRES IRMAOS LTDA
Matrícula(s): 471003
CNPJ/CPF: 28.756.902/0001-71
Processo: 2019.11209.12623.0.030116

CONSIDERANDO a necessidade de prover melhor o
funcionamento ao Serviço de Assistência à Saúde dos Servidores
Públicos do Município de Manaus;

CONSIDERANDO a busca por melhoria na qualidade do
atendimento e dos serviços prestados aos segurados do MANAUSMED;

Contribuinte: ANTONIO DEUZIMAR RODRIGUES MAIA
Matrícula(s): 457297
CNPJ/CPF: 472.120.042-00
Processo: 2019.11209.12623.0.030116

CONSIDERANDO o teor da Ata da Décima Terceira
Reunião Ordinária deste Conselho Deliberativo no ano de 2020.
RESOLVE:
I. APROVAR, ad referendum, a despesa referente ao
material especial para realização de procedimento cirúrgico, no valor de
R$ 804,65 (oitocentos e quatro reais e sessenta e cinco centavos),
solicitado pelo segurado FRANCISCO ELIVAL RODRIGUES através do
Processo 2018/4427/4429/03987;

Contribuinte: MARIA DA GLORIA CRUZ FARIAS
Matrícula(s): 60821
CNPJ/CPF: NÃO CADASTRDO
Processo: 2016.11209.15290.0.023160
Contribuinte: NILDO A DE OLIVEIRA
Matrícula(s): 84557
CNPJ/CPF: NÃO CADASTRADO
Processo: 2016.11209.15291.0.054431
Contribuinte: MARCOS ANTONIO CORREA SARMENTO
Matrícula(s): 367782
CNPJ/CPF: 573.151.912-91
Processo: 2018.11209.12613.0.026688
Contribuinte: EMPRESA LÍDER DE ASSESSORIA LTDA - ME
Matrícula(s): 146205
CNPJ/CPF: 04.211.082/0001-74
Processo: 2017.11209.12613.0.016817

Manaus, 06 de agosto de 2020

CONSIDERANDO os princípios da legalidade, eficiência,
impessoalidade, moralidade e economicidade, previstos no art. 37 da
Constituição Federal;

CONSIDERANDO que cabe ao Conselho Deliberativo do
MANAUSMED, normatizar procedimentos complementares, através de
Resoluções, referentes aos atos necessários ao seu funcionamento,
bem como dirimir os casos omissos no Decreto que regulamenta o
Serviço de Assistência à Saúde que lhe forem apresentados;

Contribuinte: CHARLES ALMEIDA DA SILVA
Matrícula(s): 431330
CNPJ/CPF: 439.066.482-49
Processo: 2019.11209.12623.0.030116

Contribuinte: MARLY OLIVEIRA DA SILVA
Matrícula(s): 367763
CNPJ/CPF: 461.585.613-04
Processo: 2017.11209.15291.0.016957

O Conselho Deliberativo do Serviço de Assistência à
Saúde dos Servidores Públicos do Município de Manaus –
MANAUSMED, em sua décima terceira reunião ordinária de 2020,
realizada no dia 14 de agosto de 2020, com fundamento no art. 16 e 24
do Decreto N.° 4.108 de 04.07.2018, e

II. APROVAR, ad referendum, a despesa referente ao
material especial para realização de procedimento cirúrgico, no valor de
R$ 137,70 (cento e trinta e sete reais e setenta centavos), solicitado para
o segurado DORCAS DOS SANTOS PEREIRA através do Processo
2018/4427/4429/04421;
III. APROVAR, ad referendum, a despesa referente
ao material especial para realização de procedimento cirúrgico,
no valor de R$ 1.490,55 (um mil, quatrocentos e noventa reais e
cinquenta e cinco centavos), solicitado para o segurado
FRANCISCO MESQUITA ARAÚJO através do Processo
2018/4427/4429/05167;
IV. APROVAR, ad referendum, a despesa referente
ao material especial para realização de procedimento cirúrgico, no valor
de R$1.030,00 (um mil e trinta reais), solicitado pela segurada
NARIMAR DE ARAÚJO OLIVEIRA através do Processo
2018/4427/4429/05176;
V. APROVAR, ad referendum, a despesa referente ao
material especial para realização de procedimentos cirúrgicos, no valor
de R$ 7.780,00 (sete mil, setecentos e oitenta reais), solicitado pelo
segurado NOBERTO ANDRADE MACIEL através do Processo
2019/4427/4429/04065;
VI. APROVAR, ad referendum, a despesa referente ao
material especial para realização de procedimento cirúrgico, no valor de
R$ 37.170,00 (trinta e sete mil, cento e setenta reais), solicitado pela
segurada MARIA LINA TAVARES DE MATOS através do Processo
2020/4427/4429/01313;
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VII. APROVAR, ad referendum, a despesa referente ao
material especial para realização de procedimento cirúrgico, no valor de
R$ 9.580,00 (nove mil, quinhentos e oitenta reais), solicitado pela
segurada WALDIZA DE SOUZA COSTA através do Processo
2020/4427/4429/01314;
VIII. APROVAR, ad referendum, a despesa referente ao
material especial para realização de procedimento cirúrgico, no valor de
R$ 15.279,00 (quinze mil, duzentos e setenta e nove reais), solicitado
pela segurada INÊS CATARINA FREIRE MARQUES através do
Processo 2020/4427/4429/01826;
IX. APROVAR, ad referendum, a despesa referente ao
material especial para realização de procedimento cirúrgico, no valor de
R$ 11.699,12 (onze mil, seiscentos e noventa e nove reais e doze
centavos), solicitado pelo segurado JOSÉ COMAPE DA SILVA através
do Processo 2020/4427/4429/01840;
X. APROVAR, ad referendum, a despesa referente ao
material especial para realização de procedimento cirúrgico, no valor de
R$4.444,00 (quatro mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais),
solicitado pela segurada ELISSANDRA ABREU ARAÚJO através do
Processo 2020/4427/4429/01976;
XI. APROVAR, ad referendum, a despesa referente ao
material especial para realização de procedimento cirúrgico, no valor de
R$1.600,00 (um mil e seiscentos reais), solicitado pelo segurado
CARLOS AMÉRICO AZEVEDO DE OLIVEIRA através do Processo
2020/4427/4429/01982;
XII. APROVAR, ad referendum, a despesa referente ao
material especial para realização de procedimento cirúrgico, no valor de
R$ 15.550,00 (quinze mil, quinhentos e cinquenta reais), solicitado pelo
segurado ADEMAR MAIA RAMOS através do Processo
2020/4427/4429/02019;
XIII. APROVAR, ad referendum, a despesa referente ao
material especial para realização de procedimento cirúrgico, no valor de
R$15.550,00 (quinze mil, quinhentos e cinquenta reais), solicitado pela
segurada EDILÉA CARDOSO PEREIRA através do Processo
2020/4427/4429/02020;

R$5.000,00 (cinco mil reais), solicitado pelo segurado LEOMAR
MACHADO
DOS
SANTOS
através
do
Processo
2020/4427/4429/02191;
XX. APROVAR, ad referendum, a despesa referente ao
material especial para realização de procedimento cirúrgico, no valor de
R$16.130,00 (dezesseis mil, cento e trinta reais), solicitado pela
segurada FRANCINETE QUEIROZ DA SILVA através do Processo
2020/4427/4429/02197;
XXI. APROVAR, ad referendum, a despesa para
realização de procedimento cirúrgico, no valor de R$ 16.100,00
(dezesseis mil e cem reais), solicitado para o segurado EDILBERTO
JOSÉ
PEREIRA
DE
SOUZA
através
do
Processo
2020/4427/4429/02207;
XXII. APROVAR, ad referendum, a despesa referente ao
material especial para realização de procedimento cirúrgico, no valor de
R$3.149,00 (três mil, cento e quarenta e nove reais), solicitado pelo
segurado JOAK ANTÔNIO DE PAULA através do Processo
2020/4427/4429/02234;
XXIII. APROVAR, ad referendum, a despesa referente ao
material especial para realização de procedimento cirúrgico, no valor de
R$3.670,00 (três mil, seiscentos e setenta reais), solicitado para o
segurado FRANCISCO FREITAS DE PAULA através do Processo
2020/4427/4429/02277;
XXIV. APROVAR, ad referendum, a despesa referente ao
material especial para realização de procedimento cirúrgico, no valor de
R$5.540,00 (cinco mil, quinhentos e quarenta reais), solicitado pela
segurada MARIA OZANILDA BEZERRA DE OLIVEIRA através do
Processo 2020/4427/4429/02285, em benefício do dependente LUIZ
EDUARDO BARBOSA DE OLIVEIRA;
XXV. Esta resolução entra em vigor na data de sua
assinatura.
Manaus, 14 de agosto de 2020.

XIV. APROVAR, ad referendum, a despesa referente ao
material especial para realização de procedimento cirúrgico, no valor de
R$3.300,00 (três mil e trezentos reais), solicitado pelo segurado JOSÉ
ERNANI DE OLIVEIRA SIQUEIRA através do Processo
2020/4427/4429/02036, em benefício da dependente MARIA DAS
GRAÇAS MEDEIROS FLORES;
XV. APROVAR, ad referendum, a despesa referente ao
material especial para realização de procedimento cirúrgico, no valor de
R$3.380,00 (três mil, trezentos e oitenta reais), solicitado para o
segurado HERALDO OLIVEIRA DE AMARAL através do Processo
2020/4427/4429/02096;
XVI. APROVAR, ad referendum, a despesa referente ao
material especial para realização de procedimento cirúrgico, no valor de
R$ 635,00 (seiscentos e trinta e cinco reais), solicitado para o segurado
EDILBERTO JOSÉ PEREIRA DE SOUZA através do Processo
2020/4427/4429/02103;
XVII. APROVAR, ad referendum, a despesa referente ao
material especial para realização de procedimento cirúrgico, no valor de
R$ 6.941,20 (seis mil, novecentos e quarenta e um reais e vinte
centavos), solicitado pela segurada SILVANA LEITE ALMEIDA através
do Processo 2020/4427/4429/02160;
XVIII. APROVAR, ad referendum, a despesa referente ao
material especial para realização de procedimento cirúrgico, no valor de
R$10.000,00 (dez mil reais), solicitado pelo segurado PAULINO
FERREIRA
DOS
SANTOS
através
do
Processo
2020/4427/4429/02176, em benefício da dependente MARIA HILÉIA DO
NASCIMENTO DOS SANTOS;
XIX. APROVAR, ad referendum, a despesa referente ao
material especial para realização de procedimento cirúrgico, no valor de

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PORTARIA Nº 394/2020-ESAP/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, e
CONSIDERANDO a Lei Federal nº 11.788, de 25 de
setembro de 2008, que dispõe sobre o estágio de estudante;
CONSIDERANDO a Lei nº 2.320, de 6 de junho de 2018,
que dispõe sobre a criação da Escola de Saúde Pública de Manaus –
ESAP/Manaus no âmbito da SEMSA;
CONSIDERANDO a necessidade de regulamentar
atividades curriculares obrigatórias para alunos matriculados em
Instituições de Ensino ou Órgão formador conveniado com a SEMSA,
em consonância com as regras e prioridades institucionais, da Secretaria
Municipal de Saúde de Manaus;
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CONSIDERANDO a necessidade de qualificar a
Integração Ensino Serviço e Comunidade para padronizar o modelo de
atividades práticas e estágio curricular no âmbito da Atenção Primária a
Saúde – APS, oportunizando ao aluno uma experiência significativa em
serviço;

Art. 2º O detalhamento, o tipo de Unidade para
desenvolvimento das atividades por período, estão definidos no anexo
único desta Portaria.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação.

RESOLVE:

CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.
Manaus, 14 de agosto de 2020.

Art. 1º REGULAMENTAR o Plano de Estágio Curricular do
Curso de Medicina (PLANEC-Medicina) para alunos matriculados em
cursos de graduação e de pós-graduação, autorizados pelo MEC,
vinculados à estrutura de ensino público e particular de Instituições de
Ensino ou Órgão formador conveniado à SEMSA.
ANEXO ÚNICO

PLANO DE ESTÁGIO CURRICULAR PARA CURSOS DE MEDICINA – PLANEC/MEDICINA
1º PERÍODO
Atividades Práticas: Habilidades Médicas, Saúde da Família e Comunidade, Gestão em
Saúde Coletiva, Saúde Pública, Saúde da Família e afins
UBS com
Atividades pedagógicas
Tipo de UBS
ESF
Conhecer e atuar na Recepção: Organização e
arquivamento de prontuários /PEC E-SUS
Participar das atividades executadas no Preparo
Participar das atividades do Programa Leite do Meu Filho
e Bolsa Família

Entender o
Funcioname
nto da UBS

Conhecer o
território

Participar do
planejament
oe
monitorame
nto das
ações pela
equipe

Conhecer a gestão dos dados produzidos: Realizar a
Inserção (digitação) e Análise da Produção
(Administração)

Saúde,
% CH

10%

Observar o processo de trabalho do setor; Executar o atendimento do
usuário/família; Manusear o E-SUS.

Participar da dispensação de medicamentos

10%

Participar das atividades do posto de coleta

10%

Acompanhar visitas domiciliares com Agente comunitário
de Saúde (ACS)

ESF

Participar de reuniões com Conselho Local de Saúde
(CLS) ou Conselho Municipal de Saúde (CMS) ou
lideranças comunitárias

ESF,
Tradicional

Participar das reuniões administrativas e de planejamento
das atividades (local): membros da equipe e NASF-AB (se
houver)
Conhecer os indicadores prioritários de saúde e os
resultados alcançados

ESF,
Tradicional

Profissional
de nível
superior
capacitado

Profissional
de nível
superior
capacitado

Profissional
de nível
superior
capacitado

Profissional
de nível
superior
capacitado

20%

10%

Realizar educação em saúde nos equipamentos sociais
(escolas, igrejas, associações comunitárias e outros)

ESF,
Tradicional

Conhecer a Pactuação de Metas Padronizadas (PMP) por categoria
profissional para Unidade; Observar o processo de trabalho do setor;
Manusear o E-SUS ou SIS disponível; Analisar o relatório de produção e o
atendimento pactuado;
Observar o processo de trabalho do setor e medicamentos disponíveis na
Unidade; Executar o atendimento do usuário; Manusear o E-SUS e
SISFARMA.
Conhecer os tipos de exames laboratoriais ofertados pela SEMSA; Conhecer
o fluxo institucional para agendamento de exames no território; Assistir vídeo
institucional sobre a rede de apoio diagnóstico na SEMSA; Participar da
coleta de exames, quando possível; Realizar o cadastramento de usuário;
Realizar a entrega de exames; Analisar o prazo de entrega por tipo de
exames, número de exames solicitados e realizados por mês e outros.
Conhecer os dados administrativos e epidemiológicos do Distrito de Saúde e
do bairro; Conhecer as UBS situadas vinculadas a UBS, se houver; Realizar
visita aos equipamentos sociais e/ou UBS vinculadas do território; Conhecer
os dados epidemiológicos do território, quando disponível na Unidade.
Conhecer o POP para visita de acompanhamento pelo ACS; Participar do
planejamento semanal para visitas, conhecendo os critérios utilizados,
organização antes, durante e após a atividade; Conhecer a ficha de visitas
domiciliares; Acompanhar o ACS nas visitas programadas.
Conhecer os eleitos como conselheiro local e municipal; Entender o processo
de eleição e atuação dos CLS e CMS; Conhecer o Regimento do CMS;
Conhecer a pauta programada para a reunião; Participar das reuniões,
quando possível.
Conhecer os fluxos e processos definidos na Unidade; Conhecer o
cronograma de reuniões e o processo de definição ou priorização de pauta;
Participar das reuniões, quando possível.
Conhecer os indicadores prioritários de saúde: método de cálculo, fonte de
dados e histórico de resultados; Conhecer o processo de monitoramento no
âmbito da Unidade.
Conhecer aos tipos de grupos operativos instituídos na Unidade; Conhecer
os critérios para definição dos grupos; Conhecer o planejamento do grupo:
antes, durante e após a atividade; Participar e contribuir com a organização e
desenvolvimento dos grupos operativos, se houver.
Realizar educação em saúde na Unidade de Saúde e/ou equipamentos
sociais, com temas pactuados com a gestão ou equipe de saúde.
Conhecer as campanhas de vacinas programadas anualmente; Conhecer as
diretrizes do PSE no município; Conhecer as Escolas vinculadas ao PSE sob
responsabilidade da Unidade; Conhecer a programação anual de atividades
de saúde por UBS; Visitar as Escolas vinculadas para conhecer o perfil e as
necessidades locais; Participar das atividades programadas para as Escolas.

Participar dos grupos operativos (caso haja) ou realizar
educação em saúde na UBS (Ex: grupo de tabagismo,
gestantes, idosos, entre outros)
Realizar a
Educação
em Saúde

Descrição da atividade no serviço
Observar o processo de trabalho do setor; Executar o atendimento do
usuário; Retirar e arquivar prontuário, quando couber; Manusear o E-SUS.

ESF,
Tradicional

ESF,
Tradicional

Supervisor
da IES

10%

10%

Conhecer o perfil epidemiológico, equipamentos sociais,
lideranças comunitárias, escolas, igrejas, associações
comunitárias e outros.

Supervisor
em serviço

20%

Participar de campanhas de vacinação atividades
extramuro e outros (Ex: Programa Saúde na Escola –
PSE)
2º PERÍODO
Atividades Práticas: Habilidades Médicas, Saúde da Família e Comunidade, Gestão em Saúde,
Saúde Coletiva, Saúde Pública, Saúde da Família e afins
UBS com
Atividades pedagógicas
Tipo de UBS % CH
ESF
Conhecer e atuar na Recepção: Organização e
10%
arquivamento de prontuários /PEC E-SUS

Supervisor
em serviço

Supervisor
da IES

Observar o processo de trabalho do setor; Executar o atendimento do
usuário; Retirar e arquivar prontuário, quando couber; Manusear o E-SUS.

Realizar as atividades executadas no Preparo

Entender o
Funcioname
nto da UBS

Participar das atividades do Programa Leite do Meu Filho
e Bolsa Família

10%

Participar do Acolhimento a Demanda Espontânea (DE).

10%

Conhecer a gestão dos dados produzidos: Realizar a
Inserção (digitação) e Análise da Produção
(Administração)

Participar das atividades de imunização na sala de
vacina: acolhimento, avaliação do cartão de vacinação

ESF,
Tradicional
10%

15%

Descrição da atividade no serviço

Observar o processo de trabalho do setor; Executar o atendimento do
usuário/família; Manusear o E-SUS.

Profissional
de nível
superior
capacitado

Profissional
de nível
superior
capacitado

Conhecer e estudar a Nota Técnica e diretrizes para o Acolhimento a DE;
Observar o processo de trabalho do setor; Participar do atendimento do
usuário.
Conhecer a Pactuação de Metas Padronizadas (PMP) mensal por categoria
profissional para Unidade; Observar o processo de trabalho do setor;
Manusear o E-SUS ou SIS disponível; Analisar o relatório de produção e o
atendimento pactuado.
Conhecer o calendário de Imunização por faixa etária; Assistir vídeo
institucional sobre o funcionamento de armazenamento, distribuição e
controle de imunobiológico no âmbito municipal; Conhecer e acessar o
tutorial de acesso e uso do SI-PNI; Observar o processo de trabalho do setor;
Realizar a análise do cartão de vacina e aprazamento das demais doses;
Manusear o SI-PNI e/ou E-SUS.
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Conhecer o
território

Participar do
planejament
oe
monitorame
nto das
ações pela
equipe

Realizar a
Educação
em Saúde

Conhecer o perfil epidemiológico, equipamentos sociais,
lideranças comunitárias, escolas, igrejas, associações
comunitárias e outros

ESF,
Tradicional

Acompanhar visitas domiciliares com Agente comunitário
de Saúde (ACS)

ESF

Participar de reuniões com CLS ou CMS ou lideranças
comunitárias

ESF,
Tradicional

Participar das reuniões administrativas e de planejamento
das atividades (local): membros da equipe e NASF-AB (se
houver)
Conhecer os indicadores prioritários de saúde e os
resultados alcançados
Participar dos grupos operativos (caso haja) ou realizar
educação em saúde na UBS
Realizar educação em saúde nos equipamentos sociais
(escolas, igrejas, associações comunitárias e outros)

ESF,
Tradicional

20%

5%
Profissional
de nível
superior
capacitado

ESF,
Tradicional

Profissional
de nível
superior
capacitado

20%

Participar de campanhas de vacinação, atividades extramuro e outros (Ex: Programa Saúde na Escola – PSE)

Realizar visita aos equipamentos sociais e/ou UBS vinculadas do território;
Conhecer os dados epidemiológicos do território, quando disponível na
Unidade; Analisar a integração dos equipamentos de saúde e sociais com a
Unidade.
Participar do planejamento semanal para visitas, conhecendo os critérios
utilizados, organização antes, durante e após a atividade; Acompanhar o ACS
as visitas programadas; Analisar a atividade desenvolvida e identificar as
possíveis oportunidades de melhorias.
Conhecer a pauta programada para a reunião; Participar das reuniões,
quando possível; Analisar de forma crítico-reflexiva a experiência vivenciada,
discutindo em grupo.
Conhecer o cronograma de reuniões e o processo de definição ou priorização
de pauta; Participar das reuniões, quando possível; Analisar de forma críticoreflexiva a experiência vivenciada, discutindo em grupo.
Conhecer os indicadores prioritários de saúde: método de cálculo, fonte de
dados e histórico de resultados; Contribuir com o processo de monitoramento
no âmbito da Unidade; Analisar os resultados a e identificar as possíveis
oportunidades de melhorias.
Participar e contribuir com a organização e desenvolvimento dos grupos
operativos, se houver.
Realizar educação em saúde na Unidade de Saúde e/ou equipamentos
sociais, com temas pactuados com a gestão ou equipe de saúde.
Consultar a programação de atividades de saúde por UBS; Participar das
atividades extra-muro programadas; Analisar os resultados e identificar as
possíveis oportunidades de melhorias.

3º PERÍODO
Atividades Práticas: Habilidades Médicas, Saúde da Família e Comunidade, Gestão em Saúde,
Saúde Coletiva, Saúde Pública, Saúde da Família e afins
UBS com
Atividades pedagógicas
Tipo de UBS % CH
ESF
Realizar o Acolhimento a Demanda Espontânea: Escuta
qualificada e avaliação de risco individual (PEC)
Ampliar o
entendiment
o em
relação ao
Funcioname
nto da UBS

Conhecer a gestão dos dados produzidos: Realizar a
Inserção (digitação) e Análise da Produção
(Administração)
Participar das atividades da Regulação em Saúde
(agendamento/SISREG – ofertar vídeo institucional)

Conhecer o
território

Acompanhar visitas/atendimentos domiciliares realizada
pelos profissionais da equipe: ACS, médico, enfermeiro,
dentista, técnico de enfermagem e ASB

Supervisor
da IES

15%
5%
ESF,
Tradicional

Participar das atividades de imunização na sala de
vacina: acolhimento, avaliação do cartão de vacinação

Participar da atualização do perfil epidemiológico mensal

Supervisor
em serviço

10%

10%

ESF,
Tradicional

Profissional
de nível
superior
capacitado

Profissional
de nível
superior
capacitado

Profissional
de nível
superior
capacitado

Profissional
de nível
superior
capacitado

25%
ESF

Realizar cadastro individual e domiciliar
Participar de reuniões com CLS ou CMS ou lideranças
comunitárias

Participar do
planejament
oe
monitorame
nto das
ações pela
equipe

ESF,
Tradicional

Participar das reuniões administrativas e de planejamento
das atividades (local): membros da equipe e NASF-AB (se
houver)
Analisar os indicadores prioritários de saúde e os
resultados alcançados (desenvolvendo senso crítico)

ESF,
Tradicional

15%

Identificar e participar das atividades de vigilância em
saúde no âmbito da Unidade
Participar dos grupos operativos (caso haja) ou realizar
educação em saúde na UBS

Realizar a
Educação
em Saúde

Realizar educação em saúde nos equipamentos sociais
(escolas, igrejas, associações comunitárias e outros)

ESF,
Tradicional

20%

Participar de campanhas de vacinação, atividades extramuro e outros (Ex: Programa Saúde na Escola – PSE)

Descrição da atividade no serviço
Consultar a Nota Técnica e diretrizes para o Acolhimento a DE; Executar o
Acolhimento a Demanda espontânea na Unidade; Registrar no prontuário e
E-SUS (quando houver).
Conhecer a Pactuação de Metas Padronizadas (PMP) mensal por categoria
profissional para Unidade; Manusear (inserir) o E-SUS ou SIS disponível;
Analisar o relatório de produção e o atendimento pactuado.
Conhecer as normas e diretrizes para o funcionamento do SISREG; Assistir o
vídeo institucional ofertado; Observar o processo de trabalho do setor;
Executar o atendimento do usuário; Manusear o SISREG.
Consultar o calendário de Imunização por faixa etária; Realizar a análise do
cartão de vacina e aprazamento das demais doses; Manusear o SI-PNI e/ou
E-SUS; Analisar os relatórios de cobertura vacinal por imunobiológico;
Contribuir com as estratégias de busca ativa de faltosos ou suscetíveis.
Conhecer o padrão institucional para atualização do perfil; Assistir vídeos
institucionais sobre o processo de Territorialização em Saúde e análise do ESUS; Assistir vídeos institucionais sobre análise situação em saúde e o
funcionamento do Centro de Informação Estratégica em Vigilância em Saúde;
Conhecer os dados cadastrais da equipe: população do bairro, número de
famílias e pessoas cadastradas por faixa etária, sexo, condição de saúde e
outros; Discutir e entender a aplicabilidade para a programação do cuidado.
Conhecer a ficha de atendimento domiciliar; Participar na organização da
agenda e programação da visita domiciliar; Conhecer os critérios para
priorização do atendimento domiciliar pelo profissional de nível superior;
Participar do atendimento domiciliar.
Conhecer a ficha de cadastro individual e domiciliar; Realizar visitas
domiciliares para realizar ou atualizar cadastro individual e domiciliar; Inserir
os dados no E-SUS
Conhecer a pauta programada para a reunião; Participar das reuniões,
quando possível; Analisar de forma crítico-reflexiva a experiência vivenciada,
discutindo em grupo.
Conhecer o cronograma de reuniões e o processo de definição ou priorização
de pauta; Participar das reuniões, quando possível; Analisar de forma críticoreflexiva a experiência vivenciada, discutindo em grupo.
Conhecer os indicadores prioritários de saúde: método de cálculo, fonte de
dados e histórico de resultados; Contribuir com o processo de monitoramento
no âmbito da Unidade; Analisar os resultados a e identificar as possíveis
oportunidades de melhorias.
Estudar a lista de agravos de notificação compulsória; Conhecer o processo
de vigilância em saúde realizado pelos profissionais; Desenvolver as
atividades de vigilância em saúde; Analisar os resultados e identificar as
possíveis oportunidades de melhoria.
Participar e contribuir com a organização e desenvolvimento dos grupos
operativos (quando houver); Propor a criação de grupos operativos, de
acordo com as necessidades do território.
Realizar educação em saúde na Unidade de Saúde e/ou equipamentos
sociais, com temas pactuados com a gestão ou equipe de saúde.
Consultar a programação de atividades de saúde por UBS; Participar das
atividades extra-muro programadas; Analisar os resultados e identificar as
possíveis oportunidades de melhorias.

4º PERÍODO
Atividades Práticas: Habilidades Médicas, Saúde da Família e Comunidade, Gestão em Saúde,
Saúde Coletiva, Saúde Pública, Saúde da Família e afins
UBS com
Atividades pedagógicas
Tipo de UBS % CH
ESF
Realizar o Acolhimento a Demanda Espontânea: Escuta
qualificada e avaliação de risco individual (PEC)
Ampliar o
entendiment
o em
relação ao
Funcioname
nto da UBS

Realizar a análise dos dados produzidos: Análise da
Produção (Administração)
Participar das atividades da Regulação em Saúde
(agendamento/SISREG)

Participar da atualização do perfil epidemiológico mensal
Acompanhar visitas/atendimentos domiciliares realizada
pelos profissionais da equipe: ACS, médico, enfermeiro,
dentista, técnico de enfermagem e ASB

Supervisor
da IES

Descrição da atividade no serviço

Profissional
de nível
superior
capacitado

Consultar a Nota Técnica e diretrizes para o Acolhimento a DE; Executar o
Acolhimento a Demanda espontânea na Unidade; Registrar no prontuário e
E-SUS (quando houver).
Conhecer a Pactuação de Metas Padronizadas (PMP) mensal por categoria
profissional para Unidade; Manusear (inserir) o E-SUS ou SIS disponível;
Analisar o relatório de produção e o atendimento pactuado e identificar as
possíveis oportunidades de melhorias.
Conhecer as normas e diretrizes para o funcionamento do SISREG; Assistir o
vídeo institucional ofertado; Observar o processo de trabalho do setor;
Executar o atendimento do usuário; Manusear o SISREG.
Consultar o calendário de Imunização por faixa etária; Realizar a análise do
cartão de vacina e aprazamento das demais doses; Manusear o SI-PNI e/ou
E-SUS; Analisar os relatórios de cobertura vacinal por imunobiológico;
Contribuir com as estratégias de busca ativa de faltosos ou suscetíveis.
Participar da atualização dos dados cadastrais da equipe: população do
bairro, número de famílias e pessoas cadastradas por faixa etária, sexo,
condição de saúde e outros; Discutir e entender a aplicabilidade para a
programação do cuidado.
Participar na organização da agenda e programação da visita domiciliar;
Conhecer os critérios para priorização do atendimento domiciliar pelo
profissional de nível superior; Participar do atendimento domiciliar.

20%

5%
ESF,
Tradicional
5%

Participar das atividades de imunização na sala de
vacina: acolhimento, avaliação do cartão de vacinação

Conhecer o
território

Supervisor
em serviço

15%

ESF,
Tradicional
30%
ESF

Profissional
de nível
superior
capacitado
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Conhecer o
território

Participar do
planejament
oe
monitorame
nto das
ações pela
equipe

Realizar cadastro individual e domiciliar

ESF

Participar de reuniões com CLS ou CMS ou lideranças
comunitárias

ESF,
Tradicional

30%

Profissional
de nível
superior
capacitado

Profissional
de nível
superior
capacitado

Profissional
de nível
superior
capacitado

Profissional
de nível
superior
capacitado

Participar das reuniões administrativas e de planejamento
das atividades (local): membros da equipe e NASF-AB (se
houver)
Analisar os indicadores prioritários de saúde e os
resultados alcançados

ESF,
Tradicional

10%

Identificar e participar das atividades de vigilância em
saúde no âmbito da Unidade
Participar dos grupos operativos (caso haja) ou realizar
educação em saúde na UBS

Realizar a
Educação
em Saúde

Realizar educação em saúde nos equipamentos sociais
(escolas, igrejas, associações comunitárias e outros)

ESF,
Tradicional

15%

Participar de campanhas de vacinação, atividades extramuro e outros (Ex: Programa Saúde na Escola – PSE)
5º E 6º PERÍODO
Atividades Práticas: Habilidades Médicas, Saúde da Família e Comunidade, Gestão em Saúde,
Saúde Coletiva, Saúde Pública, Saúde da Família e afins
Supervisor
em serviço
UBS com
Atividades pedagógicas
Tipo de UBS % CH
ESF

Ampliar o
entendiment
o em
relação ao
Funcioname
nto da UBS

Realizar o Acolhimento a Demanda Espontânea: Escuta
qualificada e avaliação de risco individual (PEC)

15%

Realizar a análise dos dados produzidos: Análise da
Produção (Administração)

5%

Participar das atividades da Regulação em Saúde
(agendamento/SISREG)

5%
ESF,
Tradicional

Profissional
de nível
superior
capacitado

Participar do Preventivo

Acompanhar as atividades do
multiprofissional e interdisciplinar)

Ampliar o
entendiment
o em
relação ao
Funcioname
nto da UBS

Profissional
de nível
superior
capacitado

Supervisor
da IES

NASF-AB

(olhar

20%

Participar da consulta farmacêutica

Farmacêutico

Participar da consulta de enfermagem

Enfermeiro

Participar da consulta médica com clínico ou médico de
família e comunidade

ESF,
Tradicional

10%

Médico
de
família
e
Comunidade
ou
Clínico
Geral

Profissional
de
nível
superior
capacitado

Profissional
de nível
superior
capacitado

Profissional
de nível
superior
capacitado

Participar da atualização do perfil epidemiológico mensal

Acompanhar visitas/atendimentos domiciliares realizada
pelos profissionais da equipe: ACS, médico, enfermeiro,
dentista, técnico de enfermagem e ASB
ESF
Conhecer o
território

20%

Realizar cadastro individual e domiciliar

Realizar classificação de risco familiar

Participar de reuniões com CLS ou CMS ou lideranças
comunitárias

Participar do
planejament
oe
monitorame
nto das
ações pela
equipe

Realizar a
Educação
em Saúde

ESF,
Tradicional

Participar das reuniões administrativas e de planejamento
das atividades (local): membros da equipe e NASF-AB (se
houver)
Analisar os indicadores prioritários de saúde e os
resultados alcançados

Descrição da atividade no serviço
Consultar a Nota Técnica e diretrizes para o Acolhimento a DE; Executar o
Acolhimento a Demanda espontânea na Unidade; Registrar no prontuário e
E-SUS (quando houver); Analisar a atividade e identificar as possíveis
oportunidades de melhorias.
Conhecer a Pactuação de Metas Padronizadas (PMP) mensal por categoria
profissional para Unidade; Manusear (inserir) o E-SUS ou SIS disponível;
Analisar o relatório de produção e o atendimento pactuado e identificar as
possíveis oportunidades de melhorias.
Consultar as normas e diretrizes para o funcionamento do SISREG;
Conhecer e estudar os protocolos instituídos; Executar o atendimento do
usuário;
Manusear
o
SISREG;
Analisar as filas de espera, discutir em grupo e identificar as possíveis
oportunidades de melhorias.
Conhecer e estudar as normas e diretrizes para a coleta de preventivo na
Secretaria; Assistir vídeo institucional sobre o transporte, leitura e entrega de
resultados no âmbito da SEMSA; Conhecer o processo de rastreio e
agendamento na Unidade; Participar da entrevista das usuárias; Participar da
coleta de preventivo.
Conhecer as diretrizes de funcionamento do NASF-AB; Conhecer o perfil
epidemiológico das equipes de Saúde da Família-ESF matriciadas; Conhecer
a agenda mensal da equipe; Participar das atividades desenvolvidas
coletivas ou individualmente pelos profissionais da equipe NASF-AB.
Conhecer as atividades e responsabilidade do profissional; Acompanhar a
consulta do profissional; Analisar de forma crítico-reflexiva a atividade
vivenciada, associando as possíveis; potencialidades ao trabalho em equipe,
em especial sob a ótica da conduta médica.
Conhecer a Ficha de Registro de consulta do E-SUS; Realizar o exame físico
apropriado em um tempo adequado; Conhecer as doenças mais frequentes;
Identificar os princípios da Atenção Primária à Saúde na prática do serviço;
Conhecer e aplicar o rSOAP. Observar os atendimentos clínicos. Conhecer e
aplicar MCCP e boas habilidades de comunicação. Auxiliar com prescrições,
solicitações e promoção de saúde. Preenchimento de caderneta do idoso,
criança, adolescente e gestante. Conhecer a agenda e gestão da clínica.
Participar de educação permanente e abordagem familiar e comunitária.
Praticar o atendimento observado pelo professor preceptor; Conhecer e
auxiliar nos relatórios do diagnóstico situacional e planejamento das ações
de saúde.
Participar da atualização dos dados cadastrais da equipe: população do bairro,
número de famílias e pessoas cadastradas por faixa etária, sexo, condição de
saúde e outros; Discutir e entender a aplicabilidade para a programação do
cuidado.
Participar na organização da agenda e programação da visita domiciliar;
Conhecer os critérios para priorização do atendimento domiciliar pelo profissional
de nível superior; Participar do atendimento domiciliar; Analisar de forma críticoreflexiva a atividade vivenciada e identificar as possíveis; oportunidades de
melhorias.
Realizar visitas domiciliares para realizar ou atualizar cadastro individual e
domiciliar; Inserir os dados no E-SUS; Analisar os relatórios do E-SUS por
microárea e identificar as oportunidades de melhorias.
Conhecer as normas e diretrizes institucionais para classificação de risco
familiar; Conhecer a ficha de classificação de risco familiar; Participar da
atividade; Discutir em grupo a aplicabilidade da tecnologia para a programação
do cuidado.
Conhecer a pauta programada para a reunião; Participar das reuniões, quando
possível; Analisar de forma crítico-reflexiva a experiência vivenciada, discutindo
em grupo.
Conhecer o cronograma de reuniões e o processo de definição ou priorização de
pauta; Participar das reuniões, quando possível; Analisar de forma críticoreflexiva a experiência vivenciada, discutindo em grupo.

ESF,
Tradicional

Conhecer os indicadores prioritários de saúde: método de cálculo, fonte de
dados e histórico de resultados; Contribuir com o processo de monitoramento no
âmbito da Unidade; Analisar os resultados a e identificar as possíveis
oportunidades de melhorias.

10%

Identificar e participar das atividades de vigilância em
saúde no âmbito da Unidade

Desenvolver as atividades de vigilância em saúde; Analisar os resultados a e
identificar as possíveis oportunidades de melhoria.

Participar dos grupos operativos (caso haja) ou realizar
educação em saúde na UBS
Realizar educação em saúde nos equipamentos sociais
(escolas, igrejas, associações comunitárias e outros)

Realizar visitas domiciliares para realizar ou atualizar cadastro individual e
domiciliar; Inserir os dados no E-SUS.
Conhecer a pauta programada para a reunião; Participar das reuniões,
quando possível; Analisar de forma crítico-reflexiva a experiência vivenciada,
discutindo em grupo.
Conhecer o cronograma de reuniões e o processo de definição ou priorização
de pauta; Participar das reuniões, quando possível; Analisar de forma críticoreflexiva a experiência vivenciada, discutindo em grupo.
Conhecer os indicadores prioritários de saúde: método de cálculo, fonte de
dados e histórico de resultados; Contribuir com o processo de monitoramento
no âmbito da Unidade; Analisar os resultados e identificar as possíveis
oportunidades de melhorias.
Estudar a lista de agravos de notificação compulsória; Conhecer o processo
de vigilância em saúde realizado pelos profissionais; Desenvolver as
atividades de vigilância em saúde; Analisar os resultados a e identificar as
possíveis oportunidades de melhoria.
Participar e contribuir com a organização e desenvolvimento dos grupos
operativos (se houver). Propor a criação de grupos operativos, de acordo
com as necessidades do território.
Realizar educação em saúde na Unidade de Saúde e/ou equipamentos
sociais, com temas pactuados com a gestão ou equipe de saúde.
Consultar a programação de atividades de saúde por UBS; Participar das
atividades extra-muro programadas; Analisar os resultados a e identificar as
possíveis oportunidades de melhorias.

ESF,
Tradicional

15%

Profissional
de nível
superior
capacitado

Profissional
de nível
superior
capacitado

Participar e contribuir com a organização e desenvolvimento dos grupos
operativos (caso haja); Propor a criação de grupos operativos, de acordo com as
necessidades do território.
Realizar educação em saúde na Unidade de Saúde e/ou equipamentos sociais,
com temas pactuados com a gestão ou equipe de saúde; Aplicar metodologias
participativas e de problematização de incitem participação multilateral – evitar
exposição dialogada.
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Realizar a
Educação
em Saúde

Participar de campanhas de vacinação, atividades extramuro e outros (Ex: Programa Saúde na Escola – PSE)

ESF,
Tradicional

15%

Profissional
de nível
superior
capacitado

7º E 8º PERÍODO
Atividades Práticas: Habilidades Médicas, Saúde da Família e Comunidade, Gestão em Saúde,
Saúde Coletiva, Saúde Pública, Saúde da Família e afins
Supervisor
em serviço
UBS com
Atividades pedagógicas
Tipo de UBS % CH
ESF
Realizar o Acolhimento a Demanda Espontânea: Escuta
qualificada e avaliação de risco individual (PEC)

Profissional
de nível
superior
capacitado

Consultar a programação de atividades de saúde por UBS; Participar das
atividades extra-muro programadas; Analisar os resultados a e identificar as
possíveis oportunidades de melhorias; Participar além do processo principal:
analisar, problematizar e dialogar sobre as construções organizativas e
processos.

Supervisor
da IES

Descrição da atividade no serviço

10%

Realizar a análise dos dados produzidos: Análise da
Produção (Administração)
10%
Ampliar o
entendiment
o em
relação ao
Funcioname
nto da UBS

Participar das atividades da Regulação em Saúde
(agendamento/SISREG)
ESF,
Tradicional
Realizar Coleta do Preventivo

Participar da consulta farmacêutica

Farmacêutico

Participar da consulta de enfermagem

Enfermeiro

Participar da consulta médica com clínico ou médico de
família e comunidade

Profissional
de nível
superior
capacitado

20%

Acompanhar as atividades do NASF-AB

Ampliar o
entendiment
o em
relação ao
Funcioname
nto da UBS

Profissional
de nível
superior
capacitado

ESF,
Tradicional

20%

Médico de
família e
Comunidade
ou Clínico
Geral

Participar da atualização dos dados cadastrais da equipe: população do bairro,
número de famílias e pessoas cadastradas por faixa etária, sexo, condição de
saúde e outros. Discutir e entender a aplicabilidade para a programação do
cuidado

Participar da atualização do perfil epidemiológico mensal

Conhecer o
território

Acompanhar visitas/atendimentos domiciliares realizada
pelos profissionais da equipe: ACS, médico, enfermeiro,
dentista, técnico de enfermagem e ASB

ESF
15%

Profissional
de nível
superior
capacitado

Profissional
de nível
superior
capacitado

Realizar cadastro individual e domiciliar

Participar do
planejament
oe
monitorame
nto das
ações pela
equipe

ESF,
Tradicional

10%

Identificar e participar das atividades de vigilância em
saúde no âmbito da Unidade

Profissional
de nível
superior
capacitado

Participar dos grupos operativos (caso haja) ou realizar
educação em saúde na UBS
Realizar a
Educação
em Saúde

Conhecer a pauta programada para a reunião; Participar das reuniões, quando
possível; Analisar de forma crítico-reflexiva a experiência vivenciada, discutindo
em grupo.
Conhecer o cronograma de reuniões e o processo de definição ou priorização de
pauta; Participar das reuniões, quando possível; Analisar de forma críticoreflexiva a experiência vivenciada, discutindo em grupo.
Conhecer os indicadores prioritários de saúde: método de cálculo, fonte de
dados e histórico de resultados; Contribuir com o processo de monitoramento no
âmbito da Unidade; Analisar os resultados a e identificar as possíveis
oportunidades de melhorias.

ESF,
Tradicional

Participar das reuniões administrativas e de planejamento
das atividades (local): membros da equipe e NASF-AB (se
houver)
Analisar os indicadores prioritários de saúde e os
resultados alcançados

Realizar educação em saúde nos equipamentos sociais
(escolas, igrejas, associações comunitárias e outros)

ESF,
Tradicional

Profissional
de nível
superior
capacitado

15%

Participar de campanhas de vacinação, atividades extramuro e outros (Ex: Programa Saúde na Escola – PSE)
9º A 12º PERÍODO
Atividades Práticas: Habilidades Médicas, Saúde da Família e Comunidade, Gestão em Saúde,
Saúde Coletiva, Saúde Pública, Saúde da Família e afins
Supervisor
em serviço
UBS com
Atividades pedagógicas
Tipo de UBS % CH
ESF
Ampliar o
entendiment
o em
relação ao
Funcioname
nto da UBS

Realizar o Acolhimento a Demanda Espontânea: Escuta
qualificada e avaliação de risco individual (PEC)

15%
ESF,
Tradicional

Realizar a análise dos dados produzidos: Análise da
Produção (Administração)

Participar na organização da agenda e programação da visita domiciliar;
Conhecer os critérios para priorização do atendimento domiciliar pelo
profissional de nível superior; Participar do atendimento domiciliar; Analisar
de forma crítico-reflexiva a atividade vivenciada e identificar as possíveis
oportunidades de melhorias; Aplicar planejamento prévio com check-list
próprio da VD. Aplicar escala de risco familiar, APGAR familiar e avaliação de
risco/vulnerabilidades. Práticas de prevenção de agravos e promoção da
saúde. Escuta ativa. Educação permanente.
Realizar visitas domiciliares para realizar ou atualizar cadastro individual e
domiciliar; Inserir os dados no E-SUS; Analisar os relatórios do E-SUS por
microárea e identificar as oportunidades de melhorias.
Realizar visitas domiciliares para classificar ou atualizar a situação familiar;
Discutir em grupo a aplicabilidade da tecnologia para a programação do cuidado.

Realizar classificação de risco familiar
Participar de reuniões com CLS ou CMS ou lideranças
comunitárias

Consultar a Nota Técnica e diretrizes para o Acolhimento a DE; Executar o
Acolhimento a Demanda espontânea na Unidade; Registrar no prontuário e ESUS (quando houver); Analisar a atividade e identificar as possíveis
oportunidades de melhorias.
Conhecer a Pactuação de Metas Padronizadas (PMP) mensal por categoria
profissional para Unidade; Manusear (inserir) o E-SUS ou SIS disponível;
Analisar o relatório de produção e o atendimento pactuado e identificar as
possíveis oportunidades de melhorias.
Consultar as normas e diretrizes para o funcionamento do SISREG; Conhecer e
estudar os protocolos instituídos; Executar o atendimento do usuário; Manusear
o SISREG; Analisar as filas de espera, discutir em grupo e identificar as
possíveis oportunidades de melhorias.
Consultar as normas e diretrizes para a coleta de preventivo na Secretaria;
Participar da entrevista das usuárias; Participar da coleta de preventivo;
Contribuir com as estratégias de captação de mulheres com idade de rastreio;
Analisar a atividade de forma crítico-reflexiva, discutir em grupo e identificar as
possíveis oportunidades de melhorias.
Conhecer a agenda mensal da equipe; Participar das atividades desenvolvidas
coletivas ou individualmente pelos profissionais da equipe NASF-AB; Analisar o
funcionamento de forma crítico-reflexiva, discutir em grupo e identificar as
possíveis oportunidades de melhorias, considerando a resolutividade do cuidado
na APS.
Conhecer as atividades e responsabilidade do profissional; Acompanhar a
consulta do profissional; Analisar de forma crítico-reflexiva a atividade
vivenciada, associando as possíveis potencialidades ao trabalho em equipe, em
especial sob a ótica da conduta médica.
Construir um pensamento apropriado para um diagnóstico diferencial congruente
com o exame físico e a história; Conhecer ferramentas de abordagem individual,
familiar e comunitária; Reconhecer os determinantes sociais, aspectos
psicossociais e de competência cultural que influenciam na saúde das pessoas
sob seu cuidado; Conhecer e aplicar o rSOAP. Observar os atendimentos
clínicos. Conhecer e aplicar MCCP e boas habilidades de comunicação. Auxiliar
com prescrições, solicitações e promoção de saúde. Preenchimento de
caderneta do idoso, criança, adolescente e gestante. Conhecer a agenda e
gestão da clínica. Participar de educação permanente e abordagem familiar e
comunitária. Praticar o atendimento observado pelo professor preceptor.
Conhecer e auxiliar nos relatórios do diagnóstico situacional e planejamento das
ações de saúde. Conhecer e auxiliar com notificações. Participar dos processos
de vigilância em saúde consolidados e praticados em ambulatório.

5%

Profissional
de nível
superior
capacitado

Desenvolver as atividades de vigilância em saúde; Analisar os resultados a e
identificar as possíveis oportunidades de melhoria.
Participar e contribuir com a organização e desenvolvimento dos grupos
operativos (caso haja); Propor a criação de grupos operativos, de acordo com as
necessidades do território.
Realizar educação em saúde na Unidade de Saúde e/ou equipamentos sociais,
com temas pactuados com a gestão ou equipe de saúde; Aplicar metodologias
participativas e de problematização de incitem participação multilateral – evitar
exposição dialogada.
Consultar a programação de atividades de saúde por UBS; Participar das
atividades extra-muro programadas; Analisar os resultados e identificar as
possíveis oportunidades de melhorias; Participar além do processo principal:
analisar, problematizar e dialogar sobre as construções organizativas e
processos.

Supervisor
da IES

Descrição da atividade no serviço

Profissional
de nível
superior,
compartilha
da com o
médico de
referência

Consultar a Nota Técnica e diretrizes para o Acolhimento a DE; Executar o
Acolhimento a Demanda espontânea na Unidade; Registrar no prontuário e ESUS (quando houver); Analisar a atividade e identificar as possíveis
oportunidades de melhorias.
Conhecer a Pactuação de Metas Padronizadas (PMP) mensal por categoria
profissional para Unidade; Manusear (inserir) o E-SUS ou SIS disponível;
Analisar o relatório de produção e o atendimento pactuado e identificar as
possíveis oportunidades de melhorias.
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Participar das atividades da Regulação em Saúde
(agendamento/SISREG)

Ampliar o
entendiment
o em
relação ao
Funcioname
nto da UBS

Ampliar o
entendiment
o em
relação ao
Funcioname
nto da UBS

5%

Profissional
de nível
superior
capacitado

Participar da coleta de preventivo
ESF,
Tradicional
15%

Acompanhar as atividades do NASF-AB

Profissional
de nível
superior,
compartilha
da com o
médico de
referência

Participar da consulta de enfermagem

Enfermeiro

Participar da consulta farmacêutica

Farmacêutico

Participar da consulta médica com clínico ou médico de
família e comunidade

40%

Médico de
família e
Comunidade
ou Clínico
Geral

Profissional
de nível
superior,
compartilha
da com o
médico de
referência

10%

Profissional
de nível
superior
capacitado

Profissional
de nível
superior,
compartilha
da com o
médico de
referência

Profissional
de nível
superior
capacitado

Profissional
de nível
superior,
compartilha
da com o
médico de
referência

Participar da atualização do perfil epidemiológico mensal

Acompanhar visitas/atendimentos domiciliares realizada
pelos profissionais da equipe: ACS, médico, enfermeiro,
dentista, técnico de enfermagem e ASB

ESF

Conhecer o
território
Realizar cadastro individual e domiciliar
Realizar classificação de risco familiar
Participar de reuniões com CLS ou CMS ou lideranças
comunitárias
Participar do
planejament
oe
monitorame
nto das
ações pela
equipe

ESF,
Tradicional

Participar das reuniões administrativas e de planejamento
das atividades (local): membros da equipe e NASF-AB (se
houver)
Analisar os indicadores prioritários de saúde e os
resultados alcançados

ESF,
Tradicional

5%

Acompanhar as atividades da vigilância epidemiológica
em nível distrital
Participar dos grupos operativos (caso haja) ou realizar
educação em saúde na UBS

Realizar a
Educação
em Saúde

Realizar educação em saúde nos equipamentos sociais
(escolas, igrejas, associações comunitárias e outros)

ESF,
Tradicional

5%

Participar de campanhas de vacinação, atividades extramuro e outros (Ex: Programa Saúde na Escola – PSE)

Consultar as normas e diretrizes para o funcionamento do SISREG; Conhecer e
estudar os protocolos instituídos; Executar o atendimento do usuário; Manusear
o SISREG; Analisar as filas de espera, discutir em grupo e identificar as
possíveis oportunidades de melhorias.
Consultar as normas e diretrizes para a coleta de preventivo na Secretaria;
Participar da entrevista das usuárias; Participar da coleta de preventivo;
Contribuir com as estratégias de captação de mulheres com idade de rastreio;
Analisar a atividade de forma crítico-reflexiva, discutir em grupo e identificar as
possíveis oportunidades de melhorias.
Conhecer a agenda mensal da equipe; Participar das atividades desenvolvidas
coletivas ou individualmente pelos profissionais da equipe NASF-AB; Analisar o
funcionamento de forma crítico-reflexiva, discutir em grupo e identificar as
possíveis oportunidades de melhorias, considerando a resolutividade do cuidado
na APS.
Conhecer as atividades e responsabilidade do profissional; Acompanhar a
consulta do profissional; Analisar de forma crítico-reflexiva a atividade
vivenciada, associando as possíveis potencialidades ao trabalho em equipe, em
especial sob a ótica da conduta médica.
1. Usar apropriadamente os recursos do sistema de saúde; 2. Utilizar habilidades de
comunicação básicas; 3. Registrar adequadamente utilizando o registro orientado
por problemas; 4. Considerar a incerteza como parte do processo de raciocínio
clínico; 5. Solicitar de maneira criteriosa exames complementares; 6. Interpretar os
resultados de exames pronta e corretamente; 7. Desenvolver um plano de
tratamento; 8. Conhecer os conceitos de Medicina Baseada em Evidências e
Prevenção Quaternária. Aplicar rSOAP. Aplicar MCCP e habilidades de
comunicação. Participar ativamente em todo o processo de consulta ambulatorial,
domiciliar e comunitário. Praticar atendimentos individuais – inicialmente sobre
preceptoria integral, progredindo para decisões clínicas pessoais (ainda que com
preceptoria). Aplicar abordagem biopsicossocial e espiritual. Aprender e praticar o
correto preenchimento (físico ou eletrônico) pertinentes ao processo de trabalho
médico. Promover discussões clínicas pertinentes e éticas sobre as tomadas de
decisões pautadas nas melhores evidências. Conhecer e aplicar os princípios da
"medicina sem pressa" e da prevenção quaternária.
Participar da atualização dos dados cadastrais da equipe: população do bairro,
número de famílias e pessoas cadastradas por faixa etária, sexo, condição de saúde
e outros; Discutir e entender a aplicabilidade para a programação do cuidado.
Participar na organização da agenda e programação da visita domiciliar; Conhecer
os critérios para priorização do atendimento domiciliar pelo profissional de nível
superior; Participar do atendimento domiciliar; Analisar de forma crítico-reflexiva a
atividade vivenciada e identificar as possíveis oportunidades de melhorias; Aplicar
planejamento prévio com check-list próprio da VD. Aplicar escala de risco familiar,
APGAR familiar e avaliação de risco/vulnerabilidades. Práticas de prevenção de
agravos e promoção da saúde. Escuta ativa. Educação permanente.
Realizar visitas domiciliares para realizar ou atualizar cadastro individual e domiciliar;
Inserir os dados no E-SUS; Analisar os relatórios do E-SUS por microárea e
identificar as oportunidades de melhorias.
Realizar visitas domiciliares para classificar ou atualizar a situação familiar; Discutir
em grupo a aplicabilidade da tecnologia para a programação do cuidado.
Conhecer a pauta programada para a reunião; Participar das reuniões, quando
possível; Analisar de forma crítico-reflexiva a experiência vivenciada, discutindo em
grupo.
Conhecer o cronograma de reuniões e o processo de definição ou priorização de
pauta; Participar das reuniões, quando possível; Analisar de forma crítico-reflexiva a
experiência vivenciada, discutindo em grupo.
Conhecer os indicadores prioritários de saúde: método de cálculo, fonte de dados e
histórico de resultados; Contribuir com o processo de monitoramento no âmbito da
Unidade; Analisar os resultados a e identificar as possíveis oportunidades de
melhorias.
Desenvolver as atividades de vigilância em saúde; Analisar os resultados a e
identificar as possíveis oportunidades de melhoria.
Participar e contribuir com a organização e desenvolvimento dos grupos operativos
(caso haja); Propor a criação de grupos operativos, de acordo com as necessidades
do território.
Realizar educação em saúde na Unidade de Saúde e/ou equipamentos sociais, com
temas pactuados com a gestão ou equipe de saúde; Aplicar metodologias
participativas e de problematização de incitem participação multilateral – evitar
exposição dialogada.
Consultar a programação de atividades de saúde por UBS; Participar das atividades
extra-muro programadas; Analisar os resultados e identificar as possíveis
oportunidades de melhorias; Participar além do processo principal: analisar,
problematizar e dialogar sobre as construções organizativas e processos.

INDEPENDENTE DO PERÍODO
Atividades Práticas: Pediatria
UBS com
ESF

Ampliar o
entendiment
o em
relação ao
Funcioname
nto da UBS

Atividades pedagógicas

Tipo de UBS

% CH

Realizar Acolhimento a Demanda Espontânea, com foco
nos sinais de alerta infantil

15%

Realizar a análise dos dados produzidos: Análise da
Produção (Administração)

5%

Participar das atividades da regulação em saúde

5%

Participar das atividades de imunização: acolhimento,
avaliação do cartão de vacinação
Participar das atividades do Programa Leite do Meu Filho
e Bolsa Família

Supervisor
em serviço

Profissional
de nível
superior

10%
ESF
5%

Participar da consulta de enfermagem
5%
Acompanhar as atividades do NASF-AB

Enfermeiro

Participar da consulta médica com clínico (ESF) ou
médico de família e comunidade

20%

Médico
clínico geral
ou Médico de
Família

Participar da consulta médica com especialista

10%

Pediatra

Supervisor
da IES

Descrição da atividade no serviço
Consultar a Nota Técnica e diretrizes para o Acolhimento a DE; Executar o
Acolhimento a Demanda espontânea na Unidade; Registrar no prontuário e E-SUS
(quando houver); Analisar a atividade e identificar as possíveis oportunidades de
melhorias.
Conhecer a Pactuação de Metas Padronizadas (PMP) mensal por categoria
profissional para Unidade; Manusear (inserir) o E-SUS ou SIS disponível; Analisar o
relatório de produção e o atendimento pactuado e identificar as possíveis
oportunidades de melhorias.
Consultar as normas e diretrizes para o funcionamento do SISREG; Conhecer e
estudar os protocolos instituídos; Executar o atendimento do usuário; Manusear o
SISREG; Analisar as filas de espera, discutir em grupo e identificar as possíveis
oportunidades de melhorias.
Consultar o calendário de Imunização por faixa etária; Realizar a análise do cartão
de vacina e aprazamento das demais doses; Manusear o SI-PNI e/ou E-SUS;
Analisar os relatórios de cobertura vacinal por imunobiológico; Contribuir com as
estratégias de busca ativa de faltosos ou suscetíveis.
Observar o processo de trabalho do setor; Executar o atendimento do
usuário/família; Manusear o E-SUS.
Conhecer as atividades e responsabilidade do profissional; Acompanhar a consulta
do profissional; Analisar de forma crítico-reflexiva a atividade vivenciada, associando
as possíveis; potencialidades ao trabalho em equipe, em especial sob a ótica da
conduta médica.
Conhecer a agenda mensal da equipe; Participar das atividades desenvolvidas
coletivas ou individualmente pelos profissionais da equipe NASF-AB; Analisar o
funcionamento de forma crítico-reflexiva, discutir em grupo e identificar as possíveis
oportunidades de melhorias, considerando a resolutividade do cuidado na APS.
1. Construir um pensamento apropriado para um diagnóstico diferencial congruente
com o exame físico e a história; 2. Conhecer ferramentas de abordagem individual,
familiar e comunitária; 3. Reconhecer os determinantes sociais, aspectos
psicossociais e de competência cultural que influenciam na saúde das pessoas sob
seu cuidado.
Possibilitar a vivência do manejo clínico na área.
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Participar da atualização dos dados cadastrais da equipe: população do bairro,
número de famílias e pessoas cadastradas por faixa etária, sexo, condição de saúde
e outros; Discutir e entender a aplicabilidade para a programação do cuidado.

Participar da atualização do perfil epidemiológico mensal

Conhecer o
território

Acompanhar visitas/atendimentos domiciliares realizada
pelos profissionais da equipe: ACS, médico, enfermeiro,
dentista, técnico de enfermagem e ASB, com foco na
primeira infância e puericultura

ESF
10%

Profissional
de nível
superior

Realizar cadastro individual e domiciliar
Participar de reuniões com CLS ou CMS ou lideranças
comunitárias
Participar do
planejament
oe
monitorame
nto das
ações pela
equipe

ESF,
Tradicional

Participar das reuniões administrativas e de planejamento
das atividades (local): membros da equipe e NASF-AB (se
houver)
Analisar os indicadores prioritários de saúde e os
resultados alcançados

ESF,
Tradicional

5%

Profissional
de nível
superior

ESF,
Tradicional

10%

Profissional
de nível
superior

Acompanhar as atividades da vigilância epidemiológica
em nível distrital
Participar dos grupos operativos (caso haja) ou realizar
educação em saúde na UBS

Realizar a
Educação
em saúde

Realizar educação em saúde nos equipamentos sociais
(escolas, igrejas, associações comunitárias e outros)
Participar de campanhas de vacinação, atividades extramuro e outros (Ex: Programa Saúde na Escola – PSE)

Ampliar o
entendiment
o em
relação ao
Funcioname
nto da UBS

Realizar Acolhimento a Demanda Espontânea

10%

Realizar a análise dos dados produzidos: Análise da
Produção (Administração)

5%

Participar das atividades da regulação em saúde

5%

Participar da coleta de preventivo

Profissional
de nível
superior

15%
ESF,
Tradicional

Participar das atividades do Bolsa Família (grávidas)

5%

Participar da consulta de enfermagem
5%
Acompanhar as atividades do NASF-AB

Enfermeiro

Participar da consulta médica com clínico ou médico de
família e comunidade

20%

Médico.

Participar da consulta médica com especialista

10%

Ginecologista

Conhecer o
território

ESF
10%

Profissional
de nível
superior

Realizar cadastro individual e domiciliar
Participar de reuniões com CLS ou CMS ou lideranças
comunitárias

Participar do
planejament
oe
monitorame
nto das
ações pela
equipe

Realizar a
Educação
em Saúde

Possibilitar a vivência do manejo clínico na área.

Participar na organização da agenda e programação da visita domiciliar;
Conhecer os critérios para priorização do atendimento domiciliar pelo profissional
de nível superior; Participar do atendimento domiciliar.
Conhecer a ficha de cadastro individual e domiciliar; Realizar visitas domiciliares
para realizar ou atualizar cadastro individual e domiciliar Inserir os dados no ESUS.
Conhecer a pauta programada para a reunião; Participar das reuniões, quando
possível; Analisar de forma crítico-reflexiva a experiência vivenciada, discutindo
em grupo.

ESF,
Tradicional

Participar das reuniões administrativas e de planejamento
das atividades (local): membros da equipe e NASF-AB (se
houver)
Analisar os indicadores prioritários de saúde e os
resultados alcançados

Conhecer a ficha de cadastro individual e domiciliar; Realizar visitas domiciliares
para realizar ou atualizar cadastro individual e domiciliar; Inserir os dados no E-SUS.
Conhecer a pauta programada para a reunião; Participar das reuniões, quando
possível; Analisar de forma crítico-reflexiva a experiência vivenciada, discutindo em
grupo.
Conhecer o cronograma de reuniões e o processo de definição ou priorização de pauta;
Participar das reuniões, quando possível; Analisar de forma crítico-reflexiva a experiência
vivenciada, discutindo em grupo.
Conhecer os indicadores prioritários de saúde: método de cálculo, fonte de dados e
histórico de resultados; Contribuir com o processo de monitoramento no âmbito da
Unidade; Analisar os resultados a e identificar as possíveis oportunidades de
melhorias.
Desenvolver as atividades de vigilância em saúde; Analisar os resultados a e
identificar as possíveis oportunidades de melhoria.
Participar e contribuir com a organização e desenvolvimento dos grupos operativos
(caso haja); Propor a criação de grupos operativos, de acordo com as necessidades
do território.
Realizar educação em saúde na Unidade de Saúde e/ou equipamentos sociais, com
temas pactuados com a gestão ou equipe de saúde; Aplicar metodologias
participativas e de problematização de incitem participação multilateral – evitar
exposição dialogada.
Consultar a programação de atividades de saúde por UBS; Participar das atividades
extra-muro programadas; Analisar os resultados a e identificar as possíveis
oportunidades de melhorias; Participar além do processo principal: analisar,
problematizar e dialogar sobre as construções organizativas e processos.
Consultar a Nota Técnica e diretrizes para o Acolhimento a DE; Executar o
Acolhimento a Demanda espontânea na Unidade; Registrar no prontuário e E-SUS
(quando houver); Analisar a atividade e identificar as possíveis oportunidades de
melhorias.
Conhecer a Pactuação de Metas Padronizadas (PMP) mensal por categoria
profissional para Unidade; Manusear (inserir) o E-SUS ou SIS disponível; Analisar o
relatório de produção e o atendimento pactuado e identificar as possíveis
oportunidades de melhorias.
Consultar as normas e diretrizes para o funcionamento do SISREG; Conhecer e
estudar os protocolos instituídos; Executar o atendimento do usuário; Manusear o
SISREG; Analisar as filas de espera, discutir em grupo e identificar as possíveis
oportunidades de melhorias
Consultar as normas e diretrizes para a coleta de preventivo na Secretaria; Participar
da entrevista das usuárias; Participar da coleta de preventivo; Contribuir com as
estratégias de captação de mulheres com idade de rastreio; Analisar a atividade de
forma crítico-reflexiva, discutir em grupo e identificar as possíveis oportunidades de
melhorias.
Observar o processo de trabalho do setor; Executar o atendimento do usuário/família;
Manusear o E-SUS.
Conhecer as atividades e responsabilidade do profissional; Acompanhar a consulta
do profissional; Analisar de forma crítico-reflexiva a atividade vivenciada, associando
as possíveis potencialidades ao trabalho em equipe, em especial sob a ótica da
conduta médica.
Conhecer a agenda mensal da equipe; Participar das atividades desenvolvidas
coletivas ou individualmente pelos profissionais da equipe NASF-AB; Analisar o
funcionamento de forma crítico-reflexiva, discutir em grupo e identificar as possíveis
oportunidades de melhorias, considerando a resolutividade do cuidado na APS.
1. Construir um pensamento apropriado para um diagnóstico diferencial congruente
com o exame físico e a história; 2. Conhecer ferramentas de abordagem individual,
familiar e comunitária; 3. Reconhecer os determinantes sociais, aspectos
psicossociais e de competência cultural que influenciam na saúde das pessoas sob
seu cuidado.
Participar da atualização dos dados cadastrais da equipe: população do bairro,
número de famílias e pessoas cadastradas por faixa etária, sexo, condição de
saúde e outros; Discutir e entender a aplicabilidade para a programação do
cuidado.

Participar da atualização do perfil epidemiológico mensal
Acompanhar visitas/atendimentos domiciliares realizadas
pelos profissionais da equipe: ACS, médico, enfermeiro,
dentista, técnico de enfermagem e ASB, com foco na
captação precoce de grávidas, rastreamento de câncer de
colo e mama, planejamento reprodutivo

Participar na organização da agenda e programação da visita domiciliar; Conhecer
os critérios para priorização do atendimento domiciliar pelo profissional de nível
superior; Participar do atendimento domiciliar.

Conhecer o cronograma de reuniões e o processo de definição ou priorização de
pauta; Participar das reuniões, quando possível; Analisar de forma críticoreflexiva a experiência vivenciada, discutindo em grupo.
ESF,
Tradicional

5%

Profissional
de nível
superior

Conhecer os indicadores prioritários de saúde: método de cálculo, fonte de
dados e histórico de resultados; Contribuir com o processo de monitoramento no
âmbito da Unidade; Analisar os resultados e identificar as possíveis
oportunidades de melhorias.

Acompanhar as atividades da vigilância epidemiológica
em nível distrital: IST, Violências, Doenças Transmissíveis
e outros

Desenvolver as atividades de vigilância em saúde; Analisar os resultados a e
identificar as possíveis oportunidades de melhoria.

Participar dos grupos operativos (caso haja) ou realizar
educação em saúde na UBS

Participar e contribuir com a organização e desenvolvimento dos grupos
operativos (se houver); Propor a criação de grupos operativos, de acordo com as
necessidades do território;

Realizar educação em saúde nos equipamentos sociais
(escolas, igrejas, associações comunitárias e outros)

Participar de campanhas de vacinação, atividades extramuro e outros (Ex: Programa Saúde na Escola – PSE)

ESF,
Tradicional

10%

Profissional
de nível
superior

Realizar educação em saúde na Unidade de Saúde e/ou equipamentos sociais,
com temas pactuados com a gestão ou equipe de saúde; Aplicar metodologias
participativas e de problematização de incitem participação multilateral – evitar
exposição dialogada.
Consultar a programação de atividades de saúde por UBS; Participar das
atividades extra-muro programadas; Analisar os resultados e identificar as
possíveis oportunidades de melhorias; Participar além do processo principal:
analisar, problematizar e dialogar sobre as construções organizativas e
processos.

DOM | Edição 4907 | Página 17

Manaus, terça-feira, 18 de agosto de 2020

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

EXTRATO
1.ESPÉCIE E DATA: 2° Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de
Serviço nº 044/2019 – SEMED, celebrado em 04/06/2020, referente ao
processo nº 2020.18000.18125.0.005501.
2.CONTRATANTES: O Município de Manaus, através da Secretaria
Municipal de Educação – SEMED e a empresa PRI APOIO
ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL LTDA - EPP.
3.OBJETO: Dilação do prazo do Contrato n.º 044/2019, por mais 12
(doze) meses, a contar da data da assinatura, e decréscimo de serviços
correspondente a 3,371183%, referente à prestação de serviços de
limpeza, conservação, higienização e asseio diário, de forma continuada,
com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos a serem
executados nas unidades escolares e administrativas, lote 03, para
atender as necessidades da SEMED, com fundamento no Decreto
Municipal n° 4.820, de 05 de maio de 2020 e conforme Memorando
n.º 066/2020; Relatório de Acompanhamento da Execução dos Serviços;
Termo de Referência e Anexos; Relação de Serviços para Empenho;
Parecer Jurídico n° 83.06.2020 – ASSTEC/SEMED; Nota de Empenho;
e demais documentos constantes no Processo n.º 2020.18000.
18125.0.005501.
4.VALOR GLOBAL: O valor do presente aditivo importa a quantia de
R$ 14.042.382,24 (quatorze milhões, quarenta e dois mil, trezentos e
oitenta e dois reais e vinte quatro centavos).
5.DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente
aditamento foram empenhadas sob os nº. 2020NE01329, de 02/06/2020,
à conta da seguinte rubrica orçamentária: 18101.12.361.0051.2118.
0000.01010000.33903702, no valor de R$ 549.484,52 (quinhentos e
quarenta e nove mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e cinquenta
reais e cinquenta e dois centavos); 2020NE01330, de 02/06/2020, à
conta da seguinte rubrica orçamentária: 18101.12.365.0066.2067.0000.
01010000.33903702, no valor de R$ 183.161,51 (cento e oitenta e três
mil, cento e sessenta e um reais e cinquenta e um centavos);
2020NE01331, de 02/06/2020, à conta da seguinte rubrica orçamentária:
18101.12.367.0073.2102.0000.01010000.33903702, no valor de
R$ 91.580,75 (noventa e um mil, quinhentos e oitenta reais e
setenta e cinco centavos); 2020NE01332, de 02/06/2020, à conta da
seguinte rubrica orçamentária: 18101.12.361.0082.2091.0000.01010000.
33903702, no valor de R$ 91.580,75 (noventa e um mil, quinhentos e
oitenta reais e setenta e cinco centavos); ficando o saldo remanescente
a ser empenhado durante os exercícios de 2020 e 2021, nas fontes
6.PRAZO: O prazo do presente termo aditivo será de 12 (doze) meses, a
contar da assinatura.
Manaus, 04 de junho de 2020.

CONSIDERANDO que a classificação da situação mundial
do Novo Coronavírus como pandemia significa o risco potencial da
doença infecciosa atingir a população mundial de forma simultânea, não
se limitando a locais que já tenham sido identificados como de
transmissão interna;
CONSIDERANDO a Portaria nº 188, de 03 de fevereiro de
2020, do Ministério da Saúde, que Declara Emergência em Saúde
Pública de Importância Nacional (ESPIN) em decorrência da infecção
humana pelo novo Coronavírus (2019-nCoV);
CONSIDERANDO a Portaria nº. 337, de 24 de março de
2020, que dispõe acerca de medidas para o enfrentamento da
emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do
coronavírus, CIVID-19, no âmbito do Sistema Único de Assistência
Social – SUAS.
CONSIDERANDO a Portaria nº. 54, de 1º de Abril de 2020,
que aprova as recomendações gerais aos gestores e trabalhadores do
Sistema Único de Assistência Social (SUAS) dos Estados, Municípios e
do Distrito Federal com o objetivo de garantir a continuidade da oferta de
serviços e atividades essenciais da Assistência Social, com medidas e
condições que garantam a segurança e a saúde dos usuários e
profissionais do SUAS.
CONSIDERANDO o Decreto nº. 4.776, de 13 de março de
2020, o Decreto nº. 4.779, de 16 de março de 2020, Decreto nº. 4.780,
de 16 de março de 2020, o Decreto nº. 4.787, de 23 de março de 2020, o
Decreto nº. 4.789, de 24 de março de 2020, o Decreto nº. 4.812, de 23
de abril de 2020, o Decreto nº 4.836, de 29 de Maio de 2020, o Decreto
nº 4.854 de 30 de junho de 2020 e o Decreto 4.881 de 31 de julho
de2020;
CONSIDERANDO que a situação ainda demanda o
emprego urgente de medidas de prevenção, controle e contenção de
riscos, danos, agravos à saúde pública, a fim de evitar a disseminação
da doença na cidade de Manaus
CONSIDERANDO por fim a necessidade de se prorrogar
as medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo Novo
Coronavírus (COVID-19) no âmbito desta SEMASC.
RESOLVE

O
SUBSECRETÁRIO
OPERACIONAL
E
DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMASC, no uso das competências que lhe
conferem o art. 128, inciso II, da Lei Orgânica do Município de Manaus, e

Art. 1º- Prorrogar até o dia 31 de agosto de 2020 o regime
de teletrabalho para os servidores desta SEMASC, devendo as
atividades essenciais ao funcionamento necessário à garantia da
continuidade do serviço público ocorrerem no horário de 08h às 14h,
adotando-se o regime de jornada em turnos de revezamento com a
presença diária de no mínimo um servidor por departamento, com o
objetivo de evitar a concentração e a proximidade de pessoas,
ressalvados os casos dos serviços contínuos e essenciais, bem como,
dos Departamentos cujas atividades não poderão sofrer qualquer tipo de
paralização ou interrupção.
§1º. O horário de expediente disposto no caput poderá ser
estendido conforme necessidade do serviço, em virtude da Assistência
Social ser considerada serviço essencial cujas atividades não podem
sofrer paralisação, sob pena de responsabilização.
§2º. O expediente nas Cozinhas Comunitárias e
Restaurante Popular da Compensa, será de 07h às 14h, em razão das
suas especificidades, exceto em situações que demandem a extensão
do referido horário.
§3º. Aplica-se o disposto no caput deste artigo aos
Conselhos de Direitos, vinculados administrativamente a esta SEMASC,
podendo seu colegiado definir normas complementares no que couber e
de acordo com suas peculiaridades.
§4º. Permanecem mantidas as atividades desenvolvidas
pelos estagiários contratados no âmbito desta SEMASC.

CONSIDERANDO a Declaração de Pandemia pela
Organização Mundial da Saúde - OMS em 11/03/2020, em decorrência
da infecção humana pelo novo coronavírus (COVID-19), com a previsão
de adoção de medidas de saúde pública para diminuição da transmissão
de doenças infecciosas sem vacina ou tratamento farmacológico
específico;

Art. 2º- Prorrogar, também, o regime de teletrabalho, até o
dia 31 de agosto de 2020, aos servidores que atuam nos Centros de
Referência em Assistência Social – CRAS, Centros de Referência
Especializada em Assistência Social – CREAS, adotando-se o regime de
jornada em turnos de revezamento nos termos do caput do art. 1º, com a
reativação gradual do atendimento ao público externo por meio de
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agendamento, seja na unidade ou por meio de acompanhamento ou
visitas domiciliares, flexibilizando-se as atividades presenciais dos
usuários, com vistas a reduzir a circulação de pessoas e evitar
aglomeração nos equipamentos.
§1º. Não ficarão suspensas as atividades que visem o
atendimento à concessão de benefícios eventuais por vulnerabilidade
temporária, determinações judiciais ou situações emergenciais que
demandem ação imediata desses equipamentos.
§2º. Em virtude da redução da demanda diária em alguns
equipamentos e aumento em outros, poderá o servidor ser requisitado
excepcionalmente a atuar em equipamento ou departamento diverso,
objetivando a continuidade do atendimento à população em situação de
extrema vulnerabilidade social durante o período de calamidade pública
em razão da pandemia do novo coronavírus.
Art. 3º Prorrogar, também, o regime de teletrabalho, até o
dia 31 de agosto de 2020, aos servidores que atuam no Espaço de
Atendimento Multidisciplinar ao Autista “Amigo Ruy” – EAMAAR
adotando-se o regime de jornada em turnos de revezamento nos termos
do caput do art. 1º, com a reativação gradual do atendimento ao público
externo por meio de agendamento telefônico junto aquela unidade, no
horário das 07h às 13h.
Art. 4º A oferta dos serviços, programas e benefícios
socioassistenciais deverá ser garantida àqueles que necessitarem,
observando as medidas e condições que garantam a segurança e saúde
dos usuários e profissionais do SUAS, atendendo-se o disposto abaixo:
I – Intensificação da disseminação de informação aos
usuários acerca do cuidado e prevenção da transmissão, conforme
orientações do Ministério da Saúde, e à rede socioassistencial aos
profissionais e usuários do SUAS acerca das estratégias e
procedimentos que serão adotados para assegurar as ofertas
essenciais;
II - Acompanhamento remoto dos usuários, por meio de
ligação telefônica ou aplicativos de mensagens - como WhatsApp,
principalmente daqueles tidos como grupos de risco, tais como idosos,
gestantes e lactantes, visando assegurar a sua proteção.
III - Organizar a oferta dos serviços, programas e
benefícios socioassistenciais, preferencialmente, por agendamento
remoto, priorizando os atendimentos individualizados graves ou
urgentes, evitando-se a aglomeração de pessoas nas salas de espera ou
recepção das unidades;
IV - suspensão temporária de eventos, encontros, cursos
de formação, oficinas, entre outras atividades coletivas.
§1º Não sendo possível a suspensão parcial ou total das
atividades coletivas no âmbito dos equipamentos socioassistenciais,
recomenda-se manter a distância de, no mínimo, 1 (um) metro entre os
presentes e realizar as atividades em ambientes arejados.
§2º Compreende-se como grupo de risco aqueles definidos
pelo Ministério da Saúde.
Art. 5º- Prorrogar, também, até o dia 31/08/2020 a
suspensão de atividades e eventos com aglomerações de pessoas,
incluindo-se atendimento ao público externo na sede, demais unidades
descentralizadas desta Secretaria Municipal da Mulher, Assistência
Social e Cidadania – SEMASC e Subsecretaria de Políticas Afirmativas
para as Mulheres e Direitos Humanos, como medida preventiva para
redução da propagação do COVID-19, e a adoção de medidas
convenientes e oportunas visando a mitigação de danos decorrentes da
situação de emergência em saúde pública de importância internacional
decorrente do coronavírus (COVID-19), no Município de Manaus,
visando a proteção individual e da coletividade.
Art. 6º - Os horários estabelecidos na presente
Portaria não se aplicam aos servidores que trabalham em regime de
plantão e/ou que trabalhem em serviços e/ou departamentos contínuos
ou essenciais, devendo qualquer ajuste ser definido junto à chefia
imediata, que comunicará imediatamente ao Gestor da Pasta para
autorizo.
Parágrafo Único: Inclui-se nas hipóteses do caput, o
serviço de calamidades, que constitui-se como serviço essencial e
contínuo, o qual não poderá sofrer qualquer dissolução de continuidade
enquanto perdurar a pandemia e seus efeitos.
Art. 7º Fica igualmente prorrogada a suspensão da
realização de visitas e/ou acompanhamentos domiciliares, exceto

quando de extrema necessidade, como nos casos dos benefícios
eventuais, situações emergenciais e graves, demandas judiciais e dos
órgãos de controle, devendo ser analisado caso a caso.
Art. 8º Em razão da edição do Decreto nº 4.881, de 31 de
julho de 2020, que PRORROGA o prazo do regime excepcional de
teletrabalho aos agentes públicos no âmbito da Administração Pública
Municipal, e dá outras providências, fica definido que:
I - A atuação dos servidores da SEMASC, de forma
remota, mediante o denominado Teletrabalho ou Home Office, deverá
observar as diretrizes, os termos e as condições estabelecidas nesta
Portaria.
§1°. O teletrabalho, para efeitos desta Portaria, consistirá
no exercício remoto de suas atividades laborais durante o horário de
funcionamento do órgão ou entidade, devendo o agente público afastado
manter-se disponível ao acesso via internet, telefone e demais
mecanismos de comunicação disponíveis, sob pena de suspensão do
respectivo trabalho remoto e responsabilização; e
§2°. Por implicar em jornada de trabalho flexível, apurada
preferencialmente mediante cumprimento de metas de desempenho,
resta expressamente proibida qualquer interpretação ou aplicação de
trabalho extraordinário, para qualquer fim e por qualquer motivo, nos
dias de Teletrabalho ou Home Office.
§3°. É facultado à Administração proporcionar
revezamento/rodízio entre os servidores, para fins de intercalar o regime
de Teletrabalho ou Home Office e regime presencial, incumbindo à
Chefia imediata, com prévia autorização do Secretário, a conveniência e
oportunidade de sua implementação, bem como a estipulação dos
critérios para sua realização ou não.
§4°. São objetivos do Teletrabalho ou Home Office:
a) Aumentar a produtividade e a qualidade de trabalho dos
servidores;
b) Promover mecanismos para atrair servidores, motivá-los
e comprometê-los com os objetivos da instituição;
c) Economizar tempo e reduzir custo de deslocamento dos
servidores até o local de trabalho, bem como diminuir a exposição ao
COVID-19 ou outro agente de igual natureza ou efeito;
d) Gerar segurança e saúde aos servidores, diante do
estado de emergência e de calamidade pública decretados no Município
de Manaus em razão da pandemia causada pelo COVID-19, enquanto
persistir tal circunstância.
§5°. Para participar da modalidade Teletrabalho ou Home
Office, o servidor, às suas expensas, deverá dispor de infraestrutura
física e tecnológica necessárias e adequadas à realização das suas
atividades de maneira segura e tempestiva.
§6°. Constituem deveres do servidor sob o regime de
Home Office:
a) Atender às convocações para comparecimento às
dependências da SEMASC, em especial à sua unidade de trabalho;
b) Manter-se em condições de pronto retorno ao regime de
trabalho presencial;
c) Manter telefone de contato permanentemente atualizado
e ativo, especialmente nos dias úteis;
d) Consultar diariamente sua caixa individualizada de
correio eletrônico, SIGED e/ou outro canal de comunicação para
constante atualização;
e) Manter seu Chefe Imediato informado, por meio de
mensagem dirigida via e-mail, WhatsApp ou outro canal de comunicação
previamente definido, acerca da evolução do trabalho, indicando
eventual dificuldade, dúvida ou informação que possa prejudicar o
andamento das atividades sob sua responsabilidade;
f) Submeter-se a acompanhamento de desempenho pelo
Chefe Imediato;
g) Preservar o sigilo dos dados acessados de forma
remota, mediante observância das normas internas de segurança da
informação, bem como manter atualizados os eventuais sistemas
informatizados institucionais nos equipamentos em uso.
§7°. As atividades deverão ser cumpridas diretamente pelo
servidor em regime de Teletrabalho ou Home Office, sendo vedada a
utilização de terceiros, servidores ou não, para o cumprimento das metas
estabelecidas.
§8º. O servidor será desligado do Home Office:
a) Pelo não atingimento das metas e/ou não cumprimento
das regras estabelecidas pela Administração;
b) Pela finalização ou descontinuidade do Home Office;
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c) Por interesse da Administração ou por necessidade de
prestação de serviços presenciais;
d) Após superado o estado de emergência e de
calamidade pública no Município de Manaus/AM em razão do COVID-19
ou qualquer outro caso ou motivo de igual natureza.
Art. 9º Os prazos dispostos na presente Portaria poderão
ser prorrogados a critério do Secretário da Pasta, mediante autorização
do Prefeito.
Art. 10 Ficam mantidas as atividades essenciais e serviços
contínuos e emergenciais, a fim de garantir a continuidade dos serviços
essenciais e estratégicos, diante da situação de emergência e
calamidade pública, podendo o servidor que estiver em teletrabalho ser
convocado a qualquer tempo para complementar as equipes em casos
emergenciais, independente de seu setor de lotação ou atuação.
Art. 11 – As férias já autorizadas poderão ser revogadas
ou adiadas, conforme necessidade do serviço e imprescindibilidade do
servidor, mesmo que este já esteja em seu usufruto, mediante
manifestação da chefia imediata e acato pelo Secretário da Pasta.
§1º. Terão preferência no usufruto de férias os servidores
com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos durante o período de
pandemia.
§2º. Após o período de pandemia, terão prioridade no
usufruto de férias os servidores que atuaram em serviços contínuos e
essenciais, bem como aqueles que exerceram suas atividades de forma
presencial e não em regime de teletrabalho.
Art. 12 – Continuam todos os servidores dispensados do
ponto eletrônico, devendo as frequências serem feitas por meio de folha
de ponto.
Art. 13 - Os gestores dos contratos de prestação de
serviço deverão notificar as empresas contratadas para que, sob pena
de responsabilização contratual, em caso de omissão, conscientizem
seus funcionários quanto aos riscos do COVID-19 e quanto à
necessidade de reportarem a ocorrência dos sintomas da doença
Art. 14 - Os serviços essenciais relativos ao atendimento
assistencial terão continuidade e não serão paralisados.
Art. 15 - Conforme a evolução da pandemia, a qualquer
momento, as medidas definidas na presente Portaria poderão ser
alteradas ou suspensas.
Art. 16 – Os casos omissos serão resolvidos pelo
Secretário da pasta.

PORTARIA N°.161/2020– GS/SEMASC
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DA MULHER, ASSISTÊNCIA
SOCIAL E CIDADANIA - SEMASC, no uso da competência que lhe
confere o art. 5º, inc. V, do Decreto nº 1.412, de 19-12-2011, art. 128,
inc. ll, e art. 86, V, da Lei Orgânica do Município.
CONSIDERANDO a necessidade de descentralização da
edição de atos administrativos e da execução de tarefas concernentes
as atividades-meio da Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social
e Cidadania – SEMASC, conferindo-se maior celeridade às ações das
áreas técnicas e administrativa, visando o regular funcionamento da
estrutura operacional desta Pasta.
CONSIDERANDO o Decreto de 14 de agosto de 2020,
Edição 4905, página 10.
RESOLVE:
Art. 1º CESSAR os efeitos da Portaria nº. 031/2019 –
GS/SEMASC, publicada no D.O.M. nº. 4562, em 22/03/2020;
Art. 2º DELEGAR a Subsecretária Operacional e de
Assistência Social – SEMASC, a competência para praticar atos próprios
de ordenadora de despesas da Secretaria Municipal da Mulher,
Assistência Social e Cidadania – SEMASC, tais como:
I – Subsidiar a elaboração do Plano Plurianual e da
Proposta Orçamentária do Setor, observadas as orientações e as
diretrizes fixadas pelo Prefeito;
II – Deliberar sobre assuntos das áreas administrativas e
de gestão econômico-financeira no âmbito da Secretaria Municipal da
Mulher, Assistência Social e Cidadania – SEMASC, Fundo Municipal da
Assistência Social - FMAS, Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente - FMDCA, Fundo Municipal de Direitos Humanos - FMDH,
Fundo Municipal de Apoio à Pessoa com Deficiência - FMAPD, Fundo
Municipal Antidrogas - FMAD;
III – Assinar, com vistas à consecução de objetivos do
órgão, e respeitada a legislação aplicável, convênios, contratos e demais
ajustes com pessoas físicas ou jurídicas, nacionais ou estrangeiras;
Art. 3º. A delegação a que se refere o artigo anterior não
exclui a competência da Secretária Municipal da SEMASC para o
exercício destes mesmos atos.
Art. 4º Esta Portaria tem seus efeitos a contar de 17 de
agosto de 2020.
CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Art. 17 – Revogam-se os termos da Portaria nº. 038/2020GS/SEMASC, publicada no D.O.M edição nº. 4801, página 20, de 18 de
março de 2020, da Portaria nº. 046/2020 – GS/SEMASC, publicada no
D.O.M. edição nº. 4806, página 17, de 25 de março de 2020 e da
Portaria nº. 051/2020 – GS/SEMASC, publicada no D.O.M. edição nº.
4828, página 20, de 29 de abril de 2020, da Portaria 074/2020GS/SEMASC, Publicada no D.O.M. edição 4858, página 25, de 09 de
junho de 2020 e da Portaria nº. 093/2020-GS/SEMASC, publicado no
D.O.M. edição nº. 4882, página 11.

Manaus, 17 de agosto de 2020.

Art. 18 – O teor desta portaria aplica-se a Subsecretaria de
Esporte e Lazer vinculada a esta Secretaria Municipal da Mulher,
Assistência Social e Cidadania.

PORTARIA N°.162/2020– GS/SEMASC

Art. 19 - Esta Portaria tem seus efeitos retroagidos a
contar de 01/08/2020.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DA MULHER, ASSISTÊNCIA
SOCIAL E CIDADANIA - SEMASC, no uso da competência que lhe
confere o art. 5º, inc. V, do Decreto nº 1.412, de 19-12-2011, art. 128,
inc. ll, e art. 86, V, da Lei Orgânica do Município.

CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Manaus, 14 de agosto de 2020.

CONSIDERANDO a necessidade de descentralização da
edição de atos administrativos e da execução de tarefas concernentes
as atividades-meio da Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social
e Cidadania – SEMASC, conferindo-se maior celeridade às ações das
áreas técnicas e administrativa, visando o regular funcionamento da
estrutura operacional desta Pasta, em relação a Subsecretaria Municipal
de Esporte e Lazer.
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CONSIDERANDO a Lei nº. 2.626, de 01 de julho de 2020.

SECRETARIA MUNICIPAL
DE LIMPEZA URBANA

CONSIDERANDO o Decreto de 16 de julho de 2020.
RESOLVE:
Art. 1º DELEGAR ao Subsecretário Municipal de Esporte e
Lazer para praticar atos próprios de ordenador de despesas da
Subsecretaria Municipal de Esporte e Lazer, tais como:
I – Deliberar sobre assuntos das áreas administrativas e de
gestão econômico-financeira no âmbito da Subsecretaria Municipal de
Esporte e Lazer.
II – Assinar, com vistas à consecução de objetivos do
órgão, e respeitada a legislação aplicável, convênios, contratos e demais
ajustes com pessoas físicas ou jurídicas, nacionais ou estrangeiras;
Art. 2º. A delegação a que se refere o artigo anterior não
exclui a competência da Secretária Municipal da SEMASC para o
exercício destes mesmos atos.
Art. 3º Esta Portaria tem seus efeitos a contar de 17 de
agosto de 2020.
CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Manaus, 17 de agosto de 2020.

EXTRATO
1. ESPÉCIE E DATA: Contrato de Fornecimento de Materiais
n. 007/2020, conforme Processo Administrativo n. 2020.21000.21006.
0.000075.
2. CONTRATANTES: O Município de Manaus, através da Secretaria
Municipal de Limpeza Urbana – SEMULSP e a empresa L. A. FELIX –
ME.
3. OBJETO: Fornecimento de 2.000 (duas mil) unidades de ÁGUA
MINERAL, composição: água mineral natural, sem gás, característica(s)
adicional(is): produto em conformidade com a legislação em vigor,
unidade de fornecimento: embalagem retornável com 20 litros, conforme
identificado no item 01 da Ata de Registro de Preços nº 007/2020 –
DIVRP/DEGCM/UGCM/SEMEF, Pregão Eletrônico nº 021/2020 –
CML/PM.
4. VALOR GLOBAL: R$ 8.300,00 (oito mil e trezentos reais).
5. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Nota de Empenho Nº 2020NE00498, à
conta da rubrica orçamentária Nº. 15.452.0037.2054.0000, Fonte:
01000000, Natureza de Despesa: 33903007, no valor de R$ 2.763,90
(dois mil, setecentos e sessenta e três reais e noventa centavos),
restando o valor de R$ 5.536,10 (cinco mil, quinhentos e trinta e seis
reais e dez centavos) para ser empenhado no restante do contrato.
6. PRAZO: O prazo de vigência será de 5 (cinco) meses, a contar da
data de 05/08/2020 até 05/01/2021.
Manaus, 5 de agosto de 2020.

(*) EXTRATO
1.ESPÉCIE E DATA: Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº. 06/2019,
celebrado em 07/08/2020.
2.CONTRATANTES:
O Município de Manaus, por intermédio da
Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania –
SEMASC, e a CONSTRUTORA JEP CONSTRUÇÃO E PROJETOS
CIVIL LTDA - ME.
3.OBJETO: Prorrogação no prazo do contrato em 60 (sessenta) dias,
com acréscimo de 48% e decréscimo de 4% no valor do Contrato de
Reforma do Telhado e ampliação do depósito da cozinha comunitária da
PANAIR, localizado na rua Beira Mar, nº. 10, Bairro: Centro –
Manaus/AM., referente ao Processo nº. 2018/11908/11909/00026.
4. VALOR GLOBAL: R$ 32.711,39 (trinta e dois mil setecentos e onze
reais e trinta e nove centavos).
5. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente
aditivo ao contrato foram empenhadas sob o nº 2020NE00178, de
13/02/2020, à conta da seguinte rubrica orçamentária: UO: 37101,
Programa de Trabalho: 08.422.0023.1061.0000, Fonte de Recurso:
01000000, Natureza da Despesa: 44905193.
6. PRAZO: O presente Contrato terá duração de 60 (sessenta) dias, a
contar da emissão da Ordem de Serviço.
Manaus, 07 de agosto de 2020.

(*) Republicado por haver saído com incorreções no DOM 4905, de 14.08.2020

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

(*) EXTRATO
1.ESPÉCIE E DATA: Contrato nº. 025/2020, celebrado em 04.08.2020.
2.PARTES: Município de Manaus (SEMINF) e a empresa TERCOM
TERRAPLENAGEM LTDA.
3.OBJETO: “Serviços de Pavimentação Viária, Recapeamento,
Reconstrução de Calçadas e ainda Drenagem no Munícipio de
Manaus/AM - Lotes 01 e 02 – Diversas ruas de Manaus, de acordo com
a Concorrência nº. 003/2020-CML/PM e Contrato de Repasse de
nº 876293/2018/MCIDADES/CAIXA
conforme
Processo
Digital
Administrativo nº 2020.20000.20006.0.000328 (VOLUME 1) – SIGED
oriundo
do
Resultado
do
Processo
Licitatório
de
nº 2019/17428/17528/00025 – PROTUS, podendo ainda ser encontrado
por meio digital conforme o nº 2020.20000.20006.0.000327 (VOLUME 1)
– SIGED.
4.VALOR GLOBAL: R$ 40.629.298,69 (quarenta milhões, seiscentos e
vinte e nove mil, duzentos e noventa e oito reais e sessenta e nove
centavos).
5.DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: a conta da seguinte rubrica
orçamentária 27101 – 15.451.0009.1006.0000 – 44905117 - Fonte
nº 02240756 – Nota de Empenho nº. 2020NE00966 de 04.08.2020 no
valor de R$ 14.287.162,01 (quatorze milhões, duzentos e oitenta e sete
mil, cento e sessenta e dois reais e um centavo) e natureza de despesa
44905117 – Fonte nº 0100000 – Nota de Empenho nº 2020NE00965 de
04.08.2020 no valor de R$ 1.205.314,68 (um milhão, duzentos e cinco
mil, trezentos e quatorze reais e sessenta e oito centavos), sendo que o
saldo remanescente será comprometido no mesmo programa de
trabalho e de acordo com o Decreto n° 4.741 de 29.01.2020, poderão
ser nas fontes de n°. 0100, 0101, 0102, 0105, 0116, 0126, 0192, 0115,
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0117, 0118, 0121, 0207, 0208, 0209, 0210, 0214, 0224, 0229, 0260,
0261, 0262, 0290, 0291 e 0294.
6.PRAZO: O prazo de vigência e de execução do presente contrato será
de 12 (doze) meses a contar do recebimento da Ordem de Serviço.
Manaus, 04 de agosto de 2020.

(*) Republicado por haver saído com incorreção no DOM nº 4896, de
04.08.2020.

EXTRATO
1.ESPÉCIE E DATA: Termo Aditivo nº. 12 ao Contrato nº. 050/2016,
celebrado em 28.07.2020.
2.CONTRATANTES: Município de Manaus (SEMINF) e a empresa
TERRA SÓLIDA LTDA.
3.OBJETO: Renovação do Contrato nº 050/2016, com decréscimo dos
itens nº 03, 04, 08, 11, 13 a 16 (Caminhão baú no valor de
R$ 18.018,00); (Caminhão Carroceria Aberta no valor de
R$ 138.600,00); (Caminhão Prancha Carrega Tudo no valor de
R$ 99.000,00); (Espargidor de Asfalto no valor de R$ 149.625,00);
(Minicarregadeira C/ Garfo no valor de R$ 74.250,00); (Minicarregadeira
C/ Rolo no valor de 74.250,00); (Minicarregadeira C/ Vassoura no valor
de R$ 74.250,00) e (Miniescavadeira Hidráulica no valor de
R$ 106.920,00) respectivamente, resultando ao final em um decréscimo
no valor de R$ 734.913,00 (Setecentos e trinta e quatro mil, novecentos
e treze reais) que corresponde a aproximadamente 9,09% (três vírgula
zero um por cento) do valor do contrato. Resultando o valor final de
R$ 7.344.517,58 (Sete milhões, trezentos e quarenta e quatro mil,
quinhentos e dezessete reais e cinquenta e oito centavos) a ser
renovado, referente aos Serviços de Natureza contínua de transporte
com veículos pesados (caminhões e outros) e equipamentos de pequeno
porte e grande porte – Lote II, conforme o Pregão nº. 078/2015-CML/PM
- REGISTRO DE PREÇOS e quantitativos registrados na Ata de Registro
de Preços nº. 001/2016-SEMINF.
4.VALOR: R$ 7.344.517,58 (Sete milhões, trezentos e quarenta e quatro
mil, quinhentos e dezessete reais e cinquenta e oito centavos).
5.DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Foram empenhadas sob o n°
2020NE00963 de 27.07.2020, à conta da seguinte rubrica orçamentária:
56701 – 15.451.0142.1094.0000 – 44903902 - Fonte 0210, no valor de
R$ 21.281,40 (vinte e um mil, duzentos e oitenta e um reais e quarenta
centavos) e 2020NE00964 de 27.07.2020, à conta da seguinte rubrica
orçamentária: 56701 – 15.451.0142.1094.0000 – 44903904 - Fonte
0210, no valor de R$ 26.385,13 (vinte e seis mil, trezentos e oitenta e
cinco reais e treze centavos) ficando o saldo remanescente a ser
empenhado no mesmo programa de trabalho, e de acordo com o
Decreto n° 4.741 de 29.01.2020, poderão ser nas fontes de n°. 0100,
0101, 0102, 0105, 0116, 0126, 0192, 0115, 0117, 0118, 0121, 0207,
0208, 0209, 0210, 0214, 0224, 0229, 0260, 0261, 0262, 0290, 0291 e
0294.
6.PRAZO: Fica reduzido o prazo de vigência do contrato para 04
(quatro) meses e prorrogado por igual período.
7.FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 57, inciso II da Lei nº 8.666/93,
Súmula nº 3 da Resolução nº 01/2013-CPM/PGM e Parecer
nº 094/2020-AJ/SEMINF, constantes no Processo Digital Administrativo
nº. 2019.20000.20026.0.000110 - SIGED.
Manaus, 28 de julho de 2020.

EXTRATO
1.ESPÉCIE E DATA: Termo Aditivo nº. 05 ao Contrato nº. 062/2016,
celebrado em 29.07.2020.
2.CONTRATANTES: Município de Manaus (SEMINF) e a empresa
TERCOM TERRAPLENAGEM LTDA.
3. OBJETO: Renovação do Contrato, referente aos Serviços de Locação
de Veículos Pesados e Equipamentos de pequeno e grande porte – Lote
V, conforme o descrito no Termo de Liberação nº 361/2016GCRP/SEMINF e especificações contidas no Edital de Pregão nº.
078/2015-CML/PM.
4.VALOR: R$ 8.169.825,86 (Oito milhões, cento e sessenta e nove mil,
oitocentos e vinte e cinco reais e oitenta e seis centavos).
5.DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente
Termo foram à conta da seguinte rubrica orçamentária: 56701 –
15.451.0142.1094.0000 – 44903902 - Fonte 0210, sob o Empenho n°
2020NE00895 de 21.07.2020, no valor de R$ 16.806,24 (dezesseis mil,
oitocentos e seis reais e vinte e quatro centavos), Empenho n°
2020NE00898 de 21.07.2020, no valor de R$ 16.393,98 (dezesseis mil,
trezentos e noventa e três reais e noventa e oito centavos), rubrica
orçamentária: 56701 – 15.451.0142.1094.0000 – 44903904 - Fonte 0210
e Empenho n° 2020NE00899 de 21.07.2020, no valor de R$ 1.266,48
(um mil, duzentos e sessenta e seis reais e quarenta e oito centavos),
rubrica orçamentária: 56701 – 15.451.0142.1094.0000 – 44903904 Fonte 0210, ficando o saldo remanescente a ser empenhado no mesmo
programa de trabalho, e de acordo com o Decreto n° 4.741 de
29.01.2020, poderão ser nas fontes de n°. 0100, 0101, 0102, 0105,
0116, 0126, 0192, 0115, 0117, 0118, 0121, 0207, 0208, 0209, 0210,
0214, 0224, 0229, 0260, 0261, 0262, 0290, 0291 e 0294.
6.PRAZO: Fica prorrogado o prazo de vigência do contrato por mais 08
(oito) meses.
7.FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 57, inciso II da Lei nº 8.666/93,
Súmula n° 03 da Resolução n° 01/2013 – CPM/PGM e Parecer
nº 090/2020-ATJ/SEMINF, constantes no Processo Digital Administrativo
nº. 2019.20000.20028.0.000131 – SIGED.
Manaus, 29 de julho de 2020.

EXTRATO
1.ESPÉCIE E DATA: Termo Aditivo nº. 05 ao Contrato nº. 063/2016,
celebrado em 29.07.2020.
2.CONTRATANTES: Município de Manaus (SEMINF) e a empresa
TERCOM TERRAPLENAGEM LTDA.
3.OBJETO: Renovação do Contrato, referente aos Serviços de Natureza
contínua de transporte com veículos pesados (caminhões e outros) e
equipamentos de pequeno porte e grande porte – Lote VI, conforme o
Pregão nº. 078/2015-CML/PM - REGISTRO DE PREÇOS e quantitativos
registrados na Ata de Registro de Preços nº. 001/2016-SEMINF,
conforme os quantitativos registrados no Termo de Liberação da
Gerência de Compras e Registro de Preços n° 362/2016.
4.VALOR: R$ 10.488.785,81 (Dez milhões, quatrocentos e oitenta e oito
mil, setecentos e oitenta e cinco reais e oitenta e um centavos)
5.DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 56701 – 15.451.0142.1094.0000 –
44903902 - Fonte 0210, sob o Empenho n° 2020NE00893 de
21.07.2020, no valor de R$ 16.806,24 (dezesseis mil, oitocentos e seis
reais e vinte e quatro centavos) e Empenho n° 2020NE00894 de
21.07.2020, no valor de R$ 19.430,50 (dezenove mil, quatrocentos e
trinta reais e cinquenta centavos) sob seguinte rubrica orçamentária:
56701 – 15.451.0142.1094.0000 – 44903904 - Fonte 0210, ficando o
saldo remanescente a ser empenhado no mesmo programa de trabalho,
e de acordo com o Decreto n° 4.741 de 29.01.2020, poderão ser nas
fontes de n°. 0100, 0101, 0102, 0105, 0116, 0126, 0192, 0115, 0117,
0118, 0121, 0207, 0208, 0209, 0210, 0214, 0224, 0229, 0260, 0261,
0262, 0290, 0291 e 0294.
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6.PRAZO: Fica prorrogado o prazo de vigência do contrato por mais 08
(oito) meses.
7.FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 57, inciso II da Lei nº 8.666/93.
Súmula n° 03 da Resolução n° 01/2013 – CPM/PGM e Parecer
nº 091/2020-ATJ/SEMINF constantes no Processo Digital Administrativo
de nº. 2019.20000.20028.0.000132 – SIGED.
Manaus, 29 de julho de 2020.

EXTRATO
1.ESPÉCIE E DATA: Termo Aditivo nº. 12 ao Contrato nº. 064/2016,
celebrado em 14.08.2020.
2.CONTRATANTES: Município de Manaus (SEMINF) e a empresa M.I.
CALDEIRA MADUREIRA - EPP.
3. OBJETO: Renovação Contratual, referente aos Serviços de Natureza
contínua de transporte com veículos pesados (caminhões e outros) e
equipamentos de pequeno porte e grande porte – Lote XI, conforme o
Pregão nº. 078/2015-CML/PM - REGISTRO DE PREÇOS e quantitativos
registrados na Ata de Registro de Preços nº. 001/2016-SEMINF,
conforme os quantitativos registrados no Termo de Liberação da
Gerência de Compras e Registro de Preços n° 0367/2016.
4.VALOR: R$ 1.510.636,40 (Um milhão, quinhentos e dez mil,
seiscentos e trinta e seis reais e quarenta centavos).
5.DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente
Termo foram empenhadas sob a rubrica orçamentária: 56701 –
15.451.0142.1094.0000 – 44903902 – Fonte nº 0210, Empenho
nº 2020NE00935 de 27.07.2020 no valor de R$ 4.346,40 (Quatro mil,
trezentos e quarenta e seis reais e quarenta centavos), 56701 –
15.451.0142.1094.0000 – 44903904 – Fonte nº 0210, Empenho
nº 2020NE000936 de 27.07.2020 no valor de R$ 2.340,00 (Dois mil,
trezentos e quarenta reais) e 56701 – 15.451.0142.1094.0000 –
44903904 – Fonte nº 0210, Empenho nº 2020NE00937 de 27.07.2020
no valor de R$ 1.900,00 (Um mil e novecentos reais), ficando o saldo
remanescente a ser empenhado no mesmo programa de trabalho, e de
acordo com o Decreto n° 4.741 de 29.01.2020, poderão ser nas fontes
de n°. 0100, 0101, 0102, 0105, 0116, 0126, 0192, 0115, 0117, 0118,
0121, 0207, 0208, 0209, 0210, 0214, 0224, 0229, 0260, 0261, 0262,
0290, 0291 e 0294.
6.PRAZO: Fica prorrogado o prazo de vigência do contrato por mais 05
(cinco) meses.
7.FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 57, inciso II da Lei nº 8.666/93,
Súmula nº 3 da Resolução nº 01/2013-CPM/PGM e Parecer
nº 092/2020-AJ/SEMINF, constante no Processo Administrativo nº.
2019.20000.20026.0.000137 (VOLUME 1) – SIGED.
Manaus, 14 de agosto de 2020.

Pregão nº. 078/2015-CML/PM - REGISTRO DE PREÇOS e quantitativos
registrados na Ata de Registro de Preços nº. 001/2016-SEMINF,
conforme os quantitativos registrados no Termo de Liberação da
Gerência de Compras e Registro de Preços n° 0367/2016.
4.VALOR: R$ 1.065.308,94 (Um milhão, sessenta e cinco mil, trezentos
e oito reais e noventa e quatro centavos).
5.DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente
Termo foram empenhadas sob a rubrica orçamentária: 56701 –
15.451.0142.1094.0000 – 44903902 – Fonte nº 0210, Empenho
nº 2020NE00938 de 27.07.2020 no valor de R$ 2.647,85 (Dois mil,
seiscentos e quarenta e sete reais e oitenta e cinco centavos) e 56701 –
15.451.0142.1094.0000 – 44903904 – Fonte nº 0210, Empenho
nº 2020NE00939 de 27.07.2020 no valor de R$ 3.296,36 (Três mil,
duzentos e noventa e seis reais e trinta e seis centavos), ficando o saldo
remanescente a ser empenhado no mesmo programa de trabalho, e de
acordo com o Decreto n° 4.741 de 29.01.2020, poderão ser nas fontes
de n°. 0100, 0101, 0102, 0105, 0116, 0126, 0192, 0115, 0117, 0118,
0121, 0207, 0208, 0209, 0210, 0214, 0224, 0229, 0260, 0261, 0262,
0290, 0291 e 0294.
6.PRAZO: Fica prorrogado o prazo de vigência do contrato por mais 05
(cinco) meses.
7.FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 57, inciso II da Lei nº 8.666/93,
Súmula nº 3 da Resolução nº 01/2013-CPM/PGM e Parecer
nº 093/2020-AJ/SEMINF, constante no Processo Digital Administrativo
nº. 2019.20000.20026.0.000115 (VOLUME 1) – SIGED.
Manaus, 14 de agosto de 2020.

INSTITUTO MUNICIPAL DE
PLANEJAMENTO URBANO
PORTARIA N.º 132/2020-FMDU/IMPLURB
O DIRETOR-PRESIDENTE DO INSTITUTO MUNICIPAL
DE PLANEJAMENTO URBANO, responsável pela gestão do FUNDO
MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO - FMDU, no uso das
atribuições legais que lhe são conferidas pela legislação vigente.
CONSIDERANDO o disposto na Lei n.º 2.115, de
27.04.2016, DOM n.º 3876, de 27.04.2016 que dispõe sobre o Fundo
Municipal de Desenvolvimento Urbano-FMDU,
CONSIDERANDO as disposições do Decreto n.º 1.441, de
30.01.2012, e ainda o que dispõe no art. 15, incisos I, II e art. 16, do
Decreto Municipal n.º 4.741, de 29.01.2020,
CONSIDERANDO o que dispõe o artigo 10 da Lei
Municipal n.º 2.574, de 30.12.2019,
CONSIDERANDO a autorização do Conselho Municipal de
Desenvolvimento Urbano – CMDU, através das Decisões n.ºs 728/2018, e
237/2020 constante nas Atas 52ª Reunião Ordinária/CMDU de 19.12.2018
e 24ª de 17.06.2020, que deferiu a Adesão do Fundo Municipal de
Desenvolvimento Urbano - FMDU ao Programa de Financiamento à
Infraestrutura e ao Saneamento-PROMINF/MANAUS/FINISA E
REQUALIFICA MANAUS constantes no Processo Administrativo
n.º 2018/00796/00824/0/001732 e 2020/00796/00824/0/000283,

EXTRATO
1.ESPÉCIE E DATA: Termo Aditivo nº. 12 ao Contrato nº. 065/2016,
celebrado em 14.08.2020.
2.CONTRATANTES: Município de Manaus (SEMINF) e a empresa M.I.
CALDEIRA MADUREIRA - EPP.
3. OBJETO: Renovação Contratual, referente aos Serviços de Natureza
contínua de transporte com veículos pesados (caminhões e outros) e
equipamentos de pequeno porte e grande porte – Lote XII, conforme o

RESOLVE:
Art. 1° CONCEDER Destaque de Crédito Orçamentário
em favor da Unidade Gestora 270101 – SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA-SEMINF, no valor total de R$ 12.716.627,56 (doze
milhões, setecentos e dezesseis mil, seiscentos e vinte e sete reais
e cinquenta e seis centavos), conforme Anexo Único desta Portaria.
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Art. 2º Descentralização de que trata esta Portaria tem como
objeto atender a Obra de Requalificação Urbana e Viária na Cidade de
Manaus – Requalifica 04 – Lote 1 e 4 em diversos locais da Cidade de
Manaus, que será realizado pela Unidade Gestora Executora 270101 –
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINF, conforme
Ofício n.º 1705/2020-DAF/SEMINF do dia 17.08.2020, Processo
IMPLURB-SIGED n.º 2019/00796/00824/0/000685.

MANAUS PREVIDÊNCIA

PORTARIA N.º 397/2020 – GP/MANAUS PREVIDÊNCIA
CONCEDE aposentadoria a servidor, na
forma que especifica.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação, operando seus efeitos a partir de 03 de agosto de 2020.
Anexo Único da Portaria N.º 132/2020-FMDU/IMPLURB
Nº
01

F
15

SF
451

P
A
0142
1094
Total:

ND
449051

FR
0210

R$
12.716.627,56
12.716.627,56

Nº Sequência Ordinal da Programação de Trabalho descentralizada
Códigos:
F: Função
SF: Subfunção
P: Programa
A: Ação
ND: Natureza de Despesa
FR: Fonte de Recurso
CERTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Manaus, 18 de agosto de 2020.

A DIRETORA-PRESIDENTE E A DIRETORA DE
PREVIDÊNCIA, EM EXERCÍCIO, 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, e pelo inciso X do artigo 13, do
Decreto nº 4.846, de 18 de junho de 2020,
CONSIDERANDO o disposto no inciso II, do artigo 128, da
Lei Orgânica do Município de Manaus,
CONSIDERANDO a recomendação constante do
Despacho de Concessão de Benefício nº 293/2020, subscrito pela Chefe
do Setor de Concessão de Benefícios da Manaus Previdência,
CONSIDERANDO o disposto na Planilha de Cálculo dos
Proventos, e o que mais consta do processo formalizado sob o
nº 2020.01637.01412.0.002807, em 02.07.2020, resolve,
APOSENTAR, por idade, nos termos do artigo 40, § 1º,
inciso III, alínea “b”, da Constituição Federal, 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 IRACILDE BATISTA PINTO, no
cargo de Assistente em Saúde – Auxiliar Administrativo C-09, matrícula
081.429-6 A, do quadro de pessoal da Secretaria Municipal de Saúde
– SEMSA, com os proventos mensais de R$ 1.977,78 (mil, novecentos e
setenta e sete reais e setenta e oito centavos) discriminados na forma
abaixo:
Composição da
Remuneração

Fundamentação Legal

Art. 3º, inciso IX, da Lei nº 1.222, de
26.03.2008, c/c a Lei nº 2.449, de 03.06.2019.
Total
Artigo 40, § 3º, da Constituição Federal, c/c
artigo 1º da Lei Federal nº 10.887/04, e artigo
55 da Lei Municipal nº 870, de 21.07.05,
Valor Médio Apurado
alterada pela Lei n.º 1.197, de 31.12.2007, e
artigo 61 da Orientação Normativa MPS/SPS
nº 02/2009.
Na fração de 9.595/10.950 multiplicada pelo
valor médio apurado, nos termos do art. 40, da
Valor do Provento Apurado
Constituição Federal/88, c/c o art. 55 da Lei n°
870/2005.
Valor Total dos Proventos
Subsídio

INSTITUTO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA

Valor
R$ 2.879,68
R$ 2.879,68

R$ 2.257,08

R$ 1.977,78
R$ 1.977,78

CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.
Manaus, 07 de agosto de 2020.

ASSUNTO: DECLARAÇÃO DE BENS
ÓRGÃO: IMMU
SERVIDOR: LEONARDO GUIMARÃES BRITO
CARGO: PROCURADOR-CHEFE – DAS-3
SIT: ( ) NOMEAR (X ) EXONERAR ( ) ANUAL
DECRETO DE 16/07/2020
DOM Nº 4883, 16/07/2020
UM APARTAMENTO NO COND. SMILE PASSEIO DO MINDU, BLOCO 3-A,
UNIDADE 32, PARQUE 10, EM FINANCIAMENTO, VALOR R$ 280.000,00
(DUZENTOS E OITENTA MIL REAIS);
UM APARTAMENTO NO COND. SPLENDORE, TORRE 2, APTO 1502 – SÃO
JORGE, FINANCIADO, VALOR R$ 575.000,00 (QUINHENTOS E SETENTA E
CINCO MIL REAIS).
DECLARO QUE NÃO POSSUO QUALQUER OUTRO BEM QUE NÃO OS
ENUMERADOS NESTE FORMULÁRIO E RESPONSABILIZO-ME PELA
AUTENTICIDADE DAS DECLARAÇÕES AQUI PRESTADAS.

PORTARIA N.º 404/2020 – GP/MANAUS PREVIDÊNCIA
CONCEDE pensão por morte, na forma que
especifica.
A DIRETORA-PRESIDENTE E A DIRETORA DE
PREVIDÊNCIA, EM EXERCÍCIO, 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, e pelo inciso X do artigo 13, do
Decreto nº 4.846, de 18 de junho de 2020,

DOM | Edição 4907 | Página 24

Manaus, terça-feira, 18 de agosto de 2020
CONSIDERANDO o disposto no inciso II, do artigo 128, da
Lei Orgânica do Município de Manaus,
CONSIDERANDO a recomendação constante do
Despacho de Concessão de Benefício nº 299/2020, subscrito pela Chefe
do Setor de Concessão de Benefícios da Manaus Previdência,
CONSIDERANDO o disposto na Planilha de Cálculo de
Pensão por Morte, e o que mais consta do processo formalizado sob o
nº 2020.17848.17894.0.000305, em 25.05.2020, resolve,
I – CONCEDER pensão por morte, a contar da data do
óbito, nos termos dos artigos 8º, inciso I, §§ 1º e 5º, 11, 27, inciso II,
alínea “a”, 41, inciso II, 42, inciso I, e 47, § 2º, inciso IV, alínea “c”, item
6, todos da Lei Municipal nº 870, de 21.07.2005, a CRISTIANE
YAMADA DA SILVA, na condição de companheira do ex-segurado
FRANCISCO JOSÉ DA COSTA, falecido em 27.04.2020, ocupante do
cargo de Engenheiro Civil B-XII-II, matrícula no 012.960-7 G, do quadro
de pessoal da Secretaria Municipal de Infraestrutura – SEMINF,
devendo o benefício ser vitalício.

APOSENTAR, por invalidez, a contar de 08.08.2018, 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 e 5º, da Lei Municipal nº 870, de 21.07.2005, o servidor EUDEN
OCAMPO FREIRE, no cargo de Assistente Administrativo B-VII-II,
matrícula 010.760-3 C, do quadro de pessoal da Casa Civil, com os
proventos mensais de R$ 2.589,24 (dois mil, quinhentos e oitenta e nove
reais e vinte e quatro centavos) discriminados na forma abaixo:
Composição da
Fundamentação Legal
Remuneração
Vencimento
Lei nº 286, de 23.05.1995.
Adicional por Tempo de
Art. 203, parágrafo único, da Lei nº 1.118/71.
Serviço (30%)
Salário Produtividade
Lei nº 175, de 10.03.95, e regulamentado pelo
(450%)
Art. 9º, do Decreto nº 3.077, de 31.10.95.
Valor Total dos Proventos

Valor
R$ 446,42
R$ 133,93
R$ 2.008,89
R$ 2.589,24

CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.
Manaus, 11 de agosto de 2020.

II – DETERMINAR que a pensão corresponda à
importância de R$ 1.764,26 (mil, setecentos e sessenta e quatro reais e
vinte e seis centavos) na forma abaixo discriminada:
Composição da Remuneração de Contribuição
Lei nº 1.772, de 30.09.2013, c/c Lei nº 2.438, de
28.05.2019.
Lei nº 175, de 10.03.95, e regulamentado pelo
Salário Produtividade
Art. 9º, do Decreto nº 3.077, de 31.10.95.
Adicional por Tempo de
Art. 203, parágrafo único, da Lei nº 1.118/71.
Serviço
Valor Total dos Pensionamentos
Vencimento

Valor
R$ 464,28
R$ 1.160,70
R$ 139,28
R$ 1.764,26

PORTARIA N.º 408/2020 – GP/MANAUS PREVIDÊNCIA

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

CONCEDE pensão por morte, na forma que
especifica.

Manaus, 11 de agosto de 2020.

A DIRETORA-PRESIDENTE E A DIRETORA DE
PREVIDÊNCIA, EM EXERCÍCIO, 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, e pelo inciso X do artigo 13, do
Decreto nº 4.846, de 18 de junho de 2020,
CONSIDERANDO o disposto no inciso II, do artigo 128, da
Lei Orgânica do Município de Manaus,

PORTARIA N.º 405/2020-GP/MANAUS PREVIDÊNCIA
REVISA aposentadoria de servidor, na forma
que especifica.
A DIRETORA-PRESIDENTE E A DIRETORA DE
PREVIDÊNCIA, EM EXERCÍCIO, 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, e pelo inciso X do artigo 13, do
Decreto nº 4.846, de 18 de junho de 2020,
CONSIDERANDO o disposto no inciso II, do artigo 128, da
Lei Orgânica do Município de Manaus,
CONSIDERANDO o teor do Acórdão nº 568/2020, exarado
pela Segunda Câmara do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas,
nos autos do processo TCE/AM nº 12.120/2019,
CONSIDERANDO a recomendação constante do
Despacho, datado de 03.08.2020, subscrito pelo Procurador Autárquico
da Manaus Previdência,
CONSIDERANDO o disposto na Planilha de Cálculo dos
Proventos, e o que mais consta do processo formalizado sob o
nº 2020.17848.17852.0.000439, em 27.07.2020, resolve,
REVISAR a PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 450/2018,
publicada no DOM de 11.10.2018, Edição 4461, página 25, passando a
vigorar da seguinte forma:

CONSIDERANDO a Portaria nº 309/2020-GP/Manaus
Previdência, publicada no DOM de 08.07.2020, Edição 4877, que
concedeu o benefício de pensão por morte a Fernanda da Silva
Fernandes e a Rafael da Silva Pereira, na condição de companheira e
filho menor, respectivamente, do ex-segurado abaixo identificado,
CONSIDERANDO a recomendação constante do
Despacho de Concessão de Benefício nº 305/2020, subscrito pela Chefe
do Setor de Concessão de Benefícios da Manaus Previdência,
CONSIDERANDO o disposto na Planilha de Cálculo de
Pensão por Morte, e o que mais consta do processo formalizado sob o
nº 2020.17848.17894.0.000416, em 15.07.2020, resolve,
I – CONCEDER pensão por morte, a contar de 11.07.2020,
nos termos dos artigos 8º, inciso I, § 1º, 27, inciso II, alínea “a”, 41, inciso
I, 42, inciso IV, e 47, § 2º, inciso I, todos da Lei Municipal nº 870, de
21.07.2005, c/c o artigo 24 da Emenda Constitucional nº 103, de
12.11.2019, a ADRIANA DA SILVA PEREIRA, na condição de filha
menor do ex-segurado JOSÉ PEREIRA NETO, falecido em 31.05.2020,
aposentado no cargo de Auxiliar Técnico, matrícula no 084.227-3 F, do
quadro de pessoal da Secretaria Municipal de Administração,
Planejamento e Gestão – SEMAD, devendo o benefício ser extinto
quando a menor completar 21 (vinte e um) anos de idade.
II – APLICAR o rateio na proporção de 33,33% (trinta e
três vírgula trinta e três por cento), no valor total dos pensionamentos,
correspondente à tabela abaixo:
Composição da Remuneração de Contribuição
Proventos
Lei nº 10.887, de 18.06.2004.
Valor Total dos Pensionamentos
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Valor
R$ 352,54
R$ 352,54

Manaus, terça-feira, 18 de agosto de 2020
III – APLICAR, ao valor total dos pensionamentos, as
regras do art. 7º, VII, do art. 39, § 3º, e do art. 201, § 2º, todos da
Constituição Federal, devendo ocorrer a elevação do benefício ao
salário-mínimo nacional vigente.

PORTARIA N.º 410/2020 – GP/MANAUS PREVIDÊNCIA

IV – DETERMINAR que cada cota da pensão corresponda
à importância de R$ 348,33 (trezentos e quarenta e oito reais e trinta e
três centavos).

A DIRETORA-PRESIDENTE E A DIRETORA DE
PREVIDÊNCIA, EM EXERCÍCIO, 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, e pelo inciso X do artigo 13, do
Decreto nº 4.846, de 18 de junho de 2020,

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

CONCEDE aposentadoria a servidor, na
forma que especifica.

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

Manaus, 12 de agosto de 2020.

CONSIDERANDO a recomendação constante do
Despacho de Concessão de Benefício nº 307/2020, subscrito pela Chefe
do Setor de Concessão de Benefícios da Manaus Previdência,
CONSIDERANDO o disposto na Planilha de Cálculo dos
Proventos, e o que mais consta do processo formalizado sob o
nº 2020.18000.19324.0.005417, em 15.05.2020, resolve,

PORTARIA N.º 409/2020 – GP/MANAUS PREVIDÊNCIA
CONCEDE aposentadoria a servidor, na
forma que especifica.
A DIRETORA-PRESIDENTE E A DIRETORA DE
PREVIDÊNCIA, EM EXERCÍCIO, 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, e pelo inciso X do artigo 13, do
Decreto nº 4.846, de 18 de junho de 2020,
CONSIDERANDO o disposto no inciso II, do artigo 128, da
Lei Orgânica do Município de Manaus,
CONSIDERANDO a recomendação constante do
Despacho de Concessão de Benefício nº 306/2020, subscrito pela Chefe
do Setor de Concessão de Benefícios da Manaus Previdência,

APOSENTAR, por tempo de contribuição, nos termos do
artigo 40, § 1º, inciso III, e § 5º, da Constituição Federal, com redação
dada pela Emenda Constitucional nº 103/2019, c/c o artigo 30, §§ 1º e
2º, da Lei Municipal nº 870, de 21.07.2005, a servidora ELLEN DOS
REMÉDIOS DE VASCONCELOS, no cargo de Professor Nível Médio
20H 2-G, matrícula 079.349-3 B, do quadro de pessoal da Secretaria
Municipal de Educação – SEMED, com os proventos mensais de
R$ 2.451,37 (dois mil, quatrocentos e cinquenta e um reais e trinta e sete
centavos) discriminados na forma abaixo:
Composição da
Remuneração

Fundamentação Legal

Art. 1º, inciso I, da Lei nº 1.879, de 04.06.2014,
Vencimento 20H
c/c a Lei nº 2.458, de 13.06.2019.
Total
Artigo 40, § 3º, da Constituição Federal, c/c o
artigo 1º da Lei Federal nº 10.887/04, e artigo
55 da Lei Municipal nº 870, de 21.07.05,
Valor Médio Apurado
alterada pela Lei n.º 1.197, de 31.12.2007, e
artigo 61 da Orientação Normativa MPS/SPS
nº 02/2009.
Valor Total dos Proventos

Valor
R$ 2.736,06
R$ 2.736,06

R$ 2.451,37

R$ 2.451,37

CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.
Manaus, 12 de agosto de 2020.

CONSIDERANDO o disposto na Planilha de Cálculo dos
Proventos, e o que mais consta do processo formalizado sob o
nº 2020.18000.18125.0.006307, em 08.07.2020, resolve,
APOSENTAR, por tempo de contribuição, 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 RAIMUNDO
NONATO DA SILVA, no cargo de Pedagogo 20H 3-G, matrícula
050.340-1 A, do quadro de pessoal da Secretaria Municipal de
Educação – SEMED, com os proventos mensais de R$ 3.365,03 (três
mil, trezentos e sessenta e cinco reais e três centavos) discriminados
na forma abaixo:
Composição da
Remuneração

Fundamentação Legal

Art. 1º, inciso I, da Lei n° 1.879, de
Vencimento 20H
04.06.2014, c/c a Lei n° 2.458, de
13.06.2019.
Valor Total dos Proventos

Valor
R$ 3.365,03

PORTARIA N.º 411/2020 – GP/MANAUS PREVIDÊNCIA
CONCEDE pensão por morte, na forma que
especifica.

R$ 3.365,03

CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.
Manaus, 12 de agosto de 2020.

A DIRETORA-PRESIDENTE E A DIRETORA DE
PREVIDÊNCIA, EM EXERCÍCIO, 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, e pelo inciso X do artigo 13, do
Decreto nº 4.846, de 18 de junho de 2020,
CONSIDERANDO o disposto no inciso II, do artigo 128, da
Lei Orgânica do Município de Manaus,
CONSIDERANDO a recomendação constante do
Despacho de Concessão de Benefício nº 308/2020, subscrito pela Chefe
do Setor de Concessão de Benefícios da Manaus Previdência,
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Manaus, terça-feira, 18 de agosto de 2020
CONSIDERANDO o disposto na Planilha de Cálculo de
Pensão por Morte, e o que mais consta do processo formalizado sob o
nº 2020.17848.17894.0.000414, em 14.07.2020, resolve,

CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.
Manaus, 12 de agosto de 2020.

I – CONCEDER pensão por morte, a contar de 14.07.2020,
nos termos dos artigos 8º, inciso I, § 1º, 27, inciso II, alínea “a”, 41, inciso
II, 42, inciso IV, e 47, § 2º, inciso IV, alínea “c”, item 6, todos da Lei
Municipal nº 870, de 21.07.2005, a RAIMUNDO HIRAM RODRIGUES
FERREIRA, na condição de cônjuge da ex-servidora MARCILETE DA
SILVA FERREIRA, falecida em 30.05.2020, ocupante do cargo de
Professor Nível Superior de 1º ao 5º ano, matrícula no 126.946-1 B, do
quadro de pessoal da Secretaria Municipal de Educação – SEMED,
devendo o benefício ser vitalício.
II – DETERMINAR que a pensão corresponda à
importância de R$ 1.874,62 (mil, oitocentos e setenta e quatro reais e
sessenta e dois centavos) na forma abaixo discriminada:
Composição da Remuneração de Contribuição
Art. 1º, inciso I, da Lei nº 1.879, de 04.06.2014,
c/c a Lei nº 2.458, de 13.06.2019.
Valor Total dos Pensionamentos

Vencimento 20H

Publicações Diversas

Valor
R$ 1.874,62
R$ 1.874,62

CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.
Manaus, 12 de agosto de 2020.

PORTARIA N.º 412/2020 – GP/MANAUS PREVIDÊNCIA

CONSTRUTORA SOMA LTDA torna público que recebeu do IPAAM, a
Licença de Operação nº 287/10-10, que autoriza a produção de areia
asfáltica, usinada a quente (AAUQ) e concreto betuminoso usinado a
quente (CBUQ), localizada na Estrada Torquato Tapajós, n° 12.591,
Tarumã, Manaus-AM, para Usina de Produção de Concreto Asfáltico,
com validade de 01 Ano.

POWERTECH ENGENHARIA, SERVIÇOS E LOCAÇÕES DE
GERADORES DE ENERGIA, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A –
UTE AUXILIADORA torna público que recebeu do IPAAM, a Licença de
Instalação nº 018/20, que autoriza a instalação de uma Usina
Termelétrica – UTE; que utilizará óleo combustível, com potência de
1.300 kW, localizada na Rua Maria Goretti, s/nº, Vila de Auxiliadora,
Humaitá-AM, para Geração de Energia Elétrica, com validade de 01 Ano.

CONCEDE aposentadoria a servidor, na
forma que especifica.
A DIRETORA-PRESIDENTE E A DIRETORA DE
PREVIDÊNCIA, EM EXERCÍCIO, 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, e pelo inciso X do artigo 13, do
Decreto nº 4.846, de 18 de junho de 2020,
CONSIDERANDO o disposto no inciso II, do artigo 128, da
Lei Orgânica do Município de Manaus,

POWERTECH ENGENHARIA, SERVIÇOS E LOCAÇÕES DE
GERADORES DE ENERGIA, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A –
UTE AXINIM torna público que recebeu do IPAAM, a Licença de
Instalação nº 025/2020, que autoriza a instalação de uma Usina
Termelétrica – UTE; que utilizará óleo combustível, com potência de
0,975 MW, localizada na Estrada do Aeroporto, Vila de Axinim, Município
de Borba-AM, para Geração de Energia Elétrica, com validade de 01 Ano.

CONSIDERANDO a recomendação constante do
Despacho de Concessão de Benefício nº 311/2020, subscrito pela Chefe
do Setor de Concessão de Benefícios da Manaus Previdência,
CONSIDERANDO o disposto na Planilha de Cálculo dos
Proventos, e o que mais consta do processo formalizado sob o
nº 2020.18000.18125.0.005974, em 23.06.2020, resolve,
APOSENTAR, por tempo de contribuição, nos termos do
artigo 40, § 1º, inciso III, da Constituição Federal, com redação dada
pela Emenda Constitucional nº 41/2003, c/c o artigo 30, da Lei Municipal
nº 870, de 21.07.2005, a servidora MARIA DE NAZARÉ FERREIRA DE
LIMA, no cargo de Professor Nível Médio 20H 1-F, matrícula 103.254-2
A, do quadro de pessoal da Secretaria Municipal de Educação –
SEMED, com os proventos mensais de R$ 1.972,01 (mil, novecentos e
setenta e dois reais e um centavo) discriminados na forma abaixo:
Composição da
Remuneração

Fundamentação Legal

Art. 1º, inciso I, da Lei nº 1.879, de 04.06.2014,
c/c a Lei nº 2.458, de 13.06.2019.
Total
Artigo 40, § 3º, da Constituição Federal, c/c o
artigo 1º da Lei Federal nº 10.887/04, e artigo
55 da Lei Municipal nº 870, de 21.07.05,
Valor Médio Apurado
alterada pela Lei n.º 1.197, de 31.12.2007, e
artigo 61 da Orientação Normativa MPS/SPS
nº 02/2009.
Valor Total dos Proventos
Vencimento 20H

Valor
R$ 2.159,88
R$ 2.159,88

R$ 1.972,01

R$ 1.972,01
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