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Poder Executivo 
 

 

 

LEI Nº 2.617, DE 18 DE JUNHO DE 2020 
 

INSERE, no Calendário Oficial da Cidade de 
Manaus, o Festival de Pesca Esportiva 
Comunitário e a Feira da Agricultura Familiar 
da Comunidade São Francisco do Caramuri, 
a serem realizados anualmente no segundo 
fim de semana do mês de setembro. 

 
O PREFEITO DE MANAUS, no uso das atribuições que 

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

 

FAÇO SABER que o Poder Legislativo decretou e eu 
sanciono a seguinte 
 

LEI: 
 

Art. 1.º Ficam inseridos o Festival de Pesca Esportiva 
Comunitário e a Feira da Agricultura Familiar da Comunidade São 
Francisco do Caramuri no Calendário Oficial da Cidade de Manaus, a 
serem realizados anualmente no segundo fim de semana do mês de 
setembro. 

Parágrafo único. O Festival de Pesca Esportiva 
Comunitário e a Feira da Agricultura Familiar da Comunidade São 
Francisco do Caramuri têm as seguintes finalidades: 

I – fomentar o turismo de base comunitária por meio da 
pesca esportiva, agregando valor à geração de renda proveniente da 
agricultura, da pecuária, da avicultura e do artesanato regional; 

II – destinar a renda angariada por meio das inscrições do 
torneio de pesca esportiva e das vendas no decorrer do evento para 
implementação e ampliação da infraestrutura da Comunidade São 
Francisco do Caramuri; 

III – atender às demandas das ações realizadas 
anualmente assim como a implantação de novos projetos nas áreas 
sociais, culturais, econômicas e ambientais. 

 
Art. 2.º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 
Manaus, 18 de junho de 2020. 

 
 
 
 

DECRETO Nº 4.846, DE 18 DE JUNHO DE 2020 
 

DISPÕE sobre o Regimento Interno da 
Manaus Previdência – MANAUSPREV, e dá 
outras providências. 

 
O PREFEITO DE MANAUS, no uso das atribuições que 

lhe são conferidas pelo art. 128, inc. I da Lei Orgânica do Município de 
Manaus, 

 

CONSIDERANDO o disposto no art. 30 da Lei nº 2.419, de 
29 de março de 2019; 

CONSIDERANDO a deliberação do Conselho Municipal de 
Previdência – CMP, constante da Ata da Segunda Reunião 
Extraordinária de 2020, ocorrida em 15 de abril de 2020; 

 

CONSIDERANDO o teor do Ofício nº 540/2020 – 
GP/MANAUS PREVIDÊNCIA e o que consta nos autos do Processo              
nº 2020.17848.17917.0.000320 (Volume 1) SIGED, 

 
DECRETA: 

 
CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

Art. 1º Este Decreto dispõe sobre o Regimento Interno da 
Manaus Previdência – MANAUSPREV, entidade autárquica integrante 
da Administração Indireta do Poder Executivo, reestruturada por meio da 
Lei nº 2.419, de 29 de março de 2019. 
 

CAPÍTULO II 
DAS FINALIDADES E COMPETÊNCIAS 

 
Art. 2º A MANAUSPREV tem por finalidade a 

administração, o gerenciamento e a operacionalização do Regime 
Próprio de Previdência Social – RPPS dos servidores públicos do 
Município de Manaus, incluindo a arrecadação e gestão de recursos e 
planos previdenciários, a concessão, o pagamento e a manutenção dos 
benefícios. 

Parágrafo único. Para a consecução das finalidades 
previstas no caput deste artigo, compete à MANAUSPREV: 

I – realizar o planejamento, a execução e o controle das 
suas atividades finalísticas; 

II – atualizar periodicamente os dados cadastrais dos 
segurados e beneficiários da Previdência Municipal, viabilizando 
condições para avaliações e estudos atuariais; 

III – manter relações institucionais com os órgãos e 
entidades da Administração Pública Direta e Indireta e com o Poder 
Legislativo, buscando sempre preservar os interesses institucionais da 
Previdência Municipal; 

IV – celebrar convênios e acordos de cooperação com 
órgãos públicos ou privados; 

V – realizar a gestão dos atos administrativos, jurídicos, 
orçamentários, financeiros e contábeis dos planos de natureza 
previdenciária e administrativa; 

VI – promover a articulação entre a Instituição e o servidor 
público municipal, em especial para mantê-lo informado das ações 
desenvolvidas; 

VII – dotar os órgãos colegiados componentes de sua 
estrutura das condições mínimas necessárias para o desempenho de 
suas atividades; 

VIII – representar institucionalmente o Município de 
Manaus perante os órgãos governamentais e agências de 
desenvolvimento, nacionais e internacionais, em missões relacionadas 
com a Previdência Municipal; 

IX – apoiar servidores em missão de interesse da 
Previdência Municipal; e 

X – coordenar e executar atividades especialmente 
designadas pelo Chefe do Poder Executivo, relacionadas com a 
Previdência Municipal. 
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Art. 3º A Manaus Previdência deverá incorporar o 
planejamento a sua rotina de gestão e desenvolver Plano de Ação Anual 
e Planejamento Estratégico, ao qual deverá ser dada ampla divulgação, 
contemplando as ações a serem implementadas, metas para melhoria 
de cada processo, responsabilidades e prazos, bem como o 
monitoramento qualitativo de seus resultados. 
 

CAPÍTULO III 
DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

 
Art. 4º A MANAUSPREV, constituída por órgãos e suas 

respectivas unidades orgânicas, tem a seguinte estrutura organizacional: 
 

I – órgãos superiores colegiados de gestão deliberativa: 
a) Conselho Municipal de Previdência – CMP; e 
b) Conselho Diretor – CODIR. 

 
II – órgão colegiado consultivo: Comitê de Investimentos – 

COMINV; 
 

III – órgãos de administração superior: 
a) Presidência – PRESI; 
b) Diretoria de Administração e Finanças – DIRAFI; e 
c) Diretoria de Previdência – DIPREV. 

 
IV – órgãos de assessoramento direto: 
a) Procuradoria – PROJUR; 
b) Assessoria de Comunicação – ASCOM; 
c) Assessoria Técnica – ASTEC; 
d) Chefia de Gabinete – CGAB; 
e) Auditoria Interna – AUDIN; e 
f) Superintendência de Investimentos – SUPINV. 

 
V – órgão colegiado consultivo e de fiscalização: Conselho 

Fiscal – COFIS; e 
 

VI – órgãos de execução: 
 

a) Gerência de Área de Administração e Finanças – 
GERAFI, composta pelas seguintes unidades: 

1) Setor de Gestão de Pessoas – SGEP; 
2) Setor de Planejamento e Orçamento – SPLAN; 
3) Setor de Contabilidade – SCONT; 
4) Setor Financeiro – SFIN; 
5) Setor de Manutenção e Material – SMAT; e 
6) Setor de Tecnologia da Informação – STIN. 

 
b) Gerência de Área de Previdência – GEPREV, composta 

pelas seguintes unidades: 
1) Setor de Atendimento – SATE; 
2) Setor de Concessão de Benefícios – SCON; 
3) Setor de Manutenção de Benefícios – SMAN; 
4) Setor de Arquivo – SARQ; 
5) Setor de Compensação Previdenciária – COMPREV; e 
6) Setor Psicossocial – PSICO. 

 
CAPÍTULO IV 

DAS COMPETÊNCIAS DOS ÓRGÃOS 
 

Seção I 
Dos Órgãos Superiores Colegiados de Gestão Deliberativa 

 
Subseção I 

Do Conselho Municipal de Previdência 
 

Art. 5º Ao Conselho Municipal de Previdência – CMP, 
compete: 

I – deliberar sobre: 
a) as diretrizes gerais do RPPS; 
b) a proposta das diretrizes orçamentárias, do orçamento 

anual e do plano plurianual do RPPS; 
c) a estrutura organizacional da MANAUSPREV; 
d) a gestão operacional, econômica e financeira dos 

recursos do RPPS; 
e) as propostas e anteprojetos de leis que tratem de 

alteração da legislação previdenciária do Município de Manaus; 

f) a conveniência e oportunidade de contratação de 
empresas especializadas para a realização de auditorias contábeis e 
estudos atuariais ou financeiros; 

g) a aquisição, a alienação ou a oneração de bens imóveis, 
observada a legislação pertinente; 

h) a aceitação de doações, cessões de direitos e legados, 
inclusive quando oferecidos pelo Município de Manaus a título de 
dotação patrimonial; 

i) a prestação de contas anuais a ser remetida ao Tribunal 
de Contas do Estado e aos demais órgãos de fiscalização externa; 

j) acordos de composição de débitos previdenciários do 
Município de Manaus e ou da Câmara Municipal de Manaus com o 
RPPS; 

k) a proposta de anteprojeto de lei do plano de carreira, 
cargos e remunerações dos servidores da MANAUSPREV; 

l) a Nota Técnica Atuarial e a Regulamentação dos Planos 
de Benefícios Previdenciários, de Custeio e a Política de Investimentos; 

m) o Plano de Contas, o Plano de Ação Anual e 
Planejamento Estratégico; 

n) o Parecer Atuarial do exercício, do qual constará, 
obrigatoriamente, análise conclusiva sobre a capacidade dos Planos de 
Custeio para dar cobertura aos Planos de Benefícios Previdenciários; 

o) os relatórios do órgão de controle interno; 
p) os balancetes mensais, assim como o Balanço, as 

Contas Anuais da Instituição, e demais documentos contábeis e 
financeiros exigidos pela legislação nacional aplicável à previdência 
pública; 

q) as políticas relativas à gestão atuarial, patrimonial, 
financeira, orçamentária, jurídica e à execução do plano de benefícios do 
RPPS; 

r) a indicação do Auditor-Chefe e do Superintendente de 
Investimentos para o quadro de pessoal da MANAUSPREV; 

s) a designação dos membros do COMINV; 
t) o Código de Ética da MANAUSPREV; 
u) a aprovação ou revisão do Regimento Interno da 

MANAUSPREV ou de qualquer de seus órgãos colegiados; 
v) as propostas de atos normativos relativos ao RPPS e ao 

funcionamento dos órgãos da MANAUSPREV; e 
w) outros assuntos de interesse da MANAUSPREV que lhe 

sejam submetidos. 
II – adotar as providências cabíveis para a correção de 

atos e fatos, decorrentes de gestão, que prejudiquem o desempenho e o 
cumprimento das finalidades da Autarquia; 

III – acompanhar e fiscalizar a aplicação da legislação 
pertinente ao RPPS; 

IV – solicitar a elaboração de estudos e pareceres técnicos 
sobre aspectos atuariais, jurídicos, financeiros e organizacionais 
relativos a assuntos de sua competência; 

V – garantir o pleno acesso dos segurados às informações 
relativas à gestão do RPPS; 

VI – acompanhar as metas financeiras e atuariais e os 
indicadores de gestão definidos nos Plano de Ação Anual ou 
Planejamento Estratégico; 

VII – ter acesso aos resultados das auditorias dos órgãos 
de controle e supervisão, acompanhando as providências adotadas; 

VIII – atuar como última instância deliberativa, em âmbito 
administrativo, relativa à gestão do RPPS e à aplicação da legislação 
previdenciária; 

IX – definir os critérios que serão observados nos relatórios 
produzidos pelo órgão de controle interno, permitindo aferir a sua 
qualidade, relacionados à abrangência dos assuntos a serem objeto de 
verificação, bem como a sua funcionalidade, repercussão e alcance; e 

X – velar pelos seus compromissos, diretrizes e objetivos, 
buscando, de forma constante e permanente, que a instituição se 
comprometa com a garantia do nível de excelência e de qualidade no 
encaminhamento, solução e execução das matérias levadas a seu 
exame ou que lhe são pertinentes, buscando assegurar, em suas 
decisões, opiniões, votos e atos, a efetividade, o êxito e a garantia de 
perenidade da MANAUSPREV. 

§ 1º O CMP poderá delegar ao CODIR, por meio de 
resolução, as competências previstas no inc. I, alíneas c, d, f, k, q e u, 
desde artigo. 

§ 2º As decisões do CMP serão tomadas por maioria, 
exigido o quórum mínimo de 4 (quatro) membros. 
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Art. 6º No exercício de suas competências, ao CMP 
compete: 

I – elaborar, publicar e controlar a efetivação do plano de 
Plano de Ação Anual e Planejamento Estratégico, estabelecendo os 
procedimentos, o cronograma de reuniões, o escopo a ser trabalhado e 
os resultados obtidos; 

II – conhecer das ações de gestão por meio de relatórios 
periódicos apresentados pelo órgão de controle interno, sem prejuízo de 
sua atuação de ofício; 

III – aprovar, tempestivamente, o encaminhamento à 
Secretária Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação – SEMEF, 
dos seguintes documentos: 

a) relatório das atividades da MANAUSPREV; 
b) contas anuais da instituição; 
c) pareceres da Consultoria Atuarial, do Conselho Fiscal e, 

quando for o caso, da Auditoria Externa Independente; e 
d) demais documentos contábeis e financeiros exigidos 

pela legislação nacional aplicável à previdência funcional. 
IV – elaborar relatório de prestação de contas com a 

síntese dos trabalhos realizados e as considerações que serviram de 
subsídio; e 

V – aprovar seu Regimento Interno. 
 

Art. 7º O CMP contará com o apoio técnico da Auditoria 
Interna da MANAUSPREV, com a finalidade de acompanhar, fiscalizar e 
avaliar a gestão administrativa, previdenciária, financeira, contábil, 
patrimonial e de recursos humanos da instituição e formular as 
sugestões pertinentes, podendo ainda: 

I – determinar, a qualquer tempo, a realização de 
inspeções, auditorias ou tomadas de contas, podendo, para tanto, 
solicitar a atuação do Órgão de Controle Interno do Município, ou ainda, 
utilizar peritos independentes, se for o caso; e 

II – convocar, para participar de suas reuniões, servidor, 
dirigente, técnico ou especialista, integrante ou não do quadro de 
pessoal da MANAUSPREV, a fim de prestar esclarecimentos ou 
assessoramento. 

 
Subseção II 

Do Conselho Diretor 

 
Art. 8º Ao CODIR, órgão superior colegiado de gestão 

deliberativa, compete: 
I – assegurar a execução dos objetivos da MANAUSPREV, 

consoante as diretrizes e normas gerais definidas pelo CMP; 
II – supervisionar a execução de manuais e instruções de 

caráter técnico, operacional ou administrativo, de acordo com as 
diretrizes aprovadas pelo CMP; 

III – aprovar a política de constituição de comissões ou 
comitês técnicos para assessorar as ações da MANAUSPREV; 

IV – definir diretrizes para elaboração, bem como aprovar: 
a) as metas institucionais; 
b) os indicadores de desempenho; 
c) o Plano de Ação Anual e Planejamento Estratégico; 
d) o Programa de Educação Previdenciária; 
e) a Política da Segurança da Informação e Comunicação 

da MANAUSPREV; 
f) o plano de contas e suas alterações; 
g) a política de recursos humanos; 
h) as propostas de ações relativas à cultura e 

responsabilidade socioambientais, bem como fomentá-las no âmbito da 
MANAUSPREV; 

i) as regras de conduta dos profissionais que atuam na 
gestão dos investimentos dos recursos administrados pela 
MANAUSPREV e suas alterações; e 

j) o Relatório de Gestão Atuarial e o estudo técnico de 
aderência, cientificando o CMP. 

V – estabelecer, monitorar e aperfeiçoar os controles 
internos da gestão, com o apoio dos órgãos competentes; 

VI – definir o plano de custeio anual, com base em 
avaliações atuariais; 

VII – estimular estratégias e mecanismos referentes às 
ações de qualidade de vida no trabalho, saúde e integração dos 
servidores; 

VIII – zelar pelo cumprimento do Código de Ética e 
Conduta da MANAUSPREV, a fim de assegurar a conformidade com os 

procedimentos internos e a legislação com os padrões e as boas 
práticas; 

IX – zelar pelo fortalecimento e sustentação dos níveis de 
credibilidade afetos à MANAUSPREV; 

X – institucionalizar a educação previdenciária; 
XI – promover a sistematização de práticas relacionadas à 

gestão de riscos, aos controles internos e à governança; 
XII – formular a instrução das matérias sujeitas à 

deliberação do CMP, para sua posterior execução; 
XIII – coordenar o atendimento das convocações do CMP; 
XIV – garantir a execução das diretrizes gerais de gestão, 

investimento e alocação dos recursos fixadas na Política de 
Investimento; 

XV – formular diretrizes para o atendimento de demandas 
de órgãos de supervisão, fiscalização, orientação e controle interno e 
externo; 

XVI – aprovar preliminarmente e remeter ao CMP para 
deliberação e ao COFIS para emissão de pronunciamento: 

a) os relatórios da compensação previdenciária, de 
acompanhamento de estoque da compensação previdenciária, dos 
extratos da movimentação bancária das contas da MANAUSPREV e de 
acompanhamento da aplicação de recursos previdenciários; 

b) os relatórios gerenciais relativos à execução dos planos, 
dos programas e dos orçamentos do RPPS; 

c) as hipóteses e premissas atuariais; 
d) os demonstrativos e relatórios das avaliações e 

reavaliações atuariais obrigatórias; e 
e) a Prestação de Contas Anual. 
XVII – aprovar preliminarmente e remeter ao CMP para 

deliberação: 
a) o Plano Plurianual – PPA e suas alterações; 
b) a proposta orçamentária anual; 
c) o Plano Anual de Atividades; 
 
d) o Plano de Gestão dos Imóveis destinados por Lei à 

MANAUSPREV e suas alterações; 
e) o Regimento Interno da MANAUSPREV e suas 

alterações; 
f) a Política de Investimentos da MANAUSPREV; 
g) o Relatório Anual de Atividades; 
h) a proposta de aceitação de bens e direitos para a 

amortização do passivo atuarial do RPPS; 
i) a proposta de alienação ou gravame de bens e direitos 

integrantes do patrimônio vinculado ao RPPS, sem prejuízo da 
satisfação das exigências legais pertinentes; 

j) a proposta de aceitação de doações e legados com ou 
sem encargos que possam ou não resultar em compromisso econômico-
financeiro para o RPPS; 

k) a forma de financiamento do RPPS, observada a 
legislação vigente; e 

l) o Relatório de Gestão Atuarial e do estudo técnico de 
aderência. 

XVIII – conferir caráter normativo aos pareceres ou outras 
manifestações expedidas pela PROJUR, visando unificar entendimento 
sobre matéria controvertida no âmbito da MANAUSPREV. 
 

Subseção III 
Do Comitê de Investimentos 

 
Art. 9º Ao Comitê de Investimentos – COMINV, compete: 
I – acompanhar e avaliar o desempenho dos investimentos 

já realizados, com base em relatórios financeiros e gerenciais 
apresentados pela Superintendência de Investimentos – SUPINV; 

II – propor estratégias de investimentos para um 
determinado período ou aprovar a estratégia proposta pela SUPINV, 
desde que em consonância com a política de investimentos e com os 
limites de investimentos e diversificações estabelecidos na Resolução 
CMN nº 3.922, de 25-11-2010 e alterações; 

III – deliberar sobre a proposta da Política de Investimentos 
elaborada pela SUPINV, encaminhando, em seguida, ao CMP; 

IV – examinar e deliberar sobre propostas de 
investimentos, desinvestimento e redirecionamento de recursos; 

V – propor e definir os ajustes necessários à Política de 
Investimentos em curso e aprovar os ajustes propostos pela SUPINV; 

VI – aprovar o credenciamento prévio e periódico de 
Administradores, Gestores e Distribuidores de Fundos de Investimentos; 
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VII – zelar por uma gestão de ativos em consonância com 
a legislação em vigor e às restrições e diretrizes contidas na política de 
investimentos, atendendo aos mais elevados padrões técnicos, éticos e 
de prudência; 

VIII – examinar e expedir recomendações acerca de 
propostas de investimentos ou sobre o redirecionamento dos recursos; 

IX – aprovar seu Regimento Interno; e 
X – exercer outras atribuições que lhe forem conferidas ou 

delegadas. 
 

Art. 10. As deliberações, orientações, recomendações e 
proposições do COMINV devem ser pautadas sob o enfoque 
estritamente técnico e gerencial, ancoradas em informações disponíveis 
no mercado financeiro e de capitais, obedecendo às tipicidades e 
especificidades de cada produto de investimento sob análise e, ainda, 
nos seguintes aspectos: 

I – cenário macroeconômico; 
II – evolução da execução do orçamento do RPPS; 
III – dados atualizados dos fluxos de caixa e dos 

investimentos, com visão de curto e longo prazo; e 
IV – propostas de investimentos e respectivas análises 

técnicas, que deverão identificar e avaliar os riscos de cada proposta, 
incluídos os riscos de crédito, de mercado, de liquidez, operacional, 
jurídico e sistêmico. 

Parágrafo único. Todas as deliberações ou 
recomendações do COMINV serão tomadas de forma colegiada. 
 

Art. 11. O monitoramento da carteira de investimentos da 
MANAUSPREV e o gerenciamento de riscos realizar-se-á por meio de 
relatórios mensais, de responsabilidade da Superintendência de 
Investimentos, contendo análises e recomendações sobre as devidas 
alocações dos recursos previdenciários que garantam, de forma 
prudencial, a otimização da liquidez, segurança, rentabilidade, solvência 
e gerenciamento dos riscos envolvidos, tendo por parâmetro a 
conjugação das projeções atuariais com o comportamento dos 
indicadores dos mercados financeiros e de capitais, que garantam os 
benefícios futuros de aposentadoria e pensões aos servidores do 
Município de Manaus e seus dependentes. 
 

Art. 12. Os integrantes do COMINV devem comprovar 
prévia aprovação em exame de certificação organizado por entidade 
autônoma de reconhecida capacidade técnica e difusão no mercado 
brasileiro de capitais, cujo conteúdo mínimo contemple o contido no 
Anexo Único da Portaria nº 519/MPS, de 24 de agosto de 2011. 
 

Seção II 
Dos Órgãos de Administração Superior e 

dos Órgão de Execução 
 

Subseção I 
Da Presidência 

 
Art. 13. Compete à Presidência, titularizada pelo Diretor-

Presidente, responsável pela representação e supervisão dos serviços 
afetos à MANAUSPREV: 

I – definir, coordenar e supervisionar as políticas e 
atividades da MANAUSPREV sobre a gestão de benefícios, de recursos, 
da administração e da educação previdenciária; 

II – coordenar e praticar atos de gestão relativos a recursos 
humanos, tecnologia da informação, administração orçamentária, 
patrimonial e financeira, visando à racionalização, qualidade e 
produtividade da MANAUSPREV; 

III – submeter à apreciação do CODIR, do CMP e do 
COFIS as matérias afetas à área de competência da MANAUSPREV, 
que demandam análise ou deliberação pelos referidos órgãos 
colegiados; 

IV – coordenar o cumprimento da legislação e das normas 
do Regime Próprio de Previdência Social – RPPS, no âmbito de 
competência da MANAUSPREV; 

V – estabelecer prioridades para as diretrizes 
orçamentárias e autorizar a proposta do Orçamento Anual e do Plano 
Plurianual da MANAUSPREV; 

VI – deliberar acerca da instauração de sindicâncias, de 
processo administrativo disciplinar e de tomada de contas especial; 

VII – julgar as sindicâncias, o processo administrativo 
disciplinar e a tomada de contas especial; 

VIII – praticar, conjuntamente com o Diretor de 
Administração e Finanças: 

a) os atos relativos à promoção, licenciamento e punição 
de pessoal, assim como os atos de cessão e disposição de servidores 
da MANAUSPREV, desde que autorizado pelo CMP e com ônus para o 
órgão cessionário; e 

b) os atos relativos às atividades administrativas que 
envolvam contratações e dispêndios de recursos, conforme limite de 
alçada definido no Capítulo VII deste Regimento. 

IX – autorizar, em conjunto com a DIRAFI, operações 
relativas aos investimentos financeiros efetuadas com recursos 
previdenciários, conforme prévia deliberação do COMINV, observando 
os aspectos legais e a Política de Investimentos; 

X – praticar, conjuntamente com o Diretor de Previdência, 
os atos relativos à concessão, revisão, suspensão e cessação de 
benefício previdenciário; 

XI – encaminhar, após manifestação do CODIR, o relatório, 
o balanço e as contas anuais da Instituição, assim como os demais 
documentos contábeis e financeiros exigidos pela legislação nacional 
aplicável à previdência pública, para deliberação do CMP, 
acompanhados dos pareceres do COFIS, da Consultoria Atuarial e da 
Auditoria Externa Independente; 

XII – promover a articulação da MANAUSPREV com 
órgãos e instituições, públicas ou privadas, nacionais ou estrangeiras, 
com vistas à dinamização, modernização e aprimoramento dos serviços 
da Instituição; 

XIII – cumprir e fazer cumprir o Regimento Interno da 
MANAUSPREV, colhendo subsídios para as alterações necessárias; 

XIV – propor para aprovação do CMP, após a oitiva do 
CODIR, os Planos de Benefícios, Custeio, de Aplicações e Investimentos 
e os Planos Anuais e Plurianuais; 

XV – autorizar a realização de licitações e homologar o seu 
resultado, observada a legislação de regência; 

XVI – autorizar a contratação de serviços de terceiros; 
XVII – aprovar as minutas dos Projetos Básicos e Termos 

de Referência das aquisições e contratações de bens e serviços; 
XVIII – exercer a coordenação dos processos de 

negociação e de formação de parceria ou consórcio e para o 
estabelecimento de contrato, convênio, acordo, ajuste e protocolo, com a 
finalidade de incorporar elementos facilitadores para a consecução da 
missão, dos compromissos e dos objetivos da Instituição; 

XIX – exercer competência residual, quando inexistir 
atribuição específica de órgão da estrutura organizacional da 
MANAUSPREV, e a competência implícita quanto aos atos inerentes às 
suas atribuições; 

XX – estabelecer, por meio de portaria, o detalhamento 
das atribuições, procedimentos e rotinas dos órgãos da Autarquia, 
observado o disposto na Lei Delegada nº 01, de 31 de julho de 2013, e 
na Lei nº 2.419, de 29 de março de 2019; e 

XXI – exercer outras atribuições previstas em Lei ou ato 
normativo. 

 
Subseção II 

Da Diretoria de Administração e Finanças 

 
Art. 14. Compete à Diretoria de Administração e Finanças - 

DIRAFI: 
I – subsidiar o Diretor-Presidente na definição das 

diretrizes estratégicas para a formulação das políticas públicas 
relacionadas a sua área de atuação; 

II – dirigir, supervisionar, orientar e controlar a execução 
setorial das atividades de gestão de pessoas, planejamento e 
orçamento, finanças, contabilidade, tecnologia da informação, contratos, 
manutenção e conservação predial, serviços gerais, administração de 
material, bens patrimoniais, comunicação administrativa e apoio 
administrativo; 

III – propor a elaboração de normas internas relativas à 
administração e finanças, respeitada a legislação aplicável; 

IV – supervisionar a formulação da política de recursos 
humanos, contendo inclusive a qualificação e o treinamento dos 
servidores da MANAUSPREV; 

V – supervisionar a elaboração do Plano Anual de 
Treinamento dos Servidores, Conselheiros e Estagiários; 

VI – supervisionar a elaboração dos demonstrativos de 
natureza obrigatória que versem sobre a temática administrativa, 
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financeira, orçamentária e contábil, da MANAUSPREV, conforme 
legislação vigente; 

VII – supervisionar a elaboração dos instrumentos de 
planejamento e gestão da MANAUSPREV, como o Plano Plurianual – 
PPA, a Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO e a Lei Orçamentária 
Anual – LOA; 

VIII – supervisionar a elaboração da proposta orçamentária 
anual e dos demonstrativos a ele vinculados, assim como o 
acompanhamento de sua execução na MANAUSPREV; 

IX – propor alterações do Quadro de Detalhamento de 
Despesa ao Diretor-Presidente; 

X – supervisionar a gestão financeira e sua execução; 
XI – supervisionar as atividades de contabilidade geral, de 

elaboração da prestação de contas e dos demonstrativos contábeis e 
financeiros; 

XII – supervisionar a execução do plano de contas 
contábeis, as demonstrações contábeis e financeiras, a prestação de 
contas, as baixas de bens móveis e a alienação de bens do ativo 
permanente; 

XIII – supervisionar a elaboração do plano de 
administração e controle dos bens patrimoniais da MANAUSPREV; 

XIV – supervisionar as ações de planejamento, de gestão e 
de manutenção dos sistemas e equipamentos do RPPS; 

XV – supervisionar a elaboração do Plano de Compras 
Anual e sua programação; 

XVI – supervisionar os procedimentos licitatórios e de 
dispensa ou inexigibilidade de licitação para contratação de bens e 
serviços; 

XVII – planejar e supervisionar a execução de contratos e 
de convênios; 

XVIII – supervisionar as atividades de suporte técnico para 
operação dos sistemas de informações e aos usuários de recursos de 
software, hardware e infraestrutura física de tecnologia da informação; 

XIX – incentivar boas práticas, promover e acompanhar a 
execução de projetos e atividades que viabilizem o desenvolvimento 
institucional e a gestão governamental no que couber à sua área de 
competência; 

XX – supervisionar a consolidação de informações, realizar 
o acompanhamento e a avaliação de metas institucionais e a análise de 
resultados, por meio de indicadores de desempenho, no que couber a 
sua área de competência; 

XXI – assegurar a implementação, no que couber, de 
ações relativas à cultura e responsabilidade socioambientais; 

XXII – fornecer informações referentes a sua área de 
atuação para a elaboração do Relatório de Governança Corporativa; 

XXIII – produzir em sua área de atuação, documentos 
contendo informações que subsidiem a elaboração do Plano de Ação 
Anual ou Planejamento Estratégico, entre outros; 

XXIV – estabelecer diretrizes e acompanhar os projetos, 
programas e tarefas constantes das metas anuais da DIRAFI; 

XXV – supervisionar a elaboração e consolidação de 
relatórios periódicos das atividades relativas à área de atuação da 
DIRAFI e apresentá-los ao Diretor-Presidente; 

XXVI – supervisionar atividades executadas pela Gerência 
de Administração e Finanças; 

XXVII – supervisionar os Extratos de Movimentação 
Bancária das Contas da MANAUSPREV; 

XXVIII – praticar os atos que, por determinação da 
legislação, devam ser realizados em conjunto com o Diretor-Presidente; 

XXIX – supervisionar a elaboração dos demonstrativos da 
situação das contas de responsabilidades e emitir relatórios; 

XXX – referendar a designação de executor e fiscal dos 
contratos; e 

XXXI – desenvolver outras atividades correlatas ou que lhe 
forem atribuídas. 
 

Art. 15. À GERAFI, órgão de execução diretamente 
subordinado à DIRAFI, compete: 

I – coordenar e controlar a execução das atividades 
relativas à gestão de pessoas, planejamento e orçamento, finanças, 
contabilidade, tecnologia da informação, contratos, manutenção e 
conservação predial, serviços gerais, administração de material, bens 
patrimoniais, comunicação administrativa e apoio administrativo; 

II – prestar informações sobre a tramitação de processos 
administrativos, de documentos e de correspondências; 

III – coordenar a aplicação de conhecimentos inerentes às 
práticas, às técnicas e às rotinas relacionadas ao Orçamento, 
Contabilidade, Finanças e Arrecadação; 

IV – coordenar e orientar a emissão de notas e pareceres 
técnicos relacionados à área de atuação; 

V – coordenar, controlar, aferir e aprovar as atividades 
relacionadas à regularidade e à tempestividade dos procedimentos de 
formalização, elaboração e instrução processual de contratos e outros 
instrumentos congêneres, no âmbito da MANAUSPREV; 

VI – supervisionar a instrução dos processos de aquisição 
de materiais e contratação de serviços da MANAUSPREV, no que 
couber; 

VII – planejar, coordenar e controlar as atividades relativas 
a compras, estoque, patrimônio, contratos e serviços gerais; 

VIII – acompanhar a aquisição de máquinas, equipamentos 
e de material permanente, bem como as atividades de manutenção 
desses bens; 

IX – promover estudos, objetivando o aprimoramento e a 
racionalização da gestão dos bens patrimoniais, bem como acompanhar 
os procedimentos de responsabilização e distribuição aos respectivos 
setores; 

X – planejar, promover e controlar a execução das 
atividades relacionadas ao recebimento, conferência, estocagem e 
distribuição dos bens consumíveis de uso comum da MANAUSPREV; 

XI – acompanhar e avaliar o consumo de insumos pela 
MANAUSPREV e propor medidas de otimização da despesa; 

XII – avaliar os Projetos Básicos e Termos de Referência 
das contratações de bens e serviços da MANAUSPREV; 

XIII – coordenar e controlar os atos de designação dos 
executores e fiscais de contratos e demais atos oficiais, dentro da sua 
área de atuação, para posterior publicação; 

XIV – subsidiar e orientar as comissões e os executores de 
contratos no que se refere às suas obrigações de fiscalização; 

XV – coordenar os serviços de transporte, de segurança, 
de conservação e de limpeza, e os demais serviços contratados pela 
MANAUSPREV; 

XVI – promover a administração de pessoal e o 
desenvolvimento de recursos humanos, por meio dos processos de 
seleção, de treinamento, de capacitação, de lotação e de 
remanejamento de pessoal; 

XVII – gerenciar a execução do processo de avaliação 
periódica de desempenho e avaliação do estágio probatório dos 
servidores da MANAUSPREV, bem como controlar os procedimentos 
relacionados à homologação do estágio probatório, à progressão e à 
promoção funcional; 

XVIII – coordenar a formulação da política de recursos 
humanos, contendo inclusive a qualificação e o treinamento dos 
servidores, conselheiros e estagiários da MANAUSPREV; 

XIX – coordenar a elaboração do Plano Anual de 
Treinamento dos Servidores, Conselheiros e Estagiários da 
MANAUSPREV; 

XX – coordenar o registro e controle das substituições, 
designações e das dispensas de servidores com cargo em comissão e 
função gratificada previdenciária; 

XXI – adotar as providências administrativas necessárias à 
lotação de cargos decorrentes de provimento, nomeação, readaptação, 
reversão, aproveitamento, reintegração, recondução e à regularização 
da situação funcional dos servidores; 

XXII – controlar os atos de cessão e disposição de 
servidores para a MANAUSPREV e informar a frequência mensal desses 
servidores aos órgãos de origem, bem como controlar os respectivos 
ressarcimentos; 

XXIII – coordenar os expedientes necessários à posse em 
cargo público, inclusive lavratura do respectivo termo de posse; 

XXIV – gerenciar a elaboração e manutenção da folha de 
pagamento de pessoal e encargos trabalhistas dos Servidores, 
Conselheiros e Estagiários da MANAUSPREV; 

XXV – acompanhar a elaboração dos documentos e 
fornecimento das informações relativas à Previdência Social, à Relação 
Anual de Informações Sociais – RAIS e à Declaração de Imposto de 
Renda Retido na Fonte – DIRF, bem como a transmissão desses 
documentos, dentro do prazo legal; 

XXVI – coordenar as atividades de suporte técnico para 
operação dos sistemas de informações e aos usuários de recursos de 
software, hardware e infraestrutura física de tecnologia da informação; 
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XXVII – gerenciar a elaboração das diretrizes e ações 
relacionadas com a informatização dos processos, análise dos negócios, 
organização das informações, gestão de contratos e recursos de 
informática, assim como pela normatização das políticas de informática; 

XXVIII – coordenar a elaboração da Prestação de contas 
para o Tribunal de Contas do Estado, através do E-Contas, assim como 
o fornecimento de informações aos demais órgãos fiscalizadores; 

XXIX – coordenar a execução, avaliação e as sugestões 
de melhorias nos controles internos referentes aos apontamentos 
realizados pela auditoria, em sua área de atuação; 

XXX – coordenar e acompanhar, dentro de suas 
competências, o cumprimento das obrigações acessórias junto à Receita 
Federal, Prefeitura de Manaus/Manaus Atende, entre outros; 

XXXI – acompanhar o cadastro e atualização das 
informações junto ao CADPREV/SPREV/SRPPS, Receita Federal, 
órgãos municipais e outros; 

XXXII – coordenar os registros contábeis dos atos e fatos 
administrativos de natureza orçamentária, financeira e patrimonial, 
referentes à elaboração de balancetes, balanços e outros 
demonstrativos contábeis; 

XXXIII – acompanhar a organização da Prestação de 
Contas do Ordenador de Despesa; 

XXXIV – supervisionar a elaboração dos instrumentos de 
planejamento e gestão, como o Plano Plurianual – PPA, a Lei de 
Diretrizes Orçamentárias – LDO e a Lei Orçamentária Anual – LOA da 
MANAUSPREV e posteriormente acompanhar a execução; 

XXXV – coordenar as propostas de alteração do Quadro 
de Detalhamento de Despesa, bem como supervisionar a execução dos 
Programas de Trabalho e suas naturezas, visando à efetivação; 

XXXVI – acompanhar a liquidação da despesa e execução 
do pagamento dos credores, folha de pagamento dos segurados e 
beneficiários, servidores e consignações da MANAUSPREV, assim 
como acompanhar o controle da arrecadação das contribuições 
previdenciárias e outras receitas; 

XXXVII – supervisionar a gestão financeira das receitas, 
das despesas e dos atos e fatos que impactam ou afetam o resultado 
econômico e financeiro da MANAUSPREV; 

XXXVIII – coordenar a análise e emissão de despachos, 
ofícios, memorandos e de processos de autorizações de pagamento e 
recebimento de recursos da MANAUSPREV; 

XXXIX – coordenar a execução das previsões e os 
pagamentos, de acordo com a programação financeira; 

XL – acompanhar a execução dos procedimentos 
necessários ao recebimento dos repasses financeiros por parte do Poder 
Executivo e da Câmara Municipal de Manaus; 

XLI – coordenar a guarda e o controle dos valores, das 
garantias e dos demais bens ou títulos, que estejam sob a 
responsabilidade da MANAUSPREV; e 

XLII – desenvolver outras atividades correlatas ou que lhe 
forem atribuídas. 
 

Art. 16. Ao Setor de Gestão de Pessoas – SGEP, unidade 
de execução diretamente subordinado à GERAFI, compete: 

I – formular a política de recursos humanos, contendo 
inclusive a qualificação e o treinamento dos Servidores, Conselheiros e 
Estagiários da MANAUSPREV; 

II – avaliar rotinas, procedimentos, formulários e 
documentos, exigências legais e regulamentares para racionalizar e 
aperfeiçoar a gestão de pessoas no âmbito da MANAUSPREV; 

III – coordenar e executar o processo de Avaliação 
Periódica de Desempenho e Avaliação do Estágio Probatório dos 
servidores da MANAUSPREV; 

IV – controlar os procedimentos relacionados à 
homologação do estágio probatório, à progressão e à promoção 
funcional; 

V – orientar os setores quanto à legislação vigente sobre a 
frequência dos servidores; 

VI – orientar os servidores quanto à concessão de direitos 
e ao cumprimento de deveres funcionais; 

VII – controlar, organizar e manter atualizada a legislação 
relativa à gestão de pessoas; 

VIII – levantar necessidades, realizar estudos e pesquisas, 
propor programas anuais relativos a desenvolvimento e capacitação de 
servidores, estagiários e conselheiros da MANAUSPREV; 

IX – elaborar, executar e acompanhar o Plano Anual de 
Treinamento dos Servidores, Conselheiros e Estagiários da 
MANAUSPREV; 

X – promover a divulgação e a realização de capacitação, 
bem como a integração de servidores, estagiários e prestadores de 
serviço; 

XI – coordenar o programa de estágio na MANAUSPREV; 
XII – acompanhar e manter atualizado os dados cadastrais, 

assentamentos funcionais e financeiros dos Servidores, Conselheiros e 
Estagiários, bem como executar atividades de registro e atualização de 
dados em sistema informatizado; 

XIII – controlar os atos de cessão e disposição de 
servidores para a MANAUSPREV e informar a frequência mensal desses 
servidores aos órgãos de origem; 

XIV – controlar os ressarcimentos decorrentes de cessão e 
disposição de servidores da MANAUSPREV a outros entes; 

XV – conferir os registros de frequência dos servidores e 
estagiários da MANAUSPREV; 

XVI – fornecer informações anuais de rendimentos pagos 
pela MANAUSPREV aos servidores, conselheiros e fornecedores; 

XVII – registrar e controlar as substituições, designações e 
as dispensas de servidores com cargo em comissão ou função 
gratificada previdenciária; 

XVIII – instruir processos de concessão de diárias para os 
servidores da MANAUSPREV; 

XIX – adotar as providências administrativas necessárias à 
lotação de cargos decorrentes de provimentos, nomeação, readaptação, 
reversão, aproveitamento, reintegração, recondução e à regularização 
da situação funcional dos servidores; 

XX – elaborar os expedientes necessários à posse em 
cargo público, inclusive lavratura do respectivo termo de posse; 

XXI – providenciar a confecção de identificação funcional 
dos servidores e estagiários; 

XXII – instruir e registrar as concessões e manutenções de 
licenças e afastamentos legais dos servidores e estagiários; 

XXIII – elaborar e manter a folha de pagamento de pessoal 
e encargos trabalhistas dos servidores, conselheiros e estagiários da 
MANAUSPREV; 

XXIV – elaborar documentos e fornecer informações 
relativas à Previdência Social, à Relação Anual de Informações Sociais – 
RAIS e à Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte – DIRF, bem 
como efetuar a transmissão desses documentos, dentro do prazo legal; 

XXV – instruir, analisar e acompanhar os processos de 
reconhecimento de dívida de exercícios anteriores relativos a pessoal e 
de reposição ao Erário; 

XXVI – coordenar e acompanhar as ações relacionadas à 
promoção do bem-estar e qualidade de vida dos servidores da 
MANAUSPREV; e 

XXVII – desenvolver outras atividades correlatas ou que 
lhe forem atribuídas. 
 

Art. 17. Ao Setor de Planejamento e Orçamento – SPLAN, 
unidade de execução diretamente subordinado à GERAFI, compete: 

I – elaborar, analisar, ajustar e consolidar os instrumentos 
de planejamento e gestão, como o Plano Plurianual – PPA, a Lei de 
Diretrizes Orçamentárias – LDO e a Lei Orçamentária Anual – LOA 
pertinentes à MANAUSPREV; 

II – elaborar as propostas de alteração do Quadro de 
Detalhamento de Despesa; 

III – executar os Programas de Trabalho e suas naturezas, 
visando à efetivação; 

IV – realizar o acompanhamento do desempenho dos 
indicadores de planejamento e da evolução e execução do Plano 
Plurianual; 

V – executar e acompanhar a Lei de Diretrizes 
Orçamentária e da Lei Orçamentária Anual; 

VI – realizar a manutenção dos sistemas de informações 
orçamentárias; 

VII – orientar técnica e normativamente os demais setores 
da MANAUSPREV em matéria de planejamento e orçamento; 

VIII – elaborar os relatórios gerenciais de natureza 
orçamentária e de planejamento; 

IX – prestar informações de disponibilidade orçamentária; 
X – emitir nota de empenho, informes de dotação, dentre 

outros; e 
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XI – desenvolver outras atividades correlatas ou que lhe 
forem atribuídas. 
 

Art. 18. Ao Setor de Contabilidade – SCONT, unidade de 
execução diretamente subordinado à GERAFI, compete: 

I – realizar manutenção dos sistemas de informações 
contábeis; 

II – proceder à orientação técnica e normativa das demais 
unidades da MANAUSPREV em matéria de natureza contábil; 

III – elaborar registros e controles contábeis; 
IV – executar a contabilidade, controlar e registrar os 

convênios da Autarquia; 
V – efetuar o registro do processamento das despesas e 

das receitas da MANAUSPREV, de acordo com as normas e legislação 
vigente; 

VI – calcular os tributos legais decorrentes das atividades 
da MANAUSPREV; 

VII – encaminhar, dentro de suas competências, as 
obrigações acessórias junto a Receita Federal do Brasil, Prefeitura de 
Manaus/Manaus Atende, entre outros; 

VIII – gerenciar e controlar a conciliação e composição de 
saldo das contas contábeis de natureza orçamentária, financeira, 
patrimonial e específicas da sua área de atuação; 

IX – expedir documentos e declarações, obrigatórias e 
específicos, da área de atuação; 

X – gerenciar, orientar, classificar e analisar a 
documentação destinada à contabilização, assegurando sua correção; 

XI – elaborar os registros contábeis dos atos e fatos 
administrativos de natureza orçamentária, financeira e patrimonial, 
referentes à elaboração de balancetes, balanços e outros 
demonstrativos contábeis; 

XII – organizar a Prestação de Contas do Ordenador de 
Despesa; 

XIII – acompanhar o cadastro e atualização das 
informações junto ao CADPREV/SPREV/SRPPS, Receita Federal, 
órgãos municipais, entre outros; 

XIV – prestar informações mensais e bimestrais para 
consolidação do Relatório Mensal, Bimestral e Anual junto à Prefeitura 
de Manaus; 

XV – enviar prestação de contas ao Tribunal de Contas do 
Estado, por meio do E-Contas, assim como o fornecimento de 
informações aos demais órgãos fiscalizadores; e 

XVI – desenvolver outras atividades correlatas ou que lhe 
forem atribuídas. 
 

Art. 19. Ao Setor Financeiro – SFIN, unidade de execução 
diretamente subordinado à GERAFI, compete: 

I – liquidar a despesa e executar o pagamento dos 
credores, folha de pagamento dos segurados, servidores e consignações 
da MANAUSPREV, assim como controlar a arrecadação das 
contribuições previdenciárias e outras receitas; 

II – acompanhar e executar os procedimentos necessários 
ao recebimento dos repasses financeiros cabíveis por parte do Poder 
Executivo e da Câmara Municipal de Manaus; 

III – realizar a manutenção dos sistemas de informações 
financeiras; 

IV – orientar técnica e normativamente os setores da 
MANAUSPREV em matéria de natureza financeira; 

V – controlar os recursos financeiros oriundos de 
convênios e contratos, os saldos bancários, bem como promover a 
guarda e o controle dos valores, das garantias e dos demais bens ou 
títulos que estejam sob a responsabilidade da MANAUSPREV; 

VI – realizar a liquidação das despesas das operações com 
investimentos; 

VII – manter atualizados os cadastros em instituições 
financeiras e afins; 

VIII – controlar os pagamentos dos contratos de prestação 
de serviços; 

IX – executar: 
a) a emissão de cheques, recibos e ordens de pagamentos 

com a devida autorização da autoridade competente; e 
b) a conciliação bancária. 
X – acompanhar e informar ao SCONT para registro, os 

recebimentos dos direitos, como, juros, dividendos, amortizações, juros 
de capital e prêmios; 

XI – elaborar os relatórios gerenciais da área financeira; 
XII – prestar informações e fornecer documentos 

necessários para cadastro, bem como renovar o cadastro da 
MANAUSPREV anualmente, junto às instituições financeiras ou quando 
assim for solicitado; 

XIII – operacionalizar e providenciar transferências de 
numerários junto às administradoras de recursos; e 

XIV – desenvolver outras atividades correlatas ou que lhe 
forem atribuídas. 
 

Art. 20. Ao Setor de Manutenção e Material – SMAT, 
unidade de execução diretamente subordinado à GERAFI, compete: 

I – programar, executar e monitorar as atividades relativas 
a contratos, convênios, compras, estoque, patrimônio, transporte e 
serviços gerais; 

II – orientar e fiscalizar os serviços de manutenção, 
conservação, segurança e limpeza; 

III – classificar, codificar e cadastrar os bens imóveis e 
móveis, registrando as variações ocorridas; 

IV – manter cadastro atualizado e controlar a 
movimentação dos bens patrimoniais; 

V – administrar os bens imóveis a manutenção e o controle 
e também manter e guardar os documentos comprobatórios do direito e 
posse desses bens; 

VI – providenciar a avaliação de imóveis que venham a ser 
incorporados ao patrimônio da MANAUSPREV; 

VII – controlar a transferência de bens e elaborar o 
inventário periódico e anual de bens móveis, demonstrando o estoque 
existente; 

VIII – propor a alienação dos bens móveis ociosos, 
inservíveis ou de recuperação antieconômica; 

IX – elaborar o Plano de Compras Anual e sua 
programação; 

X – analisar, receber, conferir, registrar, classificar, 
organizar e distribuir o material mantido sob guarda; 

XI – instruir os processos de aquisição de materiais e 
contratação de serviços da MANAUSPREV, no que couber; 

XII – providenciar as minutas de editais e contratos, 
observando as minutas padronizadas por órgão competente, e elaborar 
as minutas de Projeto Básico ou Termo de Referência de procedimentos 
licitatórios e de dispensa ou inexigibilidade de licitação, com o apoio das 
áreas técnicas competentes; 

XIII – operacionalizar os sistemas informatizados relativos 
às suas competências, para fins de controle e registro; 

XIV – monitorar a necessidade de manutenção preventiva 
e corretiva das instalações, máquinas e equipamentos; 

XV – gerenciar os contratos administrativos da 
MANAUSPREV, assim como a execução dos serviços terceirizados; 

XVI – promover o controle do acesso de pessoas, veículos, 
equipamentos e utensílios; 

XVII – proceder ao controle da utilização das áreas de uso 
comum; e 

XVIII – desenvolver outras atividades correlatas ou que lhe 
forem atribuídas. 

Parágrafo único. O SMAT deverá segregar suas 
atividades de maneira que não haja acúmulo de funções por parte de um 
mesmo servidor. 
 

Art. 21. Ao Setor de Tecnologia da Informação – STIN, 
unidade de execução diretamente subordinado à GERAFI, compete: 

I – realizar estudos e pesquisas, emitir pareceres e laudos 
técnicos e consolidar informações na área de Tecnologia da Informação; 

II – garantir o funcionamento dos sistemas de informática; 
III – desenvolver e atualizar programas e sistemas em 

conjunto com o órgão competente do Poder Executivo, visando ao 
atendimento das necessidades da Autarquia; 

IV – analisar a viabilidade técnica e funcional para a 
elaboração de projetos referentes à contratação de serviços de 
informática e aquisição de equipamentos tecnológicos; 

V – gerenciar a manutenção e a segurança das 
informações, de servidores e de equipamentos da rede de 
computadores; 

VI – assessorar e treinar usuários de programas; 
VII – elaborar as diretrizes e ações relacionadas com a 

informatização dos processos, análise dos negócios, organização das 
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informações, gestão de contratos e recursos de informática, assim como 
pela normatização das políticas de informática; 

VIII – gerir o acesso aos usuários dos sistemas; 
IX – viabilizar a manutenção do ambiente operacional, 

prestando atendimento e orientação técnica aos usuários e corpo 
técnico, assim como a implementação da infraestrutura, especificação e 
manutenção do parque tecnológico e da padronização de softwares; 

X – prover ampla divulgação da Política e das Normas de 
Segurança da Informação para todos os servidores e prestadores de 
serviços; 

XI – promover ações de conscientização sobre Segurança 
da Informação para os servidores e prestadores de serviços; 

XII – propor projetos e iniciativas relacionadas ao 
aperfeiçoamento da segurança da informação; 

XIII – elaborar e manter política de classificação da 
informação, com temporalidade para guarda; 

XIV – adotar os procedimentos que garantam a segurança 
das informações por meio de rotinas de backups; e 

XV – desenvolver outras atividades correlatas ou que lhe 
forem atribuídas. 
 

Subseção III 
Da Diretoria de Previdência 

 
Art. 22. À Diretoria de Previdência – DIPREV, órgão de 

administração superior, compete: 
I – subsidiar o Diretor-Presidente na definição das 

diretrizes estratégicas para a formulação das políticas públicas 
previdenciárias da MANAUSPREV; 

II – estabelecer diretrizes gerais para o desenvolvimento 
de planos, programas e metas das atividades de cadastro e 
atendimentos aos segurados, concessão e manutenção dos benefícios 
previdenciários, informações dos segurados e compensação 
previdenciária; 

III – propor normas, orientações e uniformização de 
procedimentos relativos ao cadastro e atendimentos aos segurados, 
concessão e manutenção dos benefícios previdenciários, informações 
dos segurados e compensação previdenciária; 

IV – planejar a atualização de dados dos aposentados e 
pensionistas, provendo meios para a realização periódica de censo 
previdenciário, em cumprimento à legislação previdenciária; 

V – planejar, organizar e controlar a execução das 
atividades dos órgãos que lhe são subordinados; 

VI – supervisionar a execução dos programas 
previdenciários implantados pela MANAUSPREV; 

VII – supervisionar as ações relativas aos cálculos 
atuarias, bem como a execução do Plano de Custeio Atuarial; 

VIII – supervisionar os procedimentos de concessão e de 
revisão dos benefícios previdenciários; 

IX – supervisionar o envio de processos ao Tribunal de 
Contas do Estado, para registro das concessões e revisões de 
benefícios previdenciários, assim como a execução das diligências e 
determinações emanadas pela Corte de Contas; 

X – supervisionar os procedimentos de inclusão, exclusão 
e manutenção do pagamento dos benefícios previdenciários aos 
segurados aposentados e pensionistas; 

XI – supervisionar as atividades relativas à compensação 
previdenciária; 

XII – coordenar as ações para cumprimento do Plano de 
Ação Anual ou Planejamento Estratégico e das metas institucionais 
relativas à área Previdenciária; 

XIII – coordenar o estabelecimento da política de gestão e 
controle das bases de dados cadastrais previdenciárias e da inclusão, 
exclusão e manutenção das folhas de pagamento de aposentadoria e 
pensão; 

XIV – praticar, em conjunto com o Diretor-Presidente e 
Diretor de Administração e Finanças, os atos relativos à restituição de 
contribuição previdenciária; 

XV – praticar os demais atos que, por determinação de Lei 
ou de ato normativo, devam ser realizados em conjunto com o Diretor-
Presidente; 

XVI – elaborar o calendário anual de pagamento dos 
benefícios previdenciários, em conjunto com a DIRAFI, e encaminhá-lo à 
Presidência para aprovação; 

XVII – homologar as Certidões de Tempo de Contribuição 
– CTC, emitidas de acordo com a legislação vigente; 

XVIII – participar das ações de planejamento, 
desenvolvimento, implantação e manutenção de sistema informatizado 
que contemple o cadastro de segurados do Regime Próprio de 
Previdência do Município de Manaus, a extração de informações 
gerenciais e a consolidação de dados para análise e tomada de 
decisões, nos âmbitos táticos e estratégicos; 

XIX – encaminhar ao CMP, para discussão e deliberação: 
a) processos que versem sobre assuntos controversos e 

de interesse geral da Autarquia; e 
b) a criação e a implementação de novos órgãos e 

programas previdenciários. 
XX – desenvolver outras atividades correlatas ou que lhe 

forem atribuídas. 
 

Art. 23. À Gerência de Previdência – GEPREV, órgão de 
execução diretamente subordinado à DIPREV, compete: 

I – orientar, acompanhar e supervisionar as atividades de 
suas unidades, de modo a garantir o cumprimento das diretrizes e 
parâmetros estabelecidos pela Direção para execução do plano de 
benefícios; 

II – estabelecer, em conjunto com a DIPREV, plano 
estratégico anual para definição de metas e objetivos a serem 
implantados nos órgãos pertencentes à área previdenciária, em 
alinhamento ao planejamento estratégico institucional; 

III – assistir a DIPREV na coordenação e implementação 
das atividades, cursos e projetos voltados para ampliação da educação 
previdenciária no âmbito do Município de Manaus; 

IV – participar de reuniões, programas, seminários, 
congressos e demais eventos, de forma conjunta ou em substituição à 
DIPREV; 

V – assistir a DIPREV em outros assuntos relacionados a 
matérias previdenciárias e correlatas, sempre que solicitada; 

VI – apoiar tecnicamente os órgãos subordinados, por 
meio de esclarecimentos, instruções e orientações em matéria 
previdenciária e correlatas, e, quando solicitado, os órgãos de recursos 
humanos das secretarias municipais e demais órgãos externos; 

VII – monitorar e avaliar as rotinas, os métodos e 
procedimentos previdenciários, propondo à Direção, quando necessário, 
correções, melhorias e inovações relacionadas à sua área de atuação; 

VIII – acompanhar a prestação dos serviços realizados 
pelas empresas terceirizadas que atuam junto aos setores pertencentes 
à área previdenciária, reportando órgãos competentes as melhorias e 
problemas identificados; 

IX – manifestar-se nos processos lhe forem submetidos à 
apreciação; 

X – acompanhar e controlar o cumprimento dos prazos 
estabelecidos para a análise e tramitação dos processos; 

XI – supervisionar as ações referentes: 
a) à inscrição e ao cadastro de segurados ativos, inativos, 

dependentes e pensionistas; 
b) à instrução dos processos de concessão ou revisão de 

benefícios previdenciários e de outros processos administrativos 
relativos à sua área de atuação; 

c) às tarefas técnicas e administrativas para a 
operacionalização do sistema de compensação previdenciária, nos 
termos da legislação vigente; 

d) às atividades relacionadas à inclusão, revisão, exclusão, 
reversão, retificação e manutenção dos benefícios previdenciários 
concedidos pela Manaus Previdência; 

e) à execução dos programas e projetos sociais 
desenvolvidos pela Manaus Previdência, voltados aos aposentados, 
pensionistas e servidores do município; 

f) à guarda e ao arquivamento da documentação dos 
beneficiários; e 

g) aos cálculos atuariais e acompanhamento e controle da 
execução do Plano de Custeio Atuarial. 

XII – desenvolver outras atividades correlatas ou que lhe 
forem atribuídas. 
 

Art. 24. Ao Setor de Atendimento – SATE, unidade de 
execução diretamente subordinado à GEPREV, compete: 

I – realizar atendimento aos servidores ativos, aposentados 
e pensionistas do município de Manaus, prestando informações e 
orientações relativas a serviços e processos de natureza previdenciária e 
consultas de andamento de processos já formalizados na Manaus 
Previdência; 
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II – formalizar requerimentos administrativos e processos 
administrativos relativos a benefícios previdenciários e a outros que 
sejam de competência da MANAUSPREV; 

III – efetuar o recadastramento anual dos aposentados e 
pensionistas da MANAUSPREV; 

IV – conferir toda e qualquer documentação recebida do 
segurado para recadastramento, instrução de requerimentos e 
processos de natureza previdenciária ou correlatos; 

V – fornecer aos interessados declarações de existência 
ou inexistência de benefícios e de dependentes inscritos no cadastro dos 
segurados, para fins de comprovação junto a órgãos municipais, 
estaduais e federais; 

VI – fornecer formulário de encaminhamento à Junta 
Médica Pericial do Município de Manaus – JMPM ao segurado ou seu 
dependente, quando houver necessidade de laudo médico para 
formalização do pleito; 

VII – orientar os usuários quanto à utilização dos sistemas 
e ferramentas disponibilizadas pela MANAUSPREV, como a emissão 
online de contracheque e cédula C, extrato previdenciário, terminal de 
registro de reclamações e elogios, “fale conosco”, dentre outros; 

VIII – solicitar ao Setor de Manutenção de Benefícios - 
SMAN, com a ciência prévia da GEPREV, a suspensão de benefícios 
por falta de recadastramento anual obrigatório, bem como o seu retorno, 
quando da regularização da prova de vida; 

IX – verificar se constam segurados da MANAUSPREV 
nos relatórios de óbitos enviados pelos cartórios de registro civil e no 
controle municipal de sepultamento, para providências quanto à 
cessação do benefício; 

X – realizar nos sistemas internos, quando necessário, as 
alterações referentes a dados cadastrais dos aposentados e 
pensionistas, como a mudança de conta-corrente, inclusão e exclusão 
de dependentes e atualização de endereço; 

XI – registrar todos os atendimentos e serviços prestados 
no Sistema de Controle Estatístico de Atendimento ao Segurado da 
MANAUSPREV – SICS; e 

XII – desenvolver outras atividades correlatas ou que lhe 
forem atribuídas. 

 
Art. 25. Ao Setor de Concessão de Benefícios – SCON, 

unidade de execução diretamente subordinado à GEPREV, compete: 
I – analisar e instruir os processos administrativos relativos: 
a) à concessão e revisão de benefícios previdenciários, 

recomendando o seu deferimento, indeferimento ou providências 
complementares e, quando for o caso, elaborar a respectiva planilha de 
cálculo; e 

b) ao pedido de equiparação, ressarcimento previdenciário, 
antecipação de 13º salário, isenção de imposto de renda, dentre outros, 
recomendando o seu deferimento, indeferimento ou providências 
complementares, quando for o caso. 

II – elaborar planilha de cálculo de benefícios 
previdenciários e respectivas revisões, em cumprimento às decisões e 
recomendações dos órgãos de controle e às decisões emanadas pelo 
Poder Judiciário; 

III – emitir certidões de tempo de contribuição e 
declarações, para fins de averbação e comprovação junto a órgãos 
municipais, estaduais e federais; 

IV – conferir e atualizar no sistema as informações 
funcionais e financeiras dos segurados e seus dependentes cujos 
processos estejam sob sua análise; 

V – identificar os processos em que há possibilidade de 
compensação previdenciária; 

VI – prestar aos servidores ativos, inativos e pensionistas, 
pessoalmente ou pelos canais informatizados, informações acerca de 
regras e requisitos de aposentadoria e pensão, contribuição 
previdenciária, composição e reajustes de proventos, averbação e 
contagem de tempo de contribuição, dentre outras; 

VII – atuar junto aos departamentos de Recursos Humanos 
das Secretarias, no intuito de promover a uniformização de 
procedimentos e prestar esclarecimentos de dúvidas referentes à análise 
e instrução de processos de competência da Manaus Previdência; e 

VIII – desenvolver outras atividades correlatas ou que lhe 
forem atribuídas. 

 
Art. 26. Ao Setor de Manutenção de Benefícios – SMAN, 

unidade de execução diretamente subordinado à GEPREV, compete: 

I – executar as atividades relacionadas à inclusão, revisão, 
exclusão, reversão, retificação e manutenção dos benefícios 
previdenciários concedidos pela MANAUSPREV; 

II – implementar na folha de pagamento dos aposentados e 
pensionistas as alterações de valores decorrentes de descontos 
facultativos, revisões, restituições de contribuição previdenciária e de 
decisões do Tribunal de Contas do Estado; 

III – incluir na folha de pagamento as alterações 
decorrentes de decisões judiciais, conforme prévia orientação da 
PROJUR; 

IV – acompanhar as movimentações dos lançamentos na 
folha de pagamento dos aposentados e pensionistas, referentes a 
consignações e descontos em geral; 

V – executar a suspensão de pagamento de benefícios em 
caso de óbito, cassação, anulação, matrimônio, maioridade, 
emancipação ou desistência, ou outra circunstância que proíba sua 
percepção, de acordo com a norma vigente, apurando, através do 
sistema de pagamento, os valores pagos aos aposentados e 
pensionistas após a data do fato; 

VI – redistribuir as cotas de pensão por morte; 
VII – encaminhar mensalmente os arquivos da folha de 

pagamento à AUDIN, para análise e, quando for o caso, 
recomendações; 

VIII – executar as recomendações feitas pela AUDIN, com 
prévia ciência da GEPREV, após a conferência dos arquivos de folha ou, 
na impossibilidade de atendimento, prestar as justificativas devidas; 

IX – enviar para a GEPREV os relatórios mensais de folha 
de pagamento dos aposentados e pensionistas, dentro do prazo 
estipulado em calendário mensal definido pelas áreas previdenciária e 
de administração e finanças; 

X – adotar as medidas para a regularização dos 
pagamentos rejeitados e bloqueados dos aposentados e pensionistas, 
quando solicitado pelo SFIN; 

XI – incluir, excluir e alterar registros cadastrais e 
financeiros dos aposentados e pensionistas nos sistemas da área 
previdenciária; 

XII – receber, processar e operacionalizar a exclusão dos 
segurados aposentados e pensionistas listados nos relatórios de óbitos 
oriundos dos cartórios de registro civil, do Sistema Nacional de Controle 
de Óbitos – SISOBI e do controle municipal de sepultamentos; 

XIII – executar o processamento das restituições e 
ressarcimentos decorrentes de decisões em processos administrativos 
ou judiciais; 

XIV – efetivar na folha de pagamento, conforme a 
legislação vigente: e 

a) a isenção de Imposto de Renda; 
b) a antecipação e prorrogação de recebimento de 13º 

salário; 
c) os créditos ou descontos decorrentes de decisões em 

processos ou requerimentos administrativos. 
XV – desenvolver outras atividades correlatas ou que lhe 

forem atribuídas. 
 

Art. 27. Ao Setor de Arquivo – SARQ, unidade de 
execução diretamente subordinado à GEPREV, compete: 

I – realizar a gestão do acervo documental da área-fim, 
referente aos segurados inativos e pensionistas e da área-meio, 
referente aos arquivos administrativos, judiciais, de pessoal, financeiros, 
patrimoniais e contábeis da Instituição, em conformidade com legislação 
aplicável; 

II – elaborar e executar os procedimentos referentes ao 
tratamento e digitalização da massa documental de que trata o inc. I, 
deste artigo, para inserção no sistema de gestão eletrônica de 
documentos; 

III – orientar quanto às normas de sigilo da documentação 
de natureza reservada ou confidencial; 

IV – controlar e disponibilizar, quando solicitado, o acesso 
ao acervo documental, inclusive em seu formato digital, aos usuários 
internos e externos; 

V – enviar os processos relativos a concessão e revisão de 
benefícios previdenciários ao Tribunal de Contas do Estado, para a 
realização do controle externo, nos termos da legislação vigente; 

VI – recomendar metodologias, técnicas e recursos 
tecnológicos para identificação, referência, preservação, conservação, 
organização e difusão da documentação; 
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VII – orientar as unidades setoriais quanto às atividades de 
classificação, arquivamento, transferência, eliminação, acesso e 
preservação dos documentos; 

VIII – coordenar e orientar as ações relacionadas ao 
Protocolo da MANAUSPREV; e 

IX – desenvolver outras atividades correlatas ou que lhe 
forem atribuídas. 

§ 1º Considera-se gestão de documentos o conjunto de 
procedimentos e operações técnicas referentes à sua produção, 
tramitação, uso, avaliação e arquivamento em fase corrente e 
intermediária, visando a sua eliminação ou recolhimento para guarda 
permanente. 

§ 2º Para o cumprimento do disposto no inc. VIII do caput 
deste artigo, são atividades específicas do Protocolo: 

I – receber e formalizar nos sistemas internos processos, 
requerimentos, ofícios e quaisquer outros documentos direcionados à 
MANAUSPREV e encaminhá-los aos órgãos competentes; 

II – expedir documentos e processos a serem enviados a 
órgãos externos, registrando a saída nos sistemas em que estiverem 
formalizados; 

III – conferir e disponibilizar os dossiês funcionais 
encaminhados em formato digital à MANAUSPREV para fins de guarda 
e instrução dos processos de aposentadoria e pensão; 

IV – digitalizar os processos e documentos físicos 
recebidos e expedidos pela MANAUSPREV, para inclusão nos sistemas 
internos; 

V – controlar em planilha interna, ou em outro instrumento 
congênere, a entrada e saída de todos os processos, documentos, 
requerimentos e quaisquer outros documentos, registrando e 
comunicando as divergências detectadas; 

VI – elaborar relatórios de quantitativo mensal do fluxo de 
processos; e 

VII – desenvolver outras atividades correlatas ou que lhe 
forem atribuídas. 
 

Art. 28. Ao Setor de Compensação Previdenciária –
COMPREV, unidade de execução diretamente subordinado à GEPREV, 
compete: 

I – controlar e executar as atividades relacionadas à 
compensação previdenciária, atendendo às cláusulas estabelecidas em 
convênio ou instrumento congênere, celebrado entre os órgãos 
competentes no âmbito do RPPS; 

II – coordenar e executar as tarefas técnicas e 
administrativas para a operacionalização do sistema de compensação 
previdenciária e para a preservação e reconhecimento do tempo 
trabalhado entre regimes previdenciários, nos termos da legislação 
vigente; 

III – analisar os processos de aposentadoria e pensão 
passíveis de compensação previdenciária e encaminhá-los ao regime 
previdenciário de origem, com todos os documentos necessários à 
compensação previdenciária; 

IV – acompanhar e gerir os prazos prescricionais relativos 
a compensação previdenciária dos processos de aposentadoria e de 
pensão analisados; 

V – coordenar e executar as atividades relacionadas à 
operacionalização do Sistema de Compensação Previdenciária – 
COMPREV entre os Entes Federativos; 

VI – apresentar ao respectivo regime previdenciário de 
origem requerimento de compensação previdenciária referente a cada 
benefício concedido com o cômputo de tempo de contribuição para o 
RGPS ou RPPS, conforme o caso; 

VII – controlar e providenciar o encaminhamento de 
informações sobre alteração de valores promovidas por revisões de 
benefícios, óbitos ou renúncias de benefícios ao Instituto Nacional do 
Seguro Social – INSS, após a compensação previdenciária; 

VIII – analisar os requerimentos de compensação 
previdenciária recebidos do RGPS ou de outro RPPS, e decidir pelo 
deferimento ou indeferimento; 

IX – emitir relatórios gerenciais e financeiros com as 
informações da compensação previdenciária e encaminhá-los aos 
órgãos competentes, para fins de registro contábil; e 

X – desenvolver outras atividades correlatas ou que lhe 
forem atribuídas. 
 

Art. 29. Ao Setor Psicossocial – PSICO, unidade de 
execução diretamente subordinado à GEPREV, compete: 

I – planejar, coordenar, executar e avaliar, individualmente 
ou em conjunto com outros órgãos ou parceiros institucionais, programas 
e projetos sociais desenvolvidos pela MANAUSPREV, voltados aos 
aposentados, pensionistas e servidores do Município de Manaus; 

II – apoiar as ações direcionadas a promoção do bem-estar 
e qualidade de vida dos servidores da MANAUSPREV; 

III – articular parcerias institucionais, para fins de 
aperfeiçoamento das atividades direcionadas aos aposentados, 
pensionistas e servidores ativos do Município de Manaus; 

IV – realizar atendimento psicológico emergencial e escuta 
qualificada aos segurados e servidores da Autarquia; 

V – representar a MANAUSPREV em eventos oficiais, 
mediante prévia designação; 

VI – realizar atendimento aos segurados quanto a 
decisões, diligências e entregas de documentos referentes aos 
requerimentos e processos administrativos analisados pela 
MANAUSPREV; 

VII – realizar visita domiciliar ou hospitalar para 
cumprimento de diligências necessárias à instrução de processos 
administrativos relativos a área previdenciária e, comprovada a 
necessidade, para a realização de recadastramentos; 

VIII – elaborar, em conjunto com outros órgãos, 
planejamento anual dos programas previdenciários sob sua 
responsabilidade direta; 

IX – prestar atendimento especializado, orientando o 
público interno e externo sobre serviços e programas institucionais, 
procedendo com encaminhamentos e articulações necessários; 

X – apoiar, quando necessário, no recrutamento e seleção 
de estagiários, bem como entrevistas para identificação de perfil 
profissional, a fim de subsidiar lotações dos servidores da 
MANAUSPREV; e 

XI – desenvolver outras atividades correlatas ou que lhe 
forem atribuídas. 
 

Seção III 
Dos Órgãos de Assessoramento Direto 

 
Subseção I 

Da Procuradoria 
 

Art. 30. À Procuradoria – PROJUR, órgão de 
assessoramento direto subordinado à PRESI, compete: 

I – exercer a representação judicial, extrajudicial, a 
consultoria e assessoramento jurídico da MANAUSPREV; 

II – defender e promover o interesse público da 
MANAUSPREV, propondo as ações pertinentes e no curso destas 
desistir, transigir, acordar, confessar, compromissar, receber e dar 
quitação, quando expressamente autorizado pelo CODIR; 

III – emitir pareceres, despachos e outras manifestações 
de conteúdo jurídico sobre assuntos do interesse da Autarquia; 

IV – participar das reuniões dos órgãos colegiados ou das 
Diretorias da MANAUSPREV, quando convocado ou solicitado; 

V – proceder à análise jurídica de minutas de editais de 
licitação e seus anexos, de termos de convênios, de contratos, de 
acordos, de ajustes e de outros instrumentos congêneres, de termos 
aditivos de instrumentos em vigor, bem como de termos rescisórios e de 
processos de contratação por dispensa e inexigibilidade de licitação de 
que a MANAUSPREV seja parte; 

VI – avaliar a regularidade processual e realizar o controle 
de legalidade preliminar dos processos administrativos relacionados à 
área de cobrança e recuperação dos créditos da MANAUSPREV; 

VII – analisar aspectos da legalidade de sindicâncias e de 
processos administrativos disciplinares; 

VIII – fornecer subsídios e prestar informações para o 
cumprimento das decisões e orientações emanadas da Secretaria de 
Previdência do Ministério da Fazenda, do Tribunal de Contas do Estado 
do Amazonas, da Controladoria Geral do Município e de outros órgãos 
de controle, em atuação coordenada com a área de controle interno; 

IX – elaborar, propor, revisar e submeter à apreciação do 
Diretor-Presidente minutas de atos normativos e outros instrumentos 
referentes às atividades da MANAUSPREV; 

X – atuar na interlocução com a Procuradoria-Geral do 
Município de Manaus e com as Assessorias Jurídicas dos órgãos e 
entidades do Município de Manaus; 

XI – atuar na interlocução com órgãos do Poder Judiciário, 
do Ministério Público, da Defensoria Pública, do Tribunal de Contas do 
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Estado do Amazonas e das advocacias pública ou privada quanto ao 
atendimento das decisões judiciais e na prestação das informações 
solicitadas; 

XII – subsidiar a Procuradoria-Geral do Município de 
Manaus com informações para instrução de processos judiciais ou 
administrativos de interesse da Autarquia, quando for o caso; 

XIII – prestar informações jurídicas solicitadas por outros 
órgãos em assuntos relacionados ao Regime Próprio de Previdência 
Social dos servidores do Município de Manaus; 

XIV – reunir, organizar e divulgar para consulta das 
unidades administrativas da MANAUSPREV e demais interessados, a 
legislação, a jurisprudência e o ementário de seus pareceres; 

XV – estabelecer modelos de minutas-padrão, de listas de 
verificação e de demais documentos de uso regular da MANAUSPREV, 
ouvidas as unidades interessadas; 

XVI – fornecer informações referentes à sua área de 
atuação para a elaboração do Relatório de Governança Corporativa; 

XVII – produzir dentro de sua área de atuação, 
documentos contendo informações que subsidiem a elaboração do 
Plano Anual de Atividades, do Relatório de Governança Corporativa, do 
Relatório Anual de atividades e da Prestação de Contas Anual; 

XVIII – controlar os prazos das demandas que lhe forem 
encaminhadas; 

XIX – acompanhar e divulgar a tramitação de ações 
judiciais e o conteúdo das decisões do Supremo Tribunal Federal, do 
Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado do 
Amazonas em matéria de regime próprio de previdência social; 

XX – monitorar e encaminhar para publicação a situação 
das decisões e acórdãos do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas 
sobre as contas anuais do RPPS; 

XXI – elaborar e encaminhar para publicação o relatório do 
passivo judicial, anualmente ou quando solicitado; 

XXII – elaborar semestralmente relatório sobre 
cumprimento de decisões judiciais e sua conformidade; 

XXIII – solicitar as diligências necessárias à instrução de 
processos submetidos à sua apreciação; 

XXIV – coordenar as atividades de supervisão e 
acompanhamento dos estagiários do seu âmbito de atuação; e 

XV – desenvolver outras atividades correlatas, ressalvadas 
as atribuições privativas dos Procuradores do Município. 

 
Subseção II 

Da Assessoria Técnica 

 
Art. 31. À Assessoria Técnica – ASTEC, órgão de 

assessoramento direto subordinado à PRESI, compete: 
I – assessorar diretamente o Diretor-Presidente, os 

Diretores de Previdência e de Administração e Finanças da 
MANAUSPREV; 

II – coordenar a implementação de projetos de interesse da 
Manaus Previdência; 

III – promover a elaboração e a consolidação do Plano de 
Ação Anual ou Planejamento Estratégico da MANAUSPREV e 
acompanhar a sua implementação; 

IV – promover a elaboração de Relatório de Gestão 
visando à Prestação de Contas anual; 

V – solicitar informações, dados e documentos aos órgãos 
competentes, para elaboração do Relatório de Governança Corporativa; 

VI – encaminhar o Relatório de Governança Corporativa 
para análise e aprovação do Diretor-Presidente, COFIS e CMP; 

VII – disponibilizar informações gerenciais mensais, 
relacionadas às metas institucionais, a fim de oferecer suporte ao 
processo decisório; 

VIII – coordenar e monitorar a disponibilização de 
informações e dados de interesse coletivo ou geral, em sítio na Internet, 
produzidos pela MANAUSPREV e outros parceiros; 

IX – implementar ações relativas à cultura e 
responsabilidade socioambientais; 

X – acompanhar atividades que proponham 
aperfeiçoamentos dos processos, projetos e serviços prestados pela 
MANAUSPREV; 

XI – acompanhar os trabalhos que visem apresentar 
sugestões de diretrizes, em articulação com as unidades técnicas da 
MANAUSPREV, para desenvolvimento e acompanhamento de projetos 
relacionados às metas da Autarquia; 

XII – propor campanhas de conscientização e treinamentos 
para os servidores e colaboradores da MANAUSPREV que incentivem 
boas práticas corporativas, inclusive quanto à salvaguarda de 
documentos, dados e informações sigilosos e pessoais, incluindo ações 
que revelem a importância da publicidade; 

XIII – zelar pelos canais de comunicação e captação de 
recebimento de consultas, dúvidas, críticas, elogios, denúncias, 
reclamações e sugestões, tais como “Fale Conosco”, “Call Center” e 
outros; 

XIV – analisar as manifestações recebidas dos segurados, 
considerando os resultados da pesquisa de satisfação produzida pelo 
sistema informatizado totem e via “Call Center”, com vistas a aperfeiçoar 
as respostas às novas demandas; 

XV – classificar e detalhar o material recebido via canais 
de comunicação e encaminhar aos setores responsáveis na busca de 
uma solução às demandas e tomar as providências necessárias, 
assegurando a confidencialidade e o sigilo dos registros; 

XVI – monitorar a qualidade das respostas apresentadas 
pelos setores responsáveis; 

XVII – promover a gestão dos conflitos instalados entre o 
segurado e a MANAUSPREV; 

XVIII – trabalhar em conjunto com a Ouvidoria Geral do 
Município de Manaus na resolução de questionamentos; 

XIX – atender às recomendações técnicas emanadas da 
Ouvidoria Geral do Município de Manaus que indiquem melhorias no 
processo de trabalho; 

XX – publicar semestralmente no sítio institucional da 
MANAUSPREV, os relatórios de ouvidoria; 

XXI – facilitar o acesso do cidadão ao serviço de ouvidoria; 
XXII – atender com cortesia e respeito à questão 

apresentada, afastando-se de qualquer discriminação ou prejulgamento; 
XXIII – registrar as manifestações recebidas em sistema 

informatizado definido pela MANAUSPREV; 
XXIV – responder às manifestações recebidas dentro de 

prazo estabelecido na legislação aplicável; 
XXV – encaminhar as manifestações recebidas à área 

competente do órgão ou da entidade em que se encontra, 
acompanhando a sua apreciação; 

XXVI – manter atualizadas as informações e as estatísticas 
referentes às suas atividades de Ouvidoria; 

XXVII – prestar informações ao usuário por meio do 
Serviço de Informações ao Cidadão – SIC, em conformidade com a Lei 
de Acesso à Informação – LAI; 

XXVIII – encaminhar aos órgãos competentes dados 
consolidados e sistematizados do andamento e do resultado das 
manifestações recebidas; 

XXIX – coordenar a sistematização dos indicadores de 
desempenho propostos pelas áreas da MANAUSPREV, bem como 
propor o aperfeiçoamento dos indicadores relacionados com sua área de 
atuação; 

XXX – coordenar o monitoramento dos projetos 
relacionados às metas da MANAUSPREV, buscando seu alinhamento 
com as diretrizes estratégicas; 

XXXI – propor ferramentas gerenciais de suporte às ações 
de planejamento; 

XXXII – coordenar, semestralmente, a realização Pesquisa 
de Satisfação junto aos beneficiários, compilando os dados obtidos e 
elaborando o respectivo relatório, com posterior publicação no site, após 
aprovação pelos órgãos competentes; 

XXXIII – assessorar o Diretor-Presidente na realização de 
Audiência Pública; 

XXXIV – a coordenação das atividades do Comitê de 
Gestão; 

XXXV – gerenciar a emissão e manutenção dos 
Certificados Digitais dos Servidores da MANAUSPREV; e 

XXXVI – desenvolver outras atividades correlatas ou que 
lhe forem atribuídas. 

 
Subseção III 

Da Assessoria de Comunicação 

 
Art. 32. À Assessoria de Comunicação – ASCOM, órgão 

de assessoramento direto subordinado à PRESI, compete: 
I – intermediar o relacionamento entre o Diretor-Presidente 

e a imprensa local, nacional e internacional; 



 

Manaus, quinta-feira, 18 de junho de 2020
 
 
 

 
 

DOM | Edição 4863 | Página 12 
 

II – coordenar as ações de mídia junto aos veículos de 
comunicação e adotar medidas para otimizar os investimentos nesta 
área; 

III – assistir ao Diretor-Presidente nos assuntos de 
comunicação social, promovendo a divulgação de atos, ações e eventos 
de interesse da MANAUSPREV; 

IV – articular operacionalmente com a imprensa para 
divulgação de atos, eventos e solenidades de que participe o Diretor-
Presidente, juntamente com o órgão responsável pela publicidade 
institucional do Município de Manaus; 

V – planejar, criar e produzir campanhas, folders, jornais e 
outras peças promocionais, juntamente com o órgão responsável pela 
publicidade institucional do Município de Manaus; 

VI – elaborar e distribuir as informações de caráter 
institucional a serem dirigidas aos meios de comunicação jornais, rádios, 
televisões, revistas e websites; 

VII – divulgar os programas e projetos da MANAUSPREV 
por meio de uma linha editorial, compreendendo revistas, cadernos e 
outros materiais impressos e digitais; 

VIII – produzir, editar e divulgar material fotográfico, assim 
como manter arquivo de fotografias para atender demandas jornalísticas 
ou publicitárias; 

IX – elaborar notas oficiais, artigos e esclarecimentos 
públicos relacionados com as atividades da MANAUSPREV; 

X – coletar, organizar e manter arquivos das matérias 
relativas à atuação e de interesse da MANAUSPREV, veiculadas pelos 
meios de comunicação; 

XI – articular com os órgãos centrais de Comunicação do 
Município de Manaus sobre trabalhos relativos à produção de material 
informativo, publicitário e de divulgação, em apoio às ações da 
MANAUSPREV; 

XII – planejar, acompanhar, publicar e atualizar o conteúdo 
do sítio eletrônico da Autarquia, para comunicação virtual, entre o 
público e a MANAUSPREV; 

XIII – produzir, no que couber dentro de sua área de 
atuação, documentos contendo informações que subsidiem a elaboração 
do Plano Anual de Atividades, dos Relatórios de Atividades e a 
Prestação de Contas Anual; e 

XIV – executar outras atividades correlatas ou que lhe 
forem atribuídas. 

 
Subseção IV 

Da Chefia de Gabinete 

 
Art. 33. À Chefia de Gabinete – CGAB, órgão de 

assessoramento direto subordinado à PRESI, compete: 
I – assessorar e orientar os trabalhos da Presidência; 
II – promover o assessoramento aos órgãos colegiados, de 

forma direta e imediata; 
III – convocar e organizar as reuniões ordinárias e 

extraordinárias dos órgãos colegiados, elaborando documentos sempre 
que solicitado; 

IV – acompanhar a execução das deliberações da 
Presidência e dos órgãos colegiados; 

V – coordenar a representação social e política do Diretor-
Presidente e incumbir-se do preparo e despacho de seu expediente 
pessoal; 

VI – promover, em conjunto com a Assessoria de 
Comunicação, as ações de relações públicas de interesse da 
Presidência; 

VII – recepcionar, preparar e expedir as correspondências 
institucionais, e manter o arquivo oficial dos Conselhos; 

VIII – assistir ao Diretor-Presidente em suas atribuições 
técnicas e administrativas, mediante controle da agenda; 

IX – promover a análise e instrução de despachos em 
relação às propostas, aos requerimentos, aos documentos e aos 
processos encaminhados para avaliação e decisão do Diretor-
Presidente; 

X – elaborar minutas de concessão e revisão de benefícios 
previdenciários e revisar demais documentos para publicação no Diário 
Oficial do Município de Manaus – DOM; 

XI – elaborar demais atos administrativos necessários ao 
cumprimento das competências da Presidência; 

XII – recepcionar os documentos oficiais de outros órgãos 
e entidades, despachando-os aos setores competentes; 

XIII – dar cumprimento às determinações do Diretor-
Presidente; 

XIV – participar da elaboração, divulgação e atualização de 
documentos e normativos internos, quando solicitado; 

XV – providenciar as publicações das atas de reuniões dos 
órgãos colegiados; 

XVI – divulgar, em conjunto com a Assessoria Técnica e 
Assessoria de Comunicação Social, o cronograma de reuniões dos 
órgãos colegiados; 

XVII – promover a guarda dos arquivos, físico e eletrônico, 
dos documentos da Presidência e dos órgãos colegiados; 

XVIII – fornecer informações às Diretorias, Gerências e 
Assessorias referentes à sua área de atuação, para elaboração de 
relatórios; 

XIX – produzir, no que couber dentro de sua área de 
atuação, documentos contendo informações que subsidiem a elaboração 
do Plano Anual de Atividades, dos Relatórios de Atividades e a 
Prestação de Contas Anual; e 

XX – desenvolver outras atividades correlatas ou que lhe 
forem atribuídas. 

 
Subseção V 

Da Auditoria Interna 

 
Art. 34. À Auditoria Interna – AUDIN, órgão de 

assessoramento direito subordinado ao CMP, compete: 
I – acompanhar, fiscalizar, avaliar e formular sugestões 

acerca da gestão administrativa, previdenciária, financeira, contábil, 
patrimonial, de investimentos e de gestão de pessoas; 

II – avaliar o cumprimento das metas previstas no plano 
plurianual, a execução dos programas de governo, assim como do 
orçamento da MANAUSPREV, fiscalizando sua execução; 

III – examinar as fontes de informações que entender 
necessário para o bom desempenho de suas funções; 

IV – apoiar o controle externo no exercício de sua missão 
institucional; 

V – prevenir e detectar irregularidades, erros ou falhas, 
através de auditorias, para apurar irregularidades, denúncias ou 
suspeitas nas concessões de benefícios previdenciários; 

VI – oferecer orientação preventiva aos gestores da 
MANAUSPREV na identificação antecipada de riscos, adoção de 
medidas e estratégias de gestão, voltadas à correção de falhas, 
aprimoramento de procedimentos e atendimento do interesse público; 

VII – avaliar a conformidade dos processos relativos à área 
administrativa, arrecadação, atendimento, atuarial, benefícios, 
compensação previdenciária, financeira, investimentos, jurídica e 
tecnologia da informação; 

VIII – informar periodicamente ao Diretor-Presidente o 
andamento e os resultados das ações e atividades realizadas, bem 
como possíveis irregularidades encontradas no âmbito da gestão 
pública; 

IX – acompanhar a implementação e avaliar a adequação 
do cumprimento das recomendações emitidas pelos órgãos do sistema 
de controle interno do Poder Executivo Municipal e pelo Tribunal de 
Contas do Estado; 

X – dar ciência ao CMP dos atos ou fatos com indícios de 
ilegalidade ou irregularidade, praticados por agentes públicos ou 
privados, na utilização de recursos públicos, sem prejuízo da 
comunicação aos gestores responsáveis, para adoção das medidas 
necessárias à resolução do problema apontado; 

XI – encaminhar ao CMP, para conhecimento e 
providências cabíveis, Relatório contendo as conclusões da Auditoria 
Interna, sendo este, documento final dos trabalhos realizados; 

XII – avaliar o cumprimento de metas, programas e 
orçamentos e comprovar a legalidade, eficácia e eficiência da atos de 
gestão orçamentária, financeira e patrimonial da MANAUSPREV; 

XIII – monitorar e avaliar a adequação dos processos às 
normas e procedimentos estabelecidos; e 

XIV – desenvolver outras atividades correlatas ou que lhe 
forem atribuídas. 

§ 1º Para o atendimento do inc. XIII, a AUDIN contará com 
o apoio operacional da ASTEC. 

§ 2º A AUDIN elaborará relatórios periódicos, observando 
os critérios definidos pelo Programa de Certificação Institucional e 
Modernização de Gestão do Regime Próprio de Previdência Social, de 
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acordo com o nível de aderência definido para fins de Certificação 
Institucional; 

§ 3º Os servidores lotados na AUDIN deverão ser 
capacitados para o exercício do controle interno. 

§ 4º No mínimo um membro do COMINV e um membro do 
COFIS deverão ser capacitados nos termos do § 3º deste artigo. 
 

Subseção VI 
Da Superintendência de Investimentos 

 
Art. 35. A Superintendência de Investimentos – SUPINV, 

titularizada pelo Superintendente de Investimentos, é órgão de 
assessoramento direto subordinado à PRESI e tem as seguintes 
competências: 

I – subsidiar o Diretor-Presidente na definição das 
diretrizes estratégicas para a formulação das políticas públicas 
relacionadas à sua área de atuação; 

II – gerir os investimentos mobiliários da MANAUSPREV, 
subsidiando as deliberações do COMINV; 

III – submeter ao COMINV manifestação sobre os ativos 
imobiliários da MANAUSPREV; 

IV – controlar e acompanhar os investimentos de acordo 
com as deliberações do COMINV e a Política de Investimentos; 

V – elaborar relatórios com a rentabilidade global e 
analítica dos investimentos, submetendo-os ao COMINV; 

VI – elaborar e manter calendário de vencimentos dos 
investimentos; 

VII – manifestar-se em relação a contratos pertinentes à 
área de investimentos; 

VIII – subsidiar o CODIR com relatórios gerenciais acerca 
dos investimentos mobiliários; 

IX – acompanhar permanentemente a evolução da 
conjuntura econômica do país e dos mercados financeiros e de capitais 
e identificar, analisar e apresentar alternativas de investimentos para 
deliberação do COMINV; 

X – sugerir ao COMINV operações relativas aos 
investimentos financeiros, observando os aspectos legais e visando a 
rentabilidade, a economicidade, a segurança e a liquidez; 

XI – acompanhar a execução das deliberações do 
COMINV, relatando ao CMP eventuais inconformidades; 

XII – acompanhar diariamente os mercados de renda fixa e 
variável; 

XIII – elaborar relatórios mensais dos investimentos, 
contendo no mínimo: 

a) acompanhamento da rentabilidade; 
b) riscos das diversas modalidades de aplicações; 
c) aderência à Política de Investimentos; e 
d) cenário macroeconômico. 
XIV – elaborar e supervisionar a execução da Política de 

Gestão de Risco, submetendo-a à deliberação do COMINV; 
XV – acompanhar diariamente os valores das cotas dos 

fundos de investimentos e do valor de mercado dos títulos públicos; e 
XVI – desenvolver outras atividades correlatas ou que lhe 

forem atribuídas. 
Parágrafo único. A indicação do Superintendente de 

Investimentos deverá ser aprovada pelo CMP, observando os requisitos 
mínimos para o cargo previstos em Lei. 
 

Seção IV 
Do Órgão Colegiado Consultivo e de Fiscalização 

 
Subseção Única 

Do Conselho Fiscal 
 

Art. 36. Ao Conselho Fiscal – COFIS, compete: 
I – aprovar seu Regimento Interno; 
II – zelar pela gestão econômico-financeira; 
III – examinar o balanço anual, balancetes e demais atos 

de gestão; 
IV – verificar a coerência das premissas e resultados da 

avaliação atuarial; 
V – acompanhar o cumprimento do plano de custeio, em 

relação ao repasse das contribuições e aportes previstos; 
VI – emitir parecer prévio, antes de encaminhamento ao 

CMP, sobre: 
a) os balanços mensais; 

b) o balanço e as contas anuais da MANAUSPREV; 
c) os demais documentos contábeis e financeiros exigidos 

pela legislação nacional aplicável à previdência funcional; 
d) os assuntos de natureza econômico-financeira e 

contábil que lhes sejam submetidos pelo CMP ou pelo CODIR; 
e) a regularidade das operações de aquisição, alienação 

ou oneração de bens imóveis, assim como a aceitação de doações com 
encargo; 

f) os relatórios periódicos de investimentos; e 
g) as demais matérias que lhe forem submetidas. 
VII – comunicar ao CMP os fatos relevantes que apurar no 

exercício de suas atribuições. 
§ 1º O COFIS deverá adotar as seguintes práticas: 
I – elaboração, publicação e controle sobre a efetivação de 

Plano de Trabalho Anual, estabelecendo os procedimentos, o 
cronograma de reuniões, o escopo a ser trabalhado e os resultados 
obtidos; e 

II – elaboração de parecer ao relatório de prestação de 
contas, no qual devem constar os itens ressalvados com as motivações, 
recomendações para melhoria e áreas analisadas. 

§ 2º No desempenho de suas funções, o COFIS poderá 
examinar livros e documentos, assim como indicar justificadamente a 
necessidade de inspeções e auditorias, podendo, para tanto, solicitar a 
participação do Órgão de Controle Interno do Município, ou, ainda, 
indicar a contratação de perito independente, se for o caso. 
 

CAPÍTULO V 
DOS CARGOS EM COMISSÃO E DAS FUNÇÕES GRATIFICADAS 

 
Art. 37. Os cargos de provimento em comissão, as funções 

de confiança e as respectivas remunerações estão especificados nos 
Anexos IV, V, VI e VII, da Lei nº 2.419, de 29 de março de 2019. 

 

Art. 38. O Diretor-Presidente da MANAUSPREV poderá 
atribuir a servidores do quadro permanente funções gratificadas 
previdenciárias pelo exercício de encargos de chefia ou 
assessoramento. 

 

Art. 39. As atribuições específicas dos cargos em 
comissão e das funções gratificadas previdenciárias serão detalhadas 
em Manual de Responsabilidade e Autoridade, ou instrumento 
congênere, devendo ser coerentes com as competências dos 
respectivos órgãos de lotação. 
 

CAPÍTULO VI 
DAS SUBSTITUIÇÕES 

 
Art. 40. Serão substituídos, em suas ausências, 

afastamentos ou impedimentos: 
I – o Diretor-Presidente, pelo seu substituto designado, em 

portaria, entre os demais Diretores; e 
II – os demais Diretores, Gerentes e Chefes, por servidor a 

ser designado em portaria pelo Diretor-Presidente. 
 

Art. 41. Quando, em substituição ao Diretor-Presidente, o 
Diretor de Administração e Finanças ou o Diretor de Previdência devam 
praticar atos que, por lei ou norma jurídica aplicável, demandarem a 
assinatura conjunta com aquele, observar-se-á o seguinte: 

I – nos atos afetos à área administrativa, assinará o 
substituto formalmente designado, na condição de Diretor-Presidente em 
exercício, e o Gerente de Administração e Finanças, na condição de 
Diretor de Administração e Finanças ad hoc; e 

II – nos atos afetos à área previdenciária, assinará o 
substituto formalmente designado, na condição de Diretor-Presidente em 
exercício, e o Gerente de Previdência, na condição de Diretor de 
Previdência ad hoc. 

Parágrafo único. A designação ad hoc de um dos 
Gerentes somente ocorrerá se o titular da respectiva Diretoria estiver 
atuando em substituição ao Diretor-Presidente. 
 

CAPÍTULO VII 
DOS LIMITES DE ALÇADA 

 
Art. 42. O Diretor-Presidente praticará, conjuntamente com 

o Diretor de Administração e Finanças, os atos relativos às atividades 
administrativas que envolvam contratações e dispêndios de recursos 
com valores inferiores a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais). 
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Art. 43. Os atos relativos às atividades administrativas que 
envolvam contratações e dispêndios de recursos em valor superior ao 
definido no art. 42 deste Decreto, ficam condicionados à autorização do 
CMP. 

§ 1º O Diretor-Presidente encaminhará ao CMP as 
solicitações de autorização que trata o caput deste artigo, com 
antecedência mínima de 05 (cinco) dias. 

§ 2º As solicitações referidas no § 1º deste artigo deverão 
conter nota técnica com as seguintes informações: 

I – descrição do objeto da contratação e a justificativa da 
despesa, com informações acerca da adequação da contratação ao 
Planejamento Estratégico da MANAUSPREV, quando couber; 

II – estimativa do valor total da despesa pretendida, 
especificando, quando for o caso, a previsão de dispêndio para cada 
exercício financeiro de vigência do contrato; e 

III – previsão de recursos orçamentários. 
§ 3º A respectiva autorização deverá ser juntada ao 

processo de contratação ou prorrogação antes da efetiva assinatura do 
contrato ou termo aditivo, conforme o caso. 

§ 4º Nas contratações decorrentes da utilização de Ata de 
Registro de Preços, independentemente de tratar-se de ata elaborada 
pela própria unidade gestora ou à qual tenha aderido, cada contrato 
deverá, isoladamente, ser precedido da autorização referida no caput 
deste artigo. 

§ 5º A autorização de que trata este artigo constitui ato de 
governança das contratações, estritamente relacionado a uma avaliação 
sobre a conveniência da despesa pública, não envolvendo a análise 
técnica e jurídica do procedimento, que são de responsabilidade dos 
ordenadores de despesa e das unidades jurídicas respectivas, de acordo 
com suas competências legais, e não implicam em ratificação ou 
validação dos atos que compõem o processo de contratação. 

§ 6º A autorização de que trata este artigo não se aplica às 
transações afetas à área de investimentos. 
 

Art. 44. As decisões do COMINV relativas à aprovação de 
alocações de recursos e desinvestimentos de valores superiores a 
R$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais) deverão ser previamente 
autorizadas pelo CMP. 

§ 1º Para fins de apuração do limite indicado no caput 
deste artigo, considerar-se-á individualmente cada aplicação ou resgate. 

§ 2º Em caso de relevante necessidade ou urgência, a 
autorização prevista no § 1º poderá ser ad referendum, devendo constar 
nos autos expressa e fundamentada justificativa. 

 
CAPÍTULO VIII 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS 

 
Art. 45. A Manaus Previdência divulgará em seu site os 

seguintes documentos, sem prejuízo de outros previstos em normas 
específicas: 

I – regimentos internos e atas dos órgãos colegiados; 
II – certidões negativas de tributos: Certidão de Débitos 

Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União e 
Certidão de Regularidade do FGTS; 

III – Certificado de Regularidade Previdenciária – CRP e 
links para acesso, no endereço eletrônico da Previdência Social na 
Internet, ao Extrato Previdenciário e aos demonstrativos obrigatórios 
previstos no art. 5º, inc. XVI, da Portaria MPS nº 204/2008; 

IV – composição mensal da carteira de investimentos, por 
segmento e ativo; 

V – cronograma de ações de educação previdenciária; 
VI – cronograma das reuniões dos órgãos colegiados; 
VII – Código de Ética; 
VIII – demonstrações financeiras e contábeis; 
IX – avaliação atuarial anual; 
X – informações relativas a procedimentos licitatórios e 

contratos administrativos; 
XI – relatório de avaliação do passivo judicial; 
 
XII – Plano de Ação Anual ou Planejamento Estratégico; 
XIII – Política de Investimentos; 
XIV – relatórios de controle interno; 
XV – relação das entidades escolhidas para receber 

investimentos, por meio de credenciamento; 
XVI – relatórios mensais e anuais de investimentos; e 

XVII – acórdãos das decisões do Tribunal de Contas sobre 
as contas anuais do RPPS. 
 

Art. 46. A Manaus Previdência disponibilizará 
periodicamente o Relatório de Governança Corporativa, instrumento de 
transparência e prestação de contas da gestão, que deverá ser 
previamente submetido à análise e aprovação do Conselho Fiscal e 
Conselho Municipal de Previdência. 

Parágrafo único. O Relatório de Governança Corporativa 
deverá observar os requisitos mínimos estabelecidos no Programa de 
Certificação Institucional e Modernização da Gestão do Regime Próprio 
de Previdência Social, de acordo com o nível de aderência definido para 
fins de certificação institucional. 
 

Art. 47. São atribuições comuns a todos órgãos da 
MANAUSPREV: 

I – responder, em tempo hábil, aos ofícios, memorandos, 
requerimentos e quaisquer outros expedientes, externos ou internos, que 
lhe forem submetidos à apreciação; 

II – acompanhar e controlar o cumprimento dos prazos 
estabelecidos para a análise e tramitação dos processos sob sua 
responsabilidade; 

III – elaborar relatórios de acompanhamento e de 
resultados das atividades, bem como propor melhorias para 
aperfeiçoamento dos procedimentos da sua área de atuação, quando for 
o caso; 

IV – subsidiar, no que couber, os órgãos de administração 
superior; e 

V – apoiar a implementação de ações relativas à cultura e 
responsabilidade socioambientais. 

Parágrafo único. Considera-se tempo hábil a resposta 
protocolada ou encaminhada ao órgão demandante até o último dia do 
prazo estabelecido em lei, ato normativo específico ou expresso no 
respectivo expediente. 
 

Art. 48. As atribuições específicas dos cargos efetivos 
serão detalhadas em Manual de Responsabilidade e Autoridade, ou 
instrumento congênere, devendo ser coerentes com as competências 
dos respectivos órgãos de lotação. 
 

Art. 49. Fica a Manaus Previdência autorizada a expedir 
atos necessários à implementação, organização e controle do Programa 
de Certificação Institucional e Modernização da Gestão do Regime 
Próprio de Previdência Social, assim como coordenação e controle do 
processo de certificação, observados os critérios definidos na Portaria 
MPS nº 185, de 14 de maio de 2015. 
 

Art. 50. A Manaus Previdência atuará de forma 
coordenada com os demais órgãos e entidades da Administração 
Pública Direta e Indireta com o objetivo de adotar medidas preventivas, 
que visem à redução dos riscos inerentes ao ambiente de trabalho e das 
situações que provocam o adoecimento e a incapacidade laborativa dos 
servidores. 
 

Art. 51. Os Conselheiros com mandato em curso, desde 
que preenchidas as exigências cabíveis, terminarão os respectivos 
mandatos. 

Parágrafo único. Os atuais integrantes do COMINV, 
desde que preenchidas as exigências cabíveis, serão reconduzidos e 
terão mandato de 2 (dois) anos, admitida uma única recondução. 
 

Art. 52. Fica revogado o Decreto nº 4.364, de 01 de abril 
de 2019. 
 

Art. 53. Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação. 
 

Manaus, 18 de junho de  2020. 
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DECRETO DE 18 DE JUNHO 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 2195/2020 – SEMAD 

e o que mais consta nos autos do Processo                                              
nº 2020.16330.16332.0.000139 (VOLUME 1) SIGED, 
 

RESOLVE: 
 

I – EXONERAR, 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 ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E GESTÃO – SEMAD: 
 

NOME CARGO SIMBOLOGIA A CONTAR 
DE 

SÉRGIO DUARTE FARIAS DOS 
SANTOS 

Diretor de Departamento    de 
Sistemas e Tecnologia da 

Informação 
DAS-3 17-06-2020 

OSMUNDO JOSÉ BRASIL VIEIRA Chefe de Divisão de Sistemas DAS-2 
01-07-2020 VANESSA SANTOS DE MORAES Assessor Técnico II DAS-2 

WALCIMAR CARNEIRO LOPES Assessor II CAD-2 
EDER NOBRE DE OLIVEIRA Assessor Especial II CAE-2 17-06-2020 

 
II – NOMEAR, nos termos do art. 11, inc. II, da                  

Lei nº 1.118, de 01-09-1971 - Estatuto dos Servidores Públicos do 
Município de Manaus, os senhores abaixo relacionados, para exercerem 
cargos em comissão, integrantes da estrutura organizacional da 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO 
E GESTÃO – SEMAD, objeto da Lei nº 2.078, de 30-12-2015: 
 

NOME CARGO SIMBOLOGIA 
A CONTAR 

DE 

EDER NOBRE DE OLIVEIRA 
Diretor de Departamento     de 

Sistemas e Tecnologia da 
Informação 

DAS-3 17-06-2020 

CHARLES DA SILVA 
SALVATIERRE Chefe de Divisão de Sistemas DAS-2 

01-07-2020 BRUNO FIGUEIRA MACHADO 
CIRÍACO 

Assessor Técnico II DAS-2 

VANESSA SANTOS DE MORAES Assessor II CAD-2 
ROBISSON CORREA DA COSTA Assessor Especial II CAE-2 17-06-2020 

 
Manaus, 18 de junho de 2020. 

 
 
 
 

CASA  CIVIL 

 
 

DESPACHO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 
 
 

CONSIDERANDO o que consta no Processo 
Administrativo nº 2020.18911.18913.0.004770, de interesse da Casa 
Civil, o teor do Parecer nº 024/2020 – CONSTEC/CASA CIVIL, datado 
de 17.03.2020, e ainda do Parecer nº 051/2020 – CONSTEC/CASA 
CIVIL, datado de 17.06.2020, 
 

RESOLVE: 
 

I- Fica declarada a Dispensa de Licitação, com fundamento 
no inciso II, do art. 24, da Lei nº 8.666/93, de 21/06/1993, para a 
aquisição de água mineral natural, sem gás, embalagem retornável de 
20L, em regime de comodato, em favor da empresa Diane de Freitas 
Sales - ME, inscrita no CNPJ 30.588.112/0001-76, em conformidade 
com o Termo de Referência presente no Processo 

nº 2020.18911.18913.0.004770 e com as determinações do Decreto 
nº 4.820, datado de 05 de maio de 2020, que dispõe sobre medidas de 
contingenciamento no âmbito da Administração Pública Municipal, para 
atender as necessidades da Casa Civil e suas vinculadas. 
 

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

 
Manaus/AM, 18 de junho de 2020. 

 

 
 

Pelo exposto acima, RATIFICO nos termos do art. 26 da 
Lei nº 8.666/93, de 21/06/1993, a Dispensa de Licitação pertinente ao 
Processo nº 2020.18911.18913.0.004770, no valor único de R$5.250,00 
(cinco mil, duzentos e cinquenta reais). 

 
Manaus/AM, 18 de junho de 2020. 

 

 
 
 
 

AVISO DE ANULAÇÃO 
 

CONSIDERANDO o que consta no Processo 
Administrativo nº 2020.18911.18913.0.004770, de interesse da Casa 
Civil e, ainda, o teor do Parecer nº 050/2020 – CONSTEC/CASA CIVIL, 
torno público a ANULAÇÃO do procedimento de dispensa de licitação 
publicado no DOM Edição nº 4803, datado de 20.03.2020, cujo objeto é 
a aquisição de água mineral natural, sem gás, embalagem retornável de 
20L, em favor da empresa Diane de Freitas Sales - ME, inscrita no CNPJ 
30.588.112/0001-76. 

 
Manaus/AM, 17 de junho de 2020. 
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SECRETARIA  MUNICIPAL  DE  FINANÇAS  E 
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

 
 

PORTARIA Nº 073/2020 – GS/SEMEF 
 

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E 
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SEMEF, na competência que lhes 
conferem os artigos 86, Inciso IV e 128, inciso II, da Lei Orgânica do 
Município de Manaus; e 
 

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

RESOLVE 
 

I - ALTERAR a Comissão para Acompanhamento e 
Fiscalização do Termo de Contrato n. 016/2019-SEMEF – CENTRAL IT 
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA., referente à prestação de 
serviços técnicos especializados na área de Tecnologia da Informação 
(TI), compreendendo planejamento, implantação, execução continuada 
de serviços de operação, monitoramento, suporte a usuários, suporte a 
instalações físicas de TI, suporte a desktops, notebooks, periféricos, 
ativos de rede, servidores, suporte a serviços de business intelligence, 
banco de dados e projetos de infraestrutura de TI baseados nas 
melhores práticas de Gestão de Serviços de TI, constituída por meio da 
Portaria nº 162/2016-GS/SEMEF, publicada no Dom edição nº 4622, 
alterada pela Portaria nº 291/2019-GS/SEMEF, publicada no Dom 
edição nº 4745, que passa a ser composta pelos servidores abaixo 
relacionados. 
 
GESTÃO DO CONTRATO 
Adonai Fernandes do Nascimento – Matrícula n. 107.405-9G 
 
FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 
Maurício Mizobe – Matrícula n. 084.916-2A 
Neander Raposo Buzaglo – Matrícula n. 089.922-4A 
Manoel Miranda da Silva Júnior - Matrícula n. 130.655-3B 
 
FISCAIS SUPLENTES 
Marcos Paulo Nonato de Almeida – Matrícula n. 120.935-3E 
Bruno Hortêncio de Oliveira – Matrícula n. 120.941-8D 
 

II – CONVALIDAR todos os atos relativos ao objeto desta 
Portaria praticados a contar de 4 de junho de 2020. 
 

Cumpra-se, registre-se e publique-se. 
 

Manaus, 15 de junho de 2020. 
 

 
 
 
 
 

EXTRATO 
 
1. ESPÉCIE E DATA: Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 018/2016, 
datado de 02/06/2020. 
 
2. CONTRATANTES: O Município de Manaus, através da Secretaria 
Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação – SEMEF, e o 
SHOPPING MANAUS VIA NORTE SPE S/A. 
 
3. OBJETO: Fica alterado o valor do contrato atual de R$ 796.342,34 
(setecentos e noventa e seis mil, trezentos e quarenta e dois reais e 
trinta e quatro centavos) para R$ 717.993,30 (setecentos e dezessete 
mil, novecentos e noventa e três reais e trinta centavos), sem alteração 
do objeto, em razão da publicação do Decreto Municipal nº 4.787, de 23 
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de março de 2020, edição 4804 do Diário Oficial do Município, que 
declara estado de calamidade pública no Município de Manaus para 
enfrentamento da pandemia de Covid-19 e do Decreto Municipal 
nº 4.820, de 05 de maio de 2020, edição 4832 do Diário Oficial do 
Município, que dispõe sobre  medidas  de  contingenciamento, para  
enfrentamento  da  situação  emergencial em  saúde  pública,  
decorrente  da  pandemia do  novo  Coronavírus  (COVID-19), bem 
como dos demais documentos constantes do  Processo Administrativo 
nº 2020.11209.15436.0.018811 - SIGED. 
 
A redução equivale ao percentual de 25,00% (vinte e cinco por cento) 
sobre o valor atual do Contrato nº 018/2016, a contar do mês de 
abril/2020 até o decurso do prazo originalmente pactuado, que ocorrerá 
em abril/2022, cujo objeto é a locação do imóvel destinado ao 
funcionamento do Posto de Atendimento da Secretaria Municipal de 
Finanças e Tecnologia da Informação – SEMEF.  
 
4.SERVIDORA RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO EXTRATO: 
Ana Cristina Silva de Souza - Matrícula 060.680-4B. 

 
Manaus, 02 de junho de 2020. 

 

 
 
 
 
 

EXTRATO 
 
1. ESPÉCIE E DATA: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 008/2019, 
datado de 02/06/2020. 
 
2. CONTRATANTES: O Município de Manaus, através da Secretaria 
Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação – SEMEF, e a 
empresa IMAGEM GEOSISTEMAS E COMÉRCIO LTDA. 
 
3. OBJETO: Fica alterado o valor do contrato de R$ 5.913.769,32 (cinco 
milhões novecentos e treze mil, setecentos e sessenta e nove reais e 
trinta e dois centavos) para R$ 4.981.052,24 (quatro milhões, 
novecentos e oitenta e um mil, cinquenta e dois reais e vinte e quatro 
centavos), sem alteração do objeto, em razão da publicação do Decreto 
Municipal nº 4.787, de 23 de março de 2020, edição 4804 do Diário 
Oficial do Município, que declara estado de calamidade pública no 
Município de Manaus para enfrentamento da pandemia de Covid-19 e do 
Decreto Municipal nº 4.820, de 05 de maio de 2020, edição 4832 do 
Diário Oficial do Município, que dispõe sobre  medidas  de  
contingenciamento, para  enfrentamento  da  situação  emergencial em  
saúde  pública,  decorrente  da  pandemia do  novo  Coronavírus  
(COVID-19), bem como dos demais documentos constantes do  
Processo Administrativo nº 2020.11209.15436.0.016814 - SIGED. 
 
A redução equivale ao percentual de 24,05% (vinte e quatro vírgula  
cinco por cento) sobre o valor atual do Contrato nº 008/2019, a contar do 
mês de abril/2020, cujo objeto é a prestação de serviços  e fornecimento 
de Suporte Técnico, Atualização Tecnológica e Upgrades das Licenças 
de Uso de Softwares de Propriedade da Empresa Environmental 
Sistems Research Institute - ESRI, na modalidade EA – Enterprise 
Agreement de forma a manter a versão mais recente disponível. 
 
4.SERVIDORA RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO EXTRATO: 
Ana Cristina Silva de Souza - Matrícula 060.680-4B. 

 

 
Manaus, 02 de junho de 2020. 

 

 

EXTRATO 
 
1. ESPÉCIE E DATA: Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 010/2016, 
datado de 03/06/2020. 
 
2. CONTRATANTES: O Município de Manaus, através da Secretaria 
Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação – SEMEF, e o senhor 
Ivair Ferreira. 
 
3. OBJETO: Fica alterado o valor do contrato de R$ 570.500,00 
(quinhentos e setenta mil e quinhentos reais) para R$ 564.500,00 
(quinhentos e sessenta e quatro mil e quinhentos reais), sem alteração do 
objeto, em razão da publicação do Decreto Municipal nº 4.787, de 23 de 
março de 2020, edição 4804 do Diário Oficial do Município, que declara 
estado de calamidade pública no Município de Manaus para enfrentamento 
da pandemia de Covid-19 e do Decreto Municipal nº 4.820, de 05 de maio 
de 2020, edição 4832 do Diário Oficial do Município, que dispõe sobre 
medidas de contingenciamento, para enfrentamento da situação 
emergencial em saúde pública, decorrente da  pandemia do novo 
Coronavírus (COVID-19), bem como dos demais documentos constantes 
do Processo Administrativo nº 2020.11209.15436.0.018814 - SIGED. 
 
A redução é  sobre o valor atual do Contrato nº 010/2016, pelo período 
de 04 (quatro) meses, a contar de abril/2020, cujo objeto é a locação do 
imóvel localizado na Rua Silva Ramos nº 854 – Centro, para 
funcionamento do Arquivo Geral da Secretaria Municipal de Finanças e 
Tecnologia da Informação – SEMEF. 
 
4.SERVIDORA RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO EXTRATO: 
Ana Cristina Silva de Souza – Matrícula nº 060.680-4B. 

 
Manaus, 03 de junho de 2020. 

 
 

 
EXTRATO 

 
1. ESPÉCIE E DATA: Quinto Termo Aditivo ao Contrato nº 006/2015, 
firmado em 08/06/2020. 
 
2. CONTRATANTES: O Município de Manaus, através da Secretaria 
Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação – SEMEF, e a 
empresa ÁBACO TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA. 
 
3. OBJETO: Dilação do prazo do Contrato nº 006/2015, por mais 04 
(quatro) meses, a contar de 19/06/2020, referente à contratação de 
empresa para fornecimento de serviços técnicos especializados com a 
finalidade de construção, otimização e evolução de sistemas e portais, 
visando atender às demandas da SEMEF, conforme edital de Pregão 
Presencial nº 015/2015 – TCE/MT (Processo Administrativo 
nº 2020.11209.15436.0.011807 - SIGED). 
 
4. PRAZO: O prazo do contrato fica dilatado por mais 04 (quatro) meses, 
a contar de 19/06/2020. 

 
Manaus, 08 de junho de 2020. 

 
 
 

EXTRATO 
 
1. ESPÉCIE E DATA: Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 016/2019, 
celebrado em 09/06/2020. 
 
2. CONTRATANTES: O Município de Manaus, através da Secretaria 
Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação – SEMEF, e a 
Empresa CENTRAL IT TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. 



 

Manaus, quinta-feira, 18 de junho de 2020
 
 
 

 
 

DOM | Edição 4863 | Página 18 
 

3. OBJETO: Fica renovado por mais 12 (doze) meses, a contar de 
18/06/2020, o Contrato nº 016/2019, cujo objeto é a contratação de 
prestação de serviços técnicos especializados na área de Tecnologia da 
Informação (TI), compreendendo planejamento, implantação, execução 
continuada de serviços de operação, monitoramento, suporte a usuários, 
suporte a instalações físicas de TI, suporte a desktops, notebooks, 
periféricos, ativos de rede, servidores, suporte a serviços de business 
intelligence, banco de dados e projetos de infraestrutura de TI baseados 
nas melhores práticas de Gestão de Serviços de TI, conforme 
especificações contidas no Termo de Referência, para atender às 
necessidades da Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da 
Informação, mediante Adesão à Ata de Registro de Preço (ARP) 
nº 051/2018, vinculada ao Pregão nº 021/2018 - TRE/SP. 
 
4. VALOR GLOBAL: O valor do Termo Aditivo ao Contrato nº 016/2019 
é R$ 2.269.410,00 (dois milhões, duzentos e sessenta e nove mil e 
quatrocentos e dez reais). 
 
5. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:  As despesas decorrentes do 
presente Termo foram inicialmente empenhadas sob o nº 2020NE00472, 
datado de 05/06/2020, no valor de R$ 81.950,92 (oitenta e um mil, 
novecentos e cinquenta reais e noventa e dois centavos), sob a rubrica 
orçamentária: 16101.04.126.0007.2022.0000 Contratação de Serviços 
Especializados em Tecnologia da Informação; Fonte do Recurso: 0100 
Recursos Ordinários; Natureza de Despesa: 33904006 Suporte de 
infraestrutura de TIC. 

 
Manaus, 09 de junho de 2020. 

 

 
 
 
 
 

EXTRATO 
 
1. ESPÉCIE E DATA: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato n. 014/2019, 
celebrado em 10/06/2020. 
 
2. CONTRATANTES: O Município de Manaus, através da Secretaria 
Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação – SEMEF, e a 
Empresa IKHON GESTÃO CONHECIMENTOS E TECNOLOGIA LTDA. 
 
3. OBJETO: Fica renovado por mais 12 (doze) meses, a contar de 
13/06/2020, o Contrato n. 014/2019, cujo objeto é a Prestação de 
Serviços de manutenção evolutiva e suporte técnico especializado para 
manter, evoluir, prestar suporte e sustentar o Sistema Integrado de 
Gestão Eletrônica de Documentos – SIGED 
 
4. VALOR GLOBAL: O valor global do presente termo importa na 
quantia de R$ 1.745.115,00 (um milhão, setecentos e quarenta e cinco 
mil, cento e quinze reais), de acordo com os documentos constantes do 
Processo Administrativo n. 2020.11209.15436.0.011829 – SIGED e que 
integram este Contrato. 
 
5. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente 
Termo foram inicialmente empenhadas sob o n. 2020NE00477, datado 
de 10/06/2020, no valor de R$ 65.586,00 (sessenta e cinco mil, 
quinhentos e oitenta e seis reais), sob a rubrica orçamentária: 
16101.04.126.0007.2022.0000 Contratação de Serviços Especializados 
em Tecnologia da Informação, Natureza de Despesa 33904007 – 
Manutenção Corretiva/Adaptativa e Sustentação de Softwares, ficando o 
restante a ser empenhado mediante a liberação das cotas 
orçamentárias. 
 
6. VIGÊNCIA: Fica renovado por mais 12 (doze) meses, a contar de 
13/06/2020. 
 
7. SERVIDOR RESPONSAVEL PELA ELABORAÇÃO DO EXTRATO: 
Ana Cristina Silva de Souza – Matricula n. 060.680-4B. 

Manaus, 10 de junho de 2020. 

 
 
 

SECRETARIA  MUNICIPAL  DE  ADMINISTRAÇÃO,  
PLANEJAMENTO  E  GESTÃO 

 
 

PORTARIA Nº 141/2020-SEMAD 
 

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

 
CONSIDERANDO o art. 1º, I, da Lei nº 2.322/2018 c/c o 

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

 
CONSIDERANDO o teor do Ofício nº 04/2020-

FMC/CONCULTURA,  de 31.01.2020, subscrito pelo Vice-Presidente do 
Conselho Municipal de Cultura/MANAUSCULT; 

 
CONSIDERANDO o Parecer Jurídico nº 379.03.2020 - 

ASSJUR/SEMED, que opina pelo deferimento do pleito; 
 
CONSIDERANDO a anuência da Secretária Municipal de 

Educação, conforme Ofício nº 1483/2020-SEMED/GS, de 16.04.2020; 
 

CONSIDERANDO a manifestação da Divisão de 
Acompanhamento de Pessoal e Gestão de Benefícios da Secretaria 
Municipal de Administração, Planejamento e Gestão, na forma do 
Despacho datado de 15.05.2020; 

 
CONSIDERANDO o que consta da instrução do Processo 

nº 2020.18000.18125.0.002325-SIGED, 
 

RESOLVE: 
 

DECLARAR PRORROGADA, pelo prazo de 12 (doze) 
meses, a contar de 1º.04.2020, com ônus para ambos os órgãos, a 
cessão da servidora KARLA DANIELLE SOUZA DE ARAÚJO, Técnico 
Municipal/Assistente de  Administração, matrícula 121.860-3 A, do 
quadro de pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – 
SEMED para a FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E 
EVENTOS – MANAUSCULT,  movimentação funcional anteriormente 
promovida, em prorrogação, na forma da Portaria nº 191/2019-SEMAD, 
publicada no DOM Edição 4.585, de 26.04.2019. 

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

 
Manaus, 18 de junho de 2020. 

 
 
 
 

Processo n.º: 2019/16330/16362/00007 
Interessados: Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e 
Gestão – SEMAD / Altair Lobato de Azevedo – ME. 
Assunto: Dispensa de Licitação. 
 

DESPACHO 
 

CONSIDERANDO o que consta no Processo 
Administrativo n.º 2019/16330/16362/00007, de interesse da Secretaria 
Municipal de Administração, Planejamento e Gestão – SEMAD. 



 

Manaus, quinta-feira, 18 de junho de 2020
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Fica DECLARADO dispensável o procedimento licitatório, 
com fundamento no art. 24, inciso X, da Lei n.º 8.666/93, para a locação 
do imóvel de propriedade da empresa Altair Lobato de Azevedo – ME, 
localizado na Rua Padre Agostinho Caballero, nº 525 – Compensa I – 
Manaus-AM, destinado ao funcionamento da Central de Bens Inservíveis 
da Prefeitura Municipal de Manaus, vinculada à SEMAD. 
 

À consideração do Senhor Secretário Municipal de 
Administração, Planejamento e Gestão - SEMAD solicitando ratificação. 

 
Manaus, 17 de junho de 2020. 

 
 

Pelo exposto ratifico, nos termos do art. 26, da Lei  
n.º 8.666/93, a Dispensa de Licitação, pertinente ao Processo  
n.º 2019/16330/16362/00007, no valor global de R$ 300.000,00 
(trezentos mil reais), pelo período de 12 (doze) meses. 

 
Manaus, 17 de junho de 2020. 

 
 
 
 
 

SECRETARIA  MUNICIPAL  DE  SAÚDE 

 
 

PORTARIA Nº 271/2020-NTRAB/SEMSA 
 

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 128, inciso II da Lei 
Orgânica do Município de Manaus, e 

 
CONSIDERANDO a Lei nº 1.425, de 26 de março de 2010, 

que dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender a 
necessidade temporária de excepcional interesse público; 

 
CONSIDERANDO o teor do Processo protocolado sob o no 

2020.01637.01412.0.001821-SEMSA. 
 

RESOLVE: 
 

DISPENSAR, a pedido, a contar de 6 de maio de 2020, 
nos termos do artigo 13, inciso II, da Lei nº 1.425, de 26 de março de 
2010, o profissional ALESSANDRO GOMES CASTRO, Técnico em 
Enfermagem/RDA, matrícula nº 129.141-6 B, do quadro de pessoal da 
Secretaria Municipal de Saúde, admitido sob a égide do Regime Jurídico 
de Direito Administrativo de Natureza Temporária. 

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

 
Manaus, 15 de junho de 2020. 

 

 
 
 
 

PORTARIA Nº 272/2020-NTRAB/SEMSA 
 

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 128, inciso II da Lei 
Orgânica do Município de Manaus, e 

CONSIDERANDO a Lei nº 1.425, de 26 de março de 2010, 
que dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender a 
necessidade temporária de excepcional interesse público; 

 
CONSIDERANDO o teor do Processo protocolado sob o no 

2020.01637.01412.0.001951-SEMSA. 
 

RESOLVE: 
 

DISPENSAR, a pedido, a contar de 6 de maio de 2020, 
nos termos do artigo 13, inciso II, da Lei nº 1.425, de 26 de março de 
2010, a profissional JOYCE ROSA DA SILVA, Técnico em 
Enfermagem/RDA, matrícula nº 133.300-3 A, do quadro de pessoal da 
Secretaria Municipal de Saúde, admitida sob a égide do Regime Jurídico 
de Direito Administrativo de Natureza Temporária. 

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

 
Manaus, 15 de junho de 2020. 

 

 
 
 
 
 

PORTARIA Nº 273/2020-NTRAB/SEMSA 
 

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 128, inciso II da Lei 
Orgânica do Município de Manaus, e 
 

CONSIDERANDO a Lei nº 1.425, de 26 de março de 2010, 
que dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender a 
necessidade temporária de excepcional interesse público; 

 
CONSIDERANDO o teor do Processo protocolado sob o no 

2020.01637.01412.0.001720-SEMSA. 
 

RESOLVE: 
 

DISPENSAR, a pedido, a contar de 17 de abril de 2020, 
nos termos do artigo 13, inciso II, da Lei nº 1.425, de 26 de março de 
2010, a profissional KARINA MOURA CATIQUE, Médico/RDA, matrícula 
nº 095.239-7 A, do quadro de pessoal da Secretaria Municipal de Saúde, 
admitida sob a égide do Regime Jurídico de Direito Administrativo de 
Natureza Temporária. 

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

 
Manaus, 15 de junho de 2020. 

 

 
 
 
 
 

PORTARIA Nº 275/2020-GCONT/SEMSA 
 

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 128, inciso II da Lei 
Orgânica do Município de Manaus, e 

 
CONSIDERANDO os dispositivos nos artigos 67 e 73, da 

Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; 
 
CONSIDERANDO o Termo de Contrato nº 017/2020, que 

entre si celebram o Município de Manaus, por meio da Secretaria 
Municipal de Saúde – SEMSA, e a empresa Z DE O BESSA & CIA LTDA 
– ME. 



 

Manaus, quinta-feira, 18 de junho de 2020
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CONSIDERANDO a contratação, em caráter emergencial, 
de empresa especializada em fornecimento de kit não cirúrgico para 
atender as necessidades do SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE 
URGÊNCIA – SAMU desta SEMSA/PMM, visando o combate da 
situação epidemiológica emergencial sobre o novo Coronavírus (COVID-
19), na cidade de Manaus. 
 

RESOLVE: 
 

I -  DESIGNAR os servidores abaixo relacionados para 
acompanhar, fiscalizar e atestar as Notas Fiscais, Faturas e/ou Recibos 
referentes à execução do contrato acima citado: 
 

NOME MATRÍCULA FUNÇÃO 
DANIELA MARTINE SANTOS 102.585-6D GESTOR DO CONTRATO 
KLINGER DO NASCIMENTO SOBRINHO 125.827-3A 

FISCAIS DO CONTRATO RICARDO CARDOSO MILITÃO 110.909-0A 
LUIZ ANDRÉ FARIAS MIRANDA 112.607-5A 

ARAKEN CESAR AMORIM CAVALCANTI 113.323-3B 
FISCAL SUPLENTE DO 

CONTRATO 

 
II -  ESTABELECER que serão necessárias, no mínimo, 3 

(três) assinaturas dos servidores acima designados para fins de atesto 
das Notas Fiscais, Faturas e/ou Recibos. 

 
III -  Esta portaria opera a efeitos a contar de 11 de maio 

de 2020. 
 

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

Manaus, 15 de junho de 2020. 
 

 
 
 
 
 

PORTARIA Nº 276/2020-GCONT/SEMSA 
 

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 128, inciso II da Lei 
Orgânica do Município de Manaus, e 

 
CONSIDERANDO os dispositivos nos artigos 67 e 73, da 

Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; 
 
CONSIDERANDO o Terceiro Termo Aditivo ao Contrato 

nº 004/2018, que entre si celebram o Município de Manaus, por meio da 
Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA, e a empresa FÉ COMÉRCIO 
DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA. 
 

CONSIDERANDO a alteração da parte contratada, em 
virtude de transação de compra e venda do imóvel objeto deste contrato. 
O novo proprietário passa a ser o adquirente FÉ COMERCIO DE 
COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, CNPJ n.º 
08.219.844/0001-30, resultando assim em nova pessoa jurídica a figurar 
como contratada na relação jurídica estabelecida com o Município de 
Manaus (SEMSA). 
 

RESOLVE: 
 

I -  DESIGNAR os servidores abaixo relacionados para 
acompanhar, fiscalizar e atestar as Notas Fiscais, Faturas e/ou Recibos 
referentes à execução do contrato acima citado: 
 

NOME MATRÍCULA FUNÇÃO 
CARLOS ANTÔNIO PEREIRA DE SOUZA 108.607-3A GESTOR DO CONTRATO 
LIGIA CAMPOS ZAU 108.508-5B 

FISCAIS DO CONTRATO MOISES NOGUEIRA DE CARVALHO 128.993-4A 
MARJORIE CATINGUEIRA BARBOSA RAMOS 122.694-0A 

ANDREW ROBSON NEVES MENDONÇA 098.599-6D FISCAL SUPLENTE DO 
CONTRATO 

 
II -  ESTABELECER que serão necessárias, no mínimo, 3 

(três) assinaturas dos servidores acima designados para fins de atesto 
das Notas Fiscais, Faturas e/ou Recibos. 

III -  Esta portaria opera a efeitos a contar de 13 de janeiro 
de 2020. 

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

 
Manaus, 15 de junho de 2020. 

 

 
 
 
 
 

DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO 
 

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso de suas 
atribuições legais, e 

 
CONSIDERANDO a deliberação da COMISSÃO 

MUNICIPAL DE LICITAÇÃO no procedimento referente ao Pregão 
Eletrônico nº. 051/2020 – CML/PM; 

 
CONSIDERANDO a inexistência de qualquer vício ou 

irregularidade; 
 

RESOLVE: 
 

I – HOMOLOGAR o resultado do Pregão Eletrônico 
nº 051/2020 - CML/PM - Eventual fornecimento de Medicamentos para 
atender a Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA para as empresas:  

 
Fornecedor: FIGUEIREDO COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS  EIRELI EPP 
Item: 11 R$ 7,90 

Fornecedor: FIGUEIREDO COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS  EIRELI EPP 
Item: 14 R$ 11,27 

Fornecedor: FIGUEIREDO COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS  EIRELI EPP 
Item: 21 R$ 23,00 

Fornecedor: FIGUEIREDO COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS  EIRELI EPP 
Item: 22 R$ 26,71 

Fornecedor: FIGUEIREDO COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS  EIRELI EPP 
Item: 23 R$ 26,71 

 
II – DETERMINAR ao setor competente a convocação das 

proponentes vencedoras para assinatura da Ata de Registro de Preços, 
nos termos da Lei. 

 
Manaus-AM, 15 de junho de 2020 

                         
 

 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 040/2020 – CML/PM 

 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0068/2020 - DIREP/DAI/SEMSA 

 
No dia 18 de maio de 2020, no Órgão Gerenciador, foi 

registrado o preço da empresa abaixo identificada, para Eventual 
fornecimento de medicamentos para atender a Secretaria Municipal de 
Saúde – SEMSA e a Fundação de Apoio ao Idoso Dr. Thomas - FDT, 
resultante do Pregão Eletrônico nº 040/2020 – CML/PM para Sistema de 
Registro de Preços. As especificações e o termo de referência constantes 
do Processo Administrativo nº 010011.16370297/2020-SEMSA (PROTUS), 
assim como os termos das propostas de preços, integram esta Ata de 
Registro de Preços, independentemente de transcrição. 

O presente registro terá a vigência de 12 meses, a partir da 
data de publicação desta. 
 
ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES 
EIRELI 

Item Unid Qtd ID Descrição Marca Valor R$ 

03 
FRASCO 
AMPOLA 100 503668 

ALBUMINA HUMANA, 
Concentração: 20%, Forma 
Farmacêutica: solução injetável, 
Unidade de Fornecimento: 
frasco-ampola 50mL. 

BLAU 163,20 



 

Manaus, quinta-feira, 18 de junho de 2020
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26 AMPOLA 3.000 504778 

BETAMETASONA (ACETATO) 
+ BETAMETASONA 
(FOSFATO DISSÓDICO), 
Concentração: 3mg/mL 3 
mg/mL, Forma Farmacêutica: 
suspensão injetável, Unidade 
de Fornecimento: ampola 1mL. 

UNIÃO 
QUÍMICA 9,00 

 
Manaus, 18 de maio de 2020. 

 

 
 
 
 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2020 – CML/PM 
 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0078/2020 - DIREP/DAI/SEMSA 

 
No dia 12 de maio de 2020, no Órgão Gerenciador, foram 

registrados os preços da empresa abaixo identificada, para Eventual 
fornecimento de insumos químico-cirúrgicos para atender a Secretaria 
Municipal de Saúde-SEMSA e a Fundão de Apoio ao Idoso Dr. Thomas 
–FDT da Prefeitura de Manaus, resultante do Pregão Eletrônico 
nº 019/2020 – CML/PM para Sistema de Registro de Preços. As 
especificações e o termo de referência constantes do Processo 
Administrativo nº 010011.16376199/2020-SEMSA (PROTUS) e 
010011.1637014120002802/2019 (SIGED), assim como os termos das 
propostas de preços, integram esta Ata de Registro de Preços, 
independentemente de transcrição. 

O presente registro terá a vigência de 12 meses, a partir da 
data de publicação desta. 
 
DECARES COMÉRCIO LTDA 
Item Unid Qtd ID Descrição Marca Valor R$ 

05 UNIDADE 10.500 505182 

EQUIPO MICROGOTAS, 
Classificação ANVISA: classe 
II, Apresentação: contendo 
bulbo flexível e injetor lateral, 
para infusão parenteral, 
contendo conector (com 
tampa protetora) ponta 
perfurante biselada adaptável 
à frasco de vidro ou ampola 
plástica, câmara gotejadora 
em microgotas com respiro e 
filtro e injetor lateral tubo 
conector vinílico de 1,20m de 
extensão com pinça rolete de 
alta precisão, injetor lateral 
siliconizado para a 
administração de 
medicamentos, conector 
Luer, com tampa adaptável a 
qualquer dispositivo de 
infusão, Característica(s): 
estéril, embalado 
individualmente em papel 
grau cirúrgico com abertura 
em pétala, Unidade de 
Fornecimento: unidade. 

BR DEC 0,99 

 
Manaus, 12 de maio de 2020. 

 
 

                    

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 042/2020 – CML/PM 
 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0084/2020 - DIREP/DAI/SEMSA 

 
No dia 22 de maio de 2020, no Órgão Gerenciador, foi 

registrado o preço da empresa abaixo identificada, para Eventual 
fornecimento de medicamentos para atender a Secretaria Municipal de 
Saúde – SEMSA e a Fundação de Apoio ao Idoso Dr. Thomas - FDT, 
resultante do Pregão Eletrônico nº 042/2020 – CML/PM para Sistema de 
Registro de Preços. As especificações e o termo de referência 
constantes do Processo Administrativo nº 010011.16370098/2020-
SEMSA, assim como os termos das propostas de preços, integram esta 
Ata de Registro de Preços, independentemente de transcrição. 

O presente registro terá a vigência de 12 meses, a partir da 
data de publicação desta. 
 
DECARES COMÉRCIO LTDA 

Item Unid Qtd ID Descrição Marca Valor R$ 

22 FRASCO 4.250 504305 

DIMETICONA, 
Concentração: 75mg/mL, 
Forma Farmacêutica: 
emulsão oral, Unidade de 
Fornecimento: frasco conta-
gotas 15mL. 

NATULAB 1,04 

 
Manaus, 22 de maio de 2020. 

 

       
 

 
 
 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/2020 – CML/PM 
 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0087/2020 - DIREP/DAI/SEMSA 

 
No dia 28 de maio de 2020, no Órgão Gerenciador, foram 

registrados os preços da empresa abaixo identificada, para Eventual 
fornecimento de insumos odontológicos para atender a Secretaria 
Municipal de Saúde – SEMSA, resultante do Pregão Eletrônico 
nº 032/2020 – CML/PM para Sistema de Registro de Preços. As 
especificações e o termo de referência constantes do Processo 
Administrativo nº 010011.16370054/2020-SEMSA (PROTUS), assim 
como os termos das propostas de preços, integram esta Ata de Registro 
de Preços, independentemente de transcrição. 

O presente registro terá a vigência de 12 meses, a partir da 
data de publicação desta. 

 
DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÕGICOS LTDA 

Item Unid Qtd ID Descrição Marca Valor R$ 

01 Caixa 450 503962 

AGULHA DESCARTÁVEL 
GENGIVAL, Classificação 
ANVISA: classe II. 
Tamanho: 27 G Longa. 
Apresentação: Esterilizada 
por óxido de etileno ou raio 
gama cobalto, bisel 
trifacetado, adaptável à 
seringa carpule, estéril, 
descartável, em embalagem 
individual, com prazo de 
validade superior a quatro 
anos. Material(is): corpo em 
aço inox siliconizado, com 
protetor plástico. Unidade 
de Fornecimento: Caixa 
com 100 Unidades. 

DFL 27,06 

04 Unidade 150 503981 

BROCA CARBIDE, broca de 
alta rotação 700. 
Classificação ANVISA: 
classe I. Tamanho(s): 
número 700 Apresentação: 
embalada individualmente. 
Material(is): produzidas com 
carbureto de tungstênio 
sobre hastes de aço 
inoxidável. Unidade de 
Fornecimento: unidade. 

KAVO 8,00 
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05 Unidade 150 503984 

BROCA CARBIDE, broca de 
alta rotação 703. 
Classificação ANVISA: 
classe I. Tamanho(s): 703 
Apresentação: embalada 
individualmente. Material(is): 
produzidas com carbureto 
de tungstênio sobre 
hastes de aço inoxidável. 
Unidade de Fornecimento: 
unidade. 

KAVO 8,00 

06 Unidade 150 504009 

BROCA DE GATES - 
GLIDDEN, NÚMERO 04 
Classificação ANVISA: 
CLASSE II Forma de 
Apresentação: UNIDADE 
Características adicionais: 
Broca de Gates numero 04 
para motor de baixa 
rotação, confeccionada em 
carboneto de tungstênio, 
com desempenho livre de 
vibrações, medindo 32mm 
de comprimento, sem 
rebarbas ou sinal de 
oxidação .Esterilizável 
através de calor úmido, 
seco ou por agentes 
químicos, sem sofrer 
oxidação. Embalada 
conforme constar do registro 
do produto, trazendo 
número do lote e número de 
registro no Ministério da 
Saúde. Unidade de 
Fornecimento: UNIDADE. 

MICRO DONT 8,86 

07 Unidade 120 504011 

BROCA DE GATES - 
GLIDDEN, NÚMERO 06 
Classificação ANVISA: 
CLASSE II Forma de 
Apresentação: UNIDADE 
Características adicionais: 
Broca de Gates numero 06 
para motor de baixa rotação, 
confeccionada em carboneto 
de tungstênio, com 
desempenho livre de 
vibrações, medindo 32mm de 
comprimento, sem rebarbas 
ou sinal de oxidação 
.Esterilizável através de calor 
úmido, seco ou por agentes 
químicos, sem sofrer 
oxidação. Embalada 
conforme constar do registro 
do produto, trazendo número 
do lote e número de registro 
no Ministério da Saúde. 
Unidade de Fornecimento: 
UNIDADE. 

MICRO DONT 8,86 

08 Unidade 150 504013 

BROCA DE LARGO PEESO, 
NÚMERO 2 Classificação 
ANVISA: CLASSE II Forma 
de Apresentação: UNIDADE 
Características adicionais: 
Broca de largo peeso número 
02 para motor de baixa 
rotação, confeccionada em 
carboneto de tungstênio, com 
desempenho livre de 
vibrações, medindo 32mm de 
comprimento, sem rebarbas 
ou sinal de oxidação. 
Esterilizável através de calor 
úmido, seco ou por agentes 
químicos, sem sofrer 
oxidação. Embalada 
conforme constar do registro 
do produto, trazendo número 
do lote e número de registro 
no Ministério da Saúde. 
Unidade de Fornecimento: 
UNIDADE. 

MICRO DONT 8,86 

09 Unidade 150 504014 

BROCA DE LARGO PEESO, 
NÚMERO 3 Classificação 
ANVISA: CLASSE II Forma 
de Apresentação: UNIDADE 
Características adicionais: 
Broca de largo peeso número 
03 para motor de baixa 
rotação, confeccionada em 
carboneto de tungstênio, com 
desempenho livre de 
vibrações, medindo 32mm de 
comprimento, sem rebarbas 
ou sinal de oxidação. 
Esterilizável através de calor 
úmido, seco ou por agentes 
químicos, sem sofrer 
oxidação. Embalada 
conforme constar do registro 
do produto, trazendo número 
do lote e número de registro 
no Ministério da Saúde. 
Unidade de Fornecimento: 
UNIDADE. 

MICRO DONT 8,86 

10 Kit 60 504024 

CIMENTO CIRÚRGICO , 
Classificação ANVISA: 
Classe II. Tamanho(s): 90g 
de base e 90g de 
catalisador. Apresentação: 
cimento com boa 
plasticidade e superfície 
lisa após a presa. 
Material(is): isento de 
eugenol. Unidade de 
Fornecimento KIT 
Contendo 90g de Base e 
90g de Catalisador. 

TECH NEW 69,00 

14 Seringa 2.700 504055 

ÁCIDO ORTOFOSFORICO, 
Classificação ANVISA: 
classe II. Tamanho(s): 
seringa contendo 2,5 a 
3,0ml ou 3g. Apresentação: 
condicionador para esmalte 
dental à base de ácido 
fosfórico Material(is): ácido 
fosfórico a 37%. Unidade de 
Fornecimento: seringa. 

BIODINAMICA 1,40 

16 Caixa 120 504058 

CONE PRINCIPAL DE 
GUTA PERCHA, 
Classificação ANVISA: 
CLASSE II Forma de 
Apresentação: CAIXA 
COM 120 UNIDADES 
Características adicionais: 
Cones de guta percha 
principal calibrado nº30. 
Confeccionado a base de 
guta percha, óxido de 
zinco e corantes. O cone 
deverá ser resistente, 
maleável, radiopaco, 
manter a estabilidade 
dimensional sem se 
romper, não ressecar, ter 
tolerância tecidual e 
promover vedação apical. 
Caixa com 120 unidades. 
Unidade de Fornecimento: 
CAIXA COM 120 
UNIDADES. 

DENT SPLY 22,98 

27 Caixa 1.500 504112 

CUNHA DE MADEIRA 
ANATOMICA SORTIDA E 
COLORIDA, Classificação 
ANVISA: CLASSE I Forma 
de Apresentação: CAIXA 
Características adicionais: 
Cunhas anatômicas de 
madeira, indicadas para o 
travamento cervical das 
matrizes em restaurações. 
Embalagem com 100 
unidades sortidas. Unidade 
de Fornecimento: CAIXA 
COM 100 UNIDADES 
SORTIDAS 

IODON 
TOSUL 

11,00 

28 Frasco 750 504207 

EUGENOL, Classificação 
ANVISA: classe II. 
Tamanho(s): Frasco com 
20ml. Apresentação: 
líquido oleaginoso incolor 
ou amarelo, de odor forte e 
aromático de cravo e sabor 
picante, possui boa 
compatibilidade biológica, 
influenciando na reparação 
pulpar e de feridas 
cirúrgicas, sendo pouco 
solúvel na água e 
completamente solúvel no 
álcool, no éter, no 
clorofórmio, nos óleos fixos 
e no ácido acético glacial. 
Unidade de Fornecimento: 
frasco. 

BIODINAMICA 13,20 

29 Frasco 225 504245 

FLÚOR, Classificação 
ANVISA: classe I. 
Tamanho(s): 200ml. 
Apresentação: fluoreto de 
sódio neutro gel, deve ser 
tixotrópico e possuir uma 
viscosidade que não 
escorra da moldeira de 
aplicação. Material(is): 
2,0% de íon flúor. Unidade 
de Fornecimento: frasco. 

IODON 
TOSUL 5,05 

33 Unidade 45 506618 

ARCO PARA 
ISOLAMENTO 
ABSOLUTO, Classificação 
ANVISA: CLASSE I Forma 
de Apresentação: 
UNIDADE Características 
adicionais: Arco de Young 
Dobrável, fabricado em 
plástico polímero de alta 
performance ou poliacetal. 
Deve ser radiolúcido, 
possuir formato anatômico, 
dobrável e autoclavável. 
Unidade de Fornecimento: 
UNIDADE 

MAQUI RA 11,00 
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34 Frasco 750 507239 

AGENTE DE UNIÃO, 
Classificação ANVISA: 
Classe II Apresentação: 
Sistema adesivo 
fotopolimerizável, para uso 
sob diferentes protocolos de 
condicionamento ácido, em 
diferentes superfícies, 
podendo ser utilizado nas 
diferentes técnicas adesivas 
como condicionamento 
ácido total (com prévio 
condicionamento em 
esmalte e dentina), 
autocondicionante (sem 
condicionamento ácido) ou 
com condicionamento 
seletivo em esmalte. Pode 
ser utilizado com cimentos 
resinosos para cimentação 
de quaisquer tipos de peças 
protéticas, sendo compatível 
com cimentos resinosos 
duais, auto ou 
fotopolimerizáveis. Pode ser 
utilizado como primer 
(metal, zircônia e alumina) 
ou silano em restaurações 
indiretas. Unidade de 
Fornecimento: Frasco com 4 
a 6 ml 

AMBAR 
UNIVERSAL / 
DENTSCARE 

FGM 

57,00 

 
Manaus, 28 de maio de 2020. 

 
 

 
 
 
 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2020 – CML/PM 
 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0093/2020 - DIREP/DAI/SEMSA 

 
No dia 28 de maio de 2020, no Órgão Gerenciador, foi 

registrado o preço da empresa abaixo identificada, para Eventual 
fornecimento de medicamentos de uso veterinário para atender a o 
Centro de Controle de Zoonoses Dr. Carlos Durant – CCZ da Secretaria 
Municipal de Saúde – SEMSA, resultante do Pregão Eletrônico 
nº 041/2020 – CML/PM para Sistema de Registro de Preços. As 
especificações e o termo de referência constantes do Processo 
Administrativo nº 010011.16370290/2020-SEMSA (PROTUS), assim 
como os termos das propostas de preços, integram esta Ata de Registro 
de Preços, independentemente de transcrição. 

O presente registro terá a vigência de 12 meses, a partir da 
data de publicação desta. 
 
E R FÉLIX PRODUTOS AGROPECUÁRIOS 

Item Unid Qtd ID Descrição Marca Valor R$ 

01 FRASCO 
AMPOLA 350 507537 

TILETAMINA, CLORIDRATO 
+ ZOLAZEPAM, 
CLORIDRATO, Aplicação: 
uso veterinário, 
Concentração: 250mg + 
250mg, Forma Farmacêutica: 
pó liofilizado para solução 
injetável, Unidade de 
Fornecimento: frasco ampola 
+ diluente 5mL. 

TELAZOL/ 
SOETIS 245,00 

03 POTE 40 507583 

PERMETRINA + 
BUTÓXIDO DE 
PIPERONILA + ÓXIDO DE 
ZINCO, Aplicação: uso 
veterinário como larvicida, 
cicatrizante e repelente de 
insetos, Concentração: 0,5g 
+ 3,5g + 20g/100g, Forma 
Farmacêutica: unguento, 
Unidade de Medida: pote 
250g. 

UNGUENTO 
FAGRA/VETOQ

UINOL 
31,00 

04 FRASCO 45 509293 

SULFADIAZINA DE PRATA 
+ ALUMÍNIO + 
CIPERMETRINA + DDVP, 
Aplicação: uso veterinário 
como cicatrizante de 
feridas, Concentração: 0,1G 
+ 5,0G + 0,4G + 1,6G/100g, 
Unidade de Medida: frasco 
500 mL. 

MAX 
PRATA/VANSIL 33,00 

05 FRASCO 
AMPOLA 

7.500 512732 

BENZILPENICILINA 
BENZATINA + 
BENZILPENICILINA 
PROCAÍNA + 
BENZILPENICILINA 
POTÁSSICA + 
DIIDROESTREPTOMICINA 
BASE (SULFATO) + 
ESTREPTOMICINA BASE 
(SULFATO), Concentração: 
1.200.000 UI + 600.000 UI + 
600.000 UI + 500 MG + 500 
MG, Forma Farmacêutica: 
suspensão injetável, 
Unidade de Fornecimento: 
frasco-ampola. 

PENATBIOTICO 
VETERINÁRIO 

ZOETIS 
12,49 

 
Manaus, 28 de maio de 2020. 

 

 

 
 
 
 
 

EXTRATO 

 
1. ESPÉCIE E DATA: Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 004/2018 – 
Alteração da Contratada, celebrado em 10/06/2020. 
 
2. CONTRATANTES: O Município de Manaus, por intermédio da 
Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA e a empresa Fé Comércio de 
Combustíveis e Derivados de Petróleo LTDA. 
 
3. OBJETO: Alteração da parte contratada, em virtude de transação de 
compra e venda do imóvel objeto deste contrato. O novo proprietário 
passa a ser o adquirente FÉ COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E 
DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, CNPJ n.º 08.219.844/0001-30, 
resultando assim em nova pessoa jurídica a figurar como contratada na 
relação jurídica estabelecida com o Município de Manaus (SEMSA).  
 
4. PRAZO: O presente Termo Aditivo terão seus efeitos contados a partir 
de 13.01.2020, data da venda do imóvel, conforme Escritura Pública 
juntada aos autos nº 2020.01637.00159.9.024251, permanecendo a data 
de seu encerramento o dia 01.02.2021. 

 
Manaus, 10 de junho de 2020. 

 

                          
 
 
 

 
 

EXTRATO 

 
1. ESPÉCIE E DATA: Termo de Contrato nº 017/2020, celebrado em 
10/06/2020. 
 
2. CONTRATANTES: O Município de Manaus, por intermédio da 
Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA e a empresa Z DE O BESSA & 
CIA LTDA - ME 
 
3. OBJETO: Contratação, em caráter emergencial, de empresa 
especializada em fornecimento de kit não cirúrgico para atender as 
necessidades do SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA 
– SAMU desta SEMSA/PMM, visando o combate da situação 
epidemiológica emergencial sobre o novo Coronavírus (COVID-19), na 
cidade de Manaus. 
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4. VALOR GLOBAL: R$ 900.000,00 (novecentos mil reais). 
 
5. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente 
Termo foram empenhadas sob a Nota nº 2020NE01860 de 28/05/2020, 
à conta da seguinte rubrica orçamentária 23701 10.305.0151.1096.0000 
01000001 33903036, no valor de R$ 900.000,00 (novecentos mil reais). 
 
6. PRAZO: O prazo de vigência do presente Contrato será de 60 
(sessenta) dias, a contar de 11.05.2020. 

 
Manaus, 10 de junho de 2020. 

 
 

 
 
 
 

EXTRATO 
 

1. ESPÉCIE: Termo de Rescisão de Contrato por tempo determinado 
para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. 
 
2. PARTES: O Município de Manaus, por intermédio da Secretaria Municipal 
de Saúde, e o(a) prestador(a) de serviços ALESSANDRO GOMES 
CASTRO, Técnico em Enfermagem/RDA, matrícula nº 129.141-6 B. 
 
3. OBJETO: Rescisão de Contrato, por iniciativa do(a) prestador(a), 
conforme solicitação nos autos do Processo protocolado via Siged sob o 
nº 2020.01637.01412.0.001821-SEMSA. 
 
4. FUNDAMENTAÇÃO: Nos termos do artigo 13, inciso II, da Lei 
nº 1.425, de 26 de março de 2010. 
 
5. VIGÊNCIA: a contar de 6 de maio de 2020. 

 
PUBLIQUE-SE. 

 
Manaus, 15 de junho de 2020. 

 

 
 
 
 
 

EXTRATO 
 

1. ESPÉCIE: Termo de Rescisão de Contrato por tempo determinado 
para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. 
 
2. PARTES: O Município de Manaus, por intermédio da Secretaria 
Municipal de Saúde, e o(a) prestador(a) de serviços JOYCE ROSA DA 
SILVA, Técnico em Enfermagem/RDA, matrícula nº 133.300-3 A. 
 
3. OBJETO: Rescisão de Contrato, por iniciativa do(a) prestador(a), 
conforme solicitação nos autos do Processo protocolado via Siged sob o 
nº 2020.01637.01412.0.001951-SEMSA. 
 
4. FUNDAMENTAÇÃO: Nos termos do artigo 13, inciso II, da Lei 
nº 1.425, de 26 de março de 2010. 
 
5. VIGÊNCIA: a contar de 6 de maio de 2020. 

 
PUBLIQUE-SE. 

 
Manaus, 15 de junho de 2020. 

 

 

EXTRATO 
 

1. ESPÉCIE: Termo de Rescisão de Contrato por tempo determinado 
para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. 
 
2. PARTES: O Município de Manaus, por intermédio da Secretaria 
Municipal de Saúde, e o(a) prestador(a) de serviços KARINA MOURA 
CATIQUE, Médico/RDA, matrícula nº 095.239-7 A. 
 
3. OBJETO: Rescisão de Contrato, por iniciativa do(a) prestador(a), 
conforme solicitação nos autos do Processo protocolado via Siged sob o 
nº 2020.01637.01412.0.001720-SEMSA. 
 
4. FUNDAMENTAÇÃO: Nos termos do artigo 13, inciso II, da Lei 
nº 1.425, de 26 de março de 2010. 
 
5. VIGÊNCIA: a contar de 17 de abril de 2020. 

 
PUBLIQUE-SE. 

 
Manaus, 15 de junho de 2020. 

 

 
 
 
 

CONVOCAÇÃO 
 

A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMSA 
CONVOCA os responsáveis legais das empresas FIGUEIREDO 
COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS EIRELI - EPP, FASTLABOR 
COMERCIAL EIRELI E AMAZON COMÉRCIO DE PRODUTOS 
HOSPITALARES EIRELI, vencedoras do processo licitatório na 
modalidade Pregão Eletrônico nº 047/2020 – CML/PM – Eventual 
fornecimento de insumos laboratoriais para atender a Secretaria Municipal 
de Saúde – SEMSA, através do Sistema de Registro de Preços, 
regulamentado pelo Decreto nº 4.826 de 18/05/2020, a fim de que 
compareçam no prazo de 03 (três) dias úteis a contar da publicação do 
presente ato, para assinatura da Ata de Registro de Preços, na Divisão de 
Registro de Preços da Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA, situada 
na Av. Mário Ypiranga, nº 1695, Adrianópolis, no horário das 08h às 17h. 

A inobservância desta convocação importará na aplicação 
das penalidades previstas no Edital. 

 
Manaus-AM, 16 de junho de 2020. 

 

 
 
 
 

CONVOCAÇÃO 
 

A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMSA 
CONVOCA o responsável legal da empresa JID DISTRIBUIDORA DE 
MEDICAMENTOS LTDA, vencedoras do processo licitatório na 
modalidade Pregão Eletrônico nº 058/2020 – CML/PM – Eventual 
fornecimento de medicamentos para atender a Secretaria Municipal de 
Saúde – SEMSA, através do Sistema de Registro de Preços, 
regulamentado pelo Decreto nº 4.826 de 18/05/2020, a fim de que 
compareçam no prazo de 03 (três) dias úteis a contar da publicação do 
presente ato, para assinatura da Ata de Registro de Preços, na Divisão de 
Registro de Preços da Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA, situada 
na Av. Mário Ypiranga, nº 1695, Adrianópolis, no horário das 08h às 17h. 

A inobservância desta convocação importará na aplicação 
das penalidades previstas no Edital. 

 
Manaus-AM, 17 de junho de 2020. 
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SECRETARIA  MUNICIPAL  DE  EDUCAÇÃO 

 
 

PORTARIA Nº 0336/2020-SEMED/GS 
 

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no 
exercício da competência que lhe confere o art. 128, inciso II, da LEI 
ORGÂNICA DO MUNICÍPIO, 
 

CONSIDERANDO o que consta no Processo 
nº 2020.18000.19344.0.001016, de 17/01/2020, 
 

RESOLVE: 
 

DETERMINAR, que o servidor MÁRIO NUNES DE 
MORAES, matrícula 111.978-8 A, responda pelas atribuições da função 
de simbologia FGCI – Gerente de Infraestrutura da DDZ - Rural, 
constante na estrutura organizacional da  Secretaria Municipal de 
Educação - SEMED, no período de 18/12/2019 a 14/01/2020, sem direito 
à percepção das vantagens inerentes ao exercício da função, durante o 
impedimento da titular MELICIA CRISTINA DE SOUZA MAGALHÃES, 
matrícula 106.144-5 A, por motivo de férias.  

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

 
Manaus, 13 de março de 2020. 

 
 
 
 

PORTARIA Nº 0459/2020-SEMED/GS 
 

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso 
das atribuições que lhe confere o inciso II do artigo 128 da  LEI 
ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE MANAUS,  

 
CONSIDERANDO o que consta no Decreto nº 2682, de 26 

de dezembro de 2013, publicado no DOM nº 3319, de 26/12/2013 - 
Regime Interno da Secretaria Municipal de Educação, e dá outras 
providências; 

 
CONSIDERANDO o que consta no Processo 

nº 2020.18000.19344.0.000694, de 13/01/2020, 
 

RESOLVE: 
 

DETERMINAR, que a servidora MELICIA CRISTINA DE 
SOUZA MAGALHÃES, matrícula 106.144-5 A, responda cumulativamente 
pelas atribuições da Função de Confiança – FGCA, de Gerente de  
Administração - D.D.Z. da Zona Rural, constante na estrutura 
organizacional da  Secretaria Municipal de Educação - SEMED, no período 
de  18/11/2019 a 17/12/2019, sem direito à percepção das vantagens 
inerentes ao exercício da Função, durante o impedimento do titular MÁRIO 
NUNES DE MORAES, matrícula 111.978-8 A, por motivo de Licença 
Médica. 

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

 
Manaus, 15 de junho de 2020. 

 

PORTARIA Nº 0460/2020-SEMED/GS 
 
 

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso 
das atribuições que lhe confere o inciso II do artigo 128 da  LEI 
ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE MANAUS, 

 
CONSIDERANDO Decreto nº 2.682, de 26 de dezembro 

de 2013, publicado no Diário Oficial do Município nº 3319, de 26 de 
dezembro de 2013, integrante da estrutura organizacional da 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED. 

 
CONSIDERANDO o que consta na Portaria nº 0016/2017 – 

SEMED/GS, de 01 de fevereiro 2017, publicada no Diário Oficial do 
Município, edição nº4059, de 02 de fevereiro de 2017. 
 

RESOLVE: 
 

I – DISPENSAR, a contar de 03/12/2019, a servidora 
NÚBIA DO SOCORRO PINTO BREVES, matrícula 069.477-0 B, da 
função de Chefe da Divisão de Avaliação e Monitoramento, integrante da 
estrutura organizacional da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
– SEMED. 

 
II – DESIGNAR, a contar de 03/12/2019, para a função 

prevista no inciso I, o servidor ANEZIO FERREIRA MAR NETO, 
matrícula 113.006-4 C, integrante da estrutura organizacional da 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED, as seguintes 
funções: 

 
I – monitorar e avaliar o processo de execução dos planos 

de ação da gestão escolar; 
 
II – monitorar, supervisionar e avaliar as atividades 

administrativas e pedagógicas executadas no sistema de ensino 
municipal público; 

 
III – articular, em sua área de atuação, com instituições 

nacionais e internacionais, mediante ações de cooperação institucional, 
técnica e financeira, bilateral e multilateral; 

 
IV – implantar o Sistema de Avaliação do Desempenho 

Escolar de Manaus – SAEDE, abrangendo a avaliação do rendimento 
escolar e avaliação da gestão escolar; 

 
V – promover e fortalecer a cultura de auto avaliação em 

todos os níveis de gestão educacional; 
 
VI – incentivar e subsidiar as unidades de ensino nos 

prêmios institucionais de âmbito municipal, estadual, nacional e 
internacional; 

 
VII – institucionalizar, acompanhar e avaliar o Prêmio 

Municipal de Gestão Escolar; 
 
VIII – subsidiar as Divisões Distritais, assim como as 

unidades de ensino na elaboração e construção do Projeto Político 
Pedagógico – PPP; 

 
IX – institucionalizar e monitorar o Programa 5S na 

Secretaria; 
 
X – desenvolver outras atividades correlatas. 

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

 
Manaus, 17 de junho de 2020. 
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PORTARIA Nº 0128/2020-SEMED/GSAF 
 

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

 
CONSIDERANDO o que determina a Lei nº 1.126, de 05 

de junho de 2007 que dispõe sobre o Plano de Cargos Carreiras e 
Subsídios do Profissional de Magistério do Munícipio de Manaus, 

 
CONSIDERANDO o que determina a Lei nº 1.879, de 04 

de junho de 2014, que reajusta a retribuição pecuniária mensal básica 
dos servidores da Secretaria Municipal de Educação, adotando a 
modalidade vencimento para especificar a remuneração dos 
profissionais do Magistério. 

 
CONSIDERANDO o que consta do Processo 

nº 2019.18000.19118.0.007530, 
 

RESOLVE: 
 

1.DISPENSAR o pagamento de FEM para a professora 
efetiva investida em Função Especial do Magistério/FEM, constante da 
relação abaixo, lotado nesta Secretaria, de acordo com as disposições 
do art. 34 da Lei 1.126 de 05 de junho de 2007, conforme data 
especificada no quadro abaixo. 
 

CARGA DOBRADA 
N° NOME MATRÍCULA A PARTIR DE 

1 AURIEDIA MARQUES DA COSTA 105.434-1 A 22/04/2019 

 
2. DESIGNAR o pagamento de Função Especial do 

Magistério - FEM, à professora efetiva, constante na relação abaixo, 
lotado nesta secretaria, de acordo com as disposições do art. 2º, inciso 
III, alíneas de “b”, “c”, “d” e “e” da Lei nº 1879, de 04 de junho de 2014, 
que alterou a Lei 1.126, de 05 de junho de 2007 que dispõe sobre o 
Plano de Cargos Carreiras e Remuneração dos Profissionais do 
Magistério do Município de Manaus, conforme FEM e períodos 
especificados no quadro abaixo. 

 
SEMED/SEDE 

CARGADOBRADA 
N° NOME MATRÍCULA A PARTIR DE 

1 MARIA ZENEIDE ROCHA DE SOUZA 091.282-4 D 22/04/2019 

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

 
Manaus, 04 de março de 2020. 

 

 
 
 
 
 

 
ASSUNTO: DECLARAÇÃO DE BENS 

 
SERVIDOR: ALOISIO HERBERT LOBO 
ÓRGÃO:       SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
CARGO:        PROFESSOR NIVEL SUPERIOR 
SITUAÇÃO: ( ) NOMEAR ( X ) EXONERAR ( ) ANUAL 
DECLARO POSSUIR UM APARTAMENTO, SITUADO NA AV. MAX TEIXEIRA,142 
BLOCO D 301, COLÔNIA SANTO ANTÔNIO. 
DECLARO QUE NÃO POSSUO QUALQUER OUTRO BEM QUE NÃO OS 
ENUMERADOS NESTE FORMULÁRIO E RESPONSABILIZO-ME PELA 
AUTENTICIDADE DAS DECLARAÇÕES AQUI PRESTADAS. 
“Declaração feita em conformidade com o artigo 2º da Lei nº 8.730, de 10/11/1993”. 

 

 
ASSUNTO: DECLARAÇÃO DE BENS 

 
SERVIDORA: HELEN JULIANA LIMA DA SILVA 
ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
CARGO:PROFESSOR NÍVEL SUPERIOR 
SITUAÇÃO: ( ) NOMEAR ( X ) EXONERAR ( ) ANUAL 

NADA A DECLARAR 
DECLARO QUE NÃO POSSUO QUALQUER OUTRO BEM QUE NÃO OS 
ENUMERADOS NESTE FORMULÁRIO E RESPONSABILIZO-ME PELA 
AUTENTICIDADE DAS DECLARAÇÕES AQUI PRESTADAS. 
“Declaração feita em conformidade com o artigo 2º da Lei nº 8.730, de 10/11/1993”. 

 
 

 
ASSUNTO: DECLARAÇÃO DE BENS 

 
SERVIDOR: JACKESON ALVES CORREA 
ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
CARGO: PROFESSOR NIVEL SUPERIOR 
SITUAÇÃO: ( ) NOMEAR ( X ) EXONERAR ( ) ANUAL 
01 – VEÍCULO, MODELO CELTA LT, ANO 2014/2015. 
DECLARO QUE NÃO POSSUO QUALQUER OUTRO BEM QUE NÃO OS 
ENUMERADOS NESTE FORMULÁRIO E RESPONSABILIZO-ME PELA 
AUTENTICIDADE DAS DECLARAÇÕES AQUI PRESTADAS. 
“Declaração feita em conformidade com o artigo 2º da Lei nº 8.730, de 10/11/1993”. 

 
 

 
ASSUNTO: DECLARAÇÃO DE BENS 

 
SERVIDOR:JOSIANO RÉGIS CARIA 
ÓRGÃO:SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
CARGO:PROFESSOR NÍVEL SUPERIOR 
SITUAÇÃO:( ) NOMEAR ( X ) EXONERAR ( ) ANUAL 
01 – VEÍCULO, MARCA RENAULT, MODELO SANDERO, ANO 2012/2013. 
DECLARO QUE NÃO POSSUO QUALQUER OUTRO BEM QUE NÃO OS 
ENUMERADOS NESTE FORMULÁRIO E RESPONSABILIZO-ME PELA 
AUTENTICIDADE DAS DECLARAÇÕES AQUI PRESTADAS. 
“Declaração feita em conformidade com o artigo 2º da Lei nº 8.730, de 10/11/1993”. 

  
 

 
ASSUNTO: DECLARAÇÃO DE BENS 

 
SERVIDORA:LANA CILENE MACEDO NASCIMENTO 
ÓRGÃO:SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
CARGO: 
SITUAÇÃO: 

PROFESSOR NÍVEL SUPERIOR 
( ) NOMEAR ( X ) EXONERAR ( ) ANUAL 

NADA A DECLARAR. 
“Declaração feita em conformidade com o artigo 2º da Lei nº 8.730, de 10/11/1993”. 

 
 

 
 

ASSUNTO: DECLARAÇÃO DE BENS 
 
SERVIDOR: MAYCON CARMO DOS SANTOS   
ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
CARGO: PROFESSOR NÍVEL SUPERIOR 
SITUAÇÃO:   ( ) NOMEAR ( X ) EXONERAR ( ) ANUAL 
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01 – CARRO, MODELO PALIO, ANO 2011, AVALIADO EM R$ 13.000,00 (TREZE MIL REAIS) 
01 – APARTAMENTO FINANCIADO, AVALIADO EM R$ 200.000,00 (DUZENTOS MIL REAIS)  
DECLARO QUE NÃO POSSUO QUALQUER OUTRO BEM QUE NÃO OS 
ENUMERADOS NESTE FORMULÁRIO E RESPONSABILIZO-ME PELA 
AUTENTICIDADE DAS DECLARAÇÕES AQUI PRESTADAS. 
“Declaração feita em conformidade com o artigo 2º da Lei nº 8.730, de 10/11/1993” 

 
 

 
ASSUNTO: DECLARAÇÃO DE BENS 

 
SERVIDORA: ANA PAULA GHILARDI 
ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
CARGO: PROFESSOR NÍVEL SUPERIOR 
SITUAÇÃO: ( ) NOMEAR (X) EXONERAR ( ) ANUAL 
DECLARO QUE POSSUO CARRO PALIO WEEKEND ANO 2012 
CASA NA CIDADE DE MANAUS – AM – BAIRRO ALEIXO 
APARTAMENTO NA CIDADE DE SÃO CARLOS – SÃO PAULO 
DECLARO QUE NÃO POSSUO QUALQUER OUTRO BEM QUE NÃO OS 
ENUMERADOS NESTE FORMULÁRIO E RESPONSABILIZO-ME PELA 
AUTENTICIDADE DAS DECLARAÇÕES AQUI PRESTADAS. 
“Declaração feita em conformidade com o artigo 2º da Lei nº 8.730, de 10/11/1993”. 

 

 
 

ASSUNTO: DECLARAÇÃO DE BENS 
 

SERVIDOR: ARLON SOUSA DOS SANTOS 
ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
CARGO: TEC.MUN./ASSIST.ADMINISTRAÇÃO/SEMED 
SITUAÇÃO: ( ) NOMEAR (X) EXONERAR ( ) ANUAL 

NADA A DECLARAR. 
DECLARO QUE NÃO POSSUO QUALQUER OUTRO BEM QUE NÃO OS 
ENUMERADOS NESTE FORMULÁRIO E RESPONSABILIZO-ME PELA 
AUTENTICIDADE DAS DECLARAÇÕES AQUI PRESTADAS. 
“Declaração feita em conformidade com o artigo 2º da Lei nº 8.730, de 10/11/1993”. 

 

 
 

ASSUNTO: DECLARAÇÃO DE BENS 
 

SERVIDOR: ELCILENE CORDOVIL SINAREGA 
ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
CARGO: PROFESSOR NÍVEL SUPERIOR E MÉDIO 
SITUAÇÃO: ( ) NOMEAR ( X ) EXONERAR ( ) ANUAL 
01 CASA ALIENADA A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. 
DECLARO QUE NÃO POSSUO QUALQUER OUTRO BEM QUE NÃO OS 
ENUMERADOS NESTE FORMULÁRIO E RESPONSABILIZO-ME PELA 
AUTENTICIDADE DAS DECLARAÇÕES AQUI PRESTADAS. 
“Declaração feita em conformidade com o artigo 2º da Lei nº 8.730, de 10/11/1993”. 

 
 

 
ASSUNTO: DECLARAÇÃO DE BENS 

 
SERVIDOR: JOSINEY DOS SANTOS PORTO 
ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
CARGO: PROFESSOR NÍVEL SUPERIOR 
SITUAÇÃO: ( ) NOMEAR ( X ) EXONERAR ( ) ANUAL 
01 – AUTOMÓVEL, MODELO CELTA, COR PRETA, PLACA JXO 6698 
DECLARO QUE NÃO POSSUO QUALQUER OUTRO BEM QUE NÃO OS 
ENUMERADOS NESTE FORMULÁRIO E RESPONSABILIZO-ME PELA 
AUTENTICIDADE DAS DECLARAÇÕES AQUI PRESTADAS. 

“Declaração feita em conformidade com o artigo 2º da Lei nº 8.730, de 10/11/1993”. 

 

 
 

ASSUNTO: DECLARAÇÃO DE BENS 
 

SERVIDORA: ADILAI SALOMÃO RELVAS 
ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
CARGO: TEC. MUN/ASSIST. ADMINISTRAÇÃO/SEMED 
SITUAÇÃO: ( ) NOMEAR ( X ) EXONERAR ( ) ANUAL 

NADA A DECLARAR. 
DECLARO QUE NÃO POSSUO QUALQUER OUTRO BEM QUE NÃO OS 
ENUMERADOS NESTE FORMULÁRIO E RESPONSABILIZO-ME PELA 
AUTENTICIDADE DAS DECLARAÇÕES AQUI PRESTADAS. 
“Declaração feita em conformidade com o artigo 2º da Lei nº 8.730, de 10/11/1993”. 

 

 
 

ASSUNTO: DECLARAÇÃO DE BENS 
 

SERVIDOR: ALFREDO JOSÉ MARQUES DE AGUIAR 
ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
CARGO: PROFESSOR NÍVEL MÉDIO 
SITUAÇÃO: ( ) NOMEAR ( X ) EXONERAR ( ) ANUAL 

NADA A DECLARAR. 
DECLARO QUE NÃO POSSUO QUALQUER OUTRO BEM QUE NÃO OS 
ENUMERADOS NESTE FORMULÁRIO E RESPONSABILIZO-ME PELA 
AUTENTICIDADE DAS DECLARAÇÕES AQUI PRESTADAS. 
“Declaração feita em conformidade com o artigo 2º da Lei nº 8.730, de 10/11/1993”. 

 

 
 

ASSUNTO: DECLARAÇÃO DE BENS 
 

SERVIDORA: ANGELA VIEIRA DA COSTA 
ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
CARGO: PROFESSOR NÍVEL SUPERIOR 
SITUAÇÃO: ( ) NOMEAR ( X ) EXONERAR ( ) ANUAL 

NADA A DECLARAR. 
DECLARO QUE NÃO POSSUO QUALQUER OUTRO BEM QUE NÃO OS 
ENUMERADOS NESTE FORMULÁRIO E RESPONSABILIZO-ME PELA 
AUTENTICIDADE DAS DECLARAÇÕES AQUI PRESTADAS. 
“Declaração feita em conformidade com o artigo 2º da Lei nº 8.730, de 10/11/1993”. 

 

 
 

ASSUNTO: DECLARAÇÃO DE BENS 
 

SERVIDORA: CALEANDRA PERES CAVALCANTE 
ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
CARGO: PROFESSOR NÍVEL SUPERIOR 
SITUAÇÃO: ( ) NOMEAR ( X ) EXONERAR ( ) ANUAL 

NADA A DECLARAR. 
DECLARO QUE NÃO POSSUO QUALQUER OUTRO BEM QUE NÃO OS 
ENUMERADOS NESTE FORMULÁRIO E RESPONSABILIZO-ME PELA 
AUTENTICIDADE DAS DECLARAÇÕES AQUI PRESTADAS. 
“Declaração feita em conformidade com o artigo 2º da Lei nº 8.730, de 10/11/1993”. 
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ASSUNTO: DECLARAÇÃO DE BENS 

 
SERVIDOR: JÚNIOR PINHEIRO DE ANDRADE 
ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
CARGO: PROFESSOR NÍVEL SUPERIOR 
SITUAÇÃO: ( ) NOMEAR ( X ) EXONERAR ( ) ANUAL 

NADA A DECLARAR. 
DECLARO QUE NÃO POSSUO QUALQUER OUTRO BEM QUE NÃO OS 
ENUMERADOS NESTE FORMULÁRIO E RESPONSABILIZO-ME PELA 
AUTENTICIDADE DAS DECLARAÇÕES AQUI PRESTADAS. 
“Declaração feita em conformidade com o artigo 2º da Lei nº 8.730, de 10/11/1993”. 

 

 
 

ASSUNTO: DECLARAÇÃO DE BENS 
 

SERVIDOR: ROBERTO LUIZ ABTIBOL PORTO 
ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
CARGO: PROFESSOR NÍVEL SUPERIOR 
SITUAÇÃO: ( ) NOMEAR ( X ) EXONERAR ( ) ANUAL 

NADA A DECLARAR. 
DECLARO QUE NÃO POSSUO QUALQUER OUTRO BEM QUE NÃO OS 
ENUMERADOS NESTE FORMULÁRIO E RESPONSABILIZO-ME PELA 
AUTENTICIDADE DAS DECLARAÇÕES AQUI PRESTADAS. 
“Declaração feita em conformidade com o artigo 2º da Lei nº 8.730, de 10/11/1993”. 

 

 
 

ASSUNTO: DECLARAÇÃO DE BENS 
 

SERVIDORA: ANA LUCIA CAVALCANTE DOS SANTOS 
ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
CARGO: PROFESSOR NÍVEL SUPERIOR 
SITUAÇÃO: ( ) NOMEAR ( X ) EXONERAR ( ) ANUAL 
01 – CASA; 
01 – CARRO, TIPO UTILITÁRIO. 
DECLARO QUE NÃO POSSUO QUALQUER OUTRO BEM QUE NÃO OS 
ENUMERADOS NESTE FORMULÁRIO E RESPONSABILIZO-ME PELA 
AUTENTICIDADE DAS DECLARAÇÕES AQUI PRESTADAS. 
“Declaração feita em conformidade com o artigo 2º da Lei nº 8.730, de 10/11/1993”. 

 

 
 

ASSUNTO: DECLARAÇÃO DE BENS 
 

SERVIDORA: DANNIELE MACIEL BATISTA FRAZÃO 
ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
CARGO: PROFESSOR NÍVEL MÉDIO 
SITUAÇÃO: ( ) NOMEAR ( X ) EXONERAR ( ) ANUAL 
DECLARO POSSUIR UM IMÓVEL E UMA MOTOCICLETA. 
DECLARO QUE NÃO POSSUO QUALQUER OUTRO BEM QUE NÃO OS 
ENUMERADOS NESTE FORMULÁRIO E RESPONSABILIZO-ME PELA 
AUTENTICIDADE DAS DECLARAÇÕES AQUI PRESTADAS. 
“Declaração feita em conformidade com o artigo 2º da Lei nº 8.730, de 10/11/1993”. 

 

 
 

ASSUNTO: DECLARAÇÃO DE BENS 
 

SERVIDORA: MARCELA MARINI DA SILVA 
ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
CARGO: PROFESSOR NÍVEL SUPERIOR 
SITUAÇÃO: ( ) NOMEAR ( X ) EXONERAR ( ) ANUAL 

NADA A DECLARAR. 
DECLARO QUE NÃO POSSUO QUALQUER OUTRO BEM QUE NÃO OS 
ENUMERADOS NESTE FORMULÁRIO E RESPONSABILIZO-ME PELA 
AUTENTICIDADE DAS DECLARAÇÕES AQUI PRESTADAS. 
“Declaração feita em conformidade com o artigo 2º da Lei nº 8.730, de 10/11/1993”. 

 

 
 

ASSUNTO: DECLARAÇÃO DE BENS 
 

SERVIDORA: MARINA MOREIRA LEMOS FARIAS 
ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
CARGO: PROFESSOR NÍVEL SUPERIOR 
SITUAÇÃO: ( ) NOMEAR ( X ) EXONERAR ( ) ANUAL 

NADA A DECLARAR. 
DECLARO QUE NÃO POSSUO QUALQUER OUTRO BEM QUE NÃO OS 
ENUMERADOS NESTE FORMULÁRIO E RESPONSABILIZO-ME PELA 
AUTENTICIDADE DAS DECLARAÇÕES AQUI PRESTADAS. 
“Declaração feita em conformidade com o artigo 2º da Lei nº 8.730, de 10/11/1993”. 

 

 
 

ASSUNTO: DECLARAÇÃO DE BENS 
 

SERVIDORA: SHEILA MOURA DO AMARAL 
ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
CARGO: PROFESSOR NÍVEL SUPERIOR 
SITUAÇÃO: ( ) NOMEAR ( X ) EXONERAR ( ) ANUAL 
DECLARO QUE POSSUO UMA CASA QUITADA SITUADA A AV. TORQUATO 
TAPAJOS – COND. TAPAJÓS, CASA 144, BAIRRO TARUMÃ. 
DECLARO QUE NÃO POSSUO QUALQUER OUTRO BEM QUE NÃO OS 
ENUMERADOS NESTE FORMULÁRIO E RESPONSABILIZO-ME PELA 
AUTENTICIDADE DAS DECLARAÇÕES AQUI PRESTADAS. 
“Declaração feita em conformidade com o artigo 2º da Lei nº 8.730, de 10/11/1993”. 

 

 
 

ASSUNTO: DECLARAÇÃO DE BENS 
 

SERVIDORA: FABIANE BANDEIRA VIANA 
ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
CARGO: PROFESSOR NÍVEL SUPERIOR 
SITUAÇÃO: ( ) NOMEAR (X) EXONERAR ( ) ANUAL 
DECLARO POSSUIR UM CARRO MODELO CELTA, VERMELHO, ANO 2011/2012, 
DE PLACA OAF 7668, GASOLINA/ÁLCOOL, 5 PORTAS. 
DECLARO QUE NÃO POSSUO QUALQUER OUTRO BEM QUE NÃO OS 
ENUMERADOS NESTE FORMULÁRIO E RESPONSABILIZO-ME PELA 
AUTENTICIDADE DAS DECLARAÇÕES AQUI PRESTADAS. 
“Declaração feita em conformidade com o artigo 2º da Lei nº 8.730, de 10/11/1993”. 

 

 
 

ASSUNTO: DECLARAÇÃO DE BENS 
 

SERVIDORA: FRANCISCA FERREIRA DE FREITAS 
ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
CARGO: PEDAGOGO 
SITUAÇÃO: ( ) NOMEAR (X) EXONERAR ( ) ANUAL 
01 VEÍCULO MODELO HB20, PLACA PHL 4107, ANO 2017, COR MARROM. 
DECLARO QUE NÃO POSSUO QUALQUER OUTRO BEM QUE NÃO OS 
ENUMERADOS NESTE FORMULÁRIO E RESPONSABILIZO-ME PELA 
AUTENTICIDADE DAS DECLARAÇÕES AQUI PRESTADAS. 
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“Declaração feita em conformidade com o artigo 2º da Lei nº 8.730, de 10/11/1993”. 

 

 
 

ASSUNTO: DECLARAÇÃO DE BENS 
 

SERVIDORA: GABRIELA MELLO CABO VERDE 
ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
CARGO: PROFESSOR NÍVEL SUPERIOR 
SITUAÇÃO: ( ) NOMEAR (X) EXONERAR ( ) ANUAL 

NADA A DECLARAR. 
DECLARO QUE NÃO POSSUO QUALQUER OUTRO BEM QUE NÃO OS 
ENUMERADOS NESTE FORMULÁRIO E RESPONSABILIZO-ME PELA 
AUTENTICIDADE DAS DECLARAÇÕES AQUI PRESTADAS. 
“Declaração feita em conformidade com o artigo 2º da Lei nº 8.730, de 10/11/1993”. 

 

 
 

ASSUNTO: DECLARAÇÃO DE BENS 
 

SERVIDOR:LÍDIA MATOS CARNEIRO 
ÓRGÃO:SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
CARGO:SITUAÇÃO: 
PROFESSOR NÍVEL SUPERIOR  
( ) NOMEAR ( X ) EXONERAR ( ) ANUAL 

NADA A DECLARAR. 
DECLARO QUE NÃO POSSUO QUALQUER OUTRO BEM QUE NÃO OS 
ENUMERADOS NESTE FORMULÁRIO E RESPONSABILIZO-ME PELA 
AUTENTICIDADE DAS DECLARAÇÕES AQUI PRESTADAS. 
“Declaração feita em conformidade com o artigo 2º da Lei nº 8.730, de 10/11/1993”. 

 
 

 
ASSUNTO: DECLARAÇÃO DE BENS 

 
SERVIDORA: NAYARA FERREIRA COSTA 
ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
CARGO: PROFESSOR NÍVEL SUPERIOR 
SITUAÇÃO: ( ) NOMEAR (X) EXONERAR ( ) ANUAL 

NADA A DECLARAR. 
DECLARO QUE NÃO POSSUO QUALQUER OUTRO BEM QUE NÃO OS 
ENUMERADOS NESTE FORMULÁRIO E RESPONSABILIZO-ME PELA 
AUTENTICIDADE DAS DECLARAÇÕES AQUI PRESTADAS. 
“Declaração feita em conformidade com o artigo 2º da Lei nº 8.730, de 10/11/1993”. 

 

 
 

ASSUNTO: DECLARAÇÃO DE BENS 
 

SERVIDOR: RAIMUNDO MOTA DE ARAÚJO FILHO 
ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
CARGO: PROFESSOR NÍVEL SUPERIOR 
SITUAÇÃO: ( ) NOMEAR (X) EXONERAR ( ) ANUAL 

NADA A DECLARAR. 
DECLARO QUE NÃO POSSUO QUALQUER OUTRO BEM QUE NÃO OS 
ENUMERADOS NESTE FORMULÁRIO E RESPONSABILIZO-ME PELA 
AUTENTICIDADE DAS DECLARAÇÕES AQUI PRESTADAS. 
“Declaração feita em conformidade com o artigo 2º da Lei nº 8.730, de 10/11/1993”. 

 

 
ASSUNTO: DECLARAÇÃO DE BENS 

 
SERVIDORA: SILVIANE NASCIMENTO DA SILVA 
ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
CARGO: PROFESSOR NÍVEL SUPERIOR 
SITUAÇÃO: ( ) NOMEAR (X) EXONERAR ( ) ANUAL 

NADA A DECLARAR. 
DECLARO QUE NÃO POSSUO QUALQUER OUTRO BEM QUE NÃO OS 
ENUMERADOS NESTE FORMULÁRIO E RESPONSABILIZO-ME PELA 
AUTENTICIDADE DAS DECLARAÇÕES AQUI PRESTADAS. 
“Declaração feita em conformidade com o artigo 2º da Lei nº 8.730, de 10/11/1993”. 

  
 

 
ASSUNTO: DECLARAÇÃO DE BENS 

 
SERVIDORA: TATYANNA DE MELO AFONSO 
ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
CARGO: PEDAGOGO 
SITUAÇÃO: ( ) NOMEAR (X) EXONERAR ( ) ANUAL 
01 CARRO, MODELO PÁLIO, PLACA OXM 5755, COR PRATA, ANO 2014/2015. 
DECLARO QUE NÃO POSSUO QUALQUER OUTRO BEM QUE NÃO OS 
ENUMERADOS NESTE FORMULÁRIO E RESPONSABILIZO-ME PELA 
AUTENTICIDADE DAS DECLARAÇÕES AQUI PRESTADAS. 
“Declaração feita em conformidade com o artigo 2º da Lei nº 8.730, de 10/11/1993”. 

  
 

 
ASSUNTO: DECLARAÇÃO DE BENS 

 
SERVIDOR: VICTOR SILVIO ROCHA DA SILVA 
ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
CARGO: TEC.MUN./ASSIST.ADMINISTRAÇÃO/SEMED 
SITUAÇÃO: ( ) NOMEAR (X) EXONERAR ( ) ANUAL 
DECLARO QUE POSSUO 01 MOTO DAFRA APACHE, 2011, PRATA, 01 TERRENO 
8X25M² NO RESIDENCIAL VILLA SUIÇA. 
DECLARO QUE NÃO POSSUO QUALQUER OUTRO BEM QUE NÃO OS 
ENUMERADOS NESTE FORMULÁRIO E RESPONSABILIZO-ME PELA 
AUTENTICIDADE DAS DECLARAÇÕES AQUI PRESTADAS. 
“Declaração feita em conformidade com o artigo 2º da Lei nº 8.730, de 10/11/1993”. 

  
 

 
ASSUNTO: DECLARAÇÃO DE BENS 

 
SERVIDOR: VOLNEI AZEMAR VILAÇA BATISTA BORGES 
ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
CARGO: PEDAGOGO 
SITUAÇÃO: ( ) NOMEAR (X) EXONERAR ( ) ANUAL 

NADA A DECLARAR. 
DECLARO QUE NÃO POSSUO QUALQUER OUTRO BEM QUE NÃO OS 
ENUMERADOS NESTE FORMULÁRIO E RESPONSABILIZO-ME PELA 
AUTENTICIDADE DAS DECLARAÇÕES AQUI PRESTADAS. 
“Declaração feita em conformidade com o artigo 2º da Lei nº 8.730, de 10/11/1993”. 

  



 

Manaus, quinta-feira, 18 de junho de 2020
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SECRETARIA  MUNICIPAL  DA  MULHER, 
ASSISTÊNCIA  SOCIAL  E  CIDADANIA 

 
 

PORTARIA N°. 75/2020 - GS/SEMASC 
 

O SUBSECRETÁRIO OPERACIONAL E DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL- SEMASC, no uso pleno de suas atribuições legais e, 

 
CONSIDERANDO a Lei nº. 8.666/93 de 21/06/1993, no 

seu art. 67, que prevê a necessidade de comissão para atestar o 
cumprimento dos contratos celebrados pela Administração Pública; 

 
CONSIDERANDO o que consta no processo 

nº. 2019/11908/11954/00202 – Sra. ANA TEREZA MONTEIRO. 
 

RESOLVE: 
 

I - DESIGNAR os servidores para efetuarem o atesto das 
Notas Fiscais e a fiscalização do Contrato nº. 010/2020, celebrado pelo 
Município de Manaus, através da SEMASC, e a Sra. ANA TEREZA 
MONTEIRO, localizado na Rua Tapajós, nº. 472 - esquina com a Rua 
Leonardo Malcher, 1101- Centro, CEP 69010-000, destinado ao 
funcionamento do Centro de Referência Especializado de Assistência 
Social – CREAS Centro-Sul. 
 

Servidor Matrícula 
Mirella Cristina Xavier G. da Silva Lauschner 121.140-4A 
Ana Lúcia Mitouso de Araújo Carvalho 107.502-0D 
Yara da Silva Almeida 130.485-2B 

Suplente 
Bárbara Beatriz Jesus Silva 120.784-9D 
Ana Amélia Silva de Souza 105.648-4C 

 
II - Esta portaria tem seus efeitos a contar de 09 de junho 

de 2020. 
 

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

Manaus, 09 de junho de 2020. 

 
 
 
 
 

PORTARIA N°. 77/2020 - GS/SEMASC 
 

O SUBSECRETÁRIO OPERACIONAL E DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL-SEMASC, no uso pleno de suas atribuições legais e, 

 
CONSIDERANDO a Lei nº. 8.666/93 de 21/06/1993, no 

seu art. 67, que prevê a necessidade de comissão para atestar o 
cumprimento dos contratos celebrados pela Administração Pública; 

 
CONSIDERANDO o que consta no processo 

nº. 2019.29000.29079.0.000126 (SIGED)– Empresa LEO RENT A CAR 
LOCAÇÃO DE AUTOMOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI. 
 

RESOLVEM: 
 

I - DESIGNAR os servidores para efetuarem o atesto das 
Notas Fiscais e a fiscalização do Termo de Contrato de Prestação de 
Serviços nº. 012/2020, celebrado pelo Município de Manaus, através da 
Secretária Municipal da Mulher, Assistência Social e 
Cidadania/SEMASC, e a Empresa LEO RENT A CAR LOCAÇÃO DE 
AUTOMOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI. 
 

Servidor Matrícula 
Ananias Palmeira da Silva 123.273-8E 
Charles Terço de Macedo 098.797-2B 
John Jairo Salvador Abensur 121.527-2D 



 

Manaus, quinta-feira, 18 de junho de 2020
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Suplente 
Maria do Perpetuo Socorro Martins Barbosa 117.808-3D 
Daniel Tenazor da Silva 123.299-1D 

 
II - Esta portaria tem seus efeitos a contar de 10 de junho 

de 2020. 
 

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

Manaus, 10 de junho de 2020. 

 
 
 

EXTRATO 
 
1.ESPÉCIE E DATA: Segundo Termo Aditivo ao Contrato de Locação 
de Imóvel nº. 02/2018, celebrado em 03/04/2020. 
 
2.CONTRATANTES: O Município de Manaus, por intermédio da 
Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e 
Cidadania/SEMASC, e a empresa VICE-PROVINCIA DOS FRADES 
MENORES CAPUCHINHOS DO AMAZONAS E RORAIMA- VIPROCAR. 
 
3.OBJETO: Prorrogação do contrato original, referente à locação de 
imóvel localizado na Rua Maria Mansour, n°07, Bairro Petrópolis, 
CEP:69063-560, destinado ao funcionamento do Serviço de Acolhimento 
Institucional Amine Daou Lindoso, referente ao Processo 
nº. 2017/11908/11909/00352. 
 
4.VALOR GLOBAL: R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais), tendo 
sido empenhado em 2020 a quantia R$ 13.500,00 (treze mil e 
quinhentos reais), restando à empenha em 2020 à quantia de 
R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), e à empenhar em 2021 a quantia 
de R$ 46.500,00 (quarenta e seis mil reais). Valor Mensal: R$ 15.000,00 
(quinze mil reais). 
 
5.DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente 
aditamento ao Contrato foram empenhadas sob o nº 2020NE00364, de 
02/04/2020, à conta da seguinte rubrica orçamentária: UO: 37101, 
Programa de Trabalho: 08.122.0011.2011.0000, Fonte de Recurso: 
01000000, Natureza da Despesa: 33903910. 
 
6.PRAZO: O prazo da presente locação será de 12 (doze) meses, a 
contar da data de 04.04.2020. 

 
Manaus/AM, 03 de abril de 2020. 

 
 
 
 

EXTRATO 
 
1.ESPÉCIE E DATA: Sexto Termo Aditivo ao Contrato nº. 009/2017, 
celebrado em 04/06/2020. 
 
2.CONTRATANTES: O Município de Manaus, por intermédio da 
Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania – 
SEMASC, por meio do Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS, e 
a Empresa ALFAMA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP. 
 
3.OBJETO: Prorrogação do contrato original, referente a contratação de 
serviços de controle e combate de pragas urbanas e vetores, para 
atender a todas as dependências interna e externa dos imóveis, onde 
funcionam a central, subcentrais e almoxarifado do Cadastro Único, 
conforme descrição e quantitativos contidos no Termo de Referência, 
referente ao Processo nº. 2017/11908/11909/00053. 

4.VALOR GLOBAL: R$ 32.418,84 (trinta e dois mil quatrocentos e 
dezoito reais e oitenta e quatro centavos), tendo sido empenhado no 
primeiro semestre de 2020 à quantia de R$ 5.403,14 (cinco mil 
quatrocentos e três reais e quatorze centavos), e restando à empenhar 
no 2º semestre de 2020 a quantia de R$ 27.015,70 (vinte e sete mil 
quinze reais e setenta centavos). 
 
5.DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente 
aditamento foram empenhadas sob o nº 2020NE00199, de 01/06/2020, à 
conta da seguinte rubrica orçamentária: UO: 37701, Programa de 
Trabalho: 08.422.0117.2167.0000, Fonte de Recurso: 02290000, 
Natureza da Despesa: 33903978. 
 
6.PRAZO: O contrato terá duração de 06 (seis) meses, a contar de 
05.06.2020. 

 
Manaus/AM, 04 de junho de 2020. 

 
 
 
 

EXTRATO 
 
1.ESPÉCIE E DATA: Termo de Contrato de Locação nº. 010/2020, 
celebrado em 09/06/2020. 
 
2.CONTRATANTES: O Município de Manaus, por intermédio da 
Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania – 
SEMASC, e a Sra. ANA TEREZA MONTEIRO. 
 
3.OBJETO: O presente Contrato tem por objeto a Locação do imóvel de 
propriedade da Sra. ANA TEREZA MONTEIRO, localizado na Rua 
Tapajós, nº. 472 - esquina com a Rua Leonardo Malcher, 1101- Centro, 
CEP 69010-000, destinado ao funcionamento do Centro de Referência 
Especializado de Assistência Social – CREAS Centro-Sul, referente ao 
Processo n.º 2019/11908/11954/00202. 
 
4.VALOR GLOBAL: R$ 201.080,88 (duzentos e um mil oitenta reais e 
oitenta e oito centavos), tendo sido empenhado em 2020 o valor de 
R$ 16.756,74 (dezesseis mil setecentos e cinquenta e seis reais e 
setenta e quatro centavos), restando a empenhar em 2020 o valor de 
R$ 134.053,92 (cento e trinta e quatro mil cinquenta e três reais e 
noventa e dois centavos), e à empenhar em 2021 o valor de 
R$ 50.270,22 (cinquenta mil duzentos e setenta reais e vinte e dois 
centavos). 
 
5.DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente 
Termo Contrato de Locação foram empenhadas sob o nº 2020NE00303, 
de 09/04/2020, à conta da seguinte rubrica orçamentária: UO: 37101, 
Programa de Trabalho: 08.422.0060.2068.0000, Fonte de Recurso: 
01000000, Natureza da Despesa: 33903615. 
 
6.PRAZO: O presente Termo aditivo ao Contrato terá duração de 12 
(doze) meses, a contar da data de sua assinatura. 

 
Manaus, 09 de junho de 2020. 

 
 
 
 

EXTRATO 
 
1.ESPÉCIE E DATA: Termo de Contrato de Prestação de Serviços 
nº. 012/2020, celebrado em 10/06/2020. 



 

Manaus, quinta-feira, 18 de junho de 2020
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2.CONTRATANTES: O Município de Manaus, através da Secretaria 
Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania – SEMASC, e a 
Empresa LEO RENT A CAR LOCAÇÃO DE AUTOMOVEIS E 
EQUIPAMENTOS EIRELI. 
 

3.OBJETO: Contratação de empresa especializada na Prestação dos 
Serviços de Locação de 02 (duas) caminhonetes (pick-up), cabine dupla, 
motor 2.0 a 3.2, potência mínima de 120cv, combustível diesel, tração 
4x4, 04 portas, capacidade para 05 passageiros, ano/modelo no mínimo 
correspondente ao ano de locação, características adicionais: sem 
motorista, sem combustível, com ar condicionado, câmbio automático, 
direção elétrica, vidro e travas elétricas nas 04 portas, películas de 
proteção solar em todos os vidros, CD player, rádio AM/FM, veículo 
limpo, higienizado, com manutenção total por conta da contratada, 
modelo FORD RANGER, S-10, AMOROK OU SIMILAR, para atender as 
necessidades do ALMOXARIFADO E MANUTENÇÃO desta SEMASC, 
conforme projeto Básico/ termo de Referência, atinente ao processo n°. 
2019.29000.29079.0.000126 (SIGED). 
 
4.VALOR GLOBAL: R$ 95.976,00 (noventa e cinco mil e novecentos e 
setenta e seis reais). Valor Mensal: R$ 7.998,00 (sete mil, novecentos e 
noventa e oito reais). 
 
5.DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente 
Contrato foram empenhadas sob o nº 2020NE00372, datadas em 
27/04/2020, à conta das seguinte rubrica orçamentária: UO: 37101, 
Programas de Trabalho: 08.122.0011.2011.0000, Fonte de Recurso: 
01000000, Natureza da Despesa: 33903307. 
 
6.PRAZO: O contrato terá duração de 12 (doze) meses, a contar da 
entrega efetiva dos veículos. 

 
Manaus/AM, 10 de junho de 2020. 

 
 
 

EXTRATO 
 

1. ESPÉCIE E DATA: Quarto Termo Aditivo ao Contrato nº. 01/2016, 
celebrado em 16/06/2020. 
 
2. CONTRATANTES: O Município de Manaus, através da Secretaria 
Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania – SEMASC, e a 
empresa COUTO SERVIÇOS DE TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE 
VEÍCULOS LTDA.  
 
3. OBJETO: Prorrogação do contrato original n° 001/2016 por mais 12 
(doze) meses, correspondente a contratação de serviço locação de 1 
(um) veículo automotor, características: caminhonete (PICK UP) cabine 
dupla, motor 2.0 a 3.2., mediante locação de 02 (dois) veículo, tipo van, 
motor 2.0 a 2.7, potência mínima de 140 cv, combustível diesel, tração 
4x4, 04 portas, capacidade para 05 passageiros, com no máximo 02( 
dois) anos de uso a partir da data de fabricação. Característica com 03 
portas, sendo 01 lateral corrediça, capacidade para 16 (dezesseis) 
passageiros com, no máximo, 02 (dois) anos de uso a partir da data de 
fabricação. Características Adicionais: sem motoristas, sem combustível, 
com ar, direção hidráulica, vidros e travas elétricos, CD player, rádio 
AM/FM, veículo limpo, higienizado, com manutenção total por conta da 
contratada, modelo: FORD RANGER, S10, AMAROCK, ou similar, para 
atender às necessidades do Conselho Tutelar Zona Rural, segundo 
projeto básico/termo de referência e Ata de Registro de Preços 
nº. 006/2016- DIVRP/UGCM/SEMEF e Pregão Presencial nº. 088/2015 – 
CML/PM, referente ao Processo nº 2016/11908/11954/00120. 
 
4. VALOR GLOBAL: R$ 47.514,00 (quarenta e sete mil quinhentos e 
quatorze reais), tendo sido empenhado no 1º semestre de 2020 o valor 
de R$ 1.847,76 (mil oitocentos e quarenta e sete mil e setenta e seis 
centavos), restando a empenhar no 2º semestre de 2020 o valor de 
R$ 23.757,00 (vinte e três mil setecentos e cinquenta e sete reais), e o 
valor à empenhar em 2021 de R$ 21.909,24 (vinte um mil novecentos e 
nove reais e vinte e quatro centavos).  

5. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente 
aditivo foram empenhadas sob o nº 2020NE00453, de 01/06/2020, à 
conta da seguinte rubrica orçamentária: UO: 37101, Programa de 
Trabalho: 08.122.0011.2011.0000, Fonte de Recurso: 01000000, 
Natureza da Despesa: 33903307.  
 
6. PRAZO: O presente termo aditivo terá duração de 12 (doze) meses, a 
contar de 17 de junho de 2020. 

 
Manaus/AM, 16 de junho de 2020 

 
 
 
 

ERRATA 
 
ERRATA a publicação do Extrato do Contrato n.º 026/2017, publicado no 
Diário Oficial do Município de Manaus DOM nº.4705 de 18.10.2019, 
Contrato celebrado entre o Município de Manaus, através da Secretaria 
Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania – SEMASC, por 
intermédio do Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS, e a empresa 
LEO RENT A CAR LOCAÇÃO DE AUTOMOVEIS E EQUIPAMENTOS 
EIRELI, referente ao Processo nº. 2017/11908/11909/00245. 
 
Onde se Lê: 
 
6. PRAZO: O contrato terá duração de 180 (cento e oitenta) dias, a 
contar de 01.09.2018. 
 
Leia-se: 
 
6. PRAZO: O contrato terá duração de 180 (cento e oitenta) dias, a 
contar de 01.09.2019. 

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

 
Manaus, 17 de junho de 2020. 

 
 
 
 

SECRETARIA  MUNICIPAL  DE 
MEIO  AMBIENTE  E  SUSTENTABILIDADE 

 
 
PHOENIX TOWER PARTICIPAÇÕES S.A. torna público que recebeu da 
SEMMAS a LMO nº 037/2020 sob o processo nº 2018.15848. 
15875.0.000392, que autoriza a atividade Serviço de Telecomunicação, 
com a finalidade de Torre de Telefonia – Estação Rádio Base – PEDRAS 
CORADAS (PCS-AM) – 697189516 “Antenas da empresa TELEFÔNICA 
S.A”, com validade de 36 meses, sito na Rua Barra do Bugre, n° 262 – 
Tancredo Neves – Manaus/AM. 
 
 

 
 
SIZENANDO F DE FREITAS - ME torna público que recebeu da 
SEMMAS a LMO nº 008/2016-2 sob o processo nº 2015.15848.15875.0. 
001138, que autoriza a atividade Serviço, com a finalidade de serviços 
de imunização e controle de pragas urbanas “A-SIMOPS SERVIÇOS 
TÉCNICOS DE COMBATE E PREVENÇÃO ÀS PRAGAS”, com validade 
de 24 meses, sito na Rua Tokyo, nº 60, Lote 7A, Quadra E / Lot. Jd. 
Oriente, Parque 10 de Novembro - Manaus/AM. 
 
 



 

Manaus, quinta-feira, 18 de junho de 2020
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SECRETARIA  MUNICIPAL  DE  INFRAESTRUTURA 

 
 

EXTRATO 
 
1.ESPÉCIE E DATA: Contrato nº. 019/2020, celebrado em 10.06.2020. 
2.PARTES: Município de Manaus (SEMINF) e a CONSTRUTORA ETAM 
LTDA. 
3.OBJETO: “Construção do Terminal de Integração T6, localizado na Av. 
Governador José Lindoso / Av. Governador José Cruz – Lago Azul no 
Município de Manaus/AM”, de acordo com o Regime Diferenciado de 
Contratação nº. 005/2020-CML/PM, do tipo: execução indireta, pelo 
menor preço global, sob o regime de contratação integrada, na forma 
presencial, conforme Processo Digital Administrativo 
nº 2020.20000.20006.0.000232 (VOLUME 1) – SIGED, oriundo do 
Processo Licitatório de n° 2019/17428/17528/00043 - PROTUS, 
podendo ainda ser encontrado por meio digital conforme o 
nº 2020.20000.20006.0.000231 (VOLUME 1) – SIGED. 
4.VALOR GLOBAL: R$ 16.317.671,60 (dezesseis milhões, trezentos e 
dezessete mil, seiscentos e setenta e um reais e sessenta centavos). 
5.DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: A conta da seguinte rubrica 
orçamentária 56701 - 15.451.0142.1094.0000 – 44905117 - Fonte 
nº. 0210, Nota de Empenho nº.  2020NE00653 de 10.06.2020, no valor 
de R$ 4.449.874,31 (quatro milhões, quatrocentos e quarenta e nove mil, 
oitocentos e setenta e quatro reais e trinta e um 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: O prazo de vigência do presente contrato será de 240 
(duzentos e quarenta) dias corridos a contar do recebimento da Ordem 
de Serviço. 

 
Manaus, 10 de junho de 2020. 

 
 
 
 
 

INSTITUTO  MUNICIPAL  DE 
PLANEJAMENTO  URBANO 

 
 

PORTARIA Nº 099/2020-GPRES/IMPLURB 
 

O DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO MUNICIPAL 
DE PLANEJAMENTO URBANO – IMPLURB, Autarquia Municipal 
integrante da Administração Indireta da Prefeitura Municipal de Manaus, 
no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pela legislação 
vigente. 

 
CONSIDERANDO o Termo de Cooperação Técnica e 

Financeira n. 012/2019 – UGPE, celebrado entre a Unidade Gestora de 
Projetos Especiais – UGPE e o Instituto Municipal de Planejamento 
Urbano – IMPLURB, que repassou as Praças e Parques do Programa 
Social e Ambiental dos Igarapés de Manaus (PROSAMIM), 
 

RESOLVE: 
 

I – DESIGNAR o senhor LEONARDO NORMANDO 
CARVALHO, Assessor Técnico I, matrícula n. 114.451-0G, para 
responder pelas atribuições de Gerenciamento dos Espaço de Praças e 
Parques repassadas ao IMPLURB, oriundas do Programa Social e 
Ambiental dos Igarapés de Manaus (PROSAMIM), conforme Termo de 
Cooperação Técnica e Financeira n. 012/2019 – UGPE. 

II – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação, operando seus efeitos a contar de 04-05-2020. 

 

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

 

 
Manaus, 10 de junho de 2020. 

 

 
 
 
 
 

MANAUS PREVIDÊNCIA 

 
 

PORTARIA Nº 269/2020 – GP/MANAUS PREVIDÊNCIA 
 

A DIRETORA-PRESIDENTE DA MANAUS PREVIDÊNCIA, 
na competência que lhe confere o inciso II, do artigo 128 da Lei Orgânica 
do Município de Manaus e das atribuições conferidas pelo artigo 18, inciso 
VII, da Lei nº 2.419/2019, c/c inciso XIX, do artigo 13, do Decreto 
nº 4.364/2019, 

 
CONSIDERANDO os cargos de provimentos efetivos 

criados no âmbito desta Manaus Previdência, pela Lei nº 1.803, de 29 de 
novembro de 2013, revogada e substituída pela Lei nº 2.419, de 29 de 
março de 2019, de 29 de março de 2019; 

 
CONSIDERANDO a necessidade de serem tomadas 

providências, visando o cumprimento dos procedimentos gerais para a 
realização das avaliações do estágio probatório; 

 
CONSIDERANDO o que mais consta no documento nᵒ. 

2020.17848.17869.9.010110, de 17 de junho de 2020, 
 

RESOLVE: 
 

I – ALTERAR a composição da Portaria nº 122/2019-
GP/MANAUS PREVIDÊNCIA, publicada no Diário Oficial do Município 
de Manaus – DOM, edição nº 4807, de 29 de maio de 2019 que constitui 
a COMISSÃO DE AVALIAÇÃO, destinada a apurar a aptidão e a 
capacidade para desempenho das atribuições do cargo para o qual foi 
nomeada a servidora identificada no anexo único deste ato, e submetida 
ao estágio probatório. 

 
II – DETERMINAR que a Comissão a que alude o item 

precedente, seja composta na forma estabelecida no anexo único que 
integra essa Portaria. 
 
 

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

Manaus, 17 de junho de 2020 
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ANEXO ÚNICO 
 

SERVIDORA AVALIADA: GLEICY SINTRA DE FREITAS 
CARGO TÉCNICO PREVIDENCIÁRIO – ADMINISTRATIVA 
MEMBRO SGEP SAMANTHA DE JESUS TAPAJÓS MAUÉS BENTO 
MEMBRO SGEP BRUNA VELOSO VIEIRA MACHADO 
AVALIADORA AÍLA MARIA PEREIRA DO NASCIMENTO 

 
 
 
 

PORTARIA Nº 270, DE 18 DE JUNHO DE 2020 
 

A DIRETORA-PRESIDENTE DA MANAUS PREVIDÊNCIA, 
no uso da competência que lhe confere o inciso II, do art. 128, da Lei 
Orgânica do Município de Manaus, e das atribuições conferidas pelo inciso 
XIX, do art. 13, da Lei n.º 2.419/2019, 

 
CONSIDERANDO a deliberação ocorrida na Sexta 

Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Previdência, realizada em 
09.06.2020, 
 

RESOLVE: 
 

I – REVISAR a Portaria nº 046/2019 – GP/MANAUS 
PREVIDÊNCIA, publicada no Diário Oficial do Município – DOM, edição 
nº 4551, de 07 de março de 2019, na forma do Anexo Único desta 
Portaria que dispõe sobre o Código de Ética da Manaus Previdência; 

 
II – DETERMINAR que este Código de Ética retrata a 

missão, a visão, os valores e os princípios da Manaus Previdência, e 
define parâmetros que nortearão a conduta ética dos servidores e 
demais agentes envolvidos, direta e indiretamente, com a Manaus 
Previdência, a fim de difundir os valores desta Instituição, bem como 
assegurar que os serviços sejam prestados com responsabilidade, ética 
e transparência; 

 
III – DETERMINAR que é dever dos gestores, dos 

membros dos órgãos colegiados e dos servidores disseminar este 
Código aos segurados do Regime Próprio de Previdência do Município 
de Manaus, bem como aos que possuem vínculo, de natureza contratual 
ou diversa, com esta Autarquia; e 

 
IV – ESTABELECER que esta Portaria entre em vigor na 

data de sua publicação. 
 
 

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

Manaus, 18 de junho de 2020. 
 

 
 
 

ANEXO ÚNICO 

 
CÓDIGO DE ÉTICA DA MANAUS PREVIDÊNCIA 

 
CAPÍTULO I 

 
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 
Art. 1º Fica instituído o Código de Ética da Manaus 

Previdência – MANAUPREV, gestora do Regime Próprio de Previdência 
Social (RPPS) do município de Manaus, fundamentado num conceito de 
Ética voltado para a honestidade e qualidade no serviço público, 
elaborado com base nas legislações afins, com o intuito de disciplinar, 
orientar e estimular novos comportamentos servindo de diretriz para que 
os servidores, no exercício de suas atribuições, zelem pelos valores 
estabelecidos em prol desta Autarquia, dos segurados e do Município de 
Manaus. 

CAPÍTULO II 
 

DAS DIRETRIZES GERAIS 
 

Seção I 
Da Missão, da Visão, dos Valores e da Política de Qualidade 

 
Art. 2º A Missão da Manaus Previdência é assegurar os 

direitos previdenciários aos segurados e dependentes, observando os 
critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, contribuindo 
para a gestão fiscal e responsável do Município. 
 

Art. 3º A Visão da Manaus Previdência é disseminar a 
cultura previdenciária entre os servidores públicos do Município de 
Manaus e ser referência nacional como instituição gestora de 
previdência até 2020. 

 
Art. 4º Os Valores da Manaus Previdência são: Respeito, 

Transparência, Produtividade, Bons Serviços, Modernidade, 
Cooperação, Moralidade e Ética. 

 
Art. 5º A Política de Qualidade é o meio de confirmar o 

compromisso com a excelência na prestação dos serviços 
previdenciários perante os segurados, os órgãos fiscalizadores, o 
Município de Manaus, os colaboradores, e a sociedade de modo geral, 
por meio da gestão da previdência municipal, visando à satisfação dos 
segurados e à execução efetiva do plano de benefícios, em atendimento 
às normas estabelecidas pelas instituições reguladoras e pelo sistema 
de gestão da qualidade e demais partes interessadas. 

 
Art. 6º O Direcionamento Institucional está voltado às 

áreas estratégicas de segmento de públicos com os quais a Manaus 
Previdência mantém relacionamento, devendo a Direção, juntamente 
com os órgãos de assessoramento, adotar as seguintes ações visando: 

 
I – ao Município de Manaus: 
 
a) participar ativamente das decisões dos Órgãos, das 

Secretarias e das demais instituições integrantes do Município, que 
viabilizem e/ou garantam a sustentabilidade do RPPS Municipal; 

 
b) demonstrar efetivo compromisso com a gestão do ativo 

e do passivo previdenciário do RPPS; 
 
c) prestar assessoramento para viabilização de políticas 

públicas e/ou para decisões do Município de Manaus que garantam o 
equilíbrio financeiro e atuarial do sistema previdenciário municipal, a 
partir de dados obtidos em estudo técnico atuarial e de acordo com a 
legislação previdenciária vigente; e 

 
d) oferecer serviços com excelente padrão de qualidade, e 

prestar informações, de forma clara, concisa e objetiva, quando for requisitado. 
 
II – aos Servidores, Conselheiros e Comitês: 

 
a) instituir política de capacitação direcionada ao 

desenvolvimento de competências, à valorização do capital humano, ao 
profissionalismo e à obtenção de resultados; 

 
b) incentivar o desenvolvimento e disseminação de 

inovações em métodos e processos de trabalho que resultem em ganhos 
de produtividade e/ou eficácia operacional; 

 
c) buscar a otimização do tempo na execução das 

atividades, com utilização plena da capacidade tecnológica à disposição 
da Autarquia, visando a satisfação do segurado e a consolidação de 
imagem positiva do RPPS; e 

 
d) participar efetivamente das ações sociais, ambientais, 

recreativas, solidárias e de saúde ocupacional, visando ao fortalecimento 
e à integração do ambiente interno. 

 
III – ao Público-Alvo: 
 
a) executar uma gestão financeira eficaz, responsável e 

transparente das contribuições dos segurados, do ente patronal, e de 
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outros recursos, a fim de assegurar o cumprimento das obrigações 
previdenciárias; 

 
b) oferecer acesso aos serviços previdenciários com 

inovação tecnológica, qualidade e rapidez; 
 
c) Prestar atendimento com tratamento humanizado, 

respeitoso, ágil e em ambiente confortável e seguro; 
 
d) divulgar informações em locais de fácil acesso a 

respeito do sistema previdenciário municipal, dos serviços prestados por 
esta Autarquia, bem como de seus atos de caráter público; e 

 
e) Realizar constantemente a manutenção e atualização do 

sítio institucional e do portal da transparência da Manaus Previdência, 
cumprindo, dentre outras, as diretrizes estabelecidas na Lei de Acesso à 
Informação. 
 

CAPÍTULO III 
 

DA CONDUTA ÉTICA NO EXERCÍCIO DAS ATRIBUIÇÕES 
 

Seção I 
Da Integridade Profissional e Pessoal 

 
Art. 7º Da Integridade Profissional e Pessoal: 
 
I – Os servidores e colaboradores da Manaus Previdência 

devem zelar pelos valores éticos e profissionais, assim como pela 
imagem da Autarquia, mantendo uma postura compatível com as 
normas estabelecidas no Regimento Interno, entre outras legislações 
aplicáveis ao RPPS; 

 
II – As atitudes e comportamentos devem refletir, 

fundamentalmente, a integridade pessoal e profissional de cada um, 
cuidando sempre para que sua conduta não coloque em risco a 
qualidade dos serviços prestados; 

 
III – Cada servidor e/ou colaborador deve avaliar 

cuidadosamente situações que possam caracterizar conflitos entre os 
seus interesses e os da Manaus Previdência, ou que causem prejuízos à 
instituição; 

 
IV – A Autarquia espera de seus servidores e segurados a 

exposição de críticas e sugestões, visando à implantação de melhorias 
nos processos internos que beneficiem tanto os servidores e /ou 
colaboradores, quanto ao público-alvo da Manaus Previdência; e 

 
V – Os servidores e/ou colaboradores da Manaus 

Previdência não poderão jamais dispensar o elemento ético da sua 
conduta, assim, não terão de decidir somente entre o legal e o ilegal, o 
justo e o injusto, o conveniente e o inconveniente, o oportuno e o 
inoportuno, mas principalmente entre o honesto e desonesto, consoante 
às regras contidas no art. 37, caput, e § 4º, da Constituição Federal. 
 

Seção II 
Da Gestão de Investimentos 

 
Art. 8º Da Gestão de Investimentos: 

 
I – A Manaus Previdência deve administrar e executar os 

planos de aplicação de recursos de natureza previdenciária, conforme 
estabelece a Legislação aplicável do Conselho Monetário Nacional, 
cumprindo as diretrizes expedidas pelos órgãos regulamentadores e 
fiscalizadores, além da política de investimento estabelecida anualmente 
pelo RPPS; 

 
II – A Autarquia, por meio da Direção e do Comitê de 

Investimentos, deve manter o compromisso de gerir responsavelmente 
os recursos de seu patrimônio, objetivando consolidar sua missão e 
visão; 

 
III – A Manaus Previdência deve manter a transparência na 

gestão dos recursos previdenciários, possibilitando o acesso dos 
segurados, dos servidores, e da sociedade de modo geral, às decisões 
do Comitê de Investimentos, bem como dos relatórios de análise da 
carteira de investimentos da Manaus Previdência; 

IV – Os Diretores, Conselheiros e Comitentes do Comitê 
de Investimentos – COMINV da Manaus Previdência devem executar e 
manter atualizada a política de investimento traçada e aprovada para 
cada exercício, observando as diretrizes expedidas pelos órgãos 
normativos competentes; 

 
V – A Manaus Previdência deve priorizar a aplicação de 

recursos em instituições financeiras que adotem práticas de boa 
governança e responsabilidade social, e que apresentem condutas 
idôneas por parte de seus gestores, no mercado financeiro, nas 
agências reguladoras, e nas relações institucionais em geral; e 

 
VI – Os recursos devem ser aplicados em instituições 

previamente credenciadas. 
 

Seção III 
Da Conduta nos Relacionamentos 

 
Art. 9º Os servidores, colaboradores e demais 

jurisdicionados regidos por este Código de Ética, devem pautar  
suas condutas com base nos princípios da Constituição Federal, nas 
normas infraconstitucionais do serviço público, observando, ainda, o que 
segue: 

 
§ 1º Direção, Conselhos e Comitê de Investimentos: 
 
I – Os membros da Diretoria, dos Conselhos e do Comitê 

de Investimentos da Manaus Previdência não poderão intervir, nem 
participar, em quaisquer assuntos que tenham interesses conflitantes 
com os desta Autarquia. 

 
II – São considerados assuntos de interesse conflitante: 
 
a) Relação comercial entre empresas de sua propriedade e 

a Manaus Previdência; 
 
b) Interesse comum em relação a bem, direito e/ou valores 

que a Manaus Previdência pretenda adquirir e/ou aplicar; e 
 
c) Relação comercial entre agentes e a Manaus 

Previdência por indicação de membros da Diretoria, dos Conselhos e 
Comitê de Investimentos. 

 
§ 2º Com o Público beneficiário: 
 
I – Oferecer aos segurados da Manaus Previdência – 

servidores ativos, aposentados e pensionistas – qualidade nos serviços 
de modo a atender às suas demandas; 

 
II – Prestar atendimento de excelência, oferecendo 

informações de fácil acesso e compreensão; 
 
III – Evitar tratamento preferencial por questões de 

interesse próprio ou sentimento pessoal; 
 
IV – Tratar os segurados com urbanidade, cortesia e boa 

vontade, sem qualquer espécie de preconceito ou distinção de raça, 
sexo, nacionalidade, cor, idade, religião, cunho político, posição social ou 
outra de qualquer natureza; 

 
V – Ouvir e registrar críticas e sugestões apresentadas 

pelos segurados, que tenham a intenção de contribuir para melhora da 
qualidade dos serviços oferecidos pela Manaus Previdência; 

 
VI – Evitar manifestações pessoais sobre atos internos ou 

atitudes institucionais, assim como fazer comentários de natureza 
político-partidária; 

 
VII – Responder às solicitações e/ou demandas, e 

solucionar eventuais problemas num prazo operacional compatível com 
os mesmos; e 

 
VIII – Manter absoluto sigilo de informações relativas aos 

segurados e dependentes da Manaus Previdência, que não devam ser 
de domínio público, conforme legislação pertinente; 
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§ 3º Com os Fornecedores: 
 
I – A escolha e contratação de fornecedores e/ou 

prestadores de serviços devem sempre ser baseadas em critérios 
técnicos, profissionais, éticos e nas necessidades da Manaus 
Previdência, devendo ser conduzidas por meio de processos 
administrativos, obedecendo ao disposto na Lei nº 8.666/93, conforme § 
1º do art. 22 da Lei nº 1.803/13; 

 
II – O acompanhamento dos serviços prestados deve ser 

sistemático e constante, sempre buscando identificar procedimentos 
inadequados e/ou incoerentes no contrato celebrado, visando, assim, 
manter a qualidade e a conveniência do objeto contratado; 

 
III – Os mesmos padrões de conduta ética devem ser 

aplicados no relacionamento com as instituições financeiras que prestam 
serviços ou das quais a Manaus Previdência seja cliente; e 

 
IV – A publicidade deve ser dada, quando cabível, às 

informações e atos a respeito dos contratos estabelecidos entre a 
Manaus Previdência e terceiros, bem como sobre o relacionamento com 
fornecedores e parceiros. 

 
§ 4º Relação com demais órgãos e/ou secretarias deve ser: 
 
I – Clara, concisa, objetiva, e tempestiva, dando-se de 

modo oficial; 
 
II – Com qualidade e presteza as demandas 

previdenciárias realizadas em comum com outros órgãos e/ou 
secretarias; 

 
III – Com comprometimento e observância as normas e os 

procedimentos que integram a Gestão Previdenciária, respeitando as 
atribuições e as competências de cada secretaria e/ou órgão técnico; 

 
IV – Ao servidor cabe observar os mais elevados padrões 

de honestidade e integridade em todos os meios de comunicação 
estabelecidos com os administradores e servidores do setor público; 

 
V – Ao servidor cabe abster-se de fazer comentários de 

natureza político-partidária; 
 
VI – Ao servidor cabe agir com observância e respeito às 

leis e normas vigentes ao defender os interesses da Manaus Previdência 
e dos seus segurados; 

 
VII – Ao servidor cabe atuar como efetivo parceiro da 

Manaus Previdência na implementação de políticas, projetos e 
programas relacionados à previdência do município de Manaus ou 
outros assuntos similares; e 

 
VIII – Ao servidor cabe fornecer informações fidedignas e 

tempestivas, quando requisitadas, obedecendo aos princípios da legalidade, 
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, próprios da 
Administração Pública. 

 
§ 5º Relação no Ambiente de Trabalho: 
 
I – As relações no ambiente de trabalho devem pautar-se pela 

cortesia e respeito entre os servidores e seus superiores hierárquicos em 
cada setor, gerência e/ou diretoria, assim como na instituição como um todo; 

 
II – Cada servidor deve contribuir para que predomine o 

espírito de equipe, a lealdade, a confiança e a conduta compatível com 
os objetivos da Manaus Previdência; e 

 
III – Em nenhuma hipótese se admitirá o uso de cargo ou 

função para influenciar, solicitar favores e/ou serviços pessoais aos 
servidores de sua ou de qualquer unidade da Manaus Previdência. 
 

CAPÍTULO IV 
 

DOS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS 
 

Art. 10 São princípios norteadores da conduta do servidor 
público/colaborador da Manaus Previdência: 

I – A dignidade, o decoro, o zelo, a eficácia, a disciplina, a 
organização, a cortesia, a dedicação, a presteza e o respeito à 
hierarquia e aos valores desta Autarquia; 

 
II – Consagrar, em seu exercício profissional, os princípios 

jurídicos constitucionais e legais da Administração Pública; 
 
III – Imparcialidade no exercício profissional; e 
 
IV – Respeito à vida, com uma atuação preventiva, cuidado 

com o bem-estar no trabalho, a saúde e a segurança das pessoas, 
instalações e processos, valorizando seus servidores e colaboradores. 
 

Seção I 
Dos Deveres 

 
Art. 11 São deveres fundamentais do servidor 

público/colaborador: 
 
I – Desempenhar, a tempo e a contento, as atribuições do 

cargo ou função que exerça; 
 
II – Exercer suas funções com rapidez, eficiência e 

rendimento, pondo fim ou procurando prioritariamente resolver situações 
pendentes e procrastinatórias; 

 
III – Ser probo, leal e justo, demonstrando toda a 

integridade do seu caráter, escolhendo sempre, quando estiver diante de 
mais uma opção, a melhor e a mais vantajosa para o bem-estar comum; 

 
IV – Evitar o retardamento de qualquer prestação de 

contas, condição essencial da gestão dos bens, direitos e serviços da 
coletividade a seu cargo; 

 
V – Tratar cuidadosamente os usuários dos serviços, 

aperfeiçoando o processo de comunicação e o contato com o público; 
 
VI – Ter consciência de que seu trabalho é regido por 

princípios éticos que se materializam na adequada prestação dos 
serviços públicos; 

 
VII – Ser cortês, ter urbanidade, disponibilidade e atenção, 

respeitando a capacidade e as limitações individuais de todos os 
usuários do serviço público, sem qualquer espécie de preconceito ou 
distinção de raça, sexo, nacionalidade, cor, idade, religião, cunho político 
e posição social, abstendo-se, dessa forma, de causar-lhes dano moral; 

 
VIII – Ter respeito à hierarquia, porém sem nenhum temor 

de representar contra qualquer comprometimento indevido e ilegal 
emanado de autoridade superior; 

 
IX – Resistir a todas as pressões de superiores hierárquicos, 

de contratantes, de usuários e outros, que visem a obter quaisquer favores, 
benesses ou de ações ilegais ou aéticas, e denunciá-las; 

 
X – Zelar, no exercício do direito de greve, pelas 

exigências específicas da defesa da vida e da segurança coletiva; 
 
XI – Ser pontual e assíduo ao serviço, na certeza de que 

sua ausência provoca danos ao trabalho ordenado, refletindo 
negativamente em todo o sistema; 

 
XII – Apresentar, na hipótese de falta ao trabalho, motivada 

por doença, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, atestado ao setor 
responsável; 

 
XIII – Comunicar imediatamente a seus superiores todo e 

qualquer fato ou ato contrário ao interesse público, exigindo a adoção de 
providências cabíveis; 

 
XIV – Manter limpo e em perfeita ordem o local de 

trabalho, seguindo os métodos mais adequados à sua organização; 
 
XV – Participar dos movimentos e estudos que se 

relacionem com a melhoria do exercício de suas funções, tendo por 
escopo a realização do bem comum; 



 

Manaus, quinta-feira, 18 de junho de 2020
 
 
 

 
 

DOM | Edição 4863 | Página 37 
 

XVI – Apresentar-se ao trabalho com vestimentas 
adequadas ao exercício da função; 

 
XVII – Manter-se atualizado com as instruções, as normas 

de serviço e a legislação pertinentes ao setor onde exerce suas funções; 
 
XVIII – Cumprir, de acordo com as normas do serviço e as 

instruções superiores, as tarefas de seu cargo ou função, tanto quanto 
possível, com critério, segurança e rapidez, mantendo tudo sempre em 
boa ordem; 

 
XIX – Facilitar a fiscalização de todos os atos ou serviços 

por quem de direito; 
 
XX – Exercer, com estrita moderação, as prerrogativas 

funcionais que lhe sejam atribuídas, abstendo-se de fazê-lo 
contrariamente aos legítimos interesses dos usuários do serviço público 
e dos jurisdicionados administrativos; 

 
XXI – Abster-se, de forma absoluta, de exercer sua função, 

poder ou autoridade, com a finalidade estranha ao interesse público, 
mesmo que observando as formalidades legais e não cometendo 
violação expressa à Lei; e 

 
XXII – Cumprir e fazer cumprir a Constituição Federal e a 

Estadual, a Lei Orgânica Municipal, as leis, Medidas Provisórias, 
Decretos, Regulamentos e demais normas em vigor inerentes às 
atribuições de seu cargo ou função. 

 
Seção II 

Das Vedações 

 
Art. 12 É vedado ao servidor público/colaborador: 
 
I – Usar o cargo ou função, posição e/ou influências, para 

obter qualquer favorecimento, para si ou para outrem; 
 
II – Prejudicar deliberadamente a reputação de outros 

servidores; 
 
III – Ser, em função de amizade ou de seu espírito de 

solidariedade, conivente com erro ou infração a este Código de Ética; 
 
IV – Usar de artifícios para procrastinar ou dificultar o 

exercício regular do direito por qualquer pessoa, causando-lhe dano 
moral ou material; 

 
V – Deixar de usar os avanços técnicos e científicos a seu 

alcance ou do seu conhecimento, para atendimento do seu mister; 
 
VI – Permitir que perseguições, simpatias, antipatias, 

caprichos, paixões ou interesses de ordem pessoal interfiram no trato 
público com os jurisdicionados administrativos da mesma classe 
hierárquica ou com os colegas hierarquicamente superiores ou 
inferiores; 

 
VII – Pleitear, solicitar, provocar, sugerir ou receber 

qualquer tipo de ajuda financeira, gratificação, prêmio, comissão, doação 
ou vantagem de qualquer espécie, para si, familiares ou qualquer 
pessoa, para o cumprimento de sua missão ou para influenciar outro 
servidor para o mesmo fim; 

 
VIII – Alterar ou deturpar o teor de documentos que 

estejam em sua posse; 
 
IX – Prestar informações falsas ou fazer promessas em 

desacordo com a lei a qualquer pessoa que necessite do atendimento 
em serviços públicos; 

 
X – Desviar servidor público para atendimento a interesses 

particulares; 
 
XI – Retirar da repartição pública, sem estar legalmente 

autorizado, qualquer documento, livro ou bem pertencente ao patrimônio 
público; 

XII – Fazer uso de informações privilegiadas, obtidas no 
âmbito interno do serviço, em benefício próprio, de parentes, de amigos 
ou de terceiros; 

 
XIII – Apresentar-se embriagado, ou sob efeito de qualquer 

outro entorpecente, no serviço ou fora dele habitualmente, o que 
constitui falta funcional grave, passível de punição disciplinar, inclusive 
com a pena de demissão a bem do serviço público; 

 
XIV – Participar, direta ou indiretamente, de qualquer 

instituição ou grupo que atente contra a moral, a honestidade ou a 
dignidade da pessoa humana; 

 
XV – Ligar o seu nome a empreendimentos de cunho 

duvidoso; 
 
XVI – Promover ou participar de jogo de azar dentro das 

dependências do serviço público; 
 
XVII – Praticar a usura dentro das dependências do serviço 

público contra servidores ou qualquer usuário dos serviços públicos; 
 
XVIII – Fazer uso de álcool ou outras drogas no ambiente 

de trabalho; e 
 
XIX – Fazer uso do tempo disponível de trabalho para 

demandas pessoais. 
 

CAPÍTULO V 
 

DA COMISSÃO DE ÉTICA 
 

Art. 13 A Comissão de Ética será constituída por 03 (três) 
membros titulares e 03 (três) membros suplentes, designados pelo 
Conselho Direto (CODIR) da Manaus Previdência, sendo, no mínimo, 02 
(dois) membros titulares e seus respectivos suplentes servidores 
efetivos, e 01 (um) membro com formação acadêmica na área jurídica. 

 
§ 1º Não poderão fazer parte da Comissão servidores ou 

colaboradores que sejam entre si cônjuges, companheiros(as) e 
parentes até segundo grau, consanguíneo ou por afinidade, bem como 
os que tenham sofridos sanção disciplinar nos últimos 04 (quatro) anos. 

 
§ 2º A atuação no âmbito da Comissão de Ética não enseja 

qualquer remuneração para seus membros e os trabalhos nela 
desenvolvidos serão considerados prestação de relevante serviço 
público. 

 
§ 3º O mandato dos membros da Comissão de Ética terá 

duração de dois anos, sendo admitida uma recondução pelo mesmo 
período. 

 
Art. 14 Compete à Comissão de Ética: 
 
I – Atuar nos processos referentes à matéria ética; 
 
II – Sugerir à autoridade maior da entidade a aplicação da 

penalidade; 
 
III – Promover a manutenção de alto padrão ético; 
 
IV – Divulgar, promover e revisar o Código de Ética; 
 
V – Assegurar continuidade, clareza e consistência no 

propósito da manutenção da ética; 
 
VI – Orientar os servidores e/ou colaboradores sobre suas 

condutas éticas e estimular boas práticas; 
 
VII – Instaurar, de ofício ou quando provocado, processo 

sobre ato, fato ou conduta que considerar passível de infringência a 
princípio ou norma ético-profissional; 

 
VIII – Encaminhar ao Setor de Gestão de Pessoas as 

conclusões das apurações realizadas de desvios éticos constatados, 
para registro e providências; 
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IX – Convocar agentes públicos da Manaus Previdência ou 
convidar terceiros, com autorização da Presidência da CEMP e 
comunicação ao CODIR, a prestar informações necessárias à instrução 
dos seus expedientes; 

 
X – Requisitar, interna ou externamente, informações e 

documentos necessários à instrução dos seus expedientes; 
 
XI – Adotar outras providências necessárias para a 

instrução e encaminhamento de seus expedientes; 
 
XII – Notificar as partes sobre suas decisões; e 
 
XIII – Elaborar e revisar seu Regimento Próprio. 
 
Art. 15 Os procedimentos a serem adotados pela 

Comissão de Ética, para a apuração de fato, ato ou conduta que, em 
princípio, se apresente contrário à ética, em conformidade com este 
Código, terão o rito estabelecido em regimento próprio. 
 

CAPÍTULO VI 
 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

Art. 16 O presente código de ética da Manaus Previdência 
é aplicado aos servidores efetivos, cedidos, comissionados e aos 
colaboradores quanto ao desempenho de suas funções e atividades. 

 
Parágrafo único. Para efeitos deste Código de ética, 

consideram-se “colaboradores” os prestadores de serviço, Conselheiros 
e outros que, por força de lei, contrato ou de qualquer ato jurídico, 
tenham relações direta ou indireta com a Manaus Previdência. 

 
Art. 17 Todo cidadão que houver de tomar posse em cargo 

público efetivo e em comissão, ou ser investido em função pública 
contratual, deverá prestar compromisso solene de acatamento e 
observância das regras estabelecidas por este Código de Ética. 

 
Art. 18 Este Código de Ética deve ser incorporado aos 

contratos firmados por esta Manaus Previdência, demonstrando os 
padrões por ela defendidos e praticados. 

 
Art. 19 No surgimento de dúvidas sobre qual deve ser a 

conduta mais correta a adotar, o servidor deverá comunicar 
imediatamente e formalmente à Chefia imediata de seu setor ou à 
Diretoria, sempre que sentir ou estiver em situação que  
possa caracterizar conflito de interesses, ou quando suspeitar ou  
tiver conhecimento de fatos que possam prejudicar a Manaus 
Previdência, ou que contrariem ou pareçam contrariar os princípios 
deste Código. 
 
 
 
 

PORTARIA Nº 271, DE 18 DE JUNHO DE 2020 
 
 

A DIRETORA-PRESIDENTE DA MANAUS PREVIDÊNCIA, 
no uso da competência que lhe confere o inciso II, do art. 128, da Lei 
Orgânica do Município de Manaus, e das atribuições conferidas pelo inciso 
XIX, do art. 13, da Lei n.º 2.419/2019, 
 

CONSIDERANDO a deliberação ocorrida na Sexta 
Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Previdência, realizada em 
09.06.2020, 
 

RESOLVE: 
 

I – ESTABELECER que o Regimento Interno da Comissão 
de Ética da Manaus Previdência se dê na forma do Anexo Único desta 
Portaria; e 

 
II – ESTABELECER que esta Portaria entre em vigor na 

data de sua publicação. 
 

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

Manaus, 18 de junho de 2020. 

 
 

ANEXO ÚNICO 
 
 

REGIMENTO INTERNO DA COMISSÃO DE ÉTICA DA MANAUS 
PREVIDÊNCIA 

 
CAPÍTULO I 

 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
Art. 1º Esta Portaria dispõe sobre o Regimento Interno da 

Comissão de Ética da Manaus Previdência (CEMP). 
 
Parágrafo único. Os princípios éticos e os compromissos 

de conduta estão estabelecidos no Código de Ética da Manaus 
Previdência e no Estatuto dos Servidores Públicos do Município de 
Manaus. 

 
CAPÍTULO II 

 
DA COMPOSIÇÃO 

 
Art. 2º A CEMP é composta por 03 (três) membros titulares 

e 03 (três) membros suplentes, designados pelo Conselho Diretor 
(CODIR) da Manaus Previdência, sendo, no mínimo, 02 (dois) membros 
titulares e seus respectivos suplentes servidores efetivos, e 01 (um) 
membro com formação acadêmica na área jurídica. 

 
§ 1º Não poderão fazer parte da Comissão servidores que 

sejam entre si cônjuges, companheiros (as) e parentes até segundo 
grau, consanguíneo ou por afinidade, bem como os que tenham sofrido 
sanção disciplinar ou censura nos últimos 04 (quatro) anos. 

 
§ 2º A atuação no âmbito da Comissão de Ética não enseja 

qualquer remuneração para seus membros e os trabalhos nela 
desenvolvidos serão considerados prestação de relevante serviço 
público, devendo ser registrados nos assentamentos funcionais, e têm 
prioridade sobre as atribuições próprias dos cargos ocupados por seus 
membros. 

 
§ 3º O mandato dos membros da Comissão de Ética terá 

duração de dois anos, sendo admitida uma recondução pelo mesmo 
período. 

 
§ 4º Poderá ser reconduzido o membro que for designado 

para cumprir mandato complementar, caso ele tenha iniciado antes do 
transcurso da metade do período estabelecido no mandato originário. 

 
§ 5º Caso o mandato complementar tenha iniciado após o 

transcurso da metade do período estabelecido no mandato originário, o 
membro que o exercer poderá ser reconduzido ao posterior mandato 
regular de dois anos, permitindo-lhe mais uma recondução. 

 
Art. 3º Cessará a investidura dos membros da CEMP pela 

extinção do mandato, renúncia ou por desvio disciplinar ou ético 
reconhecido pela CEMP. 
 

Parágrafo único. A cessação da investidura será 
comunicada ao CODIR, com as razões pertinentes, para conhecimento e 
adoção das providências cabíveis. 

 
Art. 4º O Presidente da CEMP, em suas ausências ou 

impedimentos, será substituído pelo membro mais antigo na CEMP e, na 
ausência deste, pelo membro que seja o servidor efetivo mais antigo da 
Manaus Previdência. 

 
Art. 5º A CEMP contará com uma Secretaria-Executiva, 

que tem como finalidade precípua contribuir para operacionalizar o Plano 
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de Trabalho da Comissão, bem como de suas atribuições, provendo o 
apoio técnico e material necessário para tal fim. 

 
§ 1º O Secretário-Executivo deve ser servidor público 

efetivo da Manaus Previdência, indicado pelos membros da Comissão 
de Ética e designado pelo Diretor-Presidente. 

 
§ 2º O Secretário-Executivo não poderá ser membro da 

Comissão de Ética. 

 
CAPÍTULO III 

 
DAS COMPETÊNCIAS 

 
Art. 6º Compete à Comissão de Ética da Manaus 

Previdência: 
 
I – instaurar, de ofício ou quando provocado, processo 

sobre ato, fato ou conduta que considerar passível de infringência de 
princípio ou norma ético-profissional; 

 
II – Atuar nos processos referentes à matéria ética; 
 
III – sugerir à autoridade maior da entidade a instauração 

de procedimento sancionador, quando for o caso; 
 
IV – promover a manutenção de alto padrão ético; 
 
V – divulgar, promover e revisar o Código de Ética; 
 
VI – assegurar continuidade, clareza e consistência no 

propósito da manutenção da ética; 
 
VII – orientar os servidores e colaboradores sobre suas 

condutas éticas e estimular boas práticas; 
 
VIII – encaminhar ao CODIR as conclusões das apurações 

realizadas de desvios éticos constatados, para conhecimento e 
providências e, posteriormente, ao Setor de Gestão de Pessoal para 
arquivamento na pasta funcional do servidor; 

 
IX – convocar agentes públicos da Manaus Previdência ou 

convidar terceiros, com autorização da Presidência da CEMP e 
comunicação ao CODIR, a prestar informações necessárias à instrução 
dos seus expedientes; 

 
X – requisitar, interna ou externamente, informações e 

documentos necessários à instrução dos seus expedientes; 
 
XI – adotar outras providências necessárias para a 

instrução e encaminhamento de seus expedientes; e 
 
XII – elaborar e revisar seu Regimento Próprio. 

 
CAPÍTULO IV 

 
DAS ATRIBUIÇÕES 

 
Art. 7º Compete ao Presidente da CEMP: 
 
I – convocar e presidir as reuniões; 
 
II – coordenar e orientar os trabalhos da Comissão; 
 
III – determinar a instauração de processos para a 

apuração de infração ética; 
 
IV – proferir o voto de qualidade, quando necessário, nas 

deliberações da Comissão; 
 
V – autorizar a presença, nas reuniões, de agentes 

públicos da Manaus Previdência ou de terceiros convocados ou 
convidados a prestar informações para contribuir para os trabalhos da 
Comissão; 

VI – decidir casos de urgência, para aprovação ad 
referendum da Comissão; 

 
VII – delegar competências para tarefas específicas aos 

demais membros e ao Secretário-Executivo; 
 
VIII – declarar-se impedido ou suspeito para determinado 

trabalho da Comissão; 
 
IX – expedir documentos para instruir as decisões do 

colegiado; 
 
X – solicitar manifestação da Procuradoria Jurídica 

(PROJUR), quando necessária, para dirimir dúvidas sobre matéria a ser 
deliberada pela CEMP; e 

 
XI – coordenar o desenvolvimento de ações com o objetivo 

de disseminar, capacitar e orientar sobre questões éticas na Manaus 
Previdência. 

 
Parágrafo único. O voto de qualidade de que trata o inciso 

IV somente será adotado em caso de empate. 
 
Art. 8º Compete ao demais membros da CEMP: 
 
I – examinar as matérias que lhes forem submetidas, emitindo 

parecer conclusivo e fundamentado, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, 
prorrogável excepcional e justificadamente uma vez por igual período; 

 
II – solicitar à Secretaria-Executiva informações a respeito 

de matérias sob exame da CEMP; 
 
III – representar a CEMP, por delegação de seu Presidente; 
 
IV – elaborar relatórios para subsidiar os trabalhos da CEMP; 
 
V – pedir vistas de matéria em deliberação; 
 
VI – informar e justificar antecipadamente eventuais 

ausências ou afastamentos; e 
 
VII – declarar-se impedido ou suspeito para determinado 

trabalho da CEMP. 
 
Art. 9º Compete ao Secretário-Executivo: 
 
I – assegurar apoio técnico, administrativo e material para 

o desenvolvimento dos trabalhos da CEMP; 
 
II – organizar a agenda e a pauta das reuniões, bem como 

convocar os membros; 
 
III – proceder ao registro das reuniões e à elaboração das 

atas; 
 
IV – instruir as matérias submetidas a deliberação, 

adotando as providências necessárias para tal fim; 
 
V – controlar e organizar o fluxo de documentos que são 

recebidos e expedidos, mantendo arquivo da CEMP; 
 
VI – elaborar relatórios ou supervisionar estudos como 

subsídios ao processo de tomada de decisão da CEMP, adotando as 
providências necessárias para tal fim; 

 
VII – executar outras atribuições correlatas ao escopo de 

atuação da CEMP; e 
 

VIII – informar ao relator competente o cumprimento ou 
não do Acordo de Conduta Pessoal e Profissional – ACPP. 
 

CAPÍTULO V 
 

DO FUNCIONAMENTO 
 

Art. 10 A CEMP reunir-se-á ordinariamente, pelo menos, 
uma vez por mês, conforme calendário aprovado no início de cada 
exercício e, extraordinariamente, a qualquer tempo, quando convocada. 
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§ 1º A convocação para reunião extraordinária será 
realizada pelo Presidente ou quando for solicitada formalmente por 3 
(três) dos membros, titulares ou suplentes. 

 
§ 2º As reuniões serão realizadas em horário de 

expediente, observadas as disponibilidades dos membros, devendo as 
ausências e impedimentos serem informadas antecipadamente. 

 
§ 3º Considerar-se-á destituído da CEMP o membro, titular 

ou suplente, que não comparecer, sem justificativa informada com 
antecedência ao Presidente ou ao Secretário-Executivo, a 3 (três) 
reuniões consecutivas ou a 5 (cinco) reuniões interpoladas, no período 
de um ano, ou se tiver seu vínculo com a Autarquia rompido, por 
qualquer motivo. 

 
§ 4º Também será destituído da CEMP o membro, titular ou 

suplente, que for desidioso na elaboração dos relatórios dos processos e 
nas demais tarefas que lhe forem atribuídas no âmbito da CEMP. 

 
Art. 11 O quórum para início das reuniões é de, no 

mínimo, 3 (três) membros. 
 
Art. 12 Todas as reuniões da CEMP serão consignadas 

em ata, as quais, após aprovadas, serão assinadas por todos os 
membros presentes. 

 
Parágrafo único. Na ausência de membro titular, o 

suplente assume as respectivas atribuições. 
 
Art. 13 A pauta das reuniões será formada a partir de 

sugestões de qualquer um dos membros ou do Secretário-Executivo e 
organizada previamente à reunião. 

 
Parágrafo único. Admite-se, no início de cada reunião, a 

inclusão de novos assuntos, os quais, com a concordância dos demais 
membros, passarão a constar como itens extrapauta. 

 
Art. 14 Os trabalhos da CEMP serão desenvolvidos com 

observância, dentre outros, aos seguintes princípios fundamentais: 
 
I – dignidade da pessoa humana; 
 
II – atuação com independência e imparcialidade; e 
 
III – garantia da segurança e do sigilo das informações. 
 
Art. 15 Nas demandas tratadas pela CEMP, em sendo 

identificados elementos que não estão sob o seu escopo de análise, 
devem ser eles encaminhados imediatamente às instâncias 
competentes, para providências cabíveis. 
 

Seção I 
Das Deliberações 

 
Art. 16 As deliberações da CEMP devem necessariamente: 
 
I – observar as disposições previstas no Código de Ética 

da Manaus Previdência, no Estatuto dos Servidores Públicos do 
Município de Manaus e outros regramentos éticos, quando aplicáveis; 

 
II – analisar a pertinência de adoção de orientações 

complementares, em decorrência de processos analisados pela CEMP; 
 

III – avaliar a necessidade de edição de atos normativos 
complementares ao Código de Ética da Manaus Previdência, 
apresentando propostas quando necessário; e 

 
IV – ser tomadas por voto da maioria simples dos 

presentes, exigida a presença de, pelo menos, 1 (um) titular. 
 
§ 1º Nas deliberações, todos os membros presentes à 

reunião proferem votos, exceto nos casos previstos no § 4º deste artigo. 
 
§ 2º Em caso de empate, caberá ao Presidente o voto de 

qualidade ou, na ausência deste, a quem estiver presidindo a reunião. 

§ 3º A CEMP não poderá escusar-se de proferir decisão 
sobre matéria de sua competência. 

 
§ 4º Nas deliberações sobre processos relatados por 

membro suplente o respectivo titular não profere voto, e vice-versa. 
 
§ 5º Ao final de cada julgamento, será registrado o extrato 

sucinto do julgamento com a deliberação final do colegiado sobre o caso 
analisado. 

 
Art. 17 Dá-se o impedimento do membro ou representante 

local da CEMP quando: 
 
I – tenha interesse direto ou indireto no feito; 
 
II – tenha participado ou venha a participar, em outro 

processo administrativo ou judicial, como perito, testemunha ou 
representante legal do denunciante, denunciado ou investigado, ou de seus 
respectivos cônjuges, companheiros ou parentes até o terceiro grau; 

 
III – esteja litigando judicial ou administrativamente com o 

denunciante, denunciado ou investigado, ou com os respectivos 
cônjuges, companheiros ou parentes até o terceiro grau; ou 

 
IV – for cônjuge, companheiro ou parente até o terceiro 

grau do denunciante, denunciado ou investigado. 
 
Art. 18 Ocorre a suspeição do membro da CEMP quando: 
 
I – for amigo íntimo ou notório desafeto do denunciante, 

denunciado ou investigado, ou de seus respectivos cônjuges, 
companheiros ou parentes até o terceiro grau; ou 

 
II – for credor ou devedor do denunciante, denunciado ou 

investigado, ou de seus respectivos cônjuges, companheiros ou parentes 
até o terceiro grau. 
 

Seção II 
Do Dever do Sigilo 

 
Art. 19 O Secretário-Executivo, membros, agentes 

públicos ou terceiros convidados deverão assinar termo de 
confidencialidade. 

 
Art. 20 Os membros e o Secretário-Executivo da CEMP 

não poderão manifestar-se publicamente sobre situação específica que 
possa vir a ser objeto de deliberação formal do colegiado, tampouco 
sobre quaisquer informações a que tenham acesso nas reuniões da 
CEMP. 

 
Art. 21 Todos os expedientes da CEMP terão a chancela 

‘Reservado’ até a conclusão de apuração de infração ética. 
 
Art. 22 Concluída a apuração e, após deliberação final, os 

autos do processo deixarão de ser reservados. 

 
CAPÍTULO VI 

 
DAS NORMAS GERAIS DE PROCEDIMENTO DE APURAÇÃO DE 

INFRAÇÕES 
 

Art. 23 A CEMP deve, de ofício ou por provocação, 
instaurar procedimento para apuração de fato que possa configurar 
descumprimento ao Código de Ética da Manaus Previdência. 

 
Art. 24 Qualquer cidadão, agente público, pessoa jurídica 

de direito privado, associação ou entidade de classe poderá oferecer 
denúncia à CEMP, visando à apuração de transgressão ética imputada a 
servidor ou qualquer pessoa que atue no âmbito da Manaus Previdência, 
ou que tenha ocorrido no seu âmbito. 

 
Art. 25 Considera-se denúncia toda peça, secreta ou não, 

que se fizer comunicar, revelar ou anunciar contra alguém, com o 
objetivo de acusar, delatar ou evidenciar indícios de irregularidades, falta 
grave ou desvio de conduta ética. 
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§ 1º A denúncia deve conter os seguintes requisitos: 
 
I – descrição da conduta; 
 
II – indicação da autoria, caso seja possível; e 
 
III – apresentação dos elementos de prova ou indicação de 

onde eles podem ser identificados. 
 
§ 2º Quando o autor da demanda não se identificar, a 

CEMP poderá acolher os fatos narrados para fins de instauração, de 
ofício, desde que haja indícios suficientes da ocorrência da infração, ou, 
em caso contrário, determinar o arquivamento sumário. 

 
§ 3º Será assegurado sigilo da identidade do denunciante, 

caso seja solicitado. 
 
Art. 26 A denúncia dirigida à CEMP poderá ser 

protocolada mediante formulário próprio, disponibilizado pela Comissão, 
via SIGED ou, anonimamente, pelos canais de comunicação da 
Ouvidoria, respeitando o estabelecido no art. 25, §1º. 

 
§ 1º Caso a pessoa interessada em denunciar ou 

representar compareça perante a Comissão de Ética, a Secretaria-
Executiva poderá reduzir a termo as declarações e colher a assinatura 
do denunciante, bem como receber eventuais provas. 

 
§ 2º Será assegurada ao denunciante a comprovação do 

recebimento da denúncia ou representação por ele encaminhada. 
 
Art. 27 As fases processuais, no âmbito da CEMP, serão 

as seguintes: 
 
I – Procedimento Preliminar; e 
 
II – Processo de Apuração Ética. 

 
Seção I 

Do Procedimento Preliminar 
 

Art. 28 O Procedimento Preliminar(PP), disposto no inciso 
I do art. 27 deste Regimento, destina-se à apuração de conduta que, em 
tese, configure infração ao Código de Ética da Manaus Previdência e 
pode ser instaurado na CEMP, de ofício ou mediante denúncia 
formulada por qualquer um dos sujeitos elencados no art. 25. 

 
§ 1º A instauração de ofício do PP deve estar 

fundamentada pelos membros da CEMP, com base em notórios indícios 
para lhe dar sustentação. 

 
§ 2º Em havendo indícios de que determinada conduta 

configure, a um só tempo, falta ética e infração de natureza disciplinar, 
os autos serão analisados juntamente com a Procuradoria Jurídica, sem 
prejuízo da adoção de outras providências cabíveis, em conformidade 
com o disposto no art. 16, sendo as partes envolvidas notificadas sobre 
a remessa do expediente. 

 
§ 3º É assegurado ao investigado o direito de conhecer o 

teor da acusação, bem como de ter acesso aos autos do processo, 
mesmo que ainda não tenha sido formalmente notificado. 

 
Art. 29 A CEMP analisará a admissibilidade de denúncia, 

verificando o cumprimento dos requisitos previstos no § 1º do art. 25 
deste Regimento Interno e a existência de indícios mínimos da prática de 
infração ética. 

 
§ 1º Caberá à Secretaria-Executiva abertura, instrução e 

acompanhamento dos processos analisados pela CEMP, em 
conformidade com o que dispõe o inciso IV do art. 9º deste Regimento. 

 
§ 2º A Secretaria-Executiva deverá sortear um relator, com 

rodízio de processos no âmbito da Comissão. 
 
§ 3º Recebida a denúncia diretamente na CEMP, o relator 

poderá requerer ao denunciado que apresente manifestação prévia no 
prazo de 10 (dez) dias úteis. 

Art. 30 A CEMP analisará o relatório e arquivará a 
representação ou denúncia manifestamente improcedente, mediante 
decisão fundamentada, cientificando o denunciante. 

 
Art. 31 A juízo da CEMP e com a concordância do 

denunciado, poderá ser lavrado Acordo de Conduta Pessoal e 
Profissional (ACPP). 

 
§ 1º Lavrado o ACPP, o Procedimento Preliminar será 

sobrestado, por até 2 (dois) anos, a critério da CEMP, conforme o caso. 
 
§ 2º Se, até o final do prazo de sobrestamento do 

Procedimento Preliminar, o ACPP for cumprido, o processo será arquivado. 
 
§ 3º Se o ACPP for descumprido, a CEMP dará 

seguimento ao processo, passando do Procedimento Preliminar para 
Processo de Apuração Ética. 

 
§ 4º O ACPP não será lavrado nos casos em que o 

servidor já esteja cumprindo: 
 
I – outro ACPP; 
 
II – termo de ajustamento de conduta (TAC); ou 
 
III – punição disciplinar ou ética válida. 
 
Art. 32 Ao final do Procedimento Preliminar, será proferida 

decisão da CEMP, pelo arquivamento ou pela conversão em Processo 
de Apuração Ética. 

 
Art. 33 Em desfavor da decisão da CEMP, é facultado a 

qualquer uma das partes a interposição de pedido de reconsideração à 
CEMP, com a devida fundamentação, no prazo de até 10 (dez) dias 
úteis, contados da ciência de decisão da Comissão. 

 
§ 1º O recurso será apresentado à Comissão, que poderá 

reconsiderar sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, ou, em não 
fazendo, encaminhá-lo, devidamente instruído, ao CODIR. 

 
§ 2º A análise da reconsideração de recurso comporá a 

pauta da reunião ordinária da CEMP subsequente. 
 
§ 3º O pedido de reconsideração terá efeito suspensivo. 
 
§ 4º Poderá ser convocada reunião extraordinária para 

deliberar sobre o pedido de reconsideração. 
 

Seção II 
Do Processo de Apuração Ética 

 
Art. 34 O Processo de Apuração Ética (PAE) será 

instaurado pela CEMP, em razão de conversão de procedimento 
preliminar ou diretamente, por deliberação do Presidente da Comissão, 
em casos urgentes, sujeita à aprovação ad referendum dos demais 
membros da CEMP, em conformidade com o disposto no art. 7, inciso 
VI, deste Regimento. 

 
§ 1º O PAE deverá respeitar as garantias do contraditório e 

da ampla defesa, e será orientado pelas seguintes premissas: 
 
I – notificação do agente público da Manaus Previdência 

para se manifestar, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias úteis, com 
documentos e indicação de outras provas pretendidas; 

 
II – instrução processual para produção de prova sujeita às 

seguintes regras: 
 
a) deverá ser requerida e justificada pela parte, sujeitando-

se a deferimento pela Comissão, salvo no caso de prova documental; e 
 
b) a prova testemunhal limitar-se-á à indicação de até 4 

(quatro) pessoas. 
 
III – realização de audiência ou de outras diligências, 

quando imprescindíveis para o esclarecimento dos fatos; 
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IV – apresentação de alegações finais pelo agente público 
da Manaus Previdência, no prazo de 10 (dez) dias úteis; 
 

§ 2º Terminada a instrução processual, o Presidente da 
CEMP apresentará relatório circunstanciado do que foi apurado ao 
Diretor-Presidente da Manaus Previdência, podendo sugerir: 

 
I – o arquivamento do processo, por falta de prova ou de 

fundamentos; 
 
II – a lavra de ACPP com o agente público da Manaus 

Previdência; e 
 
III – a aplicação de pena de repreensão, quando o desvio 

de conduta ética também caracterizar a hipótese prevista no art. 223, 
inciso II, do Estatuto do Servidor Público Municipal. 

 
§ 3º Nos casos em que sugerir a aplicação de pena de 

repreensão, a CEMP também poderá recomendar: 
 
I – o encaminhamento de cópia do procedimento à unidade 

ou órgão competente para apuração disciplinar, se a gravidade do 
desvio apurado assim o exigir; e 

 
II – o envio das informações apuradas aos órgãos 

competentes, sempre que identificar a ocorrência potencial de ilícitos 
penais, civis. 

 
§ 4º No caso de aplicação de pena de repreensão, a 

decisão será comunicada ao interessado, bem como ao seu superior 
hierárquico, à Comissão de Estágio Probatório ou Comissão de 
Avaliação de Desempenho, para conhecimento, e serão adotadas 
medidas para registro nos assentamentos funcionais. 

 
Art. 35 Das decisões caberá recurso ao Conselho Diretor – 

CODIR no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados a partir da ciência do 
interessado. 

 
Parágrafo único. O recurso será apresentado ao Diretor-

Presidente, que poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias 
úteis, ou, em não fazendo, encaminhá-lo, devidamente instruído, ao CODIR. 

 
Art. 36 É assegurado ao agente público da Manaus 

Previdência obter cópia dos autos, formular alegações e apresentar 
documentos que julgar pertinentes, antes da decisão da CEMP. 
 

CAPÍTULO VII 
 

DA CONSULTA SOBRE CONDUTAS FRENTE AO CÓDIGO DE ÉTICA 
 

Art. 37 Considera-se consulta a manifestação formalmente 
encaminhada à CEMP, com o objetivo de questionar se determinada 
conduta é transgressão ética. 

 
Parágrafo único. A consulta só pode versar sobre casos 

concretos, jamais sobre situações hipotéticas. 
 

CAPÍTULO VIII 
 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

Art. 38 Estão sujeitos aos preceitos do Código de Ética da 
Manaus Previdência os servidores efetivos, cedidos, comissionados e 
aos colaboradores quanto ao desempenho de suas funções e atividades. 

 
Parágrafo único. Para efeitos do Código de Ética, 

consideram-se “colaboradores” os prestadores de serviço, conselheiros 
e outros que, por força de lei, contrato ou de qualquer ato jurídico, 
tenham relações direta ou indireta com a Manaus Previdência. 
 

Art. 39 A CEMP observará as normas gerais de 
procedimento e rito processual disciplinados neste Regimento. 
 

Art. 40 Os casos omissos e eventuais dúvidas decorrentes 
da aplicação deste Regimento Interno serão avaliados e dirimidos pela 
CEMP.  
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