Manaus, quinta-feira, 12 de março de 2020.
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Poder Executivo
LEI Nº 2.584, DE 12 DE MARÇO DE 2020
CONSIDERA de Utilidade Pública o Instituto
Amazônia e dá outras providências.
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 Fica considerado de Utilidade Pública o Instituto
Amazônia, associação privada sem fins lucrativos, inscrita no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o n. 05.158.585/0001-96, com
sede e foro na cidade de Manaus, situada na Rua Bernardo Ramos, n.
145, bairro Centro, CEP 69.005-310, Manaus – Amazonas.
Art. 2.º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Manaus, 12 de março de 2020.

Art. 3.° Poderá o Poder Público dar ampla divulgação
sobre o tema na semana que antecede a semana instituída.
Art. 4.° Durante o período referido no art. 1.° desta Lei, as
entidades públicas que detenham competência legal para adoção de
ações governamentais direcionadas a idosos poderão desenvolver
atividades de esclarecimento e conscientização acerca do tema.
§ 1.° As instituições de natureza pública de que trata o
caput deste artigo poderão firmar parcerias com entidades da sociedade
civil que desenvolvam ações de prevenção, proteção e defesa do idoso,
no intuito de promover atividades educativas durante a semana de que
trata esta Lei.
§ 2.° Para viabilizar ações destinadas ao esclarecimento, à
conscientização e à informação relacionadas aos idosos, o Poder
Público poderá celebrar acordos, convênios e outros instrumentos
congêneres com as entidades privadas.
Art. 5.° A Semana Municipal de Prevenção de Acidentes
Domésticos com Idosos passa a integrar o Calendário Oficial da Cidade
de Manaus.
Art. 6.° Esta Lei entra em vigor na data sua publicação.
Manaus, 12 de março de 2020.

LEI Nº 2.585, DE 12 DE MARÇO DE 2020
INSTITUI a Semana Municipal de Prevenção
de Acidentes Domésticos com Idosos, a ser
realizada anualmente na primeira semana do
mês de outubro.
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.° Fica instituída a Semana Municipal de Prevenção
de Acidentes Domésticos com Idosos, de caráter permanente, a ser
realizada anualmente na primeira semana do mês de outubro.
Art. 2.° Na Semana Municipal de Prevenção de Acidentes
Domésticos com Idosos, poderão acontecer palestras, debates e painéis
com especialistas, técnicos, bem como atividades voltadas para o
incremento dos cuidados que devem ser tomados na prevenção de
acidentes domésticos, especialmente com idosos, em locais previamente
divulgados, além de outras ações que órgãos interessados julgarem
necessários.

LEI Nº 2.586, DE 12 DE MARÇO DE 2020
DISPÕE sobre a inscrição gratuita em provas
de corrida, caminhada e ciclismo de rua, no
município de Manaus, para esportistas de
baixa renda inscritos em programas sociais
governamentais e/ou que apresentem
atestado de pobreza, e dá outras
providências.
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 A entidade organizadora de eventos esportivos nas
modalidades de corrida, caminhada e ciclismo de rua, que ocorram
dentro dos limites do município de Manaus, fica obrigada a reservar pelo
menos cinco por cento da cota máxima de inscritos para atletas de baixa
renda do Município.

Manaus, quinta-feira, 12 de março de 2020
§ 1.º Para que se cumpra o disposto no caput deste artigo,
o atleta interessado em obter o benefício deverá comprovar o que se
pede por meio de comprovantes de inscrições em programas sociais
governamentais e/ou atestado de pobreza.
§ 2.º Em caso de ausência injustificada na prova, o atleta
não poderá requerer sua participação em outra corrida, evocando esta
Lei, no prazo de noventa dias.
Art. 2.º Os eventos de corrida, caminhada e ciclismo de
rua que, comprovadamente, não tenham cobrança de inscrições estarão
dispensados do cumprimento desta Lei.
Art. 3.º Esta Lei poderá ser regulamentada pelo Poder
Executivo no que couber.
publicação.

Art. 4.º Esta Lei entra em vigor noventa dias após sua
Manaus, 12 de março de 2020.

DECRETO Nº 4.766, DE 12 DE MARÇO DE 2020
DISPÕE sobre a uniformização dos critérios
e procedimentos para a indenização de férias
vencidas e não usufruídas nas situações
funcionais que especifica 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,

Art. 2º O servidor ocupante de cargo de provimento efetivo
ou o exclusivamente comissionado, quando exonerado, perceberá
indenização das férias vencidas e proporcionais do período incompleto
na proporção de 1/12 (um doze avos) por mês ou fração igual ou
superior a 15 (quinze) dias, observada a data de início do efetivo
exercício.
§ 1º Os dias de férias usufruídos antecipadamente, com
base no princípio da anualidade, deverão ser descontados do valor a ser
indenizado.
§ 2º A indenização de que trata o caput deste artigo
também é devida ao servidor que vier a se aposentar, ainda que seja
ininterruptamente investido em cargo de provimento em comissão, e aos
dependentes ou sucessores do servidor falecido, condicionada para
estes últimos à apresentação de alvará judicial ou outro instrumento
previsto em lei.
§ 3º Não fará jus à indenização de que trata o caput deste
artigo o servidor efetivo que, continuamente, assumir outro cargo público
no âmbito do Poder Executivo Municipal.
Art. 3º O servidor sem vínculo efetivo com a Administração
Municipal, quando exonerado de cargo de provimento em comissão e,
imediatamente, nomeado para outro de remuneração igual ou superior
no âmbito dos órgãos ou entidades da estrutura deste Executivo
Municipal, terá assegurada a perpetuação do direito de férias com
manutenção do interstício do período aquisitivo, sem direito a
indenização descrita no artigo anterior, haja vista a possibilidade de
fruição no novo vínculo.
§ 1º Ocorrida a exoneração definitiva, e persistindo a
existência de férias integrais ou proporcionais não usufruídas de
qualquer dos cargos ou de ambos, a indenização ocorrerá nos termos do
art. 2º deste Decreto, devendo os períodos de férias serem calculados,
de forma independente, com base na remuneração correspondente a
cada um dos cargos exercidos e originários do direito.
§ 2º Aplica-se o regramento do art. 2º deste Decreto no caso
de servidor sem vínculo efetivo com os órgãos e entidades do Poder
Executivo Municipal quando exonerado de cargo em comissão e,
ininterruptamente, nomeado para outro de remuneração inferior, importando
em quebra de vínculo e início de novo período aquisitivo de férias.

CONSIDERANDO a necessidade de uniformização dos
critérios e procedimentos a serem observados nas situações funcionais
que possibilitam a indenização de férias vencidas e não usufruídas
durante o exercício de cargos e funções no âmbito da Administração
Municipal, que dispõe o art. 121 e seguintes da Lei Municipal nº 1.118,
de 1 de setembro de 1971;

Art. 4º É vedada a conversão em pecúnia de períodos de
férias adquiridos e não usufruídos de servidor ocupante de cargo efetivo,
quando, do exercício de cargo em comissão for exonerado e retornar
para as atribuições típicas de seu cargo originário, sendo assegurado o
usufruto pela permanência nos quadros de pessoal do ente.

CONSIDERANDO o disposto do art. 39, §3º c/c art. 7º,
inc. XVII da Constituição da República Federativa do Brasil de 05 de
outubro de 1988;

Art. 5º Os pagamentos de indenização de que trata este
Decreto constarão como informação assentada junto aos registros
funcionais dos servidores no âmbito de cada um dos respectivos órgãos
ou entidades.

CONSIDERANDO o Memorando nº 007 do Gabinete do
Secretário Municipal de Administração, Planejamento e Gestão – GSEC;
CONSIDERANDO
P. Pessoal/PGM;

o

Parecer

nº

246/2009

–

CONSIDERANDO o disposto no Parecer nº 061/2020 –
ASJUR/SEMAD, que opina pelo acatamento da minuta de Decreto,
objetivando a uniformização dos critérios e procedimentos a serem
observados para fins de indenização de férias vencidas e não usufruídas
pelo exercício de cargos ou funções exercidas por contratados
temporários no Poder Executivo Municipal;
CONSIDERANDO os Despachos nº 044/2020 – ASJUR e
DSGP/SEMAD;

Art. 6º As despesas decorrentes de indenizações de férias
a ex-servidores serão de responsabilidade de cada um dos órgãos ou
entidades onde tenha ocorrido o efetivo exercício do cargo público,
observadas as cotas orçamentárias, exceto se houver destaques
orçamentários entre as unidades envolvidas com transferência de
recursos para realização do dispêndio.
Art. 7º O disposto neste Decreto aplica-se, no que couber,
ao servidor contratado por tempo determinado para atender a
necessidade temporária de excepcional interesse público.
Art. 8º Este Decreto entrará em vigor na data de sua
publicação.

CONSIDERANDO o teor do Ofício nº 0304/2020 – SEMAD
e o que consta no Processo nº 2020.18911.18923.0.000969 (Volume 1)
SIGED,
DECRETA:
Art. 1º Este Decreto dispõe sobre a uniformização dos
critérios e procedimentos para a indenização de férias vencidas e não
usufruídas durante o exercício de cargos públicos, a serem observados e
adotados pelos órgãos e entidades integrantes do Poder Executivo
Municipal.
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Manaus, 12 de março de 2020.

Manaus, quinta-feira, 12 de março de 2020
DECRETO Nº 4.767, DE 12 DE MARÇO DE 2020
ALTERA o Decreto nº 1.514, publicado em
30 de março de 2012, especificamente
quanto à Progressão por Tempo de Serviço
da servidora MARIA JOSÉ DA SILVA.
O PREFEITO DE MANAUS, no uso da competência que
lhe confere o art. 128, inc. I, da Lei Orgânica do Município de Manaus,

da Administração Tributária Municipal – NEMAT, vinculado à Secretária
Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação – SEMEF;
CONSIDERANDO o teor do Memorando nº 028/2020 –
SUBREC/SEMEF;
CONSIDERANDO o teor do Ofício nº 0496/2020 –
GS/SEMEF e o que mais consta nos autos do Processo
nº 2020.11209.11209.0.013072 (VOLUME 1) SIGED,

CONSIDERANDO o requerimento da servidora abaixo

RESOLVE:

identificada;
CONSIDERANDO o disposto na Lei nº 1.126, de 05 de
julho de 2007, alterada pelas Leis nº 1.879, de 04 de junho de 2014,
Lei nº 2.135, de 10 de junho de 2016 e Lei nº 2.458, de 13 de junho de
2019, que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Subsídios dos
Profissionais do Magistério do município;
CONSIDERANDO o Parecer nº 57/2018 – P.PESSOAL/
PGM, endossado pela Subprocuradora Adjunta do Município, utilizado
como paradigma em caso análogo;
CONSIDERANDO o Parecer nº 453/2019 da Comissão de
Avaliação e Evolução Funcional dos Profissionais da Educação – CAEFPE;
CONSIDERANDO o Parecer nº 133.05.2019 –
ASSJUR/SEMED, acolhido pelo Subsecretário de Administração e
Finanças da Secretaria Municipal de Educação;
CONSIDERANDO a manifestação da Divisão de
Acompanhamento Pessoal e Gestão de Benefícios da Secretaria
Municipal de Administração, Planejamento e Gestão – SEMAD;

I – DISPENSAR, a contar desta data, a senhora abaixo
relacionada, da função de membro no NÚCLEO ESPECIAL DE
TRABALHO PARA MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO
TRIBUTÁRIA MUNICIPAL - NEMAT:
NOME
ÂNGELA MENDONÇA SOUTO

FUNÇÃO
Membro

II – DESIGNAR, a contar desta data, o senhor abaixo
relacionado, para compor o NÚCLEO ESPECIAL DE TRABALHO
PARA MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
MUNICIPAL - NEMAT vinculado à Secretária Municipal de Finanças e
Tecnologia da Informação – SEMEF, instituída pelo Decreto nº 227, de
29 de julho de 2009:
NOME
MIGUEL BRANDÃO CÂMARA

FUNÇÃO
Membro

III – CONSOLIDAR a composição do Núcleo Especial de
Trabalho para Modernização da Administração Tributária Municipal –
NEMAT vinculado à Secretária Municipal de Finanças e Tecnologia da
Informação – SEMEF, na forma do Anexo Único deste Decreto.

CONSIDERANDO a manifestação do Subsecretário de
Administração e Finanças da SEMED com a correspondente planilha de
impacto na folha de pagamento, ratificada pela Secretaria Municipal de
Finanças e Tecnologia da Informação – SEMEF, que opina pelo deferimento
do pleito nos autos do Processo nº 2019.18000.18125.0.001600 (Volume 1)
(SIGED);

Manaus, 12 de março de 2020.

CONSIDERANDO o teor do Ofício nº 1.327/2020 –
SEMED/GSAF e o que consta nos autos dos Processos
nº 2018/4114/4147/00105 e nº 2018/4114/4147/02250,
DECRETA:
Art. 1º Fica alterado o Decreto nº 1.514, de 30 de março de
2012, publicado na Edição nº 2.900, republicado na Edição nº 2.951 do
Diário Oficial do Município de 19-06-2012, especificamente ao
Desenvolvimento na Carreira, em virtude de Progressão tempo de Serviço
da servidora abaixo identificada, passando a viger com a seguinte redação:
MATRÍCULA

SERVIDORA

CARGO

PADRÃO E CLASSE

A CONTAR
DE

080.635-8 A

MARIA JOSÉ
DA SILVA

AUXILIAR MUN/
AUXILIAR ADM

6-C

01-01-2012

Manaus, 12 de março de 2020.

ANEXO ÚNICO
NOME
KEITY ANNY MATOS DA SILVA DANTAS
RICHARD DOUGLAS DANTAS COSTA
ALAN ROBERTO DA SILVA E COSTA
ALESSANDRO RIOS MONTEIRO DO CARMO
MIGUEL BRANDÃO CÂMARA
JOSÉ NILOMAR FERNANDES NUNES
MARCIO DO SACRAMENTO QUEIROZ
RAIMUNDO ZILDOMAR BARBOSA MENEZES
SÉRGIO AUGUSTO MAGALHÃES DE SOUZA

FUNÇÃO
Coordenador Geral
Subcoordenador
Membro
Membro
Membro
Membro
Membro
Membro
Membro

DECRETO DE 12 DE MARÇO 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,

DECRETO DE 12 DE MARÇO DE 2020

CONSIDERANDO o teor do Ofício nº 0473/2020 –
DTRAB/GABIN/SEMSA e o que mais consta nos autos do Processo
nº 2020.18911.18923.0.004499 (VOLUME 1) SIGED,

O PREFEITO DE MANAUS, no uso da competência que
lhe confere o art. 128, inc. I da Lei Orgânica do Município de Manaus,
CONSIDERANDO o disposto no Decreto nº 227, de 29 de
julho de 2009, que criou o Núcleo Especial de Trabalho para Modernização

RESOLVE:
I – CONSIDERAR EXONERADO, a contar de 29-02-2020,
nos termos do art. 103, inc. I, § 1º, inc. II, alínea “a”, da Lei nº 1.118, de
01-09-1971 ― Estatuto dos Servidores Públicos do Município de

DOM | Edição 4797 | Página 3

Manaus, quinta-feira, 12 de março de 2020
Manaus, o servidor EDUARDO JOSÉ MESTRINHO DE CARVALHO do
cargo de Chefe de Setor de Controle de Endemias do Distrito de Saúde
Rural, simbologia SGAS-2, integrante da estrutura organizacional da
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMSA;
II – CONSIDERAR NOMEADO, a contar de 02-03-2020,
nos termos do art. 11, inc. II, da Lei nº 1.118, de 01-09-1971 ― Estatuto
dos Servidores Públicos do Município de Manaus, o senhor
FRANCISCO RICARDO SANTANA CAVALCANTE, para exercer o
cargo mencionado no inc. I deste Decreto, integrante da estrutura
organizacional da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMSA,
objeto da Lei Delegada nº 12, de 31-07-2013, combinada com a Lei
nº 1.978, de 14-05-2015.
Manaus, 12 de março de 2020.

DECRETO DE 12 DE MARÇO 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 0495/2020 –
DTRAB/GABIN/SEMSA e o que mais consta nos autos do Processo
nº 2020.18911.18923.0.004564 (VOLUME 1) SIGED,
RESOLVE:
I – CONSIDERAR EXONERADOS, a contar de
04-03-2020, nos termos do art. 103, inc. I, § 1º, inc. II, alínea “a”, da Lei
nº 1.118, de 01-09-1971 ― Estatuto dos Servidores Públicos do
Município de Manaus, os servidores abaixo relacionados, dos cargos em
comissão integrantes da estrutura organizacional da SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMSA:
NOME
CARLA TICIANE MENDONÇA ALDABA
HIGSON MARTINS LEITE
DAIANA DE SOUZA VIEIRA

CARGO
Diretor da UBS Dr. Luiz
Montenegro
Diretor da UBS Dr. Jose Figlioulo
Assessor III

SIMBOLOGIA
SGAS-4
SGAS-4
SGAS-4

II – CONSIDERAR NOMEADOS, a contar de 04-03-2020,
nos termos do art. 11, inc. II, da Lei nº 1.118, de 01-09-1971 ― Estatuto
dos Servidores Públicos do Município de Manaus, os senhores abaixo
relacionados, para exercerem cargos em comissão, integrantes da
estrutura organizacional da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE –
SEMSA, objeto da Lei Delegada nº 12, de 31-07-2013, combinada com a
Lei nº 1.978, de 14-05-2015:
DECRETO DE 12 DE MARÇO DE 2020
NOME

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

KELLEN CRISTINE AMORIM DA SILVA
JOSÉ JORGE GESTA JÚNIOR
CARLA TICIANE MENDONÇA ALDABA

CARGO
Diretor da UBS Dr. Luiz
Montenegro
Diretor da UBS Dr. Jose Figlioulo
Assessor III

SIMBOLOGIA
SGAS-4
SGAS-4
SGAS-4

Manaus, 12 de março de 2020.

CONSIDERANDO o teor do Ofício nº 0409/2020 –
DTRAB/GABIN/SEMSA e o que mais consta nos autos do Processo
nº 2020.18911.18923.0.004342 (VOLUME 1) SIGED,
RESOLVE:
I – CONSIDERAR EXONERADAS, 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, as
servidoras abaixo relacionadas, dos cargos em comissão integrantes da
estrutura organizacional da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE –
SEMSA:
NOME

CARGO

SIMBOLOGIA

ANA CÉLIA PALMEIRA DA SILVA
SOLANGE REGINA DE ARAÚJO RIBEIRO

Apoio Técnico
Apoio Técnico

SGAS-1
SGAS-1

A CONTAR
DE
06-02-2020
02-03-2020

II – CONSIDERAR NOMEADAS, a contar de 02-03-2020,
nos termos do art. 11, inc. II, da Lei nº 1.118, de 01-09-1971 ― Estatuto
dos Servidores Públicos do Município de Manaus, as senhoras abaixo
relacionadas, para exercerem cargos em comissão, integrantes da
estrutura organizacional da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE –
SEMSA, objeto da Lei Delegada nº 12, de 31-07-2013, combinada com a
Lei nº 1.978, de 14-05-2015:
NOME
HAVELEN FRANCISCA SILVA E SILVA
KAREN ANDRADE LAGO

CARGO
Apoio Técnico
Apoio Técnico

Manaus, 12 de março de 2020.

SIMBOLOGIA
SGAS-1
SGAS-1

DECRETO DE 12 DE MARÇO 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 0410/2020 –
DTRAB/GABIN/SEMSA e o que mais consta nos autos do Processo
nº 2020.18911.18923.0.004264 (VOLUME 1) SIGED,
RESOLVE:
I – CONSIDERAR EXONERADOS, a pedido, nos termos
do art. 103, inc. I, § 1º, inc. I, alínea “a”, da Lei nº 1.118, de 01-09-1971
― Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Manaus, os
servidores abaixo relacionados, dos cargos em comissão integrantes da
estrutura organizacional da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE –
SEMSA:
NOME

CARGO

RAIMAR CARVALHO DE ARAÚJO
Assessor III
CELY BATISTA PRINTES
Chefe de Serviço de Protocolo

SIMBOLOGIA
SGAS-4
SGAS-1

A CONTAR
DE
31-01-2020
10-02-2020

II – CONSIDERAR NOMEADAS, a contar de 02-03-2020,
nos termos do art. 11, inc. II, da Lei nº 1.118, de 01-09-1971 ― Estatuto
dos Servidores Públicos do Município de Manaus, as senhoras abaixo
relacionadas, para exercerem cargos em comissão, integrantes da
estrutura organizacional da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE –
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SEMSA, objeto da Lei Delegada nº 12, de 31-07-2013, combinada com a
Lei nº 1.978, de 14-05-2015:
NOME
SOLANGE REGINA DE ARAÚJO RIBEIRO
MICHELA NAVECA CORREA

CARGO
Assessor III
Chefe de Serviço de Protocolo

SIMBOLOGIA
SGAS-4
SGAS-1

Manaus, 12 de março de 2020.

CONSIDERANDO a manifestação da Divisão de
Acompanhamento Pessoal e Gestão de Benefícios da Secretaria
Municipal de Administração, Planejamento e Gestão – SEMAD;
CONSIDERANDO a manifestação do Subsecretário de
Administração e Finanças da SEMED com a correspondente planilha de
impacto na folha de pagamento, ratificada pela Secretaria Municipal de
Finanças e Tecnologia da Informação – SEMEF, que opina pelo
deferimento
do
pleito
nos
autos
do
Processo
nº 2019.18000.18125.0.001600 (Volume 1) (SIGED);
CONSIDERANDO o teor do Ofício nº 1.327/2020 –
SEMED/GSAF e o que consta nos autos dos Processos
nº 2018/4114/4147/00105 e nº 2018/4114/4147/02250, resolve

DECRETO DE 12 DE MARÇO 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 disposto no Memorando nº 002/2020,
oriundo do Cadastro Funcional da Secretaria Municipal de Educação –
SEMED;

ALTERAR o Decreto datado publicado na Edição nº 4.271,
do Diário Oficial do Município, de 26-12-2017, especificamente quanto
ao Desenvolvimento na Carreira, em virtude de Progressão por Tempo
de Serviço, da servidora identificada abaixo, pertencente ao quadro de
pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED, cuja
redação passa a viger da forma que segue:
MATRÍCULA
080.635-8 A

SERVIDORA

CARGO

MARIA JOSÉ DA AUXILIAR MUN/
SILVA
AUXILIAR ADM

ÚLTIMO
PADRÃO E
CLASSE

NOVO
PADRÃO
E CLASSE

A CONTAR
DE

7-C

7-D

30-03-2015

Manaus, 12 de março de 2020.

CONSIDERANDO o teor do Ofício nº 0735/2020 –
SEMED/GS e o que consta nos autos do Processo
nº 2020.18000.18125.0.001615 (VOLUME 1) SIGED, resolve
DECLARAR A VACÂNCIA, a contar de 24-12-2019, nos
termos do art. 103, inc. VII, e 105, inc. I, da Lei nº 1.118, de 01 de
setembro de 1971―Estatuto dos Servidores Públicos do Município de
Manaus, do cargo efetivo de Professor Nível Superior, integrante da
estrutura organizacional da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
– SEMED, ocupado pela ex-servidora MOACINA MARIA DA SILVA
MOREIRA, matrícula nº 115.270-0 A, em virtude de seu falecimento.
DECRETO DE 12 DE MARÇO DE 2020

Manaus, 12 de março de 2020.

O PREFEITO DE MANAUS, no uso da competência que
lhe confere o art. 128, inc. I, da Lei Orgânica do Município de Manaus,
CONSIDERANDO o disposto na Lei nº 1.624, de 30 de
dezembro de 2011, alterada pelas Leis nº 1.879, de 04 de junho de
2014, Lei nº 2.135, de 10 de junho de 2016 e Lei nº 2.458, de 13 de
junho de 2019, que dispõe sobre o Plano de Carreira, Cargos e
Remuneração dos servidores públicos da Área Administrativa da
Educação Municipal;
DECRETO DE 12 DE MARÇO DE 2020
O PREFEITO DE MANAUS, no uso da competência que
lhe confere o art. 128, inc. I, da Lei Orgânica do Município de Manaus,
CONSIDERANDO o disposto na Lei nº 1.126, de 05 de
julho de 2007, alterada pelas Leis nº 1.879, de 04 de junho de 2014,
Lei nº 2.135, de 10 de junho de 2016 e Lei nº 2.458, de 13 de junho de
2019, que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Subsídios dos
Profissionais do Magistério do município;

CONSIDERANDO o requerimento da servidora adiante
identificada;
CONSIDERANDO o Parecer nº 57/2018 – P.PESSOAL/
PGM, aprovado pela Subprocuradora Adjunta do Município, utilizado
como paradigma em caso análogo;
CONSIDERANDO a Certidão para Fins de Evolução
Funcional na Carreira – Área Administrativa, elaborada pela Gerência de
Direitos e Deveres/Divisão de Pessoal – SEMED;

CONSIDERANDO o Parecer nº 57/2018 – P.PESSOAL/
PGM, endossado pela Subprocuradora Adjunta do Município, utilizado
como paradigma em caso análogo;

CONSIDERANDO o Parecer nº 453/2019 da Comissão de
Avaliação e Evolução Funcional dos Profissionais da Educação –
CAEFPE;

CONSIDERANDO o Parecer nº 453/2019 da Comissão de
Avaliação e Evolução Funcional dos Profissionais da Educação –
CAEFPE;

CONSIDERANDO o Parecer nº 133.05.2019 –
ASSJUR/SEMED, acolhido pelo Subsecretário de Administração e
Finanças da Secretaria Municipal de Educação;

CONSIDERANDO o Parecer nº 133.05.2019 –
ASSJUR/SEMED, acolhido pelo Subsecretário de Administração e
Finanças da Secretaria Municipal de Educação;

CONSIDERANDO a manifestação da Divisão de
Acompanhamento Pessoal e Gestão de Benefícios da Secretaria
Municipal de Administração, Planejamento e Gestão – SEMAD;
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CONSIDERANDO a manifestação do Subsecretário de
Administração e Finanças da SEMED com a correspondente planilha de
impacto na folha de pagamento, ratificada pela Secretaria Municipal de
Finanças e Tecnologia da Informação – SEMEF, que opina pelo
deferimento
do
pleito
nos
autos
do
Processo
nº 2019.18000.18125.0.001600 (Volume 1) (SIGED);
CONSIDERANDO o teor do Ofício nº 1.327/2020 –
SEMED/GSAF e o que consta nos autos dos Processos
nº 2018/4114/4147/00105 e nº 2018/4114/4147/02250, resolve
AUTORIZAR a Evolução Funcional na Carreira, em virtude
de Progressão por Tempo de Serviço, nos termos dos artigos
49 a 56 da Lei nº 1.624, de 30 de dezembro de 2011, da servidora
MARIA JOSÉ DA SILVA, matrícula nº 080.635-8 A, no cargo de Auxiliar
Municipal – Auxiliar Administrativo, pertencente ao quadro de pessoal da
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED, nos respectivos
Padrão e Classe na tabela de vencimentos da Lei nº 2.458, de 13 de
junho de 2019, na forma que segue:
TIPO DE EVOLUÇÃO
FUNCIONAL
Progressão
(Tempo de Serviço)

PADRÃO E CLASSE
7-C
8-D

INTERSTÍCIO

A CONTAR DE

01-01-2012 a
31-12-2014
30-03-2015 a
29-03-2018

01-01-2015

CONSIDERANDO a manifestação da Divisão de
Acompanhamento Pessoal e Gestão de Benefícios da Secretaria
Municipal de Administração, Planejamento e Gestão – SEMAD;
CONSIDERANDO a manifestação do Subsecretário de
Administração e Finanças da SEMED com a correspondente planilha de
impacto na folha de pagamento, ratificada pela Secretaria Municipal de
Finanças e Tecnologia da Informação – SEMEF, que opina pelo
deferimento
do
pleito
nos
autos
do
Processo
nº
2019.18000.18125.0.001600 (Volume 1) (SIGED);
CONSIDERANDO o teor do Ofício nº 0959/2020 – SEMED/GS
e o que consta nos autos dos Processos nº 2018/4114/4238/00429, nº
2019/4114/4147/01388 e nº 2019/4114/4147/01469, resolve
AUTORIZAR a Evolução Funcional na Carreira, em virtude
de Promoção Funcional, nos termos do art. 57 da Lei nº 1.624, de 30 de
dezembro de 2011, da servidora DARKEYLANE CRUZ DOS SANTOS,
matrícula nº 080.800-8 A, no cargo de Auxiliar Municipal – Auxiliar
Administrativo, pertencente do quadro de pessoal da SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED, nos respectivos Padrão e
Classe na tabela de vencimentos da Lei nº 2.458, de 13 de junho de
2019, na forma que segue:

30-03-2018

Manaus, 12 de março de 2020.

TIPO DE EVOLUÇÃO FUNCIONAL

PADRÃO E CLASSE

A CONTAR
DE

Promoção Funcional
(Graduação)

7-D

02-05-2018

Manaus, 12 de março de 2020.

DECRETO DE 12 DE MARÇO DE 2020
O PREFEITO DE MANAUS, no uso da competência que
lhe confere o art. 128, inc. I, da Lei Orgânica do Município de Manaus,
identificada;

CONSIDERANDO o requerimento da servidora adiante

CONSIDERANDO o disposto na Lei nº 1.624, de 30 de
dezembro de 2011, alterada pelas Leis nº 1.879, de 04 de junho de
2014, Lei nº 2.135, de 10 de junho de 2016 e Lei nº 2.458, de 13 de
junho de 2019, que dispõe sobre o Plano de Carreira, Cargos e
Remuneração dos servidores públicos da Área Administrativa da
Educação Municipal;
CONSIDERANDO que a promoção funcional deferida pela
Comissão de Avaliação e Evolução Funcional dos Profissionais da
Educação, em reconhecimento à formação acadêmica (Curso de
Graduação de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas),
conforme pertinente relatório, atende aos requisitos impostos pelo Plano
de Carreira, Cargos e Remuneração dos Servidores Públicos da Área
Administrativa da Educação Municipal – SEMED;
CONSIDERANDO os Pareceres nº 008/2018 –
P.PESSOAL/PGM e o Parecer nº 057/2018 – P.PESSOAL/PGM,
endossados pela Subprocuradora Adjunta do Município, utilizados como
paradigmas em casos análogos;
CONSIDERANDO o Parecer nº 63/2019 – P.Pessoal/2019,
acolhido pela Subprocuradora Adjunta do Município;

DECRETO DE 12 DE MARÇO DE 2020
O PREFEITO DE MANAUS, no uso da competência que
lhe confere o art. 128, inc. I, da Lei Orgânica do Município de Manaus,
identificado;

CONSIDERANDO o requerimento do servidor abaixo

CONSIDERANDO a manifestação da Junta MédicoPericial do Município – JMPM, que destaca a aposentadoria por invalidez
do servidor abaixo identificado;
CONSIDERANDO o disposto no Despacho nº 022/2020,
do Setor de Concessão de Benefícios da Manaus Previdência, subscrito
pela Chefe de Setor;
CONSIDERANDO o Parecer Técnico n° 066/2020 –
AUDIN/Manaus Previdência que conclui que o processo está dentro das
normas de legalidade dos atos de admissão e de concessão da
aposentadoria;
CONSIDERANDO o disposto na Planilha de Cálculo dos
Proventos elaborada pela Manaus Previdência;
CONSIDERANDO o teor do Ofício nº 232/2020 –
GS/MANAUS PREVIDÊNCIA e o que consta nos autos do Processo
nº 2019/17848/17894/00316, resolve

CONSIDERANDO o Parecer nº 405/2019 da Comissão de
Avaliação e Evolução Funcional dos Profissionais da Educação –
CAEFPE;

REVISAR com efeitos financeiros, a contar de
17-02-2020, o Decreto datado publicado na Edição nº 28.858, do Diário
Oficial do Estado/Caderno – Municipalidades, de 06-02-1998, que
concedeu o benefício de aposentadoria por invalidez ao servidor abaixo
identificado, passando a viger na forma que segue:

CONSIDERANDO o Parecer nº 082/julho/2018
ASSJUR/SEMED, acolhido pela Secretária Municipal de Educação;

APOSENTAR, a contar de 04-09-1997, nos termos do
art. 40, inc. I, da Constituição Federal de 1988, combinado com art. 28,

–
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§§ 1º e 9º da Lei nº 870, de 21-07-2005, o servidor LUIZ HENRIQUE
BURNETT, no cargo de Professor D-III-8, matrícula nº 063.316-0 A, do
quadro de pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO –
SEMED, com os proventos mensais de R$ 71,39 (setenta e um reais e
trinta e novo centavos) discriminados na forma abaixo:
Referência
Fundamentação
Vencimento Proporcional ao Tempo
Art. 40, inc. I, da Constituição Federal de 1988
de Serviço
Adicional de Tempo de Serviço (5%)
Art. 203, da Lei nº 1.118 de 01-09-1971
Gratificação de Regência de Classe
Art. 346, inc. VII da LOMAN
Adicional de 25%
Art. 28, § 9º, da lei nº 870, de 21-07-2005
Total dos Proventos

Valor

RESOLVE:
I – CONSIDERAR EXONERADOS, a contar de
21-01-2020, os termos do art. 20 da Lei nº 2.573, de 26-11-2007, os
membros abaixo relacionados, integrantes da composição do
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM
DEFICIÊNCIA – CMDPM/MANAUS:

R$ 34,97
R$ 10,20
R$ 17,48
R$ 8,74
R$ 71,39

Manaus, 12 de março de 2020.

DECRETO DE 12 DE MARÇO DE 2020
O PREFEITO DE MANAUS, no uso da competência
que lhe confere o art. 128, inc. I, da Lei Orgânica do Município de
Manaus,
CONSIDERANDO o disposto na Lei nº 1.1170, de 26 de
novembro de 2007, que Cria à Política de Atenção à Pessoa com
Deficiência, o Fundo Municipal de Apoio à Pessoa com Deficiência, o
Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência de Manaus
e Institui a Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa com
Deficiência;
CONSIDERANDO o disposto na Lei nº 2.573, de 26 de
dezembro de 2019, que altera dispositivos que especifica da
Lei nº 1.117, de 26-11-2007;
CONSIDERANDO o Decreto nº 4.576, publicado na
Edição nº 4.680, do Diário Oficial do Município de 13-09-2019, que
instituiu a composição emergencial e provisória de Comissão do
Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência –
CMDPM/MANAUS;
CONSIDERANDO
o
disposto
na
Resolução
nº 001/2019 – Comissão Eleitoral do CMDPM/MANAUS, publicada na
Edição nº 4.745 do Diário Oficial do Município de Manaus em 20-122019;
CONSIDERANDO o teor dos Ofícios das entidades da
Administração Pública Municipal, nº 0828/2019 – GS/SEMINF,
nº 851/CASA CIVIL, nº 2222/2019 – SUBGS/SEMSA, nº 0255/2019 –
SEMED/GSGE, nº 1.375/2019 – GS/SEMEF, nº 251/2020 – GS/SEMASC,
nº 0718/2019 – DIVP/MANAUSCULT, nº 012/2019/DVA/SUP/SMTU,
nº 38/2019 – GS/SEMCOM, nº 0251/2020 – SEMAD, nº 286/2019 –
GS/SEMTEPI, nº 0120/2020 – GS/SEMJEL, e nº 0746/2019 –
GPRES/IMPLURB (GGP);
CONSIDERANDO o teor dos ofícios das instituições da
Sociedade Civil, nº 296/2019 – ADVAM, nº 79/2019 – AAPPNE;
nº 112/2019 – AMA, nº 98/2019 – MORHAN/AM, nº 20/2019/UDEVIMA,
nº 182/2019 – ADEFA, nº 072/2019 – ADIAM, nº 001/2020 – ASMAN,
nº 005/2019 – ADTEA-AM, nº 453/FEAPAES – AM/2019, n/s/2019 –
IAIDAM, nº 001/2020 – MOAB/AM, e s/n/2020 – MOACYR ALVES;
CONSIDERANDO o teor do Ofício nº 0588/2020 – GS –
SEMASC e o que consta nos autos do Processo nº 2020.29000.29080.
0.000042 (Siged) (Volume 1),

ENTIDADES GORVENAMENTAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA – SEMINF
FUNÇÃO
MEMBRO
TITULAR
Lilian Kelly Dolzane da Costa
SUPLENTE
Adriana Costa Farias
CASA CIVIL
FUNÇÃO
MEMBRO
TITULAR
Clívia Emília Figueiredo Matos
SUPLENTE
Ana Paula Moraes Queiroz
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMSA
FUNÇÃO
MEMBRO
TITULAR
Clodoaldo da Silva Almeida
SUPLENTE
Giane Duarte de Sena
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED
FUNÇÃO
MEMBRO
TITULAR
Carlene da Silva Martins
SUPLENTE
Rocicleide Chaves Pesqueira Baima
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – SEMEF
FUNÇÃO
MEMBRO
TITULAR
Marcilene Moura Tavares
SUPLENTE
Rodrigo Ysis de Menezes
SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA – SEMASC
FUNÇÃO
MEMBRO
TITULAR
Engrâcia Castro Ferreira
SUPLENTE
Maria do Socorro Souza Marinho
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS – MANAUSCULT
FUNÇÃO
MEMBRO
TITULAR
Iracilda Correia do Nascimento
SUPLENTE
Ionne Vilaça Pereira
INSTITUTO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA – IMMU
FUNÇÃO
MEMBRO
TITULAR
Keyli Brasil Freitas
SUPLENTE
Joyciele Vital Farias da Silva
ENTIDADES DA SOCIEDADE CIVIL
ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DEFICIENTES VISUAIS DO AMAZONAS – ADVAM
FUNÇÃO
MEMBRO
TITULAR
Ingrid Alves de Mendonça Oliveira
SUPLENTE
Raimundo Alves Barbosa
ASSOCIAÇÃO DE APOIO ÁS PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS – AAPPNE
FUNÇÃO
MEMBRO
TITULAR
Selma Maria da Silva Dantas
SUPLENTE
Maria do Perpétuo Socorro Dias
INSTITUTO FILIPPO SMALDONE
FUNÇÃO
MEMBRO
TITULAR
Maria das Dores Noronha de Moura
SUPLENTE
Elsan da Silva Campos
ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DE AUTISTAS DO AMAZONAS –AMA
FUNÇÃO
MEMBRO
TITULAR
Raimara Frota Uchoa
SUPLENTE
Leida Maria Maciel Brasil
ASSOCIAÇÃO DE DEFECIENTES FÍSICOS DO AMAZONAS –ADEFA
FUNÇÃO
MEMBRO
TITULAR
Ana Cláudia Pereira Martins
SUPLENTE
Isaac Gomes Benayon
MOVIMENTO DE REINTEGRAÇÃO DE HANSENÍANOS – MORHAN – AM
FUNÇÃO
MEMBRO
TITULAR
Neyrimar Furukawa Barreto
SUPLENTE
Cleodiney Viana de Carvalho Penha
UNIÃO DOS DEFICIENTES VISUAIS DE MANAUS – UDEVIMA
FUNÇÃO
MEMBRO
TITULAR
Paulo Roberto Lamego Albano
SUPLENTE
John Robert da Silva Sampaio
ASSOCIAÇÃO DOS SURDOS DE MANAUS – ASMAN
FUNÇÃO
MEMBRO
TITULAR
Marcelo Pereira da Costa
SUPLENTE
Frank de Queiroz Félix

II – CONSIDERAR NOMEADOS, a contar de
22-01-2020, os termos do art. 20 da Lei nº 2.573, de
26-11-2007, os senhores abaixo relacionados, para exercer as
funções de membros no CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA
PESSOA COM DEFICIÊNCIA – CMDPM/MANAUS, para o biênio 20202021:
ENTIDADES GORVENAMENTAIS
CASA CIVIL – CC
FUNÇÃO
MEMBRO
TITULAR
Clívia Emília Figueiredo Matos
SUPLENTE
Ana Paula Moraes Queiroz
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO – SEMCOM
FUNÇÃO
MEMBRO
TITULAR
Síntia Ferreira Maciel
SUPLENTE
Rômulo Assunção Araújo
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – SEMEF
FUNÇÃO
MEMBRO
TITULAR
Marcilene Moura Tavares
SUPLENTE
Rodrigo Ysis de Menezes
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E GESTÃO – SEMAD
FUNÇÃO
MEMBRO
TITULAR
Edmilson Vilas Boas Conceição Júnior
SUPLENTE
Maria do Perpétuo Socorro Nascimento Falcão
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMSA
FUNÇÃO
MEMBRO
TITULAR
Clodoaldo da Silva Almeida
SUPLENTE
Giane Duarte de Sena
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED
FUNÇÃO
MEMBRO
TITULAR
Carlene da Silva Martins
SUPLENTE
Rocicleide Chaves Pesqueira Baima
SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA – SEMASC
FUNÇÃO
MEMBRO
TITULAR
Engrácia Castro Ferreira
SUPLENTE
Maria do Socorro Souza Marinho
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO – SEMTEPI
FUNÇÃO
MEMBRO
TITULAR
Leilane Rebouças Lira
SUPLENTE
Suellen de Barros Freitas
SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER – SEMJEL
FUNÇÃO
MEMBRO
TITULAR
Wiviane Jesus de Oliveira
SUPLENTE
Márcia Regina Saturnino Maricaua
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA – SEMINF
FUNÇÃO
MEMBRO
TITULAR
Lilian Kelly Dolzane da Costa
SUPLENTE
Adriana Costa Farias
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO – IMPLURB
FUNÇÃO
MEMBRO
TITULAR
Rita Helena Alencar Pinto
SUPLENTE
Larissa Peixoto de Moura
INSTITUTO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA – IMMU
FUNÇÃO
MEMBRO
TITULAR
Keyli Brasil Freitas
SUPLENTE
Joyciele Vital Farias da Silva
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS – MANAUSCULT
FUNÇÃO
MEMBRO
TITULAR
Iracilda Correia do Nascimento
SUPLENTE
Ionne Vilaça Pereira
ENTIDADES DA SOCIEDADE CIVIL
ASSOCIAÇÃO AMIGOS DE AUTISTAS DO AMAZONAS – AMA – AM
FUNÇÃO
MEMBRO
TITULAR
Raimara Frota Uchôa
SUPLENTE
Leida Maria Maciel Brasil
ASSOCIAÇÃO DE APOIO AS PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS –
AAPPNE
FUNÇÃO
MEMBRO
TITULAR
Selma Maria da Silva Dantas
SUPLENTE
Maria do Perpétuo Socorro da Costa Dias
ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES FÍSICOS DO AMAZONAS – ADEFA
FUNÇÃO
MEMBRO
TITULAR
João Batista da Costa Paula
SUPLENTE
Ana Claudia Pereira Martins
ASSOCIAÇÃO DOS DIFICENTES INTELECTUAIS DO AMAZONAS – ADIAM
FUNÇÃO
MEMBRO
TITULAR
Emilia de Paiva Aguiar
SUPLENTE
Matrid da Silva Costa
ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES VISUAIS DO AMAZONAS –ADVAM
FUNÇÃO
MEMBRO
TITULAR
Ingrid Alves de Mendonça Oliveira
SUPLENTE
Milton César de Morais
ASSOCIAÇÃO DOS SURDOS DE MANAUS – ASMAN
FUNÇÃO
MEMBRO
TITULAR
Marcelo Pereira da Costa
SUPLENTE
Frank de Queiroz Félix
ASSOCIAÇÃO PARA DEFESA DOS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA DO
AMAZONAS – ADTEA
FUNÇÃO
MEMBRO
TITULAR
Telma Maria Viga de Albuquerque
SUPLENTE
Edmundo Luiz Saunier de Albuquerque
FEDERAÇÃO DAS APAES – FEAPAES – AM
FUNÇÃO
MEMBRO
TITULAR
Paulo Roberto Lamego Albano
SUPLENTE
Maria do Perpétuo Socorro de Castro Gil
INSTITUTO DE APOIO E INCLUSÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA DO AMAZONAS – IAIDAM
FUNÇÃO
MEMBRO
TITULAR
Neyrimar Furukawa Barreto
SUPLENTE
João Climaco de Melo Junior
MOVIMENTO DE REINTEGRAÇÃO DAS PESSOAS ATINGIDAS PELA HANSENÍASE – MORHAN – AM
FUNÇÃO
MEMBRO
TITULAR
Cleodiney Viana de Carvalho Penha
SUPLENTE
Kátia Régina Pereira de Souza
MOVIMENTO ORGULHO AUTISTA BRASILEIRO – MOAB
FUNÇÃO
MEMBRO
TITULAR
Dibson Flores Bastos
SUPLENTE
Rosane Rodrigues de Queiroz Lima
NÚCLEO DE AMPARO SOCIAL TOMÁS DE AQUINO – ABRIGO MOACYR ALVES
FUNÇÃO
MEMBRO
TITULAR
Pedro Santarém Penalber Júnior
SUPLENTE
Bianca Ciarlini Rabelo
UNIÃO DOS DEFICIENTES VISUAIS DE MANAUS – UDEVIMA
FUNÇÃO
MEMBRO
TITULAR
John Robert da Silva Sampaio
SUPLENTE
Wellington Carvalho Silva

III – FICA CONSOLIDADA na forma do Anexo Único deste
Decreto a composição do CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA
PESSOA COM DEFICIÊNCIA – CMDPM/MANAUS, para o biênio
2020-2021.
Manaus, 12 de março de 2020.

ANEXO ÚNICO
REPRESENTANTES GOVERNAMENTAIS
CASA CIVIL – CC
FUNÇÃO
NOME
TITULAR
Clívia Emília Figueiredo Matos
SUPLENTE
Ana Paula Moraes Queiroz
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO – SEMCOM
FUNÇÃO
MEMBRO
TITULAR
Síntia Ferreira Maciel
SUPLENTE
Rômulo Assunção Araújo
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – SEMEF
FUNÇÃO
MEMBRO
TITULAR
Marcilene Moura Tavares
SUPLENTE
Rodrigo Ysis de Menezes
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E GESTÃO – SEMAD
FUNÇÃO
MEMBRO
TITULAR
Edmilson Vilas Boas Conceição Junior
SUPLENTE
Maria do Perpétuo Socorro Nascimento Falcão
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMSA
FUNÇÃO
MEMBRO
TITULAR
Clodoaldo da Silva Almeida
SUPLENTE
Giane Duarte de Sena
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED
FUNÇÃO
MEMBRO
TITULAR
Carlene da Silva Martins
SUPLENTE
Rocicleide Chaves Pesqueira Baima
SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA – SEMASC
FUNÇÃO
MEMBRO
TITULAR
Engrácia Castro Ferreira
SUPLENTE
Maria do Socorro Souza Marinho
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO – SEMTEPI
FUNÇÃO
MEMBRO
TITULAR
Leilane Rebouças Lira
SUPLENTE
Suellen de Barros Freitas
SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER – SEMJEL
FUNÇÃO
MEMBRO
TITULAR
Wiviane Jesus de Oliveira
SUPLENTE
Márcia Regina Saturnino Maricaua
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA – SEMINF
FUNÇÃO
MEMBRO
TITULAR
Lilian Kelly Dolzane da Costa
SUPLENTE
Adriana Costa Farias
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO – IMPLURB
FUNÇÃO
MEMBRO
TITULAR
Rita Helena Alencar Pinto
SUPLENTE
Larissa Peixoto de Moura
INSTITUTO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA – IMMU
FUNÇÃO
MEMBRO
TITULAR
Keyli Brasil Freitas
SUPLENTE
Joyciele Vital Farias da Silva
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS – MANAUSCULT
FUNÇÃO
MEMBRO
TITULAR
Iracilda Correia do Nascimento
SUPLENTE
Ionne Vilaça Pereira

REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL
ASSOCIAÇÃO AMIGOS DE AUTISTAS DO AMAZONAS – AMA
FUNÇÃO
MEMBRO
TITULAR
Raimara Frota Uchoa
SUPLENTE
Leida Maria Maciel Brasil
ASSOCIAÇÃO DE APOIO AS PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS –
AAPPNE
FUNÇÃO
MEMBRO
TITULAR
Selma Maria da Silva Dantas
SUPLENTE
Maria do Perpétuo Socorro da Costa Dias
ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES FÍSICOS DO AMAZONAS – ADEFA
FUNÇÃO
MEMBRO
TITULAR
João Batista da Costa Paula
SUPLENTE
Ana Claudia Pereira Martins
ASSOCIAÇÃO DOS DIFICENTES INTELECTUAIS DO AMAZONAS – ADIAM
FUNÇÃO
MEMBRO
TITULAR
Emília de Paiva Aguiar
SUPLENTE
Matrid da Silva Costa
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ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES VISUAIS DO AMAZONAS –ADVAM
FUNÇÃO
MEMBRO
TITULAR
Ingrid Alves de Mendonça Oliveira
SUPLENTE
Milton César de Morais
ASSOCIAÇÃO DOS SURDOS DE MANAUS – ASMAN
FUNÇÃO
MEMBRO
TITULAR
Marcelo Pereira da Costa
SUPLENTE
Frank de Queiroz Félix
ASSOCIAÇÃO PARA DEFESA DOS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA DO
AMAZONAS – ADTEA
FUNÇÃO
MEMBRO
TITULAR
Telma Maria Viga de Albuquerque
SUPLENTE
Edmundo Luiz Saunier de Albuquerque
FEDERAÇÃO DAS APAES – FEAPAES – AM
FUNÇÃO
MEMBRO
TITULAR
Paulo Roberto Lamego Albano
SUPLENTE
Maria do Perpetuo Socorro de Castro Gil
INSTITUTO DE APOIO E INCLUSÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA DO AMAZONAS – IAIDAM
FUNÇÃO
MEMBRO
TITULAR
Neyrimar Furukawa Barreto
SUPLENTE
João Climaco de Melo Junior
MOVIMENTO DE REINTEGRAÇÃO DAS PESSOAS ATINGIDAS PELA HANSENÍASE – MORHAN –
AM
FUNÇÃO
MEMBRO
TITULAR
Cleodiney Viana de Carvalho Penha
SUPLENTE
Kátia Regina Pereira de Souza
MOVIMENTO ORGULHO AUTISTA BRASILEIRO – MOAB
FUNÇÃO
MEMBRO
TITULAR
Dibson Flores Bastos
SUPLENTE
Rosane Rodrigues de Queiroz Lima
NÚCLEO DE AMPARO SOCIAL TOMÁS DE AQUINO – ABRIGO MOACYR ALVES
FUNÇÃO
MEMBRO
TITULAR
Pedro Santarém Penalber Júnior
SUPLENTE
Bianca Ciarlini Rabelo
UNIÃO DOS DEFICIENTES VISUAIS DE MANAUS – UDEVIMA
FUNÇÃO
MEMBRO
TITULAR
John Robert da Silva Sampaio
SUPLENTE
Wellington Carvalho Silva

DECRETO DE 12 DE MARÇO 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 0126/2020 –
GRH/GS/SEMULSP e o que consta nos autos do Processo
n° 2020.18911.18923.0.004432 (Siged) (Volume 1),
RESOLVE:
I – CONSIDERAR EXONERADO, a contar de 02-03-2020,
nos termos do art. 103, inc. I, § 1º, inc. II, alínea “a”, da Lei nº 1.118,
de 01-09-1971 – Estatuto dos Servidores Públicos do Município de
Manaus, o servidor JOSÉ LAURIMAR BARBOSA DA COSTA do cargo
de Chefe de Divisão de Aterro Sanitário, simbologia DAS-2, integrante
da estrutura organizacional da SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA
URBANA – SEMULSP;
II – CONSIDERAR NOMEADO, a contar de 02-03-2020,
nos termos do art. 11, inc. II, da Lei nº 1.118, de 01-09-1971 – Estatuto
dos Servidores Públicos do Município de Manaus, o senhor FÁBIO
MACIEL ARAÚJO para exercer o cargo mencionado no
inc. I deste Decreto, integrante da estrutura organizacional da
SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA – SEMULSP, objeto
da Lei Delegada nº 19, de 31-07-2013, combinada com a Lei nº 1.975,
de 29-04-2015.
Manaus, 12 de março de 2020.

DECRETO DE 12 DE MARÇO DE 2020
O PREFEITO DE MANAUS, no uso da competência que
lhe confere o art. 128, inc. I, da Lei Orgânica do Município de Manaus,
CONSIDERANDO o Decreto nº 4.761, de 28 de fevereiro
de 2020, que prorroga o prazo de vigência da Comissão Especial de
Divulgação e Orientação da Política de Limpeza Pública – CEDOLP;
CONSIDERANDO o teor do Ofício nº 0135/2020GRH/GS/SEMULSP e o que mais consta nos autos do Processo
nº 2020.18911.18923.0.004431 (VOLUME 1) SIGED,

DECRETO DE 12 DE MARÇO DE 2020

RESOLVE:

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

I – CONSIDERAR DISPENSADOS, a contar de
02-03-2020, os senhores abaixo relacionados das funções que
exerceram na Comissão Especial de Divulgação e Orientação da Política
de Limpeza Pública – CEDOLP/SEMULSP:
NOME
FÁBIO MACIEL ARAÚJO
JOSE LAURIMAR BARBOSA DA COSTA

FUNÇÃO
Presidente
Membro

II – CONSIDERAR DESIGNADOS, a contar de
02-03-2020, os senhores abaixo relacionados para exercerem as
funções junto à Comissão Especial de Divulgação e Orientação da
Política de Limpeza Pública – CEDOLP/SEMULSP, criada pelo Decreto
nº 2.184, de 14 de março de 2013:
NOME
DJALSON BRUNO LEÃO DE OLIVEIRA
AMANDA DE ARAÚJO ROCHA

FUNÇÃO
Presidente
Membro

RESOLVE:
I – CONSIDERAR EXONERADA, a contar de 02-03-2020,
nos termos do art. 103, inc. I, § 1º, inc. II, alínea “a”, da Lei nº 1.118, de
01-09-1971 ― Estatuto dos Servidores Públicos do Município de
Manaus, a servidora SUSY ALVES FERREIRA do cargo de Assessor
Técnico III, simbologia DAS-1, integrante da estrutura organizacional do
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO – IMPLURB;
II – CONSIDERAR NOMEADO, a contar de 02-03-2020,
nos termos do art. 11, inc. II, da Lei nº 1.118, de 01-09-1971 ― Estatuto
dos Servidores Públicos do Município de Manaus, o senhor JEAN DA
SILVA ALMEIDA para exercer o cargo mencionado no inc. I deste
Decreto, integrante da estrutura organizacional do INSTITUTO
MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO – IMPLURB, objeto da
Lei Delegada nº 21, de 31-07-2013, combinada com a Lei nº 2.389, de
04-01-2019.
Manaus, 12 de março de 2020.

Manaus, 12 de março de 2020.
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PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 20.150/2020
CONCEDE Licença-Prêmio na forma que
especifica.
A SUBSECRETÁRIA DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS
DA CASA CIVIL, no uso da competência que lhe confere o art. 128,
inc. II, da Lei Orgânica do Município de Manaus,
CONSIDERANDO a delegação de competência firmada
pelo Prefeito de Manaus no Decreto nº 4.480, publicado na Edição
4631 do DOM de 04-07-2019;
CONSIDERANDO o art. 150 da Lei nº 1.118, de
01 de setembro de 1971 – Estatuto dos Servidores Públicos do
Município de Manaus;
identificado;

CONSIDERANDO o requerimento do servidor adiante

CONSIDERANDO o encaminhamento dos autos pelo
Ofício nº 0028/2020 – GS/SEMEF, subscrito pelo Secretário Municipal
de Finanças e Tecnologia da Informação;
CONSIDERANDO a análise da Divisão de
Acompanhamento de Pessoal e Gestão de Benefícios da Secretaria
Municipal de Administração, Planejamento e Gestão – SEMAD;
CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo
nº 2019.11209.15259.0.065165, resolve

CONSIDERANDO o Ofício nº 1213/2020-SEMAD,
subscrito pelo Subsecretário Municipal de Planejamento e Gestão
CONSIDERANDO as publicações das Portarias por
Delegação nº 2142/2014, Edição 3428 do DOM de 10-06-2014, nº
4999/2015, Edição 3647 do DOM de 14-05-2015, nº 11.925/2017, Edição
4141 do DOM de 07-06-2017, nº 11.928/2017, Edição 4142 do DOM de
08-06-2017, e nº 14.610/2018, Edição 4367 do DOM de 21-05-2018;
CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo
nº 2019.18911.18923.0.000582,
RESOLVE:
I – PRORROGAR, a contar de 16-03-2019, pelo prazo de
12 (doze) meses, os efeitos do Decreto datado de 14-03-2013, publicado
na Edição 3127 do DOM de 14-03-2013, que concedeu a disposição da
servidora MAYARA CARVALHO TRINDADE ZURRA, Analista
Municipal/Turismo, matrícula nº 121.972-3 A, do quadro de pessoal da
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO
E GESTÃO – SEMAD para a CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS –
CMM, com ônus para o órgão de origem;
II – VINCULAR a validade desta disposição ao
ressarcimento pela Câmara Municipal de Manaus, dos vencimentos
pagos pelo Município de Manaus ao servidor identificado no item I deste
ato, nos termos do disposto no inc. II do § 2º do art. 1º do Decreto
nº 842, de 14-04-2011, alterado pelo Decreto nº 2.802, de 30-05-2014.
GABINETE DA SUBSECRETÁRIA DE ASSUNTOS
LEGISLATIVOS DA CASA CIVIL, em Manaus, 12 de março de 2020.

CONSIDERAR CONCEDIDA, a contar de 02-01-2020,
pelo prazo de 44 (quarenta e quatro) dias, referente ao decênio de
01-08-1999 a 31-07-2009, LICENÇA-PRÊMIO ao servidor RICARDO
EUGÊNIO VALÉRIO DE OLIVEIRA, Auditor Fiscal de Tributos
Municipais, matrícula nº 050.833-0 A, do quadro de pessoal da
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO – SEMEF.

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 20.152/2020

GABINETE DA SUBSECRETÁRIA DE ASSUNTOS
LEGISLATIVOS DA CASA CIVIL, em Manaus, 12 de março de 2020.

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

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 20.151/2020
PRORROGA disposição de servidor na
forma que especifica.
A SUBSECRETÁRIA DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS
DA CASA CIVIL, no uso da competência que lhe confere o art. 128,
inc. II, da Lei Orgânica do Município de Manaus,

CONSIDERANDO a delegação de competência firmada
pelo Prefeito de Manaus no Decreto nº 4.480, publicado na Edição 4631
do DOM de 04-07-2019;
CONSIDERANDO o art. 150 da Lei nº 1.118, de
01 de setembro de 1971 – Estatuto dos Servidores Públicos do
Município de Manaus;
CONSIDERANDO o requerimento da servidora adiante
identificada;

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

CONSIDERANDO as manifestações favoráveis da Chefia
Imediata, do Núcleo de Administração da Gestão do Trabalho, e da
Subsecretária Municipal de Gestão da Saúde;

CONSIDERANDO o art. 1º, inc. I, da Lei nº 2.322 de

CONSIDERANDO o deferimento e o encaminhamento dos
autos por meio do Despacho nº 480/2019 – GABIN, subscrito pelo
Secretário Municipal de Saúde;

06-06-2018;

CONSIDERANDO a solicitação por intermédio do
Ofício nº 028/2019-GP/CMM, subscrito pelo Presidente da Câmara
Municipal de Manaus, que solicita a prorrogação da disposição da
servidora adiante identificada;
CONSIDERANDO o Termo de Convênio de Cooperação
Técnica entre a Câmara Municipal de Manaus e a Secretaria Municipal
de Administração e Gestão;
CONSIDERANDO a manifestação da Divisão de
Acompanhamento de Pessoal e Gestão de Benefícios da Secretaria
Municipal de Administração, Planejamento e Gestão – SEMAD;

CONSIDERANDO a análise da Divisão de
Acompanhamento de Pessoal e Gestão de Benefícios da Secretaria
Municipal de Administração, Planejamento e Gestão – SEMAD;
CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo
nº 2019.01637.01412.0.002853, resolve
CONSIDERAR CONCEDIDA, a contar de 23-12-2019, pelo
prazo de 06 (seis) meses, referente ao decênio de 17-09-2009 a
16-09-2019, LICENÇA-PRÊMIO à servidora JOANA DARC AMAZONAS
DE MENEZES, ES – Cirurgião Dentista Geral, matrícula nº 089.912-7 A,
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integrante do quadro de pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAÚDE – SEMSA.
GABINETE DA SUBSECRETÁRIA DE ASSUNTOS
LEGISLATIVOS DA CASA CIVIL, em Manaus, 12 de março de 2020.

CONSIDERANDO o art. 150 da Lei nº 1.118, de
01 de setembro de 1971 – Estatuto dos Servidores Públicos do
Município de Manaus;
CONSIDERANDO o requerimento da servidora adiante
identificada;
CONSIDERANDO as manifestações favoráveis da Chefia
Imediata, do Núcleo de Administração da Gestão do Trabalho, e da
Subsecretária Municipal de Gestão da Saúde;

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 20.153/2020
CONCEDE Licença-Prêmio na forma que
especifica.
A SUBSECRETÁRIA DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS
DA CASA CIVIL, no uso da competência que lhe confere o art. 128,
inc. II, da Lei Orgânica do Município de Manaus,
CONSIDERANDO a delegação de competência firmada
pelo Prefeito de Manaus no Decreto nº 4.480, publicado na Edição 4631
do DOM de 04-07-2019;
CONSIDERANDO o art. 150 da Lei nº 1.118, de
01 de setembro de 1971 – Estatuto dos Servidores Públicos do
Município de Manaus;
identificada;

CONSIDERANDO o requerimento da servidora adiante

CONSIDERANDO o deferimento e o encaminhamento dos
autos por meio do Despacho nº 469/2019 – GABIN, subscrito pelo
Secretário Municipal de Saúde;
CONSIDERANDO a análise da Divisão de
Acompanhamento de Pessoal e Gestão de Benefícios da Secretaria
Municipal de Administração, Planejamento e Gestão – SEMAD;
CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo
nº 2019.01637.01412.0.002512, resolve
CONSIDERAR CONCEDIDA, a contar de 15-01-2020,
pelo prazo de 03 (três) meses, referente ao decênio de 16-11-2005 a
15-11-2015, LICENÇA-PRÊMIO à servidora SIRCY CRISTINA SILVA
DE SÁ, AS – Técnico em Patologia Clínica, matrícula nº 108.588-3 A,
integrante do quadro de pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAÚDE – SEMSA.
GABINETE DA SUBSECRETÁRIA DE ASSUNTOS
LEGISLATIVOS DA CASA CIVIL, em Manaus, 12 de março de 2020.

CONSIDERANDO as manifestações favoráveis da Chefia
Imediata, do Núcleo de Administração da Gestão do Trabalho, e da
Subsecretária Municipal de Gestão da Saúde;
CONSIDERANDO o deferimento e o encaminhamento dos
autos por meio do Despacho nº 475/2019 – GABIN, subscrito pelo
Secretário Municipal de Saúde;

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 20.155/2020

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

CONCEDE Licença-Prêmio na forma que
especifica.

CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo
nº 2019.01637.01412.0.002466, resolve

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

CONSIDERAR CONCEDIDA, a contar de 02-01-2020,
pelo prazo de 06 (seis) meses, referente ao decênio de 09-09-2008 a
08-09-2018, LICENÇA-PRÊMIO à servidora NEUZA ALVES DA SILVA
E SILVA, Agente Comunitário de Saúde, matrícula nº 092.674-4 D,
integrante do quadro de pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAÚDE – SEMSA.
GABINETE DA SUBSECRETÁRIA DE ASSUNTOS
LEGISLATIVOS DA CASA CIVIL, em Manaus, 12 de março de 2020.

CONSIDERANDO a delegação de competência firmada
pelo Prefeito de Manaus no Decreto nº 4.480, publicado na Edição 4631
do DOM de 04-07-2019;
CONSIDERANDO o art. 150 da Lei nº 1.118, de
01 de setembro de 1971 – Estatuto dos Servidores Públicos do
Município de Manaus;
CONSIDERANDO o requerimento da servidora adiante
identificada;
CONSIDERANDO as informações contidas no despacho
da Chefia Imediata, da Gerência de Direitos e Deveres e da Divisão de
Pessoal da Secretaria Municipal de Educação – SEMED;

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 20.154/2020
CONCEDE Licença-Prêmio na forma que
especifica.
A SUBSECRETÁRIA DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS
DA CASA CIVIL, no uso da competência que lhe confere o art. 128,
inc. II, da Lei Orgânica do Município de Manaus,
CONSIDERANDO a delegação de competência firmada
pelo Prefeito de Manaus no Decreto nº 4.480, publicado na Edição 4631
do DOM de 04-07-2019;

CONSIDERANDO o disposto no Parecer nº 204.11.2019 –
ASSJUR/SEMED, que opina pela possibilidade de deferimento do
pleito, acolhido pelo Subsecretário de Administração e Finanças da
SEMED;
CONSIDERANDO o encaminhamento dos autos por meio
do Ofício nº 8223/2019 – SEMED/GSAF, subscrito pelo Subsecretário de
Administração e Finanças da SEMED;
CONSIDERANDO a análise da Divisão de
Acompanhamento de Pessoal e Gestão de Benefícios da
Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão –
SEMAD;
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CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo
nº 2019.18000.18125.0.006605, resolve
CONSIDERAR CONCEDIDA, a contar de 20-06-2019,
pelo prazo de 06 (seis) meses, referente ao decênio de 10-06-2005 a
09-06-2015, LICENÇA-PRÊMIO à servidora IRAIDE PAVAO
CASTILHO, Professor Nível Médio, matrícula nº 084.311-3 D, integrante
do quadro de pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO –
SEMED.
GABINETE DA SUBSECRETÁRIA DE ASSUNTOS
LEGISLATIVOS DA CASA CIVIL, em Manaus, 12 de março de 2020.

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 20.157/2020
CONCEDE Licença-Prêmio na forma que
especifica.
A SUBSECRETÁRIA DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS
DA CASA CIVIL, no uso da competência que lhe confere o art. 128,
inc. II, da Lei Orgânica do Município de Manaus,
CONSIDERANDO a delegação de competência firmada
pelo Prefeito de Manaus no Decreto nº 4.480, publicado na Edição 4631
do DOM de 04-07-2019;
CONSIDERANDO o art. 150 da Lei nº 1.118, de
01 de setembro de 1971 – Estatuto dos Servidores Públicos do
Município de Manaus;
identificada;

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 20.156/2020
CONCEDE Licença-Prêmio na forma que
especifica.
A SUBSECRETÁRIA DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS
DA CASA CIVIL, no uso da competência que lhe confere o art. 128,
inc. II, da Lei Orgânica do Município de Manaus,
CONSIDERANDO a delegação de competência firmada
pelo Prefeito de Manaus no Decreto nº 4.480, publicado na Edição 4631
do DOM de 04-07-2019;
CONSIDERANDO o art. 150 da Lei nº 1.118, de
01 de setembro de 1971 – Estatuto dos Servidores Públicos do
Município de Manaus;
identificado;

CONSIDERANDO o requerimento do servidor adiante

CONSIDERANDO as informações contidas no despacho
da Chefia Imediata, da Gerência de Direitos e Deveres e da Divisão de
Pessoal da Secretaria Municipal de Educação – SEMED;
CONSIDERANDO o disposto no Parecer nº 47.01.2019 –
ASSJUR/SEMED, que opina pela possibilidade de deferimento do pleito,
acolhido pelo Subsecretário de Administração e Finanças da SEMED;

CONSIDERANDO o requerimento da servidora adiante

CONSIDERANDO as informações contidas no despacho
da Chefia Imediata, da Gerência de Direitos e Deveres e da Divisão de
Pessoal da Secretaria Municipal de Educação – SEMED;
CONSIDERANDO o disposto no Parecer nº 205.11.2019 –
ASSTEC/SEMED, que opina pela possibilidade de deferimento do pleito,
acolhido pelo Subsecretário de Administração e Finanças da SEMED;
CONSIDERANDO o encaminhamento dos autos por meio
do Ofício nº 8159/2019 – SEMED/GSAF, subscrito pelo Subsecretário de
Administração e Finanças da SEMED;
CONSIDERANDO a análise da Divisão de
Acompanhamento de Pessoal e Gestão de Benefícios da Secretaria
Municipal de Administração, Planejamento e Gestão – SEMAD;
CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo
nº 2019.18000.18125.0.010854, resolve
CONSIDERAR CONCEDIDA, a contar de 07-10-2019,
pelo prazo de 03 (três) meses, referente ao decênio de 15-04-2008 a
14-04-2018, LICENÇA-PRÊMIO à servidora CRISTIANA DE SOUZA
NUNES, Professor Nível Superior, matrícula nº 114.637-8 A, integrante
do quadro de pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO –
SEMED.
GABINETE DA SUBSECRETÁRIA DE ASSUNTOS
LEGISLATIVOS DA CASA CIVIL, em Manaus, 12 de março de 2020.

CONSIDERANDO o encaminhamento dos autos por meio
do Ofício nº 0183/2020 – SEMED/GSAF, subscrito pelo Subsecretário de
Administração e Finanças da SEMED;
CONSIDERANDO a análise da Divisão de
Acompanhamento de Pessoal e Gestão de Benefícios da Secretaria
Municipal de Administração, Planejamento e Gestão – SEMAD;
CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo
nº 2019.18000.19328.0.006518, resolve
CONSIDERAR CONCEDIDA, a contar de 03-07-2019,
pelo prazo de 06 (seis) meses, referente ao decênio de 18-04-2008 a
17-04-2018, LICENÇA-PRÊMIO ao servidor RONALDO CORREA DE
SOUZA, Professor Nível Superior, matrícula nº 114.897-4 A, integrante
do quadro de pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO –
SEMED.
GABINETE DA SUBSECRETÁRIA DE ASSUNTOS
LEGISLATIVOS DA CASA CIVIL, em Manaus, 12 de março de 2020.

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 20.158/2020
PRORROGA Afastamento para Estudo na
forma que específica.
A SUBSECRETÁRIA DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS
DA CASA CIVIL, no uso da competência que lhe confere o art. 128,
inc. II, da Lei Orgânica do Município de Manaus,
CONSIDERANDO a delegação de competência firmada
pelo Prefeito de Manaus no Decreto nº 4.480, publicado na Edição 4631
do DOM de 04-07-2019;
CONSIDERANDO o art. 81 da Lei nº 1.118, de 01 de
setembro de 1971, Estatuto dos Servidores Públicos do Município de
Manaus;
CONSIDERANDO o Decreto nº 4.207, de 09-11-2018, que
regulamenta o Programa “Qualifica” destinado à capacitação em
Pós-Graduação “stricto sensu” em Mestrado ou Doutorado para
profissionais do magistério, nos cargos de Professor e Pedagogo;
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Manaus, quinta-feira, 12 de março de 2020
CONSIDERANDO o requerimento da servidora adiante

artigos 2º e 9º da Lei Federal nº 6.999/82, bem como os artigos 1º, 4º
e 5º da Resolução TSE nº 23.523/2017, do Tribunal Superior Eleitoral;

CONSIDERANDO a manifestação favorável contida no
Parecer Técnico da Divisão de Desenvolvimento Profissional do
Magistério da Secretaria Municipal de Educação – SEMED;

CONSIDERANDO o teor do Ofício nº 558/2019 –
REQ/GABPRES/TRE – AM, subscrito pelo Presidente do Tribunal
Regional Eleitoral do Amazonas, que solicita a prorrogação da
disposição da servidora adiante identificada;

identificada;

CONSIDERANDO o disposto no Parecer nº 163.01.2020 –
ASSJUR/SEMED, que opina pelo deferimento do pleito, acolhido pela
Secretária Municipal de Educação;
CONSIDERANDO o encaminhamento dos autos por
intermédio do Ofício nº 0343/2020 – SEMED/GS, subscrito pela
Secretária Municipal de Educação;
CONSIDERANDO a análise da Divisão de
Acompanhamento de Pessoal e Gestão de Benefícios da Secretaria
Municipal de Administração, Planejamento e Gestão – SEMAD;
CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo
nº 2019.18000.18125.0.012445,
RESOLVE:
I – CONSIDERAR PRORROGADOS, a contar de 01-03-2020,
pelo prazo de 12 (doze) meses, os efeitos da Portaria por Delegação nº
13.940/2018, publicada na Edição 4316 do DOM de 05-03-2018, que
concedeu Afastamento para Estudo à servidora MARIA GABRIELLA
FLORES SEVERO FONSECA, Professor Nível Superior, matrícula nº
127.545-3 A, integrante do quadro de pessoal da SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED, a fim de concluir o curso de PósGraduação “stricto sensu” – Doutorado Interinstitucional UNB/UFAM
(DINTER) do Programa de Pós-Graduação em Literatura (POSLIT), do
Instituto de Letras da Universidade de Brasília – UNB na área de Letras,
ministrado pela Universidade de Brasília – UNB, na cidade de Brasília/DF;
II – VINCULAR a autorização de que trata este ato à
obrigatoriedade da contraprestação de serviços ao Município, por
período correspondente ao do afastamento;
III – CONDICIONAR a manutenção desta autorização à
apresentação de relatório, em que se detalhem e comprovem as
atividades desenvolvidas, resultados alcançados, as disciplinas cursadas
com suas respectivas notas ou conceitos com a aprovação do orientador
ou supervisor do Mestrado;

CONSIDERANDO o disposto no Parecer nº 432.12.2019 –
ASSJUR/SEMED, que opina pelo deferimento do pleito, acolhido na
integralidade pela Secretária Municipal de Educação;
CONSIDERANDO o encaminhamento dos autos para
elaboração e publicação por intermédio do Ofício nº 5836/2019 –
SEMED/GS, subscrito pela Secretária Municipal de Educação;
CONSIDERANDO a manifestação da Divisão de
Acompanhamento de Pessoal e Gestão de Benefícios da
Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão –
SEMAD;
CONSIDERANDO as publicações das Portarias por
Delegação nº 13.575/2018, Edição 4291 do DOM de 24-01-2018,
nº 10.314/2017, Edição 4043 do DOM de 13-01-2017, e nº 16.209/2018,
Edição 4488 do DOM de 29-11-2018;
CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo
nº 2019.18911.18923.0.015448, resolve
CONSIDERAR PRORROGADOS, a contar de 13-11-2019,
pelo prazo de 12 (doze) meses, os efeitos da Portaria por Delegação
nº 6.599/2015, publicada na Edição 3772 do DOM de 13-11-2015, que
autorizou a disposição da servidora OSINEIDE CARDOSO DA SILVA,
Técnico Municipal / Assistente em Administração, matrícula
nº 121.492-6 A, do quadro de pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO – SEMED para o TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO
AMAZONAS – TRE/AM (Cartório da 37ª Zona Eleitoral –
Manaus/AM), com ônus para o órgão de origem.
GABINETE DA SUBSECRETÁRIA DE ASSUNTOS
LEGISLATIVOS DA CASA CIVIL, em Manaus, 12 de março de 2020.

IV – DETERMINAR o ressarcimento ao Município do valor
correspondente ao período do afastamento, em caso de não
cumprimento da obrigação prevista na cláusula sétima, conforme Termo
de Compromisso.

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 20.160/2020
CESSA EFEITOS de Portaria por Delegação
na forma que especifica.

GABINETE DA SUBSECRETÁRIA DE ASSUNTOS
LEGISLATIVOS DA CASA CIVIL, em Manaus, 12 de março de 2020.

A SUBSECRETÁRIA DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS
DA CASA CIVIL, no uso da competência que lhe confere o art. 128,
inc. II, da Lei Orgânica do Município de Manaus,
CONSIDERANDO a delegação de competência firmada
pelo Prefeito de Manaus no Decreto nº 4.480, publicado na Edição 4631
do DOM de 04-07-2019;
PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 20.159/2020
PRORROGA disposição de servidor na
forma que especifica.
A SUBSECRETÁRIA DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS
DA CASA CIVIL, no uso da competência que lhe confere o art. 128,
inc. II, da Lei Orgânica do Município de Manaus,
CONSIDERANDO a delegação de competência firmada
pelo Prefeito de Manaus no Decreto nº 4.480, publicado na Edição 4631
do DOM de 04-07-2019;
CONSIDERANDO o art. 365 do Código Eleitoral,
combinado com o art. 72, inc. II, da Lei nº 1.624, de 30-12-2011, e

identificado;

CONSIDERANDO o requerimento do servidor adiante

CONSIDERANDO as manifestações favoráveis da Chefia
Imediata, da Gerência de Direitos e Deveres e da Divisão de Pessoal da
Secretaria Municipal de Educação – SEMED;
CONSIDERANDO o disposto no Parecer nº 159.12.2019 –
ASSJUR/SEMED, que opina pelo deferimento do pedido, acolhido pelo
Subsecretário de Administração e Finanças da SEMED;
CONSIDERANDO o encaminhamento dos autos por meio
do Ofício nº 8208/2019 – SEMED/GSAF, subscrito pelo Subsecretário de
Administração e Finanças da SEMED;
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Manaus, quinta-feira, 12 de março de 2020
CONSIDERANDO a manifestação da Divisão de
Acompanhamento de Pessoal e Gestão de Benefícios da Secretaria
Municipal de Administração, Planejamento e Gestão – SEMAD;

SECRETARIA MUNICIPAL DE PARCERIAS E
PROJETOS ESTRATÉGICOS

CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo
nº 2019.18000.18125.0.009593, resolve

EXTRATO

CONSIDERAR CESSADOS, a contar de 14-08-2019,
os efeitos da Portaria por Delegação nº 13.456/2018, publicada na
Edição 4282 do DOM de 11-01-2018, que concedeu LICENÇA PARA
TRATAR DE INTERESSE PARTICULAR ao servidor JAIR DA SILVA
MATOS, Professor Nível Superior, matrícula nº 127.805-3 A, do quadro
de pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED.
GABINETE DA SUBSECRETÁRIA DE ASSUNTOS
LEGISLATIVOS DA CASA CIVIL, em Manaus, 12 de março de 2020.

1.ESPÉCIE E DATA: Termo de Covênio nº15/2019-SEMPPE, celebrado
em 22/08/2019, Processo nº 2019/19928/19951/00056.
2.CONTRATANTES: O Município de Manaus, através da SECRETARIA
MUNICIPAL DE PARCERIAS E PROJETOS ESTRATÉGICOS SEMPPE, e AMÉRICA VEÍCULOS LTDA.
3.OBJETO: O presente instrumento tem por objetivo o estabelecimento de
parceria por meio da adoção com responsabilidade total para a
revitalização mediante a reforma, manutenção e conservação do espaço
público – Canteiro Central, localizado na Avenida Constantino Nery, s/nº,
Flores, a ser realizada pela SEGUNDA CONVENENTE, tudo na forma do
Plano de Trabalho/Minuta Técnica de Adoção e conforme Manifestação
nº 56/2019 - SEMPPE e Despacho da Sra. Secretária da SEMPPE,
constantes no Processo Administrativo nº 2019/19928/19951/ 00056.
4. PRAZO: O presente Termo de Convênio terá validade de 05 (cinco)
anos, a contar de 22/08/2019.

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 20.161/2020
CESSA EFEITOS de Portaria por Delegação
na forma que especifica.

5. VALOR: A execução do Termo de Convênio não envolve repasse ou
transferência de recursos financeiros/orçamentários entre os partícipes .
6. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: art. 41 da Lei Complementar nº 05/2014
e pelo Decreto Municipal nº 4.274/2019.
Manaus, 10 de março de 2020.

A SUBSECRETÁRIA DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS
DA CASA CIVIL, no uso da competência que lhe confere o art. 128,
inc. II, da Lei Orgânica do Município de Manaus,
CONSIDERANDO a delegação de competência firmada
pelo Prefeito de Manaus no Decreto nº 4.480, publicado na Edição 4631
do DOM de 04-07-2019;
identificado;

CONSIDERANDO o requerimento do servidor adiante

CONSIDERANDO as manifestações favoráveis da Chefia
Imediata, da Gerência de Direitos e Deveres e da Divisão de Pessoal da
Secretaria Municipal de Educação – SEMED;
CONSIDERANDO o disposto no Parecer nº 161.12.2019 –
ASSJUR/SEMED, que opina pelo deferimento do pedido, acolhido pelo
Subsecretário de Administração e Finanças da SEMED;
CONSIDERANDO o encaminhamento dos autos por meio
do Ofício nº 8213/2019 – SEMED/GSAF, subscrito pelo Subsecretário de
Administração e Finanças da SEMED;
CONSIDERANDO a manifestação da Divisão de
Acompanhamento de Pessoal e Gestão de Benefícios da Secretaria
Municipal de Administração, Planejamento e Gestão – SEMAD;
CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo
nº 2019.18000.19344.0.011949, resolve
CONSIDERAR CESSADOS, a contar de 10-11-2019,
os efeitos da Portaria por Delegação nº 16.267/2018, publicada na
Edição 4491 do DOM de 04-12-2018, que concedeu LICENÇA PARA
TRATAR DE INTERESSE PARTICULAR ao servidor LEANDRO
ANJOS SILVA, Professor Nível Superior, matrícula nº 127.543-7 A, do
quadro de pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO –
SEMED.

SECRETARIA MUNICIPAL DE
DEFESA DO CONSUMIDOR E OUVIDORIA
PORTARIA Nº 005/2020 - GS/SEMDEC
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DEFESA DO
CONSUMIDOR E OUVIDORIA – SEMDEC -, usando das atribuições que
lhe são conferidas pelo artigo 128, inciso II, da Lei Orgânica do Município
de Manaus, combinado com o art. 121 da Lei 1.118, de 1º-09-1971,
CONSIDERANDO os documentos SIGED nº 2020.70000.
70006.9.014685 e nº 2020.70000.70005.9.025971,
RESOLVE:
ALTERAR os gozos de férias dos servidores abaixo
relacionados, pertencentes ao quadro de pessoal da SEMDEC,
programados conforme Escala de Férias aprovada pela Portaria
nº 019/2019 – GS/SEMDEC, republicada no DOM nº 4761, de 17 de
janeiro de 2020, para os seguintes períodos:
NOME
PAULO HENRIQUE WANDERLEY DE OLIVEIRA SILVA
EUDSON PINHEIRO DE SANTANA

ESCALA
DEZ
SET

TRANSFERÊNCIA
ABRIL
ABRIL

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

GABINETE DA SUBSECRETÁRIA DE ASSUNTOS
LEGISLATIVOS DA CASA CIVIL, em Manaus, 12 de março de 2020.
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Manaus, 12 de março de 2020.

Manaus, quinta-feira, 12 de março de 2020

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
PORTARIA N. 039/2020–GS/SEMEF
O SECRETÁRIO 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 que cabe à SEMEF, nos termos do
disposto nos artigos 58 – inciso III, 67 e 73 e seus respectivos
parágrafos da Lei n. 8.666/93, acompanhar e fiscalizar a execução dos
contratos celebrados através de um representante da Administração;
CONSIDERANDO que os órgãos públicos devem manter
fiscal formalmente designado durante toda a vigência dos contratos por
si celebrados;
RESOLVE
I - INSTITUIR Comissão para Acompanhamento e
Fiscalização do Termo de Contrato de Aquisição n. 004/2020, realizado
entre a SEMEF e o SIDIA INSTITUTO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
referente à Aquisição de Solução inovadora de Plataforma de Serviço
Digital Mobile, através de tecnologias inovadoras, voltadas para a área
de
turismo,
conforme
Processo
Administrativo
n.
2019.11209.15444.0.066546 – SIGED, composta pelos servidores
abaixo relacionados:
GESTÃO DO CONTRATO
• Sérgio Augusto Magalhães de Souza – Matrícula n. 081.245-5A
RESPONSABILIDADES DO GESTOR DO CONTRATO
Coordenar e comandar o processo de fiscalização da execução
contratual.

EXTRATO
1. ESPÉCIE E DATA: Termo de Contrato de Prestação de Serviço
n. 003/2020, celebrado em 09/03/2020.
2. CONTRATANTES: O Município de Manaus, através da Secretaria
Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação – SEMEF, e a
empresa SOUZA E SÁ LTDA.
3. OBJETO: Por força do presente Contrato a CONTRATADA obriga-se
a prestar à CONTRATANTE os serviços de fornecimento de lanches e
similares, tipo COFFEE BREAK, para atender as necessidades da
Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação – SEMEF,
conforme Projeto Básico constante no Processo Administrativo SIGED
n. 2020.11209.15434.0.003905.
4. VALOR GLOBAL: O valor global do presente contrato importa na
quantia de R$ 16.750,00 (dezesseis mil, setecentos e cinquenta reais),
de acordo com os documentos constantes do Processo Administrativo n.
2020.11209.15434.0.003905– SIGED.
5. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente
contrato foram empenhadas conforme a Nota de Empenho n. 2020NE00208,
no valor de R$ 16.750,00 (dezesseis mil setecentos e cinquenta reais),
datada de 18/02/2020 à conta da seguinte rubrica orçamentária: Unidade
Orçamentária 16101 – Programa de Trabalho 04.122.0011.2011.0000 –
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO FUNCIONAL –
Fonte de Recurso 01000000 – Natureza da Despesa 33903941 Serviços de
Fornecimento de Refeições, Lanches e Similares.
6. NÚMERO E DATA DO EMPENHO: Empenho n. 2020NE00208,
datado de 18/02/2020.
7. VIGÊNCIA: O prazo de vigência do presente contrato inicia a contar
da data da sua assinatura, e poderá chegar ao seu termo final com a
entrega de todo o seu objeto e a consequente liquidação da despesa.
8. SERVIDOR RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO EXTRATO:
Talyson Alexandre Silva de Souza - Matrícula 060.680-4B.

FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO
• Cláudio Cardoso Sampaio – Matrícula n. 130.528-0B
• Amanda da Silva Fournier – Matrícula n. 111.802-1E
• Paulo Júnior Campos Eliziário – Matrícula n. 084.648-1A

Manaus, 09 de março de 2020.

SUPLENTE DE FISCAIS DO CONTRATO:
Dalcilene Gonçalves Coutinho – Matrícula n. 113.897-9B
RESPONSABILIDADES DOS FISCAIS DO CONTRATO
Zelar pelo efetivo cumprimento das obrigações contratuais assumidas e
pela qualidade dos produtos fornecidos e dos serviços prestados à
SEMEF;
Verificar se a entrega de materiais, execução de obras ou prestação de
serviços (bem como seus preços e quantitativos) está sendo cumprida
de acordo com o instrumento contratual e instrumento convocatório;
Acompanhar, fiscalizar e atestar as aquisições, a execução dos serviços
e obras contratadas;
Indicar eventuais glosas das faturas.
II - CONVALIDAR todos os atos relativos ao objeto desta
Portaria praticados a contar de 9 de março de 2020, data que se inicia a
vigência do contrato.
Cumpra-se. Registre-se e Publique-se.
Manaus, 9 de março de 2020.

EXTRATO
1. ESPÉCIE E DATA: Termo de Contrato de Aquisição nº 004/2020,
celebrado em 09/03/2020.
2. CONTRATANTES: O Município de Manaus, através da Secretaria
Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação – SEMEF, e a
Empresa SIDIA INSTITUTO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA.
3. OBJETO: Por força do presente Contrato a CONTRATADA obriga-se
a fornecer à CONTRATANTE solução inovadora de Plataforma de
Serviço Digital Mobile, através de tecnologias inovadoras, voltadas para
a área de turismo.
4. VALOR GLOBAL: O valor global do presente contrato importa na
quantia de R$ 2.563.042,14 (dois milhões, quinhentos e sessenta e três
mil, quarenta e dois reais e quatorze centavos), conforme processo
administrativo SIGED n. 2019.11209.15444.0.066546.
5. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: A despesa decorrente do presente
contrato foram empenhadas sob o n. 2020NE00203 no valor de RS
1.204.651,97 (um milhão, duzentos e quatro mil, seiscentos e cinquenta
e um reais e noventa e sete centavos) Programa de trabalho
04.126.0007.2022.0000 – Contrato de Serviços especializados em
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Tecnologia da Informação – Fonte de Recurso 01000000 – RECURSOS
ORDINÁRIOS n. 2020NE00204 no valor de RS 685.630,99 (seiscentos e
oitenta e cinco mil, seiscentos e trinta reais e noventa e nove centavos)
Programa de trabalho 11.334.0035.2028.0000 – Apoio para o
fortalecimento e desenvolvimento de negócios – Fonte de Recurso
02100000 – ARRECADAÇÃO PRÓPRIA DE ENTIDADES E FUNDOS n.
2020NE00205 no valor de RS 672.759,18 (seiscentos e setenta e dois
mil, setecentos e cinquenta e nove reais e dezoito centavos) Programa
de trabalho 04.122.0078.1018.0000 – Fomento às Parcerias Público
Privadas e Concessões – Fonte de Recurso 01000000 – RECURSOS
ORDINÁRIOS, todos na Natureza da Despesa 44904004 – Serviço de
desenvolvimento de softwares e datados de 19/02/2020.

Manaus, 09 de março de 2020.

6. PRAZO/PERÍODO DE EXECUÇÃO: O presente contrato terá vigência
de 08 (oito) meses, a contar da data de sua assinatura, podendo ser
prorrogado por um período máximo de 60 (sessenta) meses.

O Secretário Municipal de Finanças e Tecnologia da
Informação, em estrita atuação ao que disciplina a Seção VI – Da
Decisão, parágrafos 1° e 2°, do art. 19, da Lei Municipal nº 2.442, de 28
de maio de 2019 e considerando o teor do Processo Administrativo
nº 2019.11209.11210.0.064861 - SIGED, torna público a aplicação à
empresa T DA S LUSTOSA COMÉRCIO E SERVIÇOS - ME,
estabelecida na Travessa Aderson de Menezes, 32, São Jorge,
Manaus/AM, inscrita no CNPJ sob o nº 10.847.885/0001-12, a pena de
IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR COM O MUNICÍPIO DE
MANAUS, PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES.
Desta decisão cabe recurso nos termos do art. 24, caput,
da Lei Municipal nº 2.442, de 28 de maio de 2019, ficando franqueada
vista aos autos do referido processo, de segunda a sexta-feira, das 08h
às 17h, na Sede da SEMEF.

7. SERVIDOR RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO EXTRATO:
Talyson Alexandre Silva de Souza - Matrícula n. 131.571-4A.
Manaus, 09 de março de 2020.

AVISO DE PENALIDADE

Manaus, 09 de março de 2020.
AVISO DE PENALIDADE
O Secretário Municipal de Finanças e Tecnologia da
Informação, em estrita atuação ao que disciplina a Seção VI – Da
Decisão, parágrafos 1° e 2°, do art. 19, da Lei Municipal nº 2.442, de 28
de maio de 2019 e considerando o teor do Processo Administrativo
nº 2019.11209.11210.0.064864 - SIGED, torna público a aplicação à
empresa FEITOZA E SALDANHA LTDA - EPP, estabelecida na Rua
Professora Lea Alencar, 1.140, Alvorada, Manaus/AM, inscrita no CNPJ
sob o nº 63.632.947/0001-35, a pena de SUSPENSÃO TEMPORÁRIA
DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO E IMPEDIMENTO DE
CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO, PELO PERÍODO DE 02
(DOIS) ANOS.
Desta decisão cabe recurso nos termos do art. 24, caput,
da Lei Municipal nº 2.442, de 28 de maio de 2019, ficando franqueada
vista aos autos do referido processo, de segunda a sexta-feira, das 08h
às 17h, na Sede da SEMEF.
Manaus, 09 de março de 2020.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,
PLANEJAMENTO E GESTÃO
PORTARIA Nº 073/2020-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 disposto no art. 72, inc. II, da Lei
nº 1.624/2011, c/c o art. 1º, inc. I, da Lei n. 2.322/2018 c/c art. 1º , Inciso I,
§ 1º, do Decreto nº 0842/2011, alterado mediante o Decreto nº 2.802/2014;
CONSIDERANDO o teor do Ofício nº 0873/2019GRH/GS//SEMULSP, de 12.12.2019, subscrito pelo Secretário Municipal
de Limpeza Urbana;
CONSIDERANDO a anuência da Secretária Municipal de
Educação, conforme Ofício nº 5788/2019-SEMED/GS, de 27.12.2019;

AVISO DE PENALIDADE
O Secretário Municipal de Finanças e Tecnologia da
Informação, em estrita atuação ao que disciplina a Seção VI – Da
Decisão, parágrafos 1° e 2°, do art. 19, da Lei Municipal nº 2.442, de 28
de maio de 2019 e considerando o teor do Processo Administrativo
nº 2019.11209.11210.0.064862 - SIGED, torna público a aplicação à
empresa SÃO JUDAS TADEU MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP, estabelecida na Rua Belo Horizonte, 1420, Adrianópolis,
Manaus/AM, inscrita no CNPJ sob o nº 07.658.760/0001-30, a pena de
IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR COM O MUNICÍPIO DE
MANAUS, PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES.
Desta decisão cabe recurso nos termos do art. 24, caput,
da Lei Municipal nº 2.442, de 28 de maio de 2019, ficando franqueada
vista aos autos do referido processo, de segunda a sexta-feira, das 08h
às 17h, na Sede da SEMEF.

CONSIDERANDO a manifestação da Divisão de
Acompanhamento de Pessoal e Gestão de Benefícios da Secretaria
Municipal de Administração, Planejamento e Gestão, na forma do
Despacho de 30.01.2020;
CONSIDERANDO o que consta da instrução do Processo
2019.18000.19116.0.013665-SIGED (Vol. I)
RESOLVE:
DECLARAR PRORROGADA, pelo prazo de 12 (doze)
meses, a contar de 1º.01.2020, com ônus para o órgão de destino, a
cessão do servidor ALCEMIR RAMOS DE OLIVEIRA FILHO, Analista
Municipal/Estatística, matrícula 102.334-9 D, do quadro de pessoal da
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED para a
SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - SEMULSP,
movimentação funcional anteriormente autorizada, em prorrogação, na
forma da Portaria nº 114/2019-SEMAD, publicada no DOM Edição 4.544,
de 21.02.2019.
CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Manaus, 10 de março de 2020.

CONSIDERANDO o teor do Ofício nº 0837/2019GS/SEMTEPI, de 12.12.2019, subscrito pelo Secretário Municipal de
Trabalho, Empreendedorismo e Inovação;
CONSIDERANDO os elementos do Parecer Jurídico
nº 433.12.2019 – ASJUR/SEMED;
CONSIDERANDO a anuência da Secretária Municipal de
Educação, conforme Ofício nº 0040/2020-SEMED/GS, de 02.01.2020;
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 de 30.01.2020;
CONSIDERANDO o que consta da instrução do Processo
2019.18000.19116.0.013666-SIGED (Vol. I)

PORTARIA Nº 075/2020-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 disposto no art. 72, II, da Lei
nº 1.624/2011 (PCCR/SEMED – Servidores Técnicos Administrativos da
Educação Municipal), c/c a Lei nº 2.322/2018, e o art. 1º, inc. I, º, do
Decreto nº 0842/2011, alterado pelo Decreto nº 2.802/2014;
CONSIDERANDO o teor do Ofício nº 118/2019GS/SEMCOM, de 05.12.2019, subscrito pela Subsecretária Municipal de
Comunicação;

RESOLVE:
DECLARAR PRORROGADA, pelo prazo de 12 (doze)
meses, a contar de 1º.03.2020, com ônus para o órgão de destino, a
cessão do servidor JORGE EDUARDO DE FREITAS, Técnico
Municipal/Assistente em Administração, matrícula 119.061-0 A, do quadro
de pessoal da Secretaria Municipal de Educação - SEMED para a
Secretaria Municipal de TRABALHO, empreendedorismo e inovação –
SEMTepi, movimentação funcional anteriormente autorizada, em
prorrogação, na forma da Portaria nº 045/2019-SEMAD, publicada no DOM
Edição nº 4.520, de 18.01.2019.
CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

CONSIDERANDO os elementos do Parecer Jurídico
nº 435.12.2019 – ASJUR/SEMED;

Manaus, 10 de março de 2020.

CONSIDERANDO a anuência da Secretária Municipal de
Educação, conforme Ofício nº 5789/2019-SEMED/GS, de 27.12.2019;
CONSIDERANDO a manifestação da Divisão de
Acompanhamento de Pessoal e Gestão de Benefícios da Secretaria
Municipal de Administração, Planejamento e Gestão, na forma do
Despacho de 30.01.2020;
CONSIDERANDO o que consta da instrução do Processo
2019.18000.18125.0.013246-SIGED (Vol. I)
RESOLVE:
DECLARAR PRORROGADA, pelo prazo de 12 (doze)
meses, a contar de 1º.01.2020, com ônus para o órgão de destino, a
cessão do servidor LEONARDO RODRIGO FREITAS FIERRO, Técnico
Mun./Assist. Administração/SEMED, matrícula 119.725-8 B, do quadro
de pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
para a SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO – SEMCOM,
movimentação funcional inicialmente autorizada na forma da Portaria
nº 383/2019-SEMAD, publicada no DOM Edição 4.708, de 23.10.2019.
CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Manaus, 10 de março de 2020.

PORTARIA Nº 076/2020-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

PORTARIA Nº 077/2020-SEMAD
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,
PLANEJAMENTO E GESTÃO, no uso da competência que lhe confere
o art. 128, inciso. II, da Lei Orgânica do Município de Manaus, e
CONSIDERANDO a indicação constante da Comunicação
Interna nº 0214/2020-DIRH/DSGP/SEMAD, de 09.03.2020;
CONSIDERANDO a anuência do Titular da Secretaria
Municipal de Administração, Planejamento e Gestão exarada no Doc.
SIGED nº 2020.16330.16352.9.004444,
RESOLVE:
CONSIDERAR DESIGNADA a servidora MARIA MARLENE
BENTES PINHEIRO, matrícula 075.212-6 B, para responder,
cumulativamente, pelo exercício de Função Gratificada, nomenclatura
Chefe de Setor, simbologia FG-03, integrante da estrutura organizacional
da SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO
E GESTÃO – SEMAD, nos períodos de 04 a 18.03.2020, e de 19.03 a
17.04.2020, com direito à percepção das vantagens inerentes ao exercício
da função, em substituição ao titular DIEGO GUALBERTO DE ALMEIDA,
matrícula 118.426-1 A, afastado por motivo de licença paternidade e férias
regulares, respectivamente.
CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

CONSIDERANDO o disposto no art. 72, II, da Lei
nº 1.624/2011 (PCCR/SEMED – Servidores Técnicos Administrativos da
Educação Municipal), c/c a Lei nº 2.322/2018, e o art. 1º, inc. I, º, do
Decreto nº 0842/2011, alterado pelo Decreto nº 2.802/2014;
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(*) EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº. 001/2020 – SEMAD
A PREFEITURA DE MANAUS, por intermédio da
Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão –
SEMAD torna pública a abertura de CREDENCIAMENTO de instituições
especializadas em recrutamento e seleção de estagiários para os órgãos
e entidades da Administração Pública Direta e Indireta do Poder
Executivo Municipal, tendo como finalidade promover a integração
escola-empresa-governo, em complementação ao ensino e para
preparação ao trabalho produtivo, nos termos do art. 25 caput da Lei
Federal n.º 8.666/1993 (Institui normas para licitações e contratos da
Administração Pública e dá outras providências), Lei nº 11.788/2008
(Dispõe sobre o estágio de estudantes), e, no TAG – Termo de
Ajustamento de Gestão, referente ao Processo Seletivo Público
Simplificado para a Contratação de Estagiários, publicado no Diário
Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Amazonas – TCE/AM,
veiculado em 03/02/2020, Edição nº 2226 págs. 23 a 28) e Diário Oficial
do Município, Edição nº 4782, veiculado em 17/2/2020 (págs. 12 e 13).
1. DO OBJETO
1.1. O presente CREDENCIAMENTO tem por objeto a contratação de
instituições, sem fins lucrativos, especializadas em recrutamento e
seleção de estagiários de nível médio e superior para atender as
necessidades dos órgãos e entidades da Administração Pública Direta e
Indireta do Poder Executivo Municipal, na forma do presente Edital e
Projeto Básico.
1.2. Os interessados poderão retirar cópia deste Edital e Projeto Básico
diretamente na sede da Secretaria Municipal de Administração,
Planejamento e Gestão – SEMAD, Rua São Luiz, n.º 416 – Bairro
Adrianópolis, CEP 69.057–001 – Manaus/AM, no Protocolo Geral, 1º
andar, no dias úteis e de expediente, das 08h às 16h30, de segunda a
quinta-feira e das 08h às 13h30 na sexta-feira, munidos com dispositivo
de armazenamento (exemplos: pen drive, CD, DVD) para devida
aquisição; ou, ainda mediante solicitação por email por meio do
endereço eletrônico: sge.semad@pmm.am.gov.br.
2. DA ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS
2.1. As instituições credenciadas recrutarão estagiários de nível médio e
superior, nas quantidades necessárias para atendimento dos órgãos e
ou entidades municipais.
2.2. O estagiário cumprirá jornada de estágio, abaixo fixada, no horário
normal de funcionamento dos órgãos ou entidades municipais sem
prejuízo de suas atividades discentes:
a) Estagiário de nível superior: segunda a sexta, 4 (quatro) horas
diárias; Quantidade total: 2.038 (dois mil e trinta e oito) estagiários.
b) Estagiário de nível médio: segunda a sexta, 4 (quatro) horas diárias;
Quantidade total: 634 (seiscentos e trinta e quatro) estagiários.
2.3. Fica assegurada a percepção de bolsa-estágio como forma de
contribuição parcial das despesas decorrentes do estágio,
proporcionalmente aos dias estagiados, na forma abaixo:
a) Nível Superior (4 horas diárias e 20 horas semanais), R$ 600,00
(seiscentos reais); Quantidade Total: 2.038 (dois mil e trinta e oito)
estagiários;
b) Nível Médio (4 horas diárias e 20 horas semanais), R$ 300,00
(trezentos reais); Quantidade Total: 634 (seiscentos e trinta e quatro)
estagiários.
2.4. Também fica assegurado o pagamento, proporcional aos dias
estagiados, do auxílio-transporte no valor fixado de R$ 132,00 (cento e
trinta e dois reais) por mês.
2.5. O valor do Auxílio-Transporte será proporcional aos dias
correspondentes à frequência do estagiário referente aos dias de
afastamento, dias de recesso remunerado e de faltas justificadas ou não.
2.6. As bolsas-estágio e os auxílios-transporte serão pagos aos
estagiários, até o 5.º (quinto) dia útil do mês subseqüente em que
desenvolveu suas atividades, por intermédio da instituição contratada.
3. DO CREDENCIAMENTO
3.1. Poderá apresentar proposta toda e qualquer instituição sem fins
lucrativos especializada em recrutamento e seleção de estagiários.
3.2. A proposta de credenciamento deverá ser entregue, em conjunto
com os demais documentos previstos no item 4, em 1 (uma) via, no
prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis (a partir do dia seguinte da
publicação do Edital no Diário Oficial do Município e do seu Aviso no

jornal de grande circulação local), diretamente na sede da Secretaria
Municipal de Administração, Planejamento e Gestão – SEMAD, Rua São
Luiz, n.º 416 – Bairro Adrianópolis, CEP 69.057–001 – Manaus/AM, no
Protocolo Geral, 1º andar, no dias úteis e de expediente, das 08h às
16h30, de segunda a quinta-feira e das 08h às 13h30 na sexta-feira,
Telefone (92) 3215-4008, em envelope lacrado, contendo em sua parte
externa frontal os seguintes subscritos:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E
GESTÃO – SEMAD
CREDENCIAMENTO Nº 001/2020 - SEMAD
APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS:
HABILITAÇÃO E PROPOSTA DE CREDENCIAMENTO
Razão Social e CNPJ
3.3. Não poderá participar deste credenciamento instituição que possua
em sua diretoria ou quadro técnico, funcionário público vinculado aos
órgãos participantes.
3.4. As instituições que preencherem os requisitos do presente edital
poderão ser credenciadas e contratadas por meio de instrumento
contratual, para a realização de recrutamento e seleção dos estagiários.
4. DOS DOCUMENTOS: As instituições especializadas em recrutamento
e seleção de estagiário para se credenciarem, deverão apresentar os
documentos abaixo, na disposição a seguir indicada.
4.1. DA HABILITAÇÃO JURÍDICA
4.1.1. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor devidamente
registrado, para as sociedades empresárias, e, no caso de sociedades
por ações, acompanhado dos documentos comprobatórios de eleição de
seus administradores.
4.1.2. Inscrição do ato constitutivo, devidamente registrado no cartório de
Registro Civil das Pessoas Jurídicas, acompanhada de prova da diretoria
em exercício, para as sociedades simples e demais entidades.
4.1.3. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade
estrangeira em funcionamento no País e ato de registro ou autorização
para funcionamento expedido pelo Órgão competente, quando a
atividade assim o exigir.
4.1.4. Os documentos indicados nos itens 4.1.1. a 4.1.3. deverão estar
acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.
4.2. DA HABILITAÇÃO TÉCNICA
4.2.1. Serão desclassificadas as propostas que não apresentarem
habilitação técnica na forma e conteúdo exigidos neste Edital e da
legislação vigente, destacando-se que:
4.2.1.1. A proponente deverá comprovar que possui Convênios firmados
com Instituições de Ensino públicas e privados, cujos cursos sejam
reconhecidos pelo Ministério da Educação. Para comprovação serão
aceitas Declarações assinadas e carimbadas pelo representante legal ou
minutas contratuais firmadas com as Instituições de Ensino.
4.2.1.2. A proponente deverá apresentar pelo menos 2 (dois) Atestados
de Capacidade Técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público
ou privado, em papel timbrado do emitente, contendo informações que
comprovem a aptidão para o desempenho de atividades pertinentes em
características com o objeto do Credenciamento, onde figure o nome e a
função ou atividade de quem os emitiu, claramente identificados.
4.2.1.3. A proponente deverá possuir e manter unidade de atendimento
em Manaus/AM para administrar o Programa de Estágio. Caso a
instituição/empresa vencedora (Agente de Integração) preste seus
serviços de administração à distância, virtual, via internet, deverá manter
na cidade de Manaus/AM um representante legal e/ou preposto
devidamente habilitado.
4.3. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
4.3.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica –
CNPJ.
4.3.2. Prova de inscrição no Cadastro de Contribuinte Municipal, relativo
ao domicílio ou sede da proponente, em validade.
4.3.3. Prova de regularidade perante as Fazendas Federal, Estadual e
Municipal do domicílio ou sede da proponente, ou outra equivalente, na
forma da lei, com prazo de validade em vigor.
4.3.4. Prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular
no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei.
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4.3.5. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do
Trabalho.

6. DO EXAME DOS DOCUMENTOS E DO CRITÉRIO DE
CREDENCIAMENTO

4.4. QUANTO À QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

6.1. A documentação de cada instituição será analisada pela Comissão
de Credenciamento especialmente constituída pela Secretaria Municipal
de Administração, Planejamento e Gestão – SEMAD, no prazo máximo
de 3 (três) dias úteis;
6.2. Serão credenciadas as interessadas que atenderem a todas às
exigências contidas neste Edital.

4.4.1. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis (DRE –
Demonstração do Resultado do Exercício ou outras) do último exercício
social (devidamente autenticados por meio do selo do Contador
competente – Declaração de Habilitação Profissional – DHP, conforme
disposto na Resolução do Conselho Federal de Contabilidade - CFC n.º
1.402, de 27/07/2012), já exigíveis e apresentados na forma da lei,
estando devidamente autenticados, conforme Instrução Normativa n.º 55
de 6 de março de 1996 na Junta Comercial da sede ou domicílio da
participante, que comprovem a boa situação financeira da empresa
(Índice de Liquidez Positivo) ou no Cartório, acompanhado da ata de
aprovação, devidamente arquivada no registro competente, na hipótese
de sociedade anônima, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios. Os índices de liquidez e solvência, cujos resultados
deverão ser maior ou igual a 1 (um), serão calculados por meio das
seguintes fórmulas:
Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo
LG = --------------------------------------------------------------------Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo
Ativo Total
SG = -------------------------------------------------------------------Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo
Ativo Circulante
LC = ----------------------------------Passivo Circulante
a) Serão considerados aceitos, na forma da lei, o balanço patrimonial e
demonstrações contábeis apresentados em uma das seguintes formas:
a.1) Publicados em Diário Oficial;
a.2) Publicados em Jornal;
a.3) Por cópia ou fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial
da sede ou domicílio da proponente; e
a.4) Por cópia ou fotocópia do Livro Diário, devidamente autenticada na
Junta Comercial da sede ou domicílio da proponente ou em outro órgão
equivalente, inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento.
b) A Proponente com menos de um ano de existência, que ainda não
tenha balanço, deverá apresentar demonstrações contábeis envolvendo
seus direitos, obrigações e patrimônio líquido relativos ao período de sua
existência, avaliados através da obtenção de Índice de Solvência maior
ou igual a um (> ou = a 1), conforme fórmula abaixo:
Ativo Total
S = ---------------------------------Passivo Exigível Total
c) Na hipótese de inexistência ou de inexigibilidade da Declaração de
Habilitação Profissional – DHP no Estado em que o Balanço Patrimonial
e as demais demonstrações contábeis foram emitidas, a proponente
deverá apresentar documento hábil emitido pelo Conselho Regional de
Contabilidade respectivo, para comprovar tal fato.
d) Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial expedida pela
distribuidora da sede da pessoa jurídica ou de execução patrimonial,
expedida no domicílio da pessoa física.
5. DAS PROPOSTAS
5.1. As propostas de credenciamento deverão ser apresentadas
obedecendo aos dias e horários estabelecidos no item 3.2.
5.2. O valor da taxa de administração é de R$ 25,00 (vinte e cinco reais)
por estagiário, que inclui valor referente ao seguro do mesmo.
5.3. Nos preços incluem-se, além do lucro, todos os custos e despesas
incidentes, materiais, serviços, transportes e outros necessários ao
cumprimento integral do objeto deste Edital.
5.4. O valor da taxa de administração poderá ser reajustado anualmente
por índice adotado na lei, ou na falta de previsão específica pelo IGPM Índice Geral de Preços do Mercado.
5.5. Quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos da
proposta ou incorretamente cotados serão considerados como inclusos
nos preços, não sendo considerado pleito de acréscimo, a esse ou a
qualquer título.

7. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
7.1. As despesas decorrentes da contratação do objeto deste
credenciamento correrão à conta dos recursos orçamentários da
Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão –
SEMAD, UG 140103, Recursos Supervisionados pela SEMAD.
8. DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS (DO SORTEIO DOS LOTES)
8.1 Para o fiel cumprimento das obrigações assumidas, será firmado um
Termo de Contrato de Credenciamento de Prestação de Serviços
Especializados em Recrutamento e Seleção de Estagiários de Nível
Médio e Superior para atender as necessidades da Administração
Pública Direta e Indireta do Poder Executivo Municipal, de acordo com o
disposto neste Edital, bem como observando o sorteio entre os
CREDENCIADOS.
8.2. Publicado o resultado da primeira etapa do credenciamento,
os órgãos serão reunidos em lotes e será realizado um sorteio
pela Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão
para definir em quais órgãos os CREDENCIADOS prestarão os
serviços.
8.3. Os lotes serão estabelecidos de acordo com as demandas
estimadas de cada órgão participante do credenciamento, de modo que
cada lote receba quantidade igual de estagiários, ou de forma mais
equânime possível.
8.4. Após o sorteio previsto no item 8.2., o resultado final da segunda
etapa será publicado no Diário Oficial do Município e no portal
www.manaus.am.gov.br.
8.5. O credenciamento será amplamente divulgado e estará
permanentemente aberto aos interessados. Havendo novos interessados
credenciados, estes participarão igualmente com aqueles, de novo
sorteio para distribuição de lotes a ser realizado pela Secretaria
Municipal de Administração, Planejamento e Gestão.
9. DOS RECURSOS
9.1. Será considerada não credenciada, para os efeitos deste
Regulamento, a instituição que deixar de apresentar a documentação
solicitada ou apresentá-la com vícios, defeitos ou contrariando qualquer
exigência contida neste instrumento.
9.2. Caso todas as participantes forem inabilitadas, a SEMAD poderá
fixar às mesmas, o prazo de até 3 (três) dias úteis para apresentação de
nova documentação escoimada das causas referidas neste subitem.
9.3. Das decisões proferidas, cabem recursos, nos termos do art. 109, I,
“a”, da Lei n.º 8.666/1993.
9.4. Os recursos serão processados e julgados na forma do art. 109 da
Lei n.º 8.666/1993.
9.5. Os recursos serão interpostos perante a Secretaria Municipal de
Administração, Planejamento e Gestão – SEMAD, até o prazo máximo
de 5 (cinco) dias úteis a contar do deferimento/indeferimento do pedido
de credenciamento (resultado dos pedidos de credenciamento),
publicado no Diário Oficial do Município - DOM, e serão dirigidos à
Comissão de Credenciamento.
10. DO DESCREDENCIAMENTO
10.1. O presente credenciamento tem caráter precário. A qualquer
momento o CREDENCIADO poderá solicitar o descredenciamento, caso
não tenha mais interesse. Ademais, o CREDENCIADO ou a
ADMINISTRAÇÃO podem denunciar o credenciamento, caso seja
constatada qualquer irregularidade na observância e cumprimento das
normas fixadas neste Edital ou na legislação pertinente.
10.2. O CREDENCIADO que desejar iniciar o procedimento de
descredenciamento deverá solicitá-lo mediante aviso escrito, com
antecedência mínima de 30 (trinta) dias úteis.
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11. DA CONTRATAÇÃO
11.1. Publicado o resultado dos pedidos de credenciamento, os órgãos e
as entidades serão reunidos em lotes, em número equivalente ao de
instituições credenciadas, para realização do sorteio.
11.1.1. Os lotes serão estabelecidos de acordo com as demandas
estimadas de cada órgão e entidade da Prefeitura de Manaus, de modo
que cada lote receba quantidade igual de estagiários ou de forma mais
equânime possível.
11.1.2. Estabelecidos os lotes, estes serão sorteados pela Secretaria
Municipal de Administração Planejamento e Gestão, em sessão pública,
cujo dia, hora e local de sua realização serão definidos no momento da
publicação do resultado dos pedidos de credenciamento.
11.2. A instituição credenciada terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis, a
contar da data da convocação, para comparecer à sede da SEMAD, com
vistas à assinatura do respectivo contrato.
11.2.1. A avença com cada credenciada será formalizada perante a
Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão –
SEMAD por meio da assinatura de Contrato Administrativo de Prestação
de Serviços, na forma da minuta aprovada pela Procuradoria Geral do
Município - PGM -, em conformidade com o Provimento n.º 01/07-PGM,
publicado no DOM n.º 1691, de 30 de março de 2007.
11.2.2. A Contratada deverá apresentar, em até 30 (trinta) dias úteis
contados da assinatura do contrato, documentos que comprovem a
existência de 1 (um) escritório de representação em Município de
Manaus, sob pena de rescisão contratual nos termos da Lei n.º 8.666/93;
11.2.3. De acordo com a Lei n.º 11.788/08, 10% (dez por cento) das
vagas de estágio de cada órgão ou entidade serão destinadas aos
estudantes com deficiência.
11.2.4. O quantitativo total de participantes no Programa Municipal de
Estágio Remunerado é de 2.672 (dois mil seiscentos e setenta e dois)
estagiários, conforme Projeto Básico, constante do processo
administrativo sob o n.º 2019/16330/16341/00045-SEMAD.
11.3. No caso da credenciada recusar-se a assinar o respectivo contrato
no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da data da sua efetiva e
documentalmente comprovada convocação, ficará automaticamente
afastada, sem prejuízo da aplicação de outras sanções cabíveis, na
forma da legislação vigente.
11.3.1. Ocorrendo o afastamento de uma das credenciadas, o seu lote
será dividido entre as demais remanescentes, na mesma proporção em
número de estagiários.
11.4. O prazo de vigência do contrato será de 7 (sete) meses.
11.5. A Contratada não poderá ceder, parcial ou totalmente, o objeto do
contrato.
12. DAS PENALIDADES
12.1. Advertência;
12.2. Multa, na forma abaixo:
12.2.1. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor global do instrumento
de contrato a ser firmado, pela recusa injustificada em retirar este
instrumento, bem como no caso de inexecução total ou parcial do
instrumento de contrato.
12.2.2. Multa de 2% (dois por cento) sobre o valor global do instrumento
de contrato a ser firmado, por dia útil de atraso injustificado no
cumprimento dos prazos pactuados.
12.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento
de contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois)
anos.
12.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes
da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria
autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o
contrato ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes, e após
decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.

13.4. Demais informações e esclarecimentos poderão ser obtidos junto à
Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão –
SEMAD.
13.5. Este credenciamento tem prazo de validade por um período de 7
(sete) meses, sendo permitido o credenciamento, a qualquer momento,
de qualquer interessado que atenda aos requisitos fixados nesta Edital.
13.6. Os casos omissos serão resolvidos com base nas disposições
constantes da Lei n.º 8.666/1993, nos princípios de Direito Público e
subsidiariamente, com base em outras leis que se prestem a suprir
eventuais lacunas.
Manaus, 02 de março de 2020.

(*) Republicado para retificação dos itens 2. DA ESPECIFICAÇÃO DOS
SERVIÇOS, 2.2, a) e b), 2.3, a) e b); 8. DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS (DO
SORTEIO DOS LOTES), 8.1 e 11. DA CONTRATAÇÃO, 11.4, substituindo-se a
publicação anterior, veiculada no Diário Oficial do Município – DOM Edição
nº 4.789, de 02.03.2020.

RESENHA DE AUTORIZAÇÃO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS
REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME DECRETO
N. 3.984, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2018 E SUAS ALTERAÇÕES.
A Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e
Gestão/SEMAD autoriza a concessão de diárias aos seguintes
servidores:
Erivelto Leal de Oliveira. Secretaria: SEMEF. Cargo: Diretor do
Departamento Tributário. Matrícula: 050.805-5A. Destino: Brasília/DF.
Período: 04 a 06/03/2020. Nº de diárias: 03. Objetivo: Participar da 86ª
reunião da câmara técnica permanente da ABRASF.
João Gertrud Guedes. Secretaria: SEMAD. Cargo: RDA. Matrícula:
107.670-1A. Destino: Margens do Rio Amazonas/AM. Período: 04 a
12/02/2020. Nº de diárias: 09. Objetivo: Executar atividades de
acompanhamento e fiscalização da distribuição de combustível às
escolas municipais localizadas às margens do Rio Negro.
Sergio Augusto Magalhaes de Souza. Secretaria: SEMEF. Cargo:
Diretora do Departamento de Governança em TI e Segurança da
Informação. Matrícula: 081.245-5A. Destino: Brasília/DF. Período: 17 a
19/02/2020. Nº de diárias: 03. Objetivo: Realizar visita ao Ministério de
Desenvolvimento Regional para tratar de assuntos urgentes e de
extrema relevância, visto que se trata de convocação para
esclarecimentos sobre aplicações de recursos pertinentes a convênio
firmado com o ministério.
Manaus, 10 de março de 2020.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

13. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
13.1. Esta seleção poderá ser revogada por interesse da Administração
Pública Municipal, ou anulada, em caso de ilegalidade, de ofício ou
mediante provocação de terceiros interessados.
13.2. É vedado o cometimento a terceiros (subcontratação) da execução
dos serviços objeto do credenciamento.
13.3. A participação nesta seleção implica aceitação integral e
irretratável das normas deste Edital, bem como observância dos
preceitos legais e regulamentares que a regem.

PORTARIA CONJUNTA DE INTEGRAÇÃO DE ASSISTÊNCIA
N.º 01.2020-MPAM/SUSAM/SEMSA
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO
AMAZONAS, o SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANAUS, e
o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, por intermédio
da 58ª Promotoria de Justiça Especializada na Defesa dos Humanos à
Saúde Pública,
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CONSIDERANDO o Manual do Pé Diabético-2016, do
Ministério da Saúde, que trata da relevância do cuidado com os pés,
ações preventivas e educativas para a pessoa com Diabetes Mellitus no
âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS);
CONSIDERANDO os Cadernos de Atenção Básica (CAB)
nº 35 e 36 de 2013, do Ministério da Saúde, que tratam das ações e
processos de trabalho na APS para o cuidado das pessoas com doenças
crônicas em geral e com Diabetes Mellitus (DM) no âmbito do SUS;
CONSIDERANDO que o pé diabético pode ser uma
consequência de infecção, ulceração e/ou destruição dos tecidos
profundos, associados a anormalidades neurológicas e a vários graus da
doença vascular periférica nos membros inferiores, sendo causa comum
de invalidez, pela amputação do membro afetado, o que afeta a
qualidade de vida da pessoa com diabetes e aumenta os índices de
morbidade e mortalidade;
CONSIDERANDO que todos os pontos de assistência da
Rede de Atenção à Saúde (RAS), nos Estados e nos Municípios, têm papel
estratégico no cuidado da pessoa com doenças crônicas, em especial o
DM, cuja efetivação do acesso e integralidade do cuidado à saúde requer a
necessária articulação entre a Atenção Básica e Especializada;
CONSIDERANDO que a Secretaria Municipal de Saúde de
Manaus – SEMSA e Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas –
SUSAM, devem adotar o mesmo Sistema gerenciador para monitorar e
controlar os dados da realização do Curativo de Pé Diabético;
CONSIDERANDO que o Sistema Gerenciador tem como
objetivos identificar pessoas com diabetes que têm ferida e não realizam
o curativo, realizar busca ativa, ofertar tratamento precoce e reduzir
morbimortalidade e amputações;
CONSIDERANDO que a 58ª Promotoria de Justiça nos
autos do Inquérito Civil nº 09.2017.00000657-1, apurou inconsistências
na assistência ao paciente diabético;
RESOLVEM:
I – IMPLANTAR o Sistema Integrado de Atenção ao Pé
Diabético (SIAPD).
II – ESTABELECER que a alimentação da base de dados
do referido sistema será executada pelas seguintes unidades,
responsáveis por realizar o curativo de lesão em usuários com Diabetes
Mellitus: Unidades Básicas de Saúde (UBS), Unidades Municipais de
Referência para o Curativo do Pé Diabético, Policlínicas Estaduais de
Referência, e Hospitais e Pronto Socorros 28 de Agosto e Platão Araújo.
III- ESTABELECER que independente do nível de
atenção, os profissionais orientarão o usuário quanto ao autocuidado
com o pé (usuário, família e comunidade), haja vista que a prevenção
das complicações depende das informações recebidas, sensibilização
para modificações nos hábitos de vida e desenvolvimento de habilidades
para a prática do autocuidado diário.
IV-ATRIBUIR as responsabilidades de cada esfera por
níveis de Atenção:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMSA – ATENÇÃO
PRIMÁRIA (UBS E USF):
• Realizar ações de prevenção e promoção da saúde;
• Realizar avaliação neuromotora, por meio de teste de
sensibilidade (manejo da dor), teste de vibração, teste de reflexos,
exame do índice tornozelo-braqueal, com aparelho Doppler Vascular
Periférico pressórico dos MMII;
• Avaliar presença de micoses interdigitais, calosidades,
unha encravada, infecções leves e moderadas;
• Realizar estratificação do risco, manejo de condições
menores associadas a risco de complicações;
• Priorizar a avaliação periódica dos membros inferiores
nos usuários de maior risco devido a deformidades e/ou diminuição da
sensibilidade plantar;

• Utilizar conforme orientação do Ministério da Saúde a
Escala da Universidade do Texas para a Classificação de Ferida
Diabética, exames laboratoriais, para definir a classificação de risco e
encaminhamentos;
• Realizar nas UBS e USF os curativos das úlceras
superficiais com ou sem infecção de acordo com a Classificação da
Universidade de Texas (Estágio A e B, Grau 0);
• Orientar para o autocuidado com o pé diabético;
• Encaminhar para consulta em nutrição nos NASF e
Policlínicas quando necessário;
• Ter capacitação no manejo da escala da Classificação
de Ferida diabética da Universidade de Texas;
• Encaminhar para as Unidades Municipais de Referência
no Curativo do Pé Diabético os usuários conforme descrito no fluxo de
encaminhamento;
• Encaminhar para as Policlínicas Estaduais os usuários
com Úlcera sem resposta ao tratamento após quatro semanas, de acordo
com o fluxo descrito anteriormente e úlcera com necrose ou gangrena,
deformidades no pé com indicação de calçado especial, deformidades
ósseas no pé com possível indicação cirúrgica ou Artropatia de Charcot;
• Encaminhar para os Hospitais os usuários com Úlcera
profunda, com suspeita de comprometimento ósseo ou de articulação
(Grau III), febre ou condições sistêmicas desfavoráveis, celulite (> 2 cm
ao redor da úlcera), isquemia crítica e quando a pessoa não tem
condições de realizar tratamento domiciliar adequado;
• Referenciar à Rede de Cuidados à Pessoa com
Deficiência para admissão no serviço de reabilitação;
• A equipe da Rede de Atenção Básica fará o
acompanhamento contínuo do usuário na UBS e/ou domiciliar;
• Cadastrar e acompanhar o usuário com curativo
complexo no Sistema Integrado de Atenção ao Pé Diabético (SIAPD);
• Registrar no sistema de informação vigente o
atendimento realizado, inclusive no Sistema digital;
• Utilizar os registros estatísticos mensais para facilitar o
acompanhamento do usuário;
• Realizar busca ativa dos faltosos sinalizados no Sistema
digital.
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO AMAZONAS – SUSAM –
ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM NÍVEL SECUNDÁRIO:
• Garantir o acesso de atendimento com a equipe
multidisciplinar nas cinco policlínicas de funcionamento da linha de
cuidado do pé diabético;
• Realizar o atendimento do usuário com lesões no pé em
decorrência do diabetes no horário definidos pelas Policlínicas de
referência para curativo: Policlínica Zeno Lanzini, Policlínica Danilo
Corrêa, Policlínica Pam Codajás, Policlínica Gilberto Mestrinho e
Policlínica José Lins;
• Priorizar o atendimento aos usuários encaminhados com
Úlcera isquêmica ou neuroisquêmica (mista), Estágio C, úlcera sem
resposta ao tratamento após quatro semanas, úlcera com necrose ou
gangrena, deformidades no pé com indicação de calçado especial,
deformidades ósseas no pé com possível indicação cirúrgica e Artropatia
de Charcot;
• Realizar transferência para a atenção hospitalar quando
o caso requer;
• Efetuar registros estatísticos mensais para facilitar o
acompanhamento do paciente e no Sistema Integrado de Atenção ao Pé
Diabético (SIAPD);
• Contrarreferenciar para Unidade de origem, quando for o
caso;
• Registrar no SIAPD, além do registro no prontuário, o
atendimento realizado.
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO AMAZONAS – ATENÇÃO
ESPECIALIZADA EM NÍVEL TERCIÁRIO:
• Cumprir com o fluxo de referência e contra referência
estabelecida para o atendimento à pessoa com lesões no pé por
diabetes na Rede de Atenção a Saúde;
• Acolher os usuários encaminhados pela rede de atenção;
• Realizar
o
acompanhamento
dos
usuários
encaminhados, até a lesão atingir as fases que competem aos outros
níveis de atenção e enquanto permanecer internado;
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• Realizar a interlocução com a unidade de contra
referência, através do Sistema Integrado de Atenção ao Pé Diabético
(SIAPd) quando o paciente estiver de alta, no intuito de promover a
assistência integral e continuar o tratamento ambulatorial da lesão
crônica do pé;
• Cadastrar usuário no Sistema Integrado de Atenção ao
Pé Diabético (SIAPd) que buscaram o primeiro atendimento a nível
terciário e referenciar conforme fluxo;
• Registrar no SIAPD, além do registro no prontuário, o
atendimento realizado.
• Realizar acolhimento, atendimento e acompanhamento
de acordo com o fluxo interno estabelecido pelo ambulatório de
reabilitação;
• Realizar a contrarreferência para a atenção primária,
visando o acompanhamento contínuo do usuário recuperado de lesão do
pé causado pela diabetes.
CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.
Manaus, 20 de fevereiro de 2020.

responder pelas atribuições de Função de Direção, simbologia FGS-2,
integrante da estrutura organizacional da SEMSA, no período de
27-2-2020 a 26-4-2020, com direito à percepção da remuneração
inerente ao exercício da função, em substituição a titular CIRSE
MARGARETH CORREA DE SOUZA, afastada em virtude de Licença
para acompanhar pessoa da família.
CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.
Manaus, 6 de março de 2020.

PORTARIA Nº 112/2020-DTRAB/SEMSA
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, usando das
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 128, inciso II da Lei
Orgânica do Município de Manaus - LOMAN, e
CONSIDERANDO a Lei nº 1.790, de 12 de novembro de
2013, que dispõe sobre os auxílios alimentação e moradia a serem
concedidos aos médicos participantes do Programa “Mais Médicos para
o Brasil” – PMMB;
CONSIDERANDO a Portaria nº 30, de 12 de fevereiro de
2014, do Ministério da Saúde, que dispõe sobre o cumprimento das
obrigações de oferta de moradia, deslocamento, alimentação e água
potável pelo Distrito Federal e Municípios aos médicos participantes do
Programa Mais Médicos para o Brasil;
CONSIDERANDO
o
Memorando
nº 036/2020GESF/DAP/SEMSA, de 30 de janeiro de 2020, oriundo do Departamento
de Atenção Primária.
RESOLVE:
I - EXCLUIR os Auxílios Alimentação e Moradia, dos
profissionais desligados do Programa “Mais Médicos para o Brasil” PMMB, conforme especificado abaixo:
NOME
ALINE DE OLIVEIRA MOTA
BRUNO ALAN SCHEREINER
LIDIA MARA DA COSTA MARTINS
LYRKIS PARAENSE BARBOSA SILVA NETO
THIAGO ARAÚJO ALE
COSME SABINO DE OLIVEIRA JÚNIOR

AUXÍLIO
ALIMENTAÇÃO
ALIMENTAÇÃO E MORADIA

A CONTAR
8-3-2020
8-3-2020
1-2-2020
28-2-2020
29-2-2020
1-2-2020

II - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.
Manaus, 9 de março de 2020.
PORTARIA Nº 111/2020-DTRAB/SEMSA
DESIGNA substituto de servidor afastado em
virtude de Licença para Acompanhar pessoa
da família.
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, usando das
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 128, inciso II da Lei
Orgânica do Município de Manaus - LOMAN, e
CONSIDERANDO o Art. 2º, parágrafo único, da Lei
nº 1.978, de 14 de maio de 2015, que dispõe sobre o exercício das
funções de confiança que devem ser exercidas exclusivamente por
servidores efetivos do quadro de Pessoal da SEMSA, mediante livre
designação e dispensa pelo Secretário Municipal de Saúde.
RESOLVE:
CONSIDERAR DESIGNADA a servidora WANDERLANE
FERNANDES DA SILVA LACERDA, matrícula nº 088.378-6A, para

PORTARIA Nº 113/2020-DTRAB/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 1.978, de 14 de maio de 2015,
publicada no Diário Oficial do Município - DOM nº 3647, de mesma data,
que dispõe sobre os cargos em comissão e as funções de confiança de
direção, gerenciamento, chefia, assessoramento e apoio técnico da
Secretaria Municipal de Saúde;
CONSIDERANDO que o Art. 2º, parágrafo único, da Lei
nº 1.978/2015, dispõe que as Funções de Confiança de Gestão da
Saúde – FGS serão exercidas por servidores do quadro de pessoal
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desta Secretaria, mediante livre designação e dispensa pelo Secretário
Municipal de Saúde;
RESOLVE:
TORNAR SEM EFEITO a Portaria nº 085/2020, publicada
no Diário Oficial do Município nº 4785, de 20 de fevereiro 2020, que
dispensou e designou as servidoras Janiete Betania Barbosa Moraes da
Gama e Lucinea Cezaria de Souza, para exercerem Função de Direção,
simbologia FGS-4, integrante da estrutura organizacional da SEMSA,
objeto da Lei Delegada nº 12, de 31 de julho de 2013, combinada com a
Lei nº 1.978, de 14 de maio de 2015.
CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.
Manaus, 9 de março de 2020.

PORTARIA Nº 114/2020-DTRAB/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 1.978, de 14 de maio de 2015,
publicada no Diário Oficial do Município - DOM nº 3647, de mesma data,
que dispõe sobre os cargos em comissão e as funções de confiança de
direção, gerenciamento, chefia, assessoramento e apoio técnico da
Secretaria Municipal de Saúde;
CONSIDERANDO que o Art. 2º, parágrafo único, da Lei
nº 1.978/2015, dispõe que as Funções de Confiança de Gestão da
Saúde – FGS serão exercidas por servidores do quadro de pessoal
desta Secretaria, mediante livre designação e dispensa pelo Secretário
Municipal de Saúde;
CONSIDERANDO que as atribuições inerentes ao
exercício de encargos de direção, gerenciamento, chefia e
assessoramento da saúde são de competência e de responsabilidade do
servidor designado para exercer a Função de Confiança de Gestão da
Saúde – FGS.
RESOLVE:
I - DISPENSAR, a contar de 9 de março de 2020, as
servidoras listadas no quadro 1, das Funções de Confiança de Gestão
da Saúde – FGS, integrante da estrutura organizacional da SEMSA,
objeto da Lei Delegada nº 12, de 31 de julho de 2013, combinada com a
Lei nº 1.978, de 14 de maio de 2015.
ORD.
1
2

QUADRO 1 – DISPENSA
NOME
JANIETE BETANIA BARBOSA MORAES DA GAMA
LUCINEA CEZARIA DE SOUZA

FUNÇÃO
DIREÇÃO
DIREÇÃO

SIMB.
FGS-4
FGS-4

II - DESIGNAR, a contar de 9 de março de 2020, as
servidoras listadas no quadro 2, para exercerem as Funções de
Confiança de Gestão da Saúde – FGS, integrante da estrutura
organizacional da SEMSA, objeto da Lei Delegada nº 12, de 31 de julho
de 2013, combinada com a Lei nº 1.978, de 14 de maio de 2015.
ORD.
1
2

QUADRO 2 – DESIGNAÇÃO
NOME
VÂNIA MARIA OLIVEIRA DE PAIVA
JANIETE BETANIA BARBOSA MORAES DA GAMA

FUNÇÃO
DIREÇÃO
DIREÇÃO

SIMB.
FGS-4
FGS-4

CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.
Manaus, 9 de março de 2020.
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PORTARIA Nº 0014/2020 – 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 nos artigos 51, 52, 53 e 54
da Lei nº 1.126, de 05 de junho de 2007, que dispõe sobre o Plano de
Cargos, Carreiras e Remuneração dos Profissionais do Magistério;
CONSIDERANDO que a evolução funcional, por progressão
por titularidade, dá-se mediante provocação do interessado, por meio de
requerimento e este se submete à avaliação da Comissão de Avaliação e
Evolução Funcional dos Profissionais da Educação – CAEFPE e tendo
parecer favorável, seus efeitos, independente de interstício, serão gerados
no mês seguinte ao da publicação do ato que a concede;
CONSIDERANDO Despacho, assinado pela Subprocuradora
Adjunta do Município, que dirimiu possível controvérsia entre o Parecer
nº 90/2018-P.PESSOAL/PGM e Parecer nº 103/2017-P.PESSOAL/PGM,
indicando que a concessão da Progressão por Titularidade – PT,
somente gerará efeitos legais, para fins de inclusão em folha, a partir do
mês subsequente ao da publicação do ato, nos termos do art. 53, da lei
1.126/2007, retroagindo financeiramente à data do pedido do servidor.
CONSIDERANDO o que consta no Processo
nº 2019.18000.18125.0.001600, de 06/02/2019, que trata da planilha de
cálculo e estimativa de Impacto Orçamentário-Financeiro, no qual a
Secretaria Municipal de Finanças, Tecnologia da Informação e Controle
Interno opina pelo deferimento;
CONSIDERANDO o que
nº 2018/4114/4147/09263, de 23/10/2018.

consta

no

Processo

RESOLVE:
Art. 1º Determinar a Evolução Funcional, em virtude de
Progressão Por Titularidade da servidora OCIANNE OLIVEIRA DE
BRITO, Matrícula 127.593-3 A, que ocupa o Cargo de PROFESSOR
NÍVEL SUPERIOR - 20H, posicionada atualmente, no anexo II-A, da Lei
Municipal 1.126, de 05/06/2007, alterada pela Lei Municipal n° 2458, de
13 de junho de 2019, no Padrão e Referência: 1-B, na forma a seguir.
TIPO DE EVOLUÇÃO FUNCIONAL
Progressão por Titularidade.
(ESPECIALIZAÇÃO)

CONSIDERANDO que a evolução funcional, por
progressão por titularidade, dá-se mediante provocação do interessado,
por meio de requerimento e este se submete à avaliação da Comissão
de Avaliação e Evolução Funcional dos Profissionais da Educação –
CAEFPE e tendo parecer favorável, seus efeitos, independente de
interstício, serão gerados no mês seguinte ao da publicação do ato que a
concede;
CONSIDERANDO
Despacho,
assinado
pela
Subprocuradora Adjunta do Município, que dirimiu possível controvérsia
entre o Parecer nº 90/2018-P. PESSOAL/PGM e Parecer nº 103/2017-P.
PESSOAL/PGM, indicando que a concessão da Progressão por
Titularidade – PT, somente gerará efeitos legais, para fins de inclusão
em folha, a partir do mês subsequente ao da publicação do ato, nos
termos do art. 53, da lei 1.126/2007, retroagindo financeiramente à data
do pedido do servidor.
CONSIDERANDO o que consta no processo
nº 2019.18000.18125.0.001600, de 06/02/2019, que trata da planilha de
cálculo e estimativa de Impacto Orçamentário-Financeiro, no qual a
Secretaria Municipal de Finanças, Tecnologia da Informação e Controle
Interno opina pelo deferimento;
CONSIDERANDO o que
nº 2018/4114/ 4147/02976, de 27/03/2018,

consta

no

processo

RESOLVE:
Art. 1º DETERMINAR a Evolução Funcional, em virtude de
Progressão por Titularidade da servidora MARIA ELARIANE
GUIMARÃES ARAÚJO, Matrícula 127.117-2 B, que ocupa o Cargo de
PROFESSOR NÍVEL SUPERIOR - 20H, posicionada atualmente, no
anexo II-A, da Lei Municipal 1.126, de 05/06/2007, alterada pela Lei
Municipal n° 2458, de 13 de junho de 2019, no Padrão e Referência: 1B, na forma a seguir.
TIPO DE EVOLUÇÃO FUNCIONAL
Progressão por Titularidade.
(ESPECIALIZAÇÃO)

PADRÃO E REFERÊNCIA
1-E

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação, com efeito financeiro a contar de 27/03/2018.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Manaus, 07 de janeiro de 2020.

PADRÃO E REFERÊNCIA
1-E

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação, com efeito financeiro a contar de 23/10/2018.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Manaus, 06 de janeiro de 2020.

PORTARIA Nº 0034/2020 – 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 nos artigos 51, 52, 53 e 54
da Lei nº 1.126, de 05 de junho de 2007, que dispõe sobre o Plano de
Cargos, Carreiras e Remuneração dos Profissionais do Magistério;

PORTARIA Nº 0031/2020 – 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 nos artigos 51, 52, 53 e 54
da Lei nº 1.126, de 05 de junho de 2007, que dispõe sobre o Plano de
Cargos, Carreiras e Remuneração dos Profissionais do Magistério;

CONSIDERANDO que a evolução funcional, por
progressão por titularidade, dá-se mediante provocação do interessado,
por meio de requerimento e este se submete à avaliação da Comissão
de Avaliação e Evolução Funcional dos Profissionais da Educação –
CAEFPE e tendo parecer favorável, seus efeitos, independente de
interstício, serão gerados no mês seguinte ao da publicação do ato que a
concede;
CONSIDERANDO
Despacho,
assinado
pela
Subprocuradora Adjunta do Município, que dirimiu possível controvérsia
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entre o Parecer nº 90/2018-P.PESSOAL/PGM e Parecer nº 103/2017P.PESSOAL/PGM, indicando que a concessão da Progressão por
Titularidade – PT, somente gerará efeitos legais, para fins de inclusão
em folha, a partir do mês subsequente ao da publicação do ato, nos
termos do art. 53, da lei 1.126/2007, retroagindo financeiramente à data
do pedido do servidor;
CONSIDERANDO o que consta no processo
nº 2019.18000.18125.0.001600, de 06/02/2019, que trata da planilha de
cálculo e estimativa de Impacto Orçamentário-Financeiro, no qual a
Secretaria Municipal de Finanças, Tecnologia da Informação e Controle
Interno opina pelo deferimento;
CONSIDERANDO o que
nº 2018/4114/ 19909/00013, de 19/09/2018,

consta

no

processo

RESOLVE:
Art. 1º DETERMINAR a Evolução Funcional, em virtude de
Progressão por Titularidade da servidora CAROLINE ALFAIA DE
CASTRO, Matrícula 127.951-3 A, que ocupa o Cargo de PROFESSOR
NÍVEL SUPERIOR - 20H, posicionada atualmente, no anexo II-A, da Lei
Municipal 1.126, de 05/06/2007, alterada pela Lei Municipal n° 2458, de
13 de junho de 2019, no Padrão e Referência: 1-B, na forma a seguir.
TIPO DE EVOLUÇÃO FUNCIONAL
Progressão por Titularidade.
(ESPECIALIZAÇÃO)

Secretaria Municipal de Finanças, Tecnologia da Informação e Controle
Interno opina pelo deferimento;
CONSIDERANDO o que consta no processo nº 2018 4114
4247 00869, de 24/08/2018.
RESOLVE:
Art. 1º Determinar a Evolução Funcional, em virtude de
Progressão Por Titularidade da servidora ROZILANE ALMEIDA DO
NASCIMENTO SIQUEIRA, Matrícula 118.195-5 B, que ocupa o Cargo
de PROFESSOR NÍVEL SUPERIOR - 20H, posicionada atualmente, no
anexo II-A, da Lei Municipal 1.126, de 05/06/2007, alterada pela Lei
Municipal n° 2458, de 13 de junho de 2019, no Padrão e Referência:
1-B, na forma a seguir.
TIPO DE EVOLUÇÃO FUNCIONAL
Progressão por Titularidade.
(ESPECIALIZAÇÃO)

PADRÃO E REFERÊNCIA
1-E

CONSIDERANDO o que consta no processo nº 2018 4114
4247 00869, de 24/08/2018.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Manaus, 13 de janeiro de 2020.

PADRÃO E REFERÊNCIA
1-E

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação, com efeito financeiro a contar de 19/09/2018.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Manaus, 08 de janeiro de 2020.
PORTARIA Nº 0300/2020-SEMED/GS
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no
exercício das prerrogativas que lhe outorga o inciso II do artigo 128 da
LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE MANAUS,
CONSIDERANDO o que consta no Processo nº 2017.
4114.4147.06015, 2017.4114.4147.06839, 2017.4114.4147.06012,
2019.18000.18125.0.010793
PORTARIA Nº 0048/2020 – SEMED/GS

RESOLVE:

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no
exercício da competência que lhe confere o art. 128, inciso II, da Lei
Orgânica do Município,

I – DETERMINAR, com fulcro no artigo 236 e seu
Parágrafo Único, da Lei nº 1.118/71, a instauração de Processo
Administrativo de Sindicância, em desfavor do servidor HELIVAN
PINHEIRO DANTAS, por suposta prática de violação do dever funcional
previsto no art. 206, inciso III; transgressão à proibição prevista no art.
207, inciso III, e prática da infração disciplinar prevista no art. 226, III da
Lei nº 1.118/71;

CONSIDERANDO o que consta nos artigos 51, 52, 53 e 54
da Lei nº 1.126, de 05 de junho de 2007, que dispõe sobre o Plano de
Cargos, Carreiras e Remuneração dos Profissionais do Magistério;
CONSIDERANDO que a evolução funcional, por
progressão por titularidade, dá-se mediante provocação do interessado,
por meio de requerimento e este se submete à avaliação da Comissão
de Avaliação e Evolução Funcional dos Profissionais da Educação –
CAEFPE e tendo parecer favorável, seus efeitos, independente de
interstício, serão gerados no mês seguinte ao da publicação do ato que a
concede;

II – Encaminhar o processo à Comissão Permanente de
Ética e Sindicância desta Secretaria.

CONSIDERANDO
Despacho,
assinado
pela
Subprocuradora Adjunta do Município, que dirimiu possível controvérsia
entre o Parecer nº 90/2018-P.PESSOAL/PGM e Parecer nº 103/2017P.PESSOAL/PGM, indicando que a concessão da Progressão por
Titularidade – PT, somente gerará efeitos legais, para fins de inclusão
em folha, a partir do mês subsequente ao da publicação do ato, nos
termos do art. 53, da lei 1.126/2007, retroagindo financeiramente à data
do pedido do servidor.

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

III – O prazo regular da instrução será de 30 (trinta) dias,
admitida a prorrogação por mais 15 (quinze) dias para garantir o
esclarecimento dos fatos e o exercício da ampla defesa nos termos do
art. 5º, inciso LV da Constituição Federal de 1988.

CONSIDERANDO o que consta no processo
nº 2019.18000.18125.0.001600, de 06/02/2019, que trata da planilha de
cálculo e estimativa de Impacto Orçamentário-Financeiro, no qual a
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RESENHA DE AUTORIZAÇÃO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS
REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO A NOVEMBRO/2019,
CONFORME DECRETO N. 3.984, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2018.
A Secretaria Municipal de Educação/SEMED autoriza a
concessão de diárias aos seguintes servidores:
ELINE ALVES DE LIMA, Processo nº 2020/4114/4147/00252. Secretaria:
SEMED, Cargo: Pedagogo. Matrícula: 086.147-2B. Destino: São Paulo,
Período: 13/02/2020 a 14/02/2020; nº de diárias: 2;Objetivo: Participar do
evento “ Avaliação da Qualidade da Educação Infantil, em São Paulo.
DIRCÉLIA ORTIZ ALMEIDA, Processo nº 2020/4114/4147/00755.
Secretaria: SEMED, Cargo: Professor nível médio-Gerente; Matrícula:
050.457-2A . Destino: Macapá, Período: 04/03/2020 a 06/03/2020 ; nº de
diárias: 3; Objetivo: Participar do 1º Encontro Técnico Regional do
PNLD - Etapa Norte, em Macapá.
Manaus, 10 de março de 2020

SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER,
ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE
MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MIRANTE DO RIO NEGRO torna público
que recebeu da SEMMAS a LMO nº 027/2003-7 sob o processo
nº 2020/15848/15858/0/000049 que autoriza a atividade Residencial
Multifamiliar, com a finalidade de Condomínio Residencial Multifamiliar
“MIRANTE DO RIO NEGRO”, com validade de 12 meses, sito na
Av. Alameda Alaska, nº 271 – Ponta Negra – Manaus/AM.

CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PARADISE RIVER torna público que
recebeu da SEMMAS a LMO nº 009/2015-1 sob o processo
nº 2019/15848/15858/0/000132 que autoriza a atividade Residencial
Multifamiliar, com a finalidade de Condomínio Residencial Multifamiliar
“PARADISE RIVER”, com validade de 12 meses, sito na Av. Pedro
Teixeira, S/N – Lote 1 - Dom Pedro – Manaus/AM.

ISAAC BEZERRA SILVA-ME torna público que recebeu da SEMMAS a
LMO nº 032/2013-4 sob o processo nº 2018.15848.15858.0.001081, que
autoriza a atividade Serviço, com a finalidade de Bar com uso de
Sistema Sonoro denominado “BAR E RESTAURANTE SÃO
FRANCISCO”, com validade de 24 meses, sito na Rua Rio Negro, nº 195
– Educandos – Manaus/AM.

EXTRATO
1.ESPÉCIE E DATA: Oitavo Termo Aditivo ao Contrato nº. 16/2016,
celebrado em 31/01/2020.
2 CONTRATANTES: O Município de Manaus, através da Secretaria
Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania – SEMASC, por
meio do Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS, e a empresa
C.M.FERREIRA RAMOS EIRELI.
3.OBJETO: Prorrogação do contrato original de prestação de serviços
de instalação, remanejamento, manutenção (preventiva e corretiva), de
condicionadores de ar, tipo Split, para atender às necessidades do
Departamento de Proteção Social Especial (DPSE), conforme
especificação constante no termo de referência e Ata de Registros de
Preços vinculada ao Pregão Eletrônico nº. PE 01/2015 – SRP, referente
ao Processo n.º 2015/11908/11954/00626.
4. VALOR GLOBAL: R$ 185.905,15 (cento e oitenta e cinco mil
novecentos e cinco reais e quinze centavos), tendo sido empenhado no
1º Semestre de 2020 o valor de R$ 156.450,54 (cento e cinquenta e seis
mil quatrocentos e cinquenta reais e cinquenta e quatro centavos),
restando à ser empenhado no 2º semestre de 2020 o valor R$ 29.454,61
(vinte e nove mil quatrocentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e
um centavos).
5. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente
aditivo foram empenhadas sob o nº 2020NE00068, de 29/01/2020, à
conta da seguinte rubrica orçamentária: UO: 37701, Programa de
Trabalho: 08.422.0023.2248.0000, Fonte de Recurso: 06290000,
Natureza da Despesa: 33903917.
6. PRAZO: O presente aditivo terá duração de 06 (seis) meses, a contar
de 02.02.2020.
Manaus/AM, 31 de janeiro de 2020.

CONSELHO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
RESOLUÇÃO Nº 012, DE 11 DE MARÇO DE 2020.
Dispõe sobre as preponderâncias das
Entidades ou Organizações de Assistência
Social acerca dos Serviços, Programas,
Projetos e Benefícios Socioassistenciais
Ativas no CMAS/Manaus.
O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CMAS/MANAUS, criado pela Emenda nº 0003/95, de 23 de novembro de
1995, que deu nova redação ao Artigo 380 da Lei Orgânica do Município de
Manaus - LOMAN, no uso da competência que conferem os incisos XIV e
XV, artigo 2º, título I, da Resolução CMAS nº. 022, de 06 de Dezembro de
2019, Regimento Interno do Conselho Municipal de Assistência Social.
CONSIDERANDO o Decreto nº 7.334, de 19 de outubro de
2010, que institui o Censo do Sistema Único de Assistência Social –
Censo SUAS, e dá outras providências;
CONSIDERANDO a Resolução do CNAS nº. 14, de 15 de
maio de 2014, a qual define os parâmetros nacionais para a inscrição
das entidades ou organizações de Assistência Social, bem como dos
serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais nos
Conselhos de Assistência Social.
RESOLVE:
Art. 1º - Declarar que as preponderâncias das Entidades
ou Organizações de Assistência Social acerca dos Serviços, Programas,
Projetos e Benefícios Socioassistenciais publicados nesta resolução
estão de acordo com os planos de ação apresentados neste Conselho
Municipal de Assistências Social, na forma dos anexos desta Resolução.
Art. 2º - Esta Resolução produzirá efeitos a partir da data
de sua publicação.
Manaus-AM, 11 de Março de 2020.
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Anexos
INSCRIÇÃO

INSTITUIÇÃO

TIPO DE INSCRIÇÃO

1

CASA DA CRIANÇA

Entidades exclusivas e
preponderantes de
assistência social.

2

CONGREGAÇÃO DAS
IRMÃS SALESIANAS DOS
SAGRADOS CORAÇÕES INSTITUTO FILIPO
SMALDONE

Entidades exclusivas e
preponderantes de
assistência social.

4

NÚCLEO DE AMPARO
SOCIAL TOMÁS DE
AQUINO-NASTA/ABRIGO
MOACYR ALVES

Entidades exclusivas e
preponderantes de
assistência social.

11

13

15

21

22

LAR FABIANO DE CRISTO CASA JOANA D'ANGELIS

Entidades exclusivas e
preponderantes de
assistência social.

ASSOCIAÇÃO ESPIRITA E Entidades exclusivas e
BENEFICIENTE - JESUS
preponderantes de
GONÇALVES
assistência social.
OBRAS SOCIAIS NOSSA
Entidades exclusivas e
SENHORA DA GLÓRIA
preponderantes de
FAZENDA DA ESPERANÇA assistência social.
DOM GINO MALVESTIO

ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS Entidades exclusivas e
DO AUTISTA DO AMAZONAS
preponderantes de
- AMA/AM
assistência social.

MISSÃO REDENTORISTA
DO AMAZONAS MISSIONÁRIOS
REDENTORISTAS

Entidades exclusivas e
preponderantes de
assistência social

24

CÁRITAS ARQUIDIOCESANA
DE MANAUS

Entidades exclusivas e
preponderantes de
assistência social

25

LAR BATISTA JANELL
DOYLE

Entidades exclusivas e
preponderantes de
assistência social

29

ALDEIAS INFANTIS S.O.S
Entidades exclusivas e
BRASIL - ALDEIAS S.O.S DO
preponderantes de
AMAZONAS
assistência social

SERVIÇOS OFERTADOS PELAS INSTITUIÇÕES - ATIVAS
OFERTA
TIPO
SERVIÇOS
1. Serviço de convivência e fortalecimento de vínculos;
Atendimento e defesa e 2. Promoção da defesa de direitos já estabelecidos através de distintas formas de ação e
Serviço e projeto
garantia de direitos reivindicação na esfera política e no contexto da sociedade, inclusive por meio da articulação com
órgãos públicos e privados de defesa de direitos.
1. Serviço de convivência e fortalecimento de vínculos;
2. Serviços de proteção social especial para pessoas com deficiência e idosos e suas famílias;
3. Promoção da defesa de direitos já estabelecidos através de distintas formas de ação e
reivindicação na esfera política e no contexto da sociedade, inclusive por meio da articulação com
órgãos públicos e privados de defesa de direitos;
Serviço e projeto
Atendimento
4. Desenvolvimento de ações de monitoramento e controle popular sobre o alcance de direitos
socioassistenciais e a existência de suas violações, tornando públicas as diferentes formas em que
se expressam e requerendo do poder público serviços, programas e projetos de assistência social;
5. Ações de habilitação e reabilitação da pessoa com deficiência e a promoção de sua integração à
vida comunitária nos termos da resolução CNAS nº 34/2011;
Atendimento

Programa

1. Serviço de convivência e fortalecimento de vínculos;
2. Proteção especial para pessoas com deficiência, idosas e suas famílias;
3. Acolhimento institucional.

1. Serviço de convivência e fortalecimento de vínculos;
2. Serviço de proteção social especial para pessoas com deficiência, idosas e suas famílias;
3. Promoção da defesa de direitos já estabelecidos através de distintas formas de ação e
Atendimento e defesa e
reivindicação na esfera política e no contexto da sociedade, inclusive por meio da articulação com
garantia de direitos
órgãos públicos e privados de defesa de direitos;
4. Reivindicação da construção de novos direitos fundos, em novos conhecimentos padrões de tação
reconhecidos nacional e internacional.

Serviço, programa
e projeto

Atendimento

1. Serviço de convivência e fortalecimento de vínculos;

Serviço

Atendimento

1. Serviço de convivência e fortalecimento de vínculos;
2. Serviço de acolhimento institucional para dependentes químicos.

1. Serviço de convivência e fortalecimento de vínculos;
2. Serviço de proteção social especial para pessoas com deficiência, idosas e suas famílias;
3. Promoção da defesa de direitos já estabelecidos através de distintas formas de ação e
reivindicação na esfera política e no contexto da sociedade, inclusive por meio da articulação com
Atendimento e defesa e órgãos públicos e privados de defesa de direitos;
Serviço e projeto
garantia de direitos 4. Desenvolvimento de ações de monitoramento e controle popular sobre o alcance de direitos
socioassistenciais e a existência de suas violações, tornando públicas as diferentes formas em que
se expressam e requerendo do poder público serviços, programas e projetos de assistência social;
5. Ações de habilitação e reabilitação da pessoa com deficiência e a promoção de sua integração à
vida comunitária nos termos da resolução CNAS nº 34/2011;
Programa

Atendimento

2. Ações de promoção da integração ao mercado de trabalho nos termos da resolução do CNAS
nº 33/2011.

1. Serviço de convivência e fortalecimento de vínculos;
2. Serviço de acolhimento institucional;
3. Serviço de proteção em situações de calamidades públicas e de emergências;
4. Assessoramento político, técnico, administrativo e financeiro;
5. Sistematização e disseminação de projetos inovadores de inclusão cidadã, que possam
apresentar soluções alternativas para enfrentamento da pobreza, a serem incorporados nas políticas
públicas;
6. Estímulo ao desenvolvimento integral sustentável das comunidades, cadeias organizativas, redes
Atendimento,
de empreendimentos e à geração de renda;
assessoramento e 7. Promoção da defesa de direitos já estabelecidos através de distintas formas de ação e
Serviço e projeto
defesa e garantia de reivindicação na esfera política e no contexto da sociedade, inclusive por meio da articulação com
direitos
órgãos públicos e privados de defesa de direitos;
8. Formação político-cidadã de grupos populares, nela incluindo capacitação de conselheiros (as) e
lideranças populares;
9. Benefício Eventuais: vulnerabilidade temporária para enfrentamento de situações de risco, perdas
e danos a integridade da pessoa e/ou de sua família;
10. Benefício Eventuais: calamidade pública para o atendimento das vítimas de modo a garantir
sobrevivência e reconstrução da autonomia destas;
11. Ações de promoção da integração ao mercado de trabalho nos termos da resolução do CNAS
nº 33/2011.
1. Serviço de convivência e fortalecimento de vínculo;
Atendimento, defesa e 2. Abordagem social;
Serviço
garantia de direitos 3. Acolhimento institucional;
4. Acolhimento em família acolhedora.
1. Serviço de convivência e fortalecimento de vínculos;
Serviço, programa Atendimento, defesa e 2. Promoção da defesa de direitos já estabelecidos através de distintas formas de ação e
e projeto
garantia de direitos reivindicação na esfera política e no contexto da sociedade, inclusive por meio da articulação com
órgãos públicos e privados de defesa de direitos.

35

INSPETORIA LAURA
VICUÑA - INSPETORIA
MISSIONÁRIA LAURA
VICUÑA

Entidades exclusivas e
preponderantes de
assistência social

39

CENTRO DE FORMAÇÃO
VIDA ALEGRE - CFVA

Entidades exclusivas e
preponderantes de
assistência social

Serviço

Atendimento

1. Serviço de convivência e fortalecimento de vínculos;
2. Serviço especializado em abordagem social;
3. Serviço de proteção social a adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa e liberdade
assistida e de prestação de serviço à comunidade.
4. Ações de promoção da integração ao mercado de trabalho nos termos da resolução do CNAS
nº 33/2011.

42

ASSOCIAÇÃO
AMAZONENSE DE
INTEGRAÇÃO DE PAIS E
DEFICIENTES MENTAIS ADEME

Entidades exclusivas e
preponderantes de
assistência social

Serviço

Atendimento

1. Serviço de proteção social especial para pessoas com deficiência, e suas famílias;
2. Ações de habilitação e reabilitação da pessoa com deficiência e a promoção de sua integração à
vida comunitária nos termos da resolução CNAS nº 34/2011.

45

CENTRO EDUCACIONAL
SANTA TERESINHA

Serviços de entidades
não preponderantes de
assistência social

48

ASSOCIAÇÃO DAS IRMÃS
Serviços de entidades
ADORADORAS DO SANGUE
não preponderantes de
DE CRISTO - IRMÃS
assistência social
ADORADORAS

Serviço, programa Atendimento e defesa e 1. Serviço de convivência e fortalecimento de vínculos;
e projeto
garantia de direitos 2. Serviço de acolhimento institucional para criança e adolescente.

AtendITVimento

1. Serviço de convivência e fortalecimento de vínculo.

1. Serviço de convivência e fortalecimento de vínculos;
2. Promoção da defesa de direitos já estabelecidos através de distintas formas de ação e
reivindicação na esfera política e no contexto da sociedade, inclusive por meio da articulação com
órgãos públicos e privados de defesa de direitos;
Atendimento e defesa e
Serviço e projeto
3. Desenvolvimento de ações de monitoramento e controle popular sobre o alcance de
garantia de direitos
direitos socioassistenciais e a existência de suas violações, tornando públicas as diferentes formas
em que se expressam e requerendo do poder público serviços, programas e projetos de assistência
social.
4. Outro programa, projeto ou benefício socioassistencial estadual e/ou municipal.
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SERVIÇOS OFERTADOS PELAS INSTITUIÇÕES - ATIVAS
OFERTA
TIPO
SERVIÇOS
1. Serviço de convivência e fortalecimento de vínculos;
Atendimento, defesa e 2. Promoção da defesa de direitos já estabelecidos através de distintas formas de ação e
Projeto
garantia de direitos reivindicação na esfera política e no contexto da sociedade, inclusive por meio da articulação com
órgãos públicos e privados de defesa de direitos.

INSCRIÇÃO

INSTITUIÇÃO

TIPO DE INSCRIÇÃO

51

CENTRO DE
SOLIDARIEDADE SÃO JOSÉ

Entidades exclusivas e
preponderantes de
assistência social

54

GRUPO DE APOIO A
CRIANÇA E ADOLESCENTE
COM CÂNCER - GAAAC

Entidades exclusivas e
preponderantes de
assistência social

Serviço

58

ASSOCIAÇÃO PARA O
DESENVOLVIMENTO
COESIVO DA AMAZÔNIA INSTITUTO EDUCACIONAL
MASROUR - ADCAM

Serviços de entidades
não preponderantes de
assistência social

Serviço, programa,
projeto e benefício
socioassistencial

60

DESAFIO JOVEM DE
MANAUS

Entidades exclusivas e
preponderantes de
assistência social

61

63

ASSOCIAÇÃO MISSIONÁRIA
IRMÃS NOSSA SENHORA
Entidades exclusivas e
DO CARMO - CASA
preponderantes de
MISSIONÁRIA IRMÃS
assistência social
NOSSA SENHORA DO
CARMO
Serviços de entidades
ASSOCIAÇÃO DE APOIO A
não preponderantes de
CRIANÇA COM HIV
assistência social

Atendimento

1. Serviço de convivência e fortalecimento de vínculos.

1. Serviço de convivência e fortalecimento de vínculos;
2. Promoção da defesa de direitos já estabelecidos através de distintas formas de ação e
reivindicação na esfera política e no contexto da sociedade, inclusive por meio da articulação com
Atendimento
órgãos públicos e privados de defesa de direitos.
3. Ações de promoção da integração ao mercado de trabalho nos termos da resolução do cnas
nº 33/2011.
4. Outro programa, projeto ou benefício socioassistencial estadual e/ou municipal.
1. Serviço de convivência e fortalecimento de vínculos;
2. Abordagem social;
Serviço, programa Atendimento e defesa e 3. Acolhimento institucional;
e projeto
garantia de direitos 4. Promoção da defesa de direitos já estabelecidos através de distintas formas de ação e
reivindicação na esfera política e no contexto da sociedade, inclusive por meio da articulação com
órgãos públicos e privados de defesa de direitos.
Serviço, projeto e
benefício
socioassistencial

Atendimento

1. Serviço de convivência e fortalecimento de vínculos;
2. Promoção da defesa de direitos já estabelecidos através de distintas formas de ação e
reivindicação na esfera política e no contexto da sociedade, inclusive por meio da articulação com
órgãos públicos e privados de defesa de direitos.

Atendimento

1. Serviço de convivência e fortalecimento de vínculos;
2. Acolhimento institucional.

1. Serviço de convivência e fortalecimento de vínculos;
2. Acolhimento institucional;
Atendimento e defesa e
Serviço e projeto
3. Vulnerabilidade temporária para enfrentamento de situações de risco, perdas e danos a
garantia de direitos
integridade da pessoa e/ou de sua família;
4. Outro programa, projeto ou benefício socioassistencial estadual e/ou municipal.
1. Serviço especializado para pessoas em situação de rua;
2. Produção e socialização de estudos e pesquisas que ampliem o conhecimento da sociedade sobre
os seus direitos de cidadania e da política de assistência social, bem como dos gestores públicos,
trabalhadores e entidades com atuação preponderante ou não na assistência social subsidiando-os
Atendimento e defesa e
Serviço e projeto
na formulação, implementação e avaliação da política de assistência social;
garantia de direitos
3. Desenvolvimento de ações de monitoramento e controle popular sobre o alcance de
direitos socioassistenciais e a existência de suas violações, tornando públicas as diferentes formas
em que se expressam e requerendo do poder público serviços, programas e projetos de assistência
social.

69

INSPETORIA SANTA
TERESINHA - IST

Entidades exclusivas e
preponderantes de
assistência social

71

ASSOCIAÇÃO PHILIPPE
SOCIAS DA COMUNIDADE
NOVA ALIANÇA COMUNIDADE NOVA
ALIANÇA

Serviços de entidades
não preponderantes de
assistência social

75

CLUBE DE MÃES DA
JAPIINLÂNDIA

Entidades exclusivas e
preponderantes de
assistência social

Serviço

Atendimento

1. Serviço de convivência e fortalecimento de vínculos.

77

OBRAS SOCIAIS DO
CENTRO ESPÍRITA
SEMENTEIRA DE LUZ ESCOLA ESPIRITA
PROFESSOR NEY LOBO

Serviços de entidades
não preponderantes de
assistência social

Serviço, programa
e projeto

Atendimento

1. Serviço de convivência e fortalecimento de vínculos.

1. Serviço de convivência e fortalecimento de vínculos;
2. Serviço de proteção no domicilio para pessoas com deficiência e idosos;
3. Serviço de proteção social especial para pessoas com deficiência, idosas e suas famílias;
4. Promoção da defesa de direitos já estabelecidos através de distintas formas de ação e
reivindicação na esfera política e no contexto da sociedade, inclusive por meio da articulação com
Atendimento e defesa e órgãos públicos e privados de defesa de direitos; reivindicação da construção de novos direitos
Serviço e projeto
garantia de direitos fundados em novos conhecimentos e padrões de atuação reconhecidos nacional e
internacionalmente;
5. Ações de promoção da integração ao mercado de trabalho nos termos da resolução do CNAS
nº 33/2011;
6. Ações de habilitação e reabilitação da pessoa com deficiência e a promoção de sua integração à
vida comunitária nos termos da resolução CNAS nº 34/2011.

78

ASSOCIAÇÃO DOS
DEFICIENTES VISUAIS DO
AMAZONAS - ADVAM

Entidades exclusivas e
preponderantes de
assistência social

79

INSPETORIA SALESIANA
MISSIONARIA DA
AMAZONIA - PRO MENOR
DOM BOSCO

Entidades exclusivas e
preponderantes de
assistência social

82

Serviços fora da sede das
INSTITUTO INTERNACIONAL
entidades exclusivas ou
AMAZÔNIA VIVA preponderantes de
AMAZÔNIA VIVA
assistência social

92

FUNDAÇÃO DE APOIO AO
IDOSO DOUTOR THOMAS

96

INSPETORIA SALESIANA
MISSIONÁRIA DA
AMAZÔNIA

97

99

100

Atendimento

1. Serviço de convivência e fortalecimento de vínculos.

Serviço

Atendimento

1. Serviço de convivência e fortalecimento de vínculos.

1. Serviço de convivência e fortalecimento de vínculos no domicilio para pessoas com deficiência e
idosas;
2. Serviço de proteção social especial para pessoas com deficiência, idosas e suas famílias;
Serviço, programa Atendimento e defesa e
3. Serviço de acolhimento institucional;
e projeto
garantia de direitos
4. Promoção da defesa de direitos já estabelecidos através de distintas formas de ação e
reivindicação na esfera política e no contexto da sociedade, inclusive por meio da articulação com
órgãos públicos e privados de defesa de direitos.
1. Assessoramento político, técnico, administrativo e financeiro;
Serviços fora da sede das
2. Estímulo ao desenvolvimento integral sustentável das comunidades, cadeias organizativas, redes
entidades exclusivas ou
de empreendimentos e à geração de renda;
Serviço
Assessoramento
preponderantes de
3. Promoção da defesa de direitos já estabelecidos através de distintas formas de ação e
assistência social
reivindicação na esfera política e no contexto da sociedade, inclusive por meio da articulação com
órgãos públicos e privados de defesa de direitos.
1. Assessoramento político, técnico, administrativo e financeiro;
Entidades exclusivas e
Assessoramento e
2. Promoção da defesa de direitos já estabelecidos através de distintas formas de ação e
preponderantes de
Projeto
defesa e garantia de
reivindicação na esfera política e no contexto da sociedade, inclusive por meio da articulação com
assistência social
direitos
órgãos públicos e privados de defesa de direitos.
Entidades exclusivas e
preponderantes de
assistência social

INSTITUTO DE
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E
AO ADOLESCENTE SANTO
ANTÔNIO - IACAS
GRUPO DE APOIO À
CRIANÇAS PORTADORAS Serviços de entidades
DE DOENÇAS ONCOnão preponderantes de
HEMATOLÓGICAS RAIO DE
assistência social
SOL - GRUPO RAIO DE SOL

ASSOCIAÇÃO DAS DONAS
DE CASA DO ESTADO DO
AMAZONAS

Serviço

Serviços de entidades
não preponderantes de
assistência social

Benefício
socioassistencial

Serviço

Atendimento

1. Outro programa, projeto ou benefício socioassistencial estadual e/ou municipal.

1. Serviço de convivência e fortalecimento de vínculos;
2. Promoção da defesa de direitos já estabelecidos através de distintas formas de ação e
reivindicação na esfera política e no contexto da sociedade, inclusive por meio da articulação com
órgãos públicos e privados de defesa de direitos.
3. Formação político-cidadã de grupos populares, nela incluindo capacitação de conselheiros (as) e
Atendimento e defesa e
lideranças populares;
garantia de direitos
4. Desenvolvimento de ações de monitoramento e controle popular sobre o alcance de
direitos socioassistenciais e a existência de suas violações, tornando públicas as diferentes formas
em que se expressam e requerendo do poder público serviços, programas e projetos de assistência
social.
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INSCRIÇÃO

103

INSTITUIÇÃO
TIPO DE INSCRIÇÃO
ASSOCIAÇÃO
COMUNITÁRIA DE APOIO À Serviços fora da sede das
CRIANÇA E A FAMÍLIA DO entidades exclusivas ou
ESTADO DO AMAZONAS preponderantes de
CENTRO SOCIAL ROGER
assistência social
CUNHA RODRIGUES

Entidades exclusivas e
preponderantes de
assistência social

105

MOVIMENTO COMUNITÁRIO
VIDA E ESPERANÇA - MCVE

109

LEGIÃO DA BOA VONTADE - Entidades exclusivas e
NUCLEO MUNICIPAL EM
preponderantes de
MANAUS (LBV)
assistência social

111

ASSOCIAÇÃO
BENEFICIENTE SOCIAL
VIOLETA SOCIAL VIOLETA

Serviços de entidades
não preponderantes de
assistência social

112

INSTITUTO SILVÉRIO DE
ALMEIDA TUNDIS - ISAT

Entidades exclusivas e
preponderantes de
assistência social

113

ASSOCIAÇÃO DOS
DEFICIENTES FÍSICOS DO
ESTADO DO AMAZONAS ADEFA

Entidades exclusivas e
preponderantes de
assistência social

118

CENTRO DE VIDA
INDEPENDENTE DO
AMAZONAS - CVI-AM

Entidades exclusivas e
preponderantes de
assistência social

127

CENTRO DE INTEGRAÇÃO
EMPRESA ESCOLA CIEE

Serviços de entidades
não preponderantes de
assistência social

135

INSTITUTO AMAZÔNIA

Entidades exclusivas e
preponderantes de
assistência social

SERVIÇOS OFERTADOS PELAS INSTITUIÇÕES - ATIVAS
OFERTA
TIPO

Serviço

Atendimento

SERVIÇOS

1. Serviço de convivência e fortalecimento de vínculos;

1. Serviço de convivência e fortalecimento de vínculos;
2. Serviço especializado em abordagem social;
3. Serviço de proteção social a adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa de liberdade
assistida (la) e de prestação de serviços à comunidade (psc);
4. Serviço especializado para pessoas em situação de rua;
Assessoramento político, técnico, administrativo e financeiro;
Sistematização e disseminação de projetos inovadores de inclusão cidadã, que possam apresentar
soluções alternativas para enfrentamento da pobreza, a serem incorporados nas políticas públicas;
Estímulo ao desenvolvimento integral sustentável das comunidades, cadeias organizativas, redes de
empreendimentos e à geração de renda;
Produção e socialização de estudos e pesquisas que ampliem o conhecimento da sociedade sobre
os seus direitos de cidadania e da política de assistência social, bem como dos gestores públicos,
trabalhadores e entidades com atuação preponderante ou não na assistência social subsidiando-os
Atendimento e defesa e na formulação, implementação e avaliação da política de assistência social;
Serviço e projeto
garantia de direitos Promoção da defesa de direitos já estabelecidos através de distintas formas de ação e reivindicação
na esfera política e no contexto da sociedade, inclusive por meio da articulação com órgãos públicos
e privados de defesa de direitos.
Formação político-cidadã de grupos populares, nela incluindo capacitação de conselheiros (as) e
lideranças populares;
Desenvolvimento de ações de monitoramento e controle popular sobre o alcance de direitos
socioassistenciais e a existência de suas violações, tornando públicas as diferentes formas em que
se expressam e requerendo do poder público serviços, programas e projetos de assistência social.
Vulnerabilidade temporária para enfrentamento de situações de risco, perdas e danos a integridade
da pessoa e/ou de sua família.
Calamidade pública para o atendimento das vítimas de modo a garantir sobrevivência e reconstrução
da autonomia destas;
Ações de promoção da integração ao mercado de trabalho nos termos da resolução do CNAS
nº 33/2011.
Serviço

Atendimento

1. Serviço de convivência e fortalecimento de vínculos.

1. Assessoramento político, técnico, administrativo e financeiro;
Atendimento,
2. Promoção da defesa de direitos já estabelecidos através de distintas formas de ação e
assessoramento e
reivindicação na esfera política e no contexto da sociedade, inclusive por meio da articulação com
defesa e garantia de
órgãos públicos e privados de defesa de direitos;
direitos
3. Outro programa, projeto ou benefício socioassistencial estadual e/ou municipal.
1. Serviço de convivência e fortalecimento de vínculos;
2. Serviço de abordagem social
Atendimento, defesa e
Serviço
3. Promoção da defesa de direitos já estabelecidos através de distintas formas de ação e
garantia de direitos
reivindicação na esfera política e no contexto da sociedade, inclusive por meio da articulação com
órgãos públicos e privados de defesa de direitos.
1. Serviço de proteção social básica no domicílio para pessoas com deficiência e idosas;
2. Serviço de abordagem social;
3. Serviço de proteção social especial para pessoas com deficiência, idosas e suas famílias;
4. Assessoramento político, técnico, administrativo e financeiro;
5. Sistematização e disseminação de projetos inovadores de inclusão cidadã, que possam apresentar
soluções alternativas para enfrentamento da pobreza, a serem incorporados nas políticas públicas;
6. Estímulo ao desenvolvimento integral sustentável das comunidades, cadeias organizativas, redes
de empreendimentos e à geração de renda;
Atendimento,
7. Promoção da defesa de direitos já estabelecidos através de distintas formas de ação e
Serviço, programa,
assessoramento e reivindicação na esfera política e no contexto da sociedade, inclusive por meio da articulação com
projeto e benefício
defesa e garantia de órgãos públicos e privados de defesa de direitos;
socioassistencial
direitos
8. Reivindicação da construção de novos direitos fundados em novos conhecimentos e padrões de
atuação reconhecidos nacional e internacionalmente;
9. Desenvolvimento de ações de monitoramento e controle popular sobre o alcance de direitos
socioassistenciais e a existência de suas violações, tornando públicas as diferentes formas em que
se expressam e requerendo do poder público
10. Ações de habilitação e reabilitação da pessoa com deficiência e a promoção de sua integração à
vida comunitária nos termos da resolução CNAS nº 34/2011;
11. Ações de promoção da integração ao mercado de trabalho nos termos da resolução do CNAS
nº 33/2011.
1. Serviço de convivência e fortalecimento de vínculos;
2. Serviço de proteção social básica no domicílio para pessoas com deficiência;
3. Serviço de proteção social especial para pessoas com deficiência e idosas;
4. Serviço de proteção social a adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa de liberdade
assistida (lá) e de prestação de serviços à comunidade (PSC);
5. Assessoramento político, técnico, administrativo e financeiro;
6. Estímulo ao desenvolvimento integral sustentável das comunidades, cadeias organizativas, redes
de empreendimentos e à geração de renda;
7. Produção e socialização de estudos e pesquisas que ampliem o conhecimento da sociedade sobre
seus direitos de cidadania/política de assist. Social, bem como gestores públicos, trabalhadores de
entidades com ações preponderantes ou não na assist. Social subsidiando na formação,
Atendimento,
implementação e avaliação da política assistencial.
assessoramento e 8. Promoção da defesa de direitos já estabelecidos através de distintas formas de ação e
defesa e garantia de reivindicação na esfera política e no contexto da sociedade, inclusive por meio da articulação com
direitos
órgãos públicos e privados de defesa de direitos;
9. Reivindicação da construção de novos direitos fundos, em novos conhecimentos padrões de tação
reconhecidos nacional e internacional;
10. Formação político-cidadã de grupos populares, nela incluindo capacitação de conselheiros (as) e
lideranças populares;
11. Desenvolvimento de ações de monitoramento e controle popular sobre o alcance de direitos
socioassistenciais e a existência de suas violações, tornando públicas as diferentes formas em que
se expressam e requerendo do poder público serviços, programas e projetos de assistência social.
12. Ações de habilitação e reabilitação da pessoa com deficiência e a promoção de sua integração à
vida comunitária nos termos da resolução cnas nº 34/2011.
13. Ações de promoção da integração ao mercado de trabalho nos termos da resolução do cnas
nº 33/2011.
Serviço e projeto

Programa

Atendimento

Serviço e projeto

Atendimento,
assessoramento e
defesa e garantia de
direitos

1. Ações de promoção da integração ao mercado de trabalho nos termos da resolução do CNAS
nº 33/2011.
1. Serviço de convivência e fortalecimento de vínculos;
2. Assessoramento político, técnico, administrativo e financeiro;
3. Estímulo ao desenvolvimento integral sustentável das comunidades, cadeias organizativas, redes
de empreendimentos e à geração de renda;
4. Desenvolvimento de ações de monitoramento e controle popular sobre o alcance de direitos
socioassistenciais e a existência de suas violações, tornando públicas as diferentes formas em que
se expressam e requerendo do poder público serviços, programas e projetos de assistência social.
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INSCRIÇÃO

138

INSTITUIÇÃO

TIPO DE INSCRIÇÃO

ASSOCIAÇÃO MISSIONÁRIA Entidades exclusivas e
DE APOIO E RESGATE preponderantes de
AMAR
assistência social

140

INSTITUTO DE AÇÃO
SOCIAL VIDA E SAÚDE DO
AMAZONAS - IASVISAM

Entidades exclusivas e
preponderantes de
assistência social

144

SERVIÇO SOCIAL DO
COMÉRCIO - SESC

Entidades exclusivas e
preponderantes de
assistência social

145

FUNDAÇÃO AMAZONAS
SUSTENTÁVEL - FAS

Entidades exclusivas e
preponderantes de
assistência social

146

FUNDAÇÃO FÉ E ALEGRIA
DO BRASIL

147

CASA ANDRÉA DO
AMAZONAS

SERVIÇOS OFERTADOS PELAS INSTITUIÇÕES - ATIVAS
OFERTA
TIPO
SERVIÇOS
1. Serviço de convivência e fortalecimento de vínculos;
2. Promoção da defesa de direitos já estabelecidos através de distintas formas de ação e
reivindicação na esfera política e no contexto da sociedade, inclusive por meio da articulação com
Atendimento, defesa e
Serviço e projeto
órgãos públicos e privados de defesa de direitos;
garantia de direitos
3. Desenvolvimento de ações de monitoramento e controle popular sobre o alcance de direitos
socioassistenciais e a existência de suas violações, tornando públicas as diferentes formas em que
se expressam e requerendo do poder público serviços, programas e projetos de assistência social.
1. Serviço de convivência e fortalecimento de vínculos;
2. Serviço de abordagem social;
3. Outro programa, projeto ou benefício socioassistencial;
Serviço, programa Atendimento, defesa e 4. Promoção da defesa de direitos já estabelecidos através de distintas formas de ação e
e projeto
garantia de direitos reivindicação na esfera política e no contexto da sociedade, inclusive por meio da articulação com
órgãos públicos e privados de defesa de direitos;
5. Outro programa, projeto ou benefício socioassistencial estadual e/ou municipal (média
complexidade - projeto esperança, resgatando vidas).
1. Assessoramento político, técnico, administrativo e financeiro;
Serviço
Assessoramento
2. Estímulo ao desenvolvimento integral sustentável das comunidades, cadeias organizativas, redes
de empreendimentos e à geração de renda.
1. Assessoramento político, técnico, administrativo e financeiro;
2. Sistematização e disseminação de projetos inovadores de inclusão cidadã, que possam apresentar
Assessoramento e soluções alternativas para enfrentamento da pobreza, a serem incorporados nas políticas públicas;
Serviço
defesa e garantia de 3. Estímulo ao desenvolvimento integral sustentável das comunidades, cadeias organizativas, redes
direitos
de empreendimentos e à geração de renda.
4. Formação político cidadã de grupos populares, nela incluindo capacitação de conselheiros (as) e
lideranças populares.

Entidades exclusivas e
preponderantes de
Projeto
Atendimento
assistência social
Entidades exclusivas e
Atendimento, defesa e
preponderantes de
Serviço e programa
garantia de direitos
assistência social

148

ASSOCIAÇÃO DE APOIO ÀS
Entidades exclusivas e
PESSOAS PORTADORAS
preponderantes de
DE NECESSIDADES
assistência social
ESPECIAIS - AAPPNE

Projeto

150

ASSOCIAÇÃO DE APOIO ÀS
Serviços de entidades
MULHERES PORTADORAS
não preponderantes de
DE CÂNCER - LAR DAS
assistência social
MARIAS

Serviço

1. Serviço de convivência e fortalecimento de vínculos.

1. Serviço de convivência e fortalecimento de vínculos;
2. Serviço de acolhimento institucional (para hansenianos em situação de rua, abandono, em trânsito
ou sem moradia).
1. Serviço de convivência e fortalecimento de vínculos;
2. Serviço de proteção social especial para pessoas com deficiência, e suas famílias;
Defesa e garantia de
3. Promoção da defesa de direitos já estabelecidos através de distintas formas de ação e
direitos
reivindicação na esfera política e no contexto da sociedade, inclusive por meio da articulação com
órgãos públicos e privados de defesa de direitos.
1. Acolhimento institucional;
2. Estímulo ao desenvolvimento integral sustentável das comunidades, cadeias organizativas, redes
de empreendimentos e à geração de renda;
Atendimento
3. Produção e socialização de estudos e pesquisas que ampliem o conhecimento da sociedade sobre
seus direitos de cidadania/política de assist. Social, bem como gestores públicos, trabalhadores de
entidades com ações preponderantes ou não na assist. Social subsidiando na formação,
implementação e avaliação da política assistencial.

151

CASA DO IDOSO SÃO
VICENTE DE PAULO

Entidades exclusivas e
preponderantes de
assistência social

Serviço

153

JOVENS COM UMA MISSÃO
- MANAUS

Entidades exclusivas e
preponderantes de
assistência social

Serviço e projeto

1. Acolhimento institucional;
Atendimento e defesa e 2. Promoção da defesa de direitos já estabelecidos através de distintas formas de ação e
garantia de direitos reivindicação na esfera política e no contexto da sociedade, inclusive por meio da articulação com
órgãos públicos e privados de defesa de direitos.

Serviço e projeto

Atendimento, defesa e 1. Serviço de convivência e fortalecimento de vínculos;
garantia de direitos 2. Serviço especializado em abordagem social.

154
158
159

160

ASSOCIAÇÃO MÃOS
Entidades exclusivas e
AMIGAS FORTALECENDO A
preponderantes de
FAMÍLIA
assistência social
Serviços de entidades
INSTITUTO EUVALDO LODI não preponderantes de
IEL
assistência social
Entidades exclusivas e
SOCIEDADE BÍBLICA DO
preponderantes de
BRASIL - SBB
assistência social
MISSÃO EVANGÉLICA SUL
AMÉRICA DO AMAZONAS - Serviços de entidades
CENTRO DE AÇÃO SOCIAL - não preponderantes de
CENTRO DE TREINAMENTO
assistência social
JOSEPHINA DE MELLO

161

ASSOCIAÇÃO DE IDOSOS
DA PAZ E BEM - ASSIPAB

Entidades exclusivas e
preponderantes de
assistência social

162

INSTITUTO DELFOS
(INSTITUTO RESTAURAR)

Serviços de entidades
não preponderantes de
assistência social

163

INSTITUTO EMANUEL REI
DAVI - IERD

164

INSTITUTO CASA DA
MAMÃE - ICMD

165

ASSOCIAÇÃO MÃOS
AMIGAS - AMA

Entidades exclusivas e
preponderantes de
assistência social
Serviços fora da sede das
entidades exclusivas ou
preponderantes de
assistência social

Programa e
benefício
socioassistencial
Programa
Serviço, programa,
projeto e benefício
socioassistencial

Atendimento

1. Acolhimento institucional.

1. Ações de promoção da integração ao mercado de trabalho nos termos da resolução do CNAS
nº 33/2011;
2. Outro programa, projeto ou benefício socioassistencial estadual e/ou municipal.
Assessoramento e 1. Assessoramento político, técnico, administrativo e financeiro.
defesa e garantia de 2. Formação político-cidadã de grupos populares, nela incluindo capacitação de conselheiros (as) e
direitos
lideranças populares.
Atendimento

Atendimento

1. Serviço de convivência e fortalecimento de vínculos;
2. Ações de promoção da integração ao mercado de trabalho nos termos da resolução do CNAS
nº 33/2011.

1. Serviço de convivência e fortalecimento de vínculos;
2. Promoção da defesa de direitos já estabelecidos através de distintas formas de ação e
Atendimento, defesa e reivindicação na esfera política e no contexto da sociedade, inclusive por meio da articulação com
Serviço
garantia de direitos órgãos públicos e privados de defesa de direitos;
3. Formação político-cidadã de grupos populares, nela incluindo capacitação de conselheiros (as) e
lideranças populares.
1. Serviço de convivência e fortalecimento de vínculos;
2. Promoção da defesa de direitos já estabelecidos através de distintas formas de ação e
reivindicação na esfera política e no contexto da sociedade, inclusive por meio da articulação com
órgãos públicos e privados de defesa de direitos;
3. Reivindicação da construção de novos direitos fundados em novos conhecimentos e padrões de
Atendimento e defesa e
Serviço e projeto
atuação reconhecidos nacional e internacionalmente;
garantia de direitos
4. Formação político-cidadã de grupos populares, nela incluindo capacitação de conselheiros (as) e
lideranças populares;
5. Desenvolvimento de ações de monitoramento e controle popular sobre o alcance de direitos
socioassistenciais e a existência de suas violações, tornando públicas as diferentes formas em que
se expressam e requerendo do poder público serviços, programas e projetos de assistência social.
Serviço

Atendimento

1. Serviço de convivência e fortalecimento de vínculos.

Programa

Atendimento

1. Serviço de convivência e fortalecimento de vínculos.

Serviços fora da sede das
Serviço, programa,
entidades exclusivas ou
projeto e benefício
preponderantes de
socioassistencial
assistência social

1. Serviço de convivência e fortalecimento de vínculos;
2. Abordagem social;
3. Acolhimento institucional
4. Produção e socialização de estudos e pesquisas que ampliem o conhecimento da sociedade sobre
os seus direitos de cidadania e da política de assistência social, bem como dos gestores públicos,
trabalhadores e entidades com atuação preponderante ou não na assistência social subsidiando-os
Atendimento,
na formulação, implementação e avaliação da política de assistência social;
assessoramento e 5. Promoção da defesa de direitos já estabelecidos através de distintas formas de ação e
defesa e garantia de reivindicação na esfera política e no contexto da sociedade, inclusive por meio da articulação com
direitos
órgãos públicos e privados de defesa de direitos;
6. Formação político cidadã de grupos populares, nela incluindo capacitação de conselheiros (as) e
lideranças populares;
7. Desenvolvimento de ações de monitoramento e controle popular sobre o alcance de direitos
socioassistenciais e a existência de suas violações, tornando públicas as diferentes formas em que
se expressam e requerendo do poder público serviços, programas e projetos de assistência social.
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SERVIÇOS OFERTADOS PELAS INSTITUIÇÕES - ATIVAS
OFERTA
TIPO
SERVIÇOS
1. Serviço de convivência e fortalecimento de vínculos;
2. Acolhimento institucional e serviço de acolhimento em família acolhedora.
3. Acolhimento institucional
Defesa e garantia de
Serviço
4. Acolhimento em família acolhedora
direitos
5. Promoção da defesa de direitos já estabelecidos através de distintas formas de ação e
reivindicação na esfera política e no contexto da sociedade, inclusive por meio da articulação com
órgãos públicos e privados de defesa de direitos.

INSCRIÇÃO

INSTITUIÇÃO

TIPO DE INSCRIÇÃO

166

O CORAÇÃO DO PAI

Entidades exclusivas e
preponderantes de
assistência social

167

ASSOCIAÇÃO
EDUCACIONAL E
BENEFICIENTE PÃO DA
VIDA - NACER

Entidades exclusivas e
preponderantes de
assistência social

Serviço

Atendimento

1. Abordagem social;
2. Acolhimento institucional;

170

CLUBE DE MÃES
MULHERES GUERREIRAS

Serviços fora da sede das
entidades exclusivas ou
preponderantes de
assistência social

Serviço

Atendimento

1. Serviço de convivência e fortalecimento de vínculos;
2. Abordagem social.

1. Serviço de convivência e fortalecimento de vínculos;
2. Abordagem social;
Atendimento e defesa e 3. Acolhimento institucional;
Serviço e projeto
garantia de direitos 4. Promoção da defesa de direitos já estabelecidos através de distintas formas de ação e
reivindicação na esfera política e no contexto da sociedade, inclusive por meio da articulação com
órgãos públicos e privados de defesa de direitos.

171

ASSOCIAÇÃO
Entidades exclusivas e
BENEFICIENTE O PEQUENO
preponderantes de
NAZARENO - ABON
assistência social

172

CENTRO SOCIAL CAMINHO
SEGURO

Entidades exclusivas e
preponderantes de
assistência social

Serviço, programa
e projeto

173

INSTITUTO AUTISNO NO
AMAZONAS - IAAM

Entidades exclusivas e
preponderantes de
assistência social

Serviço e projeto

174

INSTITUTO
TRANSFORMANDO VIDAS ITV

Entidades exclusivas e
preponderantes de
assistência social

Programa

175

INSTITUTO DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL,
SAÚDE E EDUCAÇÃO IASSE

176

MOVIMENTOS AMIGOS DA
ZONA NORTE - MAZON

177

CONSELHO COMUNITÁRIO
DO BAIRRO ZUMBI DOS
PALMARES - CCBZP

178

ORGANIZAÇÃO NÃO
GOVERNAMENTAL
RENASCER - PROJETO
RENASCER

179

ASSOCIAÇÃO DE IDOSOS
UNIDOS VENCEREMOS AIUV

180

INSTITUTO DE INCLUSÃO
SOCIAL E CIDADANIA

Atendimento

1. Serviço de convivência e fortalecimento de vínculos;
2. Outro programa, projeto ou benefício socioassistencial estadual e/ou municipal.

1. Serviço de convivência e fortalecimento de vínculos;
Atendimento e defesa e 2. Promoção da defesa de direitos já estabelecidos através de distintas formas de ação e
garantia de direitos reivindicação na esfera política e no contexto da sociedade, inclusive por meio da articulação com
órgãos públicos e privados de defesa de direitos.
Atendimento

1. Serviço de convivência e fortalecimento de vínculos.

1. Serviço de convivência e fortalecimento de vínculos;
2. Assessoramento político, técnico, administrativo e financeiro;
3. Promoção da defesa de direitos já estabelecidos através de distintas formas de ação e
reivindicação na esfera política e no contexto da sociedade, inclusive por meio da articulação com
Serviços fora da sede das
órgãos públicos e privados de defesa de direitos;
entidades exclusivas ou
Atendimento e defesa e 4. Reivindicação da construção de novos direitos fundados em novos conhecimentos e padrões de
Serviço e projeto
preponderantes de
garantia de direitos atuação reconhecidos nacional e internacionalmente;
assistência social
5. Formação político cidadã de grupos populares, nela incluindo capacitação de conselheiros (as) e
lideranças populares;
6. Desenvolvimento de ações de monitoramento e controle popular sobre o alcance de direitos
socioassistenciais e a existência de suas violações, tornando públicas as diferentes formas em que
se expressam e requerendo do poder público serviços, programas e projetos de assistência social.
1. Serviço de convivência e fortalecimento de vínculos;
2. Assessoramento
político,
técnico,
administrativo
e
financeiro.
Estímulo ao desenvolvimento integral sustentável das comunidades, cadeias organizativas, redes de
empreendimentos e à geração de renda;
3. Produção e socialização de estudos e pesquisas que ampliem o conhecimento da sociedade sobre
os seus direitos de cidadania e da política de assistência social, bem como dos gestores públicos,
trabalhadores e entidades com atuação preponderante ou não na assistência social subsidiando-os
Atendimento,
na formulação, implementação e avaliação da política de assistência social;
Serviços de entidades
Serviço, programa
assessoramento e 4. Promoção da defesa de direitos já estabelecidos através de distintas formas de ação e
não preponderantes de
e projeto
defesa e garantia de reivindicação na esfera política e no contexto da sociedade, inclusive por meio da articulação com
assistência social
direitos
órgãos públicos e privados de defesa de direitos;
5. Formação político cidadã de grupos populares, nela incluindo capacitação de conselheiros (as) e
lideranças populares;
6. Desenvolvimento de ações de monitoramento e controle popular sobre o alcance de direitos
socioassistenciais e a existência de suas violações, tornando públicas as diferentes formas em que
se expressam e requerendo do poder público serviços, programas e projetos de assistência social.
7. Ações de promoção da integração ao mercado de trabalho nos termos da resolução do CNAS
nº 33/2011.
Serviços de entidades
não preponderantes de Serviço e projeto
Atendimento
1. Serviço de convivência e fortalecimento de vínculos.
assistência social
1. Serviço de convivência e fortalecimento de vínculos;
2. Assessoramento
político,
técnico,
administrativo
e
financeiro.
Estímulo ao desenvolvimento integral sustentável das comunidades, cadeias organizativas, redes de
Serviços de entidades
empreendimentos e à geração de renda;
não preponderantes de Serviço e projeto
Atendimento
3. Promoção da defesa de direitos já estabelecidos através de distintas formas de ação e
assistência social
reivindicação na esfera política e no contexto da sociedade, inclusive por meio da articulação com
órgãos públicos e privados de defesa de direitos;
4. Formação político cidadã de grupos populares, nela incluindo capacitação de conselheiros (as) e
lideranças populares.
1. Serviço de convivência e fortalecimento de vínculos;
2. Serviço de proteção social básica no domicílio para pessoas com deficiência e idosas;
3. Abordagem social;
4. Proteção especial para pessoas com deficiência, idosas e suas famílias;
5. Assessoramento
político,
técnico,
administrativo
e
financeiro;
6. Sistematização e disseminação de projetos inovadores de inclusão cidadã, que possam
apresentar soluções alternativas para enfrentamento da pobreza, a serem incorporados nas políticas
públicas;
6. Estímulo ao desenvolvimento integral sustentável das comunidades, cadeias organizativas, redes
Atendimento,
de empreendimentos e à geração de renda;
Serviços de entidades
assessoramento e 7. Produção e socialização de estudos e pesquisas que ampliem o conhecimento da sociedade sobre
não preponderantes de Serviço e programa
defesa e garantia de os seus direitos de cidadania e da política de assistência social, bem como dos gestores públicos,
assistência social
direitos
trabalhadores e entidades com atuação preponderante ou não na assistência social subsidiando-os
na formulação, implementação e avaliação da política de assistência social.
8. Promoção da defesa de direitos já estabelecidos através de distintas formas de ação e
reivindicação na esfera política e no contexto da sociedade, inclusive por meio da articulação com
órgãos públicos e privados de defesa de direitos;
9. Formação político cidadã de grupos populares, nela incluindo capacitação de conselheiros (as) e
lideranças populares;
10. Desenvolvimento de ações de monitoramento e controle popular sobre o alcance de direitos
socioassistenciais e a existência de suas violações, tornando públicas as diferentes formas em que
se expressam e requerendo do poder público serviços, programas e projetos de assistência social.
1. Serviço de convivência e fortalecimento de vínculos;
2. Abordagem social;
3. Sistematização e disseminação de projetos inovadores de inclusão cidadã, que possam
Atendimento,
Serviços de entidades
apresentar soluções alternativas para enfrentamento da pobreza, a serem incorporados nas políticas
assessoramento e
não preponderantes de Serviço e projeto
públicas;
defesa e garantia de
assistência social
4. Promoção da defesa de direitos já estabelecidos através de distintas formas de ação e
direitos
reivindicação na esfera política e no contexto da sociedade, inclusive por meio da articulação com
órgãos públicos e privados de defesa de direitos.
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INSCRIÇÃO

SERVIÇOS OFERTADOS PELAS INSTITUIÇÕES - ATIVAS
OFERTA
TIPO
SERVIÇOS
1. Serviço de convivência e fortalecimento de vínculos;
2. Abordagem social;
3. Proteção especial para pessoas com deficiência, idosas e suas famílias;
4. Acolhimento em república;
5. Assessoramento político, técnico, administrativo e financeiro; produção e socialização de estudos e
pesquisas que ampliem o conhecimento da sociedade sobre os seus direitos de cidadania e da
política de assistência social, bem como dos gestores públicos, trabalhadores e entidades com
atuação preponderante ou não na assistência social subsidiando-os na formulação, implementação e
MOVIMENTO DE
avaliação da política de assistência social;
REINTEGRAÇÃO DAS
Serviços fora da sede das
Atendimento,
PESSOAS ATINGIDAS PELA entidades exclusivas ou
assessoramento e 6. Promoção da defesa de direitos já estabelecidos através de distintas formas de ação e
Serviço e projeto
HANSENIASE preponderantes de
defesa e garantia de reivindicação na esfera política e no contexto da sociedade, inclusive por meio da articulação com
órgãos públicos e privados de defesa de direitos;
CORDENACAO ESTADUAL
assistência social
direitos
7. Formação político cidadã de grupos populares, nela incluindo capacitação de conselheiros (as) e
MORHAN-AM
lideranças populares;
8. Desenvolvimento de ações de monitoramento e controle popular sobre o alcance de direitos
socioassistenciais e a existência de suas violações, tornando públicas as diferentes formas em que
se expressam e requerendo do poder público serviços, programas e projetos de assistência social.
9. Ações de promoção da integração ao mercado de trabalho nos termos da resolução do CNAS
nº 33/2011.
10. Outro programa, projeto ou benefício socioassistencial estadual e/ou municipal.
INSTITUIÇÃO

TIPO DE INSCRIÇÃO

182

ASSOCIAÇÃO DOS
DEFICIENTES
INTELECTUAIS DO
AMAZONAS - ADIAM

Serviços de entidades
não preponderantes de
assistência social

Serviço e projeto

184

INSTITUTO JOVENS DO
FUTURO - IJF

Serviços de entidades
não preponderantes de
assistência social

Serviço

185

INSTITUTO ABÍLIO PONTES

186

ASSOCIAÇÃO DOS
Serviços fora da sede das
CATADORES DE MATERIAIS entidades exclusivas ou
RECICLÁVEIS DE MANAUS preponderantes de
ALIANÇA
assistência social

181

187

188

189

190

191

192

Serviços fora da sede das
entidades exclusivas ou
Programa e projeto
preponderantes de
assistência social

Serviço

Serviços fora da sede das
entidades exclusivas ou
Serviço e projeto
preponderantes de
assistência social
Serviços fora da sede das
CONGREGAÇÃO DAS
entidades exclusivas ou
MISSIONÁRIAS DA
Serviço
preponderantes de
CARIDADE
assistência social
ASSOCIAÇÃO DE ENSINO Serviços fora da sede das
SOCIAL
entidades exclusivas ou
Programa
PROFISSIONALIZANTE preponderantes de
ESPRO
assistência social
ASSOCIAÇÃO DE
Serviços fora da sede das
RECICLAGEM E
entidades exclusivas ou
Projeto
PRESERVAÇÃO AMBIENTAL
preponderantes de
- ARPA
assistência social
ASSOCIAÇÃO DE AMPARO Entidades exclusivas e
SOCIAL FREI MÁRIO
preponderantes de
Serviço
MONACELLI
assistência social
ASSOCIAÇÃO ALIANÇA DE
Entidades exclusivas e
MISERICÓRDIA preponderantes de
Serviço
FRATERNIDADE DE
assistência social
MANAUS
ASSOCIAÇÃO DOS
MORADORES DA
COMPENSA

Serviços fora da sede das
entidades exclusivas ou Serviço e benefício
preponderantes de
socioassistencial
assistência social

Atendimento

Atendimento,
assessoramento e
1. Serviço de convivência e fortalecimento de vínculos.
defesa e garantia de
direitos
Atendimento

Atendimento

1. Serviço de convivência e fortalecimento de vínculos.

Atendimento

1. Serviço de convivência e fortalecimento de vínculos.

Atendimento

1. Ações de promoção da integração ao mercado de trabalho nos termos da resolução do CNAS
nº 33/2011.

Atendimento

1. Serviço de convivência e fortalecimento de vínculos.

Atendimento

1. Serviço de convivência e fortalecimento de vínculos;
2. Acolhimento institucional.

Atendimento

1. Serviço especializado para pessoas em situação de rua.

1. Serviço de convivência e fortalecimento de vínculos;
2. Serviço especializado em abordagem social;
3. Reivindicação da construção de novos direitos fundados em novos conhecimentos e padrões de
Atendimento,
atuação reconhecidos nacional e internacionalmente;
assessoramento e
4. Desenvolvimento de ações de monitoramento e controle popular sobre o alcance de direitos
defesa e garantia de
socioassistenciais e a existência de suas violações, tornando públicas as diferentes formas em que
direitos
se expressam e requerendo do poder público serviços, programas e projetos de assistência social.
5. Outro programa, projeto ou benefício socioassistencial estadual e/ou municipal.

CENTRO DE INTEGRAÇÃO
AMIGAS DA MAMA - CIAM

194

AGÊNCIA ADVENTISTA DE
Serviços fora da sede das
DESENVOLVIMENTO E
entidades exclusivas ou Serviço, programa Atendimento e defesa e
RECURSOS ASSISTENCIAIS
preponderantes de
e projeto
garantia de direitos
NOROESTE BRASILEIRA assistência social
ADRA NOROESTE

196

INSTITUTO
DECONSERVAÇÃO E
DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL DA
AMAZÔNIA - IDESAM

Entidades exclusivas e
preponderantes de
assistência social

SISTER SPECIAL - SISTEMA
Serviços de entidades
INTEGRADO DE SAÚDE,
não preponderantes de
TRABALHO, EMPREGO E
assistência social
RENDA

Serviço

1. Serviço de convivência e fortalecimento de vínculos;
2. Abordagem social

1. Serviço de convivência e fortalecimento de vínculos;
2. Desenvolvimento de ações de monitoramento e controle popular sobre o alcance de
Defesa e garantia de direitos socioassistenciais e a existência de suas violações, tornando públicas as diferentes formas
direitos
em que se expressam e requerendo do poder público serviços, programas e projetos de assistência
social.

193

195

1. Serviço de convivência e fortalecimento de vínculos;
2. Ações de habilitação e reabilitação da pessoa com deficiência e a promoção de sua integração à
vida comunitária nos termos da resolução CNAS nº 34/2011.

1. Promoção da defesa de direitos já estabelecidos através de distintas formas de ação e
reivindicação na esfera política e no contexto da sociedade, inclusive por meio da articulação com
órgãos públicos e privados de defesa de direitos.
2. Calamidade pública para o atendimento das vítimas de modo a garantir sobrevivência e
reconstrução da autonomia destas.

1. Político, técnico, administrativo e financeiro;
2. Sistematização e disseminação de projetos inovadores de inclusão cidadã, que possam apresentar
soluções alternativas para enfrentamento da pobreza, a serem incorporados nas políticas públicas.
3. Estímulo ao desenvolvimento integral sustentável das comunidades, cadeias organizativas, redes
Assessoramento e
de empreendimentos e à geração de renda;
defesa e garantia de
4. Formação político cidadã de grupos populares, nela incluindo capacitação de conselheiros (as) e
direitos
lideranças populares;
5. Ações de promoção da integração ao mercado de trabalho nos termos da resolução do CNAS
nº 33/2011.
1. Serviço de convivência e fortalecimento de vínculos;
2. Serviço de proteção social básica no domicílio para pessoas com deficiência e idosas;
3. Serviço especializado em abordagem social;
4. Serviço de proteção social especial para pessoas com deficiência, idosas e suas famílias;
5. Promoção da defesa de direitos já estabelecidos através de distintas formas de ação e
reivindicação na esfera política e no contexto da sociedade, inclusive por meio da articulação com
órgãos públicos e privados de defesa de direitos;
6. Reivindicação da construção de novos direitos fundados em novos conhecimentos e
Atendimento e defesa e padrões de atuação reconhecidos nacional e internacionalmente; desenvolvimento de
garantia de direitos ações de monitoramento e controle popular sobre o alcance de direitos
socioassistenciais e a existência de suas violações, tornando públicas as diferentes formas
em que se expressam e requerendo do poder público serviços, programas e projetos de assistência
social;
7. Ações de habilitação e reabilitação da pessoa com deficiência e a promoção de sua integração à
vida comunitária nos termos da resolução CNAS nº 34/2011;
8. Ações de promoção da integração ao mercado de trabalho nos termos da resolução do CNAS
nº 33/2011.
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TIPO DE INSCRIÇÃO

197

ASSOCIAÇÃO DE PAIS DE
Serviços de entidades
CRIANÇAS CARDIOPATAS
não preponderantes de
DO ESTADO DO AMAZONAS
assistência social
- APAC/AM

198

NUCLEO DE AMPARO
Entidades exclusivas e
SOCIAL TOMAS DE AQUINO
preponderantes de
assistência social
LAR DO JOÃO PESCADOR

SERVIÇOS OFERTADOS PELAS INSTITUIÇÕES - ATIVAS
OFERTA
TIPO
SERVIÇOS
1. Serviço de convivência e fortalecimento de vínculos;
2. Serviço de proteção social básica no domicílio para pessoas com deficiência e idosas;
3. Sistematização e disseminação de projetos inovadores de inclusão cidadã, que possam
apresentar soluções alternativas para enfrentamento da pobreza, a serem incorporados nas políticas
Assessoramento e
públicas;
Serviço e projeto
defesa e garantia de
4. Promoção da defesa de direitos já estabelecidos através de distintas formas de ação e
direitos
reivindicação na esfera política e no contexto da sociedade, inclusive por meio da articulação com
órgãos públicos e privados de defesa de direitos;
5. Outro programa, projeto ou benefício socioassistencial estadual e/ou municipal.

Atendimento

1. Serviço de convivência e fortalecimento de vínculos;
2. Serviço de proteção social especial para pessoas com deficiência, idosas e suas famílias.

1. Serviço de proteção social básica no domicílio para pessoas com deficiência e idosas;
2. Serviço de proteção social especial para pessoas com deficiência, idosas e suas famílias;
3. Produção e socialização de estudos e pesquisas que ampliem o conhecimento da sociedade sobre
os seus direitos de cidadania e da política de assistência social, bem como dos gestores públicos,
trabalhadores e entidades com atuação preponderante ou não na assistência social subsidiando-os
na formulação, implementação e avaliação da política de assistência social;
Serviço e benefício Atendimento e defesa e
4. Desenvolvimento de ações de monitoramento e controle popular sobre o alcance de
socioassistencial
garantia de direitos
direitos socioassistenciais e a existência de suas violações, tornando públicas as diferentes formas
em que se expressam e requerendo do poder público serviços, programas e projetos de assistência
social;
5. Ações de habilitação e reabilitação da pessoa com deficiência e a promoção de sua integração à
vida comunitária nos termos da resolução CNAS nº 34/2011.

199

ASSOCIAÇÃO DE APOIO
LAR VITORIA LAR DE VITÓRIAS

Entidades exclusivas e
preponderantes de
assistência social

200

INSTITUTO SOLIDÁRIOS
DA AMAZONIA

Serviços de entidades
não preponderantes de
assistência social

Programa

201

INSTITUTO AMIGOS DA
FAMILIA E DA ESCOLA IAFE

Serviços de entidades
não preponderantes de
assistência social

Serviço e projeto

202

ASSOCIAÇÃO DAS
MULHERES
INDÍGENAS DO ALTO RIO
NEGRO EM MANAUS NUMIA - KURA -AMARN

Serviços de entidades
não preponderantes de
assistência social

Benefício
socioassistencial

203

INSTITUTO CULTURAL
DESPORTO E LAZER DO
ESTADO DO AMAZONAS ICDLAM

Serviços de entidades
não preponderantes de
assistência social

Projeto

204

INSTITUTO DE
ACOLHIMENTO HAJA LUZ

Serviços de entidades
não preponderantes de
assistência social

Serviço e projeto

205

ASSOCIAÇÃO DAS DONAS
DE CASAS DO MORRO DA
LIBERDADE

Serviços de entidades
não preponderantes de
assistência social

206

INSTITUTO UNIDOS PELO
SOCIAL - IUPS

Serviços de entidades
não preponderantes de
assistência social

Serviço, projeto e
beneficio

Atendimento

207

INSTITUTO DE
DESENVOLVIMENTO,
PESQUISA E CULTURA DO
ESTADO DO AMAZONAS IDEPECAM

Serviços de entidades
não preponderantes de
assistência social

Serviço

Atendimento

1. Serviço de convivência e fortalecimento de vínculos;
Assessoramento,
2. Serviço especializado em abordagem social.
defesa e garantia de 3. Formação político-cidadã de grupos populares, nela incluindo capacitação de conselheiros (as) e
direitos
lideranças populares.

Atendimento

1. Serviço de convivência e fortalecimento de vínculos;
2. Serviço especializado em abordagem social;
3. Serviço especializado para pessoas em situação de rua.

Defesa e garantia de 1. Serviço de convivência e fortalecimento de vínculos;
direitos
2. Outro programa, projeto ou benefício socioassistencial estadual e/ou municipal.
1. Serviço especializado em abordagem social.
2. Promoção da defesa de direitos já estabelecidos através de distintas formas de ação e
Defesa e garantia de reivindicação na esfera política e no contexto da sociedade, inclusive por meio da articulação com
direitos
órgãos públicos e privados de defesa de direitos;
3. Outro programa, projeto ou benefício socioassistencial estadual e/ou municipal.
Atendimento

1. Serviço de convivência e fortalecimento de vínculos;
2. Serviço especializado em abordagem social.

1. Serviço de convivência e fortalecimento de vínculos;
2. Promoção da defesa de direitos já estabelecidos através de distintas formas de ação e
Atendimento e defesa e
Serviço e projeto
reivindicação na esfera política e no contexto da sociedade, inclusive por meio da articulação com
garantia de direitos
órgãos públicos e privados de defesa de direitos.
1. Serviço de convivência e fortalecimento de vínculos;
2. Vulnerabilidade temporária para enfrentamento de situações de risco, perdas e danos a
integridade da pessoa e/ou de sua família.

1. Serviço de convivência e fortalecimento de vínculos;
2. Serviço especializado em abordagem social.

Manaus,11 de março de 2020.

SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO,
EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO
PROCESSO: 2020.14000.14032.0.000015
INTERESSADO: FUMIPEQ / MCI BRASIL S/A.
ASSUNTO: Inexigibilidade de Licitação
DESPACHO
Considerando o teor do processo nº 2020.14000.14032.0.
000015, de interesse do Fundo Municipal de Empreendedorismo e
Inovação – FUMIPEQ/SEMTEPI.

Pelo exposto, Ratifico, nos termos do artigo 26 da Lei nº
8.666/93 de 21.06.93 a Inexigibilidade de Licitação pertinente ao
processo nº 2020.14000.14032.0.000015, com fundamento no art. 25 da
referida Lei.

Declaro INEXIGÍVEL o procedimento licitatório, nos termos
do artigo 25 da Lei nº 8.666/93, de 21.06.93, para contratação direta da
empresa MCI BRASIL S/A, referente a prestação de serviço de locação
de estande, para participação do FUMIPEQ no evento “Campus Party
Transire Amazônia 2020”, no valor global de R$ 214.000,00 (duzentos e
quatorze mil reais).
À consideração do Senhor Secretário Municipal do
Trabalho, Empreendedorismo e Inovação.
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SECRETARIA MUNICIPAL JUVENTUDE,
ESPORTE E LAZER
EXTRATO DO CONTRATO N. 008/2020
1. ESPÉCIE: Contrato nº. 008/2020, celebrado em 28.02.2020.
2. PARTES: Município de Manaus (SEMJEL) e a empresa H.N.LEITE.
3. OBJETO: “CONSTRUÇÃO DE PLAYGROUND INCLUSIVO AO AR
LIVRE NO PARQUE CIDADE DA CRIANÇA”.
4. VALOR GLOBAL: R$ 77.339,12 (setenta e sete mil trezentos e trinta
e nove reais e doze centavos).
5. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: à conta da seguinte rubrica
orçamentária: 26101 – 27.812.0088.1024.0000 – Construção e
Ampliação das Instalações de Esporte e Lazer – 44903916 - Fonte
nº 01000000 – Nota de Empenho nº. 2020NE00060 de 30.01.2020.
6. PRAZO: O prazo máximo para a completa execução das obras e
serviços contratados será de 30 (trinta) dias corridos, findo o qual os
mesmos deverão ser concluídos, restando claro que o início da
contagem dar-se-á com o recebimento pela CONTRATADA da Ordem
de Serviço, respectiva, o que, por sua vez, está condicionada à
publicação do Extrato deste Termo de Contrato no Diário Oficial do
Município, na forma da Cláusula Vigésima Segunda, podendo ser
alterado este prazo conforme demonstra a Cláusula Décima Sétima.

PORTARIA N° 34/2020 - DAO / SEMINF.
O SUBSECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS, no
exercício das prerrogativas que lhe outorga o inciso II do artigo 128 da
Lei Orgânica do Município de Manaus;
CONSIDERANDO o edital da TOMADA DE PREÇOS nº
013/2019 CEL/PM;
CONSIDERANDO o EMPENHO nº 000061 – SEMJEL,
emitido em 31/01/2020 e o CONTRATO n° 07 – SEMJEL, emitido em
27/02/2020;
CONSIDERANDO o que mais consta nos autos do
Processo Administrativo nº 2019/17428/17528/00030.
RESOLVE:
DESIGNAR, o servidor abaixo identificado, para exercer a
partir da publicação desta no D.O.M., a função de Fiscal do referido
contrato, que tem como finalidade a execução do serviço discriminado
no objeto: “REFORMA DO CAMPO FLORESTAL NO BAIRRO NOVA
FLORESTA, LOCALIZADO A RUA ÔNIX, S/Nº - BAIRRO NOVA
FLORESTA”.
SERVIDOR
ENGº RONDINELE DA SILVA BRITO

CREA
11497- D/AM

CUMPRA-SE, REGISTRE E PUBLIQUE-SE.

Manaus, 28 de fevereiro de 2020.

GABINETE DO SUBSECRETÁRIO, em Manaus, 11 de
março de 2020.

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

INSTITUTO MUNICIPAL DE
PLANEJAMENTO URBANO
DESPACHO

PORTARIA N° 035 / 2020 - SEMINF/GS
O SUBSECRETARIO MUNICIPAL DE GESTÃO E
PLANEJAMENTO, no uso das prerrogativas que lhe outorga o inciso II
do artigo 128 da Lei Orgânica do Município de Manaus,
CONSIDERANDO a necessidade de se adequar o gozo
das férias dos servidores da Secretaria de conformidade com a realidade
das suas lotações,
RESOLVE:
ALTERAR a Escala de Férias do servidor da SEMINF,
referente ao exercício 2019/2020, encaminhada através da Portaria
nº 133/2019-SEMINF/GS, publicada no DOM 4728, Caderno II, de
27.11.2019, a saber:
MatrÍcula

Nome

072.169-7D

AVIRMAR FERREIRA DOS SANTOS

Mês escolhido
1/3
Gozo
ABR
MAIO

Considerando o que consta no Processo Administrativo
nº2020/00796/00824/0/000205, de interesse do Instituto Municipal de
Planejamento Urbano-IMPLURB.
Fica DECLARADO inexigível o procedimento licitatório com
fundamento legal no art. 25, inciso II c/c art. 13, inc. VI da Lei Federal
nº 8.666/93, de 21/06/1993 e Súmula nº252 TCU autorizada a
contratação direta da UNIVERSIDADE DE DIREITO PÚBLICO LTDA,
inscrita no CNPJ sob o nº35.883.382/000123, objetivando a inscrição de
02 (dois) servidores deste IMPLURB no Curso de FORMAÇÃO E
ATUALIZAÇÃO EM REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA, a ser
realizado no dia 16/03/2020 na Cidade de São Paulo, de acordo com as
justificativas constantes do processo Administrativo nº 2020/00796/
00824/0/000205, no valor de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais).
À consideração do Senhor Diretor-Presidente do Instituto
Municipal de Planejamento Urbano-IMPLURB, para fins de ratificação.
Manaus, 11 de março de 2020

CUMPRA-SE, REGISTRE E PUBLIQUE-SE
Manaus, 11 de março de 2020.

Pelo exposto RATIFICO, nos termos do art. 26, da Lei
8.666/93, de 21/06/93, a Inexigibilidade de Licitação, pertinente ao
Processo nº2020/00796/00824/0/000205, no valor de R$ 2.700,00 (dois
mil e setecentos reais).
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E assim, por estarem justos e acordados, firmam o presente instrumento,
em três vias de igual teor.
Manaus, 28 de Fevereiro de 2020

TERMO DE ACORDO, COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE
PELA EXECUÇÃO DAS MEDIDAS COMPENSATÓRIAS Nº 0015/2020
Pelo presente, a empresa MOSAICO MANAUS INCORPORADORA
LTDA, sociedade empresária limitada, estabelecida na Av. Belo
Horizonte n° 19, 9º andar, sala 902, Edificio The Place Bussines, Bairro
Adrianópolis, CEP n°69.057-060, Manaus/Am, inscrita no CNPJ/MF n°
15.116.847/0001-03, neste ato representada por seu Diretor o Srº Silvio
Gomes, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da cédula de
identidade n° 6.770.742 SSP/SP, e inscrito no CPF n° 007.774.368- 76,
doravante denominado DEVEDOR com OBRIGAÇÃO DE FAZER e
INSTITUTO MUNICIPAL DE ORDEM SOCIAL E PLANEJAMENTO
URBANO – IMPLURB, autarquia municipal, órgão da administração
indireta, sediado na Av. Brasil nº 2971, bairro Compensa, CEP 69035110, Município de Manaus-AM, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa
Jurídica (CNPJ) do Ministério da Fazenda sob o nº. 05.610.385/0001-22,
representado neste ato pelo Diretor Presidente CLÁUDIO GUENKA,
brasileiro, divorciado, portador do CPF nº. 564.259.102-91 e RG
nº 1081468-0 SSP/AM, nomeado por força do Decreto de 6 de Janeiro
2017, com publicação no Dom nº 4040, adiante denominado CREDOR
na qualidade de planejador, executor, coordenador e gerenciador do
Plano Diretor Urbano e Ambiental de Manaus e de seus instrumentos de
controle urbano, de comum acordo, nesta e na melhor forma de direito,
FIRMAM O PRESENTE INSTRUMENTO, para cumprimento de medidas
compensatórias, através das seguintes cláusulas e condições:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO: O Compromissário DEVEDOR,
através do presente termo, reconhece expressamente a
responsabilidade da medida compensatória no valor total de
R$ 287.479,82 (DUZENTOS E OITENTA E SETE MIL,
QUATROCENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E OITENTA E DOIS
CENTAVOS), devendo a quantia ser recolhida no Fundo Municipal de
Desenvolvimento Urbano - FMDU.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA OBRIGAÇÃO: Esta obrigação origina-se
do procedimento administrativo nº 15053/2019 que estabelece a
necessidade de cumprimento de medida compensatória, sendo esta
oriunda da Avaliação do Estudo de Impacto de Vizinhança- EIV, a qual
foi aprovada pela Comissão Técnica de Planejamento e Controle Urbano
– CTPCU, conforme parecer n° 0673/2015, bem como Conselho
Municipal de Desenvolvimento Urbano – CMDU, através da Decisão
CMDU n°0108/2020, registrada na Ata da 07° Reunião Ordinária de 19
de Fevereiro de 2020, no qual é definido o objeto da cláusula primeira
deste termo reconhecendo expressamente a obrigação.
CLÁUSULA TERCEIRA – DA DO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA
OBRIGAÇÃO: A DEVEDORA confessa e assume integral
responsabilidade pelo CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO definida na
CLÁUSULA PRIMEIRA, conforme Decisão CMDU, com pagamento no
prazo máximo de 20 (VINTE) dias, prorrogáveis mediante prévia
justificativa, a contar da publicação deste termo no Diário Oficial do
Município de Manaus.
CLÁUSULA QUARTA – DAS PENALIDADES: O presente termo
importa em confissão irretratável da obrigação de fazer e o atraso no
cumprimento desta provoca o imediato cancelamento da regularização e
habite-se de quaisquer projetos ou obras da empresa junto a este
INSTITUTO, sujeitando-se ainda, às medidas judiciais cabíveis, na forma
do artigo 247 e seguintes do Código Civil Brasileiro vigente.
CLÁUSULA QUINTA – DISPOSIÇÕES GERAIS: O presente termo
passa a vigorar a partir da data de sua assinatura, sendo eleito o foro da
Comarca de Manaus para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do
mesmo.

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE PROPRIETÁRIOS, CONFRONTANTES
E TERCEIROS INTERESSADOS DA COMUNIDADE NOSSA
SENHORA DO PERPETUO SOCORRO, MANAUS/AM.
A Prefeitura Municipal de Manaus, por meio do Instituto
Municipal de Planejamento Urbano - IMPLURB, vem NOTIFICAR, por
meio deste edital, os proprietários, confrontantes e terceiros interessados
da gleba “COMUNIDADE NOSSA SENHORA DO PERPETUO
SOCORRO”, Matricula nº 199, Ficha 397, devidamente registrada no 1º
Oficio de Registro de Imóveis e Protestos de Letras de Manaus, de
propriedade de SOCIEDADE DE HABITAÇÃO DO ESTADO DO
AMAZONAS - SHAM, representada pela SUPERINTENDÊNCIA
ESTADUAL DE HABITAÇÃO - SUHAB, devidamente inscrita no CNPJ
nº 04.355.863/0001-32, localizada na Avenida Cosme Ferreira, 7600,
Manaus/AM, que com base artigo 20, §3º da Lei Federal nº 13.465/17,
que a ausência de manifestação em contrario a notificação produzida por
esta Municipalidade na data de 04 de setembro de 2019, foi interpretada
como concordância a demarcação urbanística sugerida no Processo de
Regularização Fundiária da referida gleba, conforme Processo SIGED
nº 2020.00796.00824.0.000156 (VOLUME 1).
Desta forma ficam Vossas Senhorias informadas que a
Prefeitura Municipal de Manaus cumpriu seu dever em notificar os
proprietários, confrontantes e terceiros interessados que se mantiveram
inertes ao prazo processual, para efetuarem suas manifestações a favor
ou contra o Processo de Regularização Fundiária. Assim comunicamos
que será dado inicio a demarcação urbanística que culminará na
regularização da referida gleba.
Manaus, 28 de fevereiro de 2020.

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE PROPRIETÁRIOS, CONFRONTANTES
E TERCEIROS INTERESSADOS DA COMUNIDADE SÃO JOSE DOS
CAMPOS, MANAUS/AM.
A Prefeitura Municipal de Manaus, por meio do Instituto
Municipal de Planejamento Urbano - IMPLURB, vem NOTIFICAR, por
meio deste edital, os proprietários, confrontantes e terceiros interessados
da gleba “SÃO JOSE DOS CAMPOS”, Matrícula nº 12.432, Ficha 01,
registrada no 1º Oficio de Registro de Imóveis e Protestos de Letras de
Manaus, de propriedade da empresa CONSTECCA CONSTRUÇÕES,
EMPREENDIMENTO E PARTICIPAÇÕES LTDA, bem como seus
sócios os senhores OSWALDO JOSE STECCA, ANA MARIA DE
SOUSA e JANET MEYRE BEGO STECCA, que com base artigo 20, §3º
da Lei Federal nº 13.465/17, que a ausência de manifestação em
contrário a notificação produzida por esta Municipalidade na data de 17
de abril de 2019, foi interpretada como concordância a demarcação
urbanística sugerida no Processo de Regularização Fundiária da referida
gleba. Considerando o Processo nº 2019.02287.09229.0.002526.
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Desta forma ficam Vossas Senhorias informadas que a
Prefeitura Municipal de Manaus cumpriu seu dever em notificar os
proprietários, confrontantes e terceiros interessados que se mantiveram
inertes ao prazo processual, para efetuarem suas manifestações a favor
ou contra o Processo de Regularização Fundiária. Assim comunicamos
que será dado inicio a demarcação urbanística que culminará na
regularização da referida gleba.
Manaus, 28 de fevereiro de 2020.

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE PROPRIETÁRIOS, CONFRONTANTES
E TERCEIROS INTERESSADOS DA COMUNIDADE CIDADE DE
DEUS, MANAUS/AM.
A Prefeitura Municipal de Manaus, por meio da VicePresidência
de
Habitação
e
Assuntos
Fundiários
–
VPRESHAF/IMPLURB, vem NOTIFICAR, por meio deste edital, os
proprietários, confrontantes e terceiros interessados da gleba “CIDADE
DE DEUS”, Localizada na estrada Avenida Grande Circular, s/n,
Manaus/AM, Matricula nº 9150, Ficha 01, devidamente registrada no 4º
Oficio de Registro de Imóveis e Protestos de Letras de Manaus, de
propriedade de FRANCISCO RITA BERNARDINO, representado por
sua inventariante MARIA DA CONCEIÇÃO SARAIVA DA SILVA,
brasileira, companheira supérstite do falecido, portadora da carteira de
identidade RG nº 0550590-9, SSP/AM, CPF nº 161.653.062-68,
residente e domiciliada na Rua Natal, 470, Adrianópolis, CEP nº 69057090, Manaus/AM e seus procuradores os senhores JOSÉ HERCULANO
BANDEIRA DE MELO e LUIZ MOURÃO FILHO, ambos com escritório
profissional situado na Avenida Humberto Calderaro Filho, 727,
Adrianópolis, Manaus/AM, que com base artigo 20, §3º da Lei Federal
nº 13.465/17, Lei nº 6.766/79 e Lei 6.015/73, para resguardar direitos de
terceiros interessados, bem como dos confrontantes que eventualmente
se sintam prejudicados.
Ao NORTE, terras pertencentes a Julio Bandeira de Melo Filho.
Ao SUL, terras pertencentes a Paulo Faria Imóveis LTDA.
Ao LESTE, terras da Rodovia Grande Circular.
Ao OESTE, terras de Raimundo Pereira de Amorim.
Desta forma ficam Vossas Senhorias informadas que a
Prefeitura Municipal de Manaus cumpriu seu dever em notificar os
proprietários, confrontantes e terceiros interessados que se mantiveram
inertes ao prazo processual, para efetuarem suas manifestações a favor ou
contra o Processo de Regularização Fundiária. Assim comunicamos que
será dado início a demarcação urbanística que culminará na regularização
da referida gleba, considerando o Processo nº 2020.00796.00824.0.000148.
Manaus, 28 de fevereiro de 2020.

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE PROPRIETÁRIOS, CONFRONTANTES
E TERCEIROS INTERESSADOS DA COMUNIDADE CIDADE DE
DEUS, MANAUS/AM.
A Prefeitura Municipal de Manaus, por meio do Instituto
Municipal de Planejamento Urbano - IMPLURB, vem NOTIFICAR, por
meio deste edital, os proprietários, confrontantes e terceiros
interessados da gleba “CIDADE DE DEUS”, Localizada na estrada
José Romão, KM 15, Cidade Nova, Manaus/AM, Matricula nº 9424,
Ficha 01, devidamente registrada no 4º Oficio de Registro de Imóveis
e Protestos de Letras de Manaus, de propriedade de RODOLFO
BEZERRA MATOS, brasileiro, casado, motorista, portador da carteira
de identidade RG n° 179702, SESEG/AM e do CPF nº 035.470.432-04
e DELITA MARIA MIRANDA MATOS, brasileira, aposentada,
portadora da cédula de identidade RG nº 0167735-7, SSP/AM, ambos
residentes e domiciliados na Rua Guanabara, 193, Santa Luzia,
Manaus/AM, que com base artigo 20, §3º da Lei Federal nº 13.465/17,
que a ausência de manifestação em contrario a notificação produzida
por esta Municipalidade na data de 04 de setembro de 2019, foi
interpretada como concordância a demarcação urbanística sugerida
no Processo de Regularização Fundiária da referida gleba.
Considerando o Processo nº 2019.00796.00824.0.000548.
Desta forma ficam Vossas Senhorias informadas que a
Prefeitura Municipal de Manaus cumpriu seu dever em notificar os
proprietários, confrontantes e terceiros interessados que se mantiveram
inertes ao prazo processual, para efetuarem suas manifestações a favor
ou contra o Processo de Regularização Fundiária. Assim comunicamos
que será dado inicio a demarcação urbanística que culminará na
regularização da referida gleba.
Manaus, 28 de fevereiro de 2020.

INSTITUTO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA

DESPACHO
O Diretor-Presidente do INSTITUTO MUNICIPAL DE
MOBILIDADE URBANA – IMMU, no exercício das prerrogativas que lhe
outorga a Lei Orgânica do Município, e
CONSIDERANDO o que consta no Processo nº.
2019/17269/17285/00073, de interesse do Instituto Municipal de
Mobilidade Urbana - IMMU.
RESOLVE:
I – TORNAR SEM EFEITO a publicação da Dispensa de
Licitação, visando a contratação direta da empresa E S DA CRUZ
COMÉRCIO - EPP, CNPJ 06.136.794/0001-00, para a prestação de
serviços em construção civil, concernente a reparo e manutenção das
instalações da edificação onde funciona o Centro de Controle
Operacional - CCO, conforme detalhamento no Termo de Referência,
publicada no Diário Oficial do Município, edição 4634, de 09/07/19,
republicada no Diário Oficial do Município, edição 4643, de 22/07/19,
constante no Processo nº 2019/17269/17285/00073.
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Manaus, quinta-feira, 12 de março de 2020
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Manaus, 20 de fevereiro de 2020.

ASSUNTO: DECLARAÇÃO DE BENS
ÓRGÃO: INSTITUTO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA-IMMU
SERVIDOR: GENTIL MOREIRA DE SOUZA JUNIOR
CARGO: Chefe de Divisão. de Pessoal
SITUAÇÃO: ( ) Nomear (X) Exonerar ( ) Anual
Decreto: 13 de fevereiro de 2020 DOM: 4780, de 13.02.2020
IMÓVEL - RESIDENCIAL ELIZA MIRANDA (Financiado)
DECLARO QUE NÃO POSSUO QUALQUER OUTRO BEM QUE NÃO OS
ENUMERADOS NESTE FORMULÁRIO E RESPONSABILIZO-ME PELA
AUTENTICIDADE DAS DECLARAÇÕES AQUI PRESTADAS.

ASSUNTO: DECLARAÇÃO DE BENS

DESPACHO
O Diretor-Presidente do INSTITUTO MUNICIPAL DE
MOBILIDADE URBANA – IMMU, no exercício das prerrogativas que lhe
outorga a Lei Orgânica do Município, e
CONSIDERANDO o que consta no Processo nº.
2019/17269/17285/00073, de interesse do Instituto Municipal de
Mobilidade Urbana - IMMU.

ÓRGÃO: INSTITUTO MUNICIPAL DE ENGENHARIA E FISCALIZAÇÃO DO
TRÂNSITO - MANAUSTRANS
SERVIDOR: KAIO LOPES DE ASSIS
CARGO: Diretor de Departamento de Administração
SITUAÇÃO: ( ) Nomear ( X ) Exonerar ( ) Anual
Decreto: 13 de fevereiro de 2020 DOM: 4780, de 13.02.2020
01 CASA RESIDENCIAL TAPAJOS (Financiada)
DECLARO QUE NÃO POSSUO QUALQUER OUTRO BEM QUE NÃO OS
ENUMERADOS NESTE FORMULÁRIO E RESPONSABILIZO-ME PELA
AUTENTICIDADE DAS DECLARAÇÕES AQUI PRESTADAS.

RESOLVE:
I – TORNAR SEM EFEITO a publicação do Termo de
Contrato nº 008/2019, celebrado entre o Manaustrans e a empresa E S
da Cruz Comércio - EPP, CNPJ 06.136.794/0001-00, visando a
prestação de serviços em construção civil, concernente a reparo e
manutenção das instalações da edificação onde funciona o Centro de
Controle Operacional - CCO, conforme detalhamento no Termo de
Referência, publicado no Diário Oficial do Município, edição 4643, de
22/07/19, constante no Processo nº 2019/17269/17285/00073.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Manaus, 20 de fevereiro de 2020.

ASSUNTO: DECLARAÇÃO DE BENS
ÓRGÃO: INSTITUTO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA-IMMU
SERVIDOR: DANIELLY COSTA DA SILVA
CARGO: Chefe de Divisão de Pessoal
SITUAÇÃO: (X) Nomear ( ) Exonerar ( ) Anual
Decreto: 13 de fevereiro de 2020 DOM: 4780, de 13.02.2020
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.

ASSUNTO: DECLARAÇÃO DE BENS
ÓRGÃO: INSTITUTO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA-IMMU
SERVIDOR: GENTIL MOREIRA DE SOUZA JUNIOR
CARGO: Diretor de Departamento de Administração
SITUAÇÃO: (X) Nomear ( ) Exonerar ( ) Anual
Decreto: 13 de fevereiro de 2020 DOM: 4780, de 13.02.2020
IMÓVEL - RESIDENCIAL ELIZA MIRANDA (Financiado)
DECLARO QUE NÃO POSSUO QUALQUER OUTRO BEM QUE NÃO OS
ENUMERADOS NESTE FORMULÁRIO E RESPONSABILIZO-ME PELA
AUTENTICIDADE DAS DECLARAÇÕES AQUI PRESTADAS.

ASSUNTO: DECLARAÇÃO DE BENS
ÓRGÃO: INSTITUTO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA-IMMU
SERVIDOR: ERIKA PEREIRA DIAS
CARGO: Assessor Técnico II
SITUAÇÃO: ( ) Nomear (X) Exonerar ( ) Anual
Decreto: 13 de fevereiro de 2020 DOM: 4780, de 13.02.2020
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.

ASSUNTO: DECLARAÇÃO DE BENS
ÓRGÃO: INSTITUTO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA-IMMU
SERVIDOR: KELLY NAVEGANTE DE MELO
CARGO: Diretor de Departamento de Projetos e Obras
SITUAÇÃO: (X) Nomear ( ) Exonerar ( ) Anual
Decreto: 13 de fevereiro de 2020 DOM: 4780, de 13.02.2020
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Manaus, quinta-feira, 12 de março de 2020
1. VEÍCULO MARCA CHEVROLET_ MODELO PRISMA _ 2016/2017
DECLARO QUE NÃO POSSUO QUALQUER OUTRO BEM QUE NÃO OS
ENUMERADOS NESTE FORMULÁRIO E RESPONSABILIZO-ME PELA
AUTENTICIDADE DAS DECLARAÇÕES AQUI PRESTADAS.

ASSUNTO: DECLARAÇÃO DE BENS
ÓRGÃO: INSTITUTO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA-IMMU
SERVIDOR: MESAQUE SILVA DE OLIVEIRA
CARGO: Diretor de Departamento de Projetos e Obras
SITUAÇÃO: ( ) Nomear (X) Exonerar ( ) Anual
Decreto: 13 de fevereiro de 2020 DOM: 4780, de 13.02.2020
01 VEÍCULO FIAT SIENA – ANO 2012/2013
01 AP. RESIDENCIAL ELIZA MIRANDA
01 AP. WEEKEND CLUB (Financiado)
01 SALA COMERCIAL – ELIZA MIRANDA MALL (Financiada)
DECLARO QUE NÃO POSSUO QUALQUER OUTRO BEM QUE NÃO OS
ENUMERADOS NESTE FORMULÁRIO E RESPONSABILIZO-ME PELA
AUTENTICIDADE DAS DECLARAÇÕES AQUI PRESTADAS.

RESOLVE:
DESIGNAR a servidora DAIANNY DINIZ BEZERRA
LÚCIO DA SILVA, matrícula nº 000.209-7B, ocupante do cargo de
Assistente de Gabinete, para responder pelas atribuições do cargo em
provimento em comissão de Chefe de Setor Atendimento, integrante da
estrutura organizacional da Manaus Previdência, no período de 05-032020 a 01-09-2020, sem direito à percepção de remuneração inerente ao
exercício do cargo, em substituição a titular VIVIAN ARAÚJO
NORONHA LIMA, afastada em virtude de Licença Maternidade.
GABINETE DO DIRETOR (A) PRESIDENTE DA
MANAUS PREVIDÊNCIA, em Manaus, 12 de março de 2020

CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA

RESOLUÇÃO N. 03/2020 - CMC
O CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA, por meio de
seu Presidente, no uso de suas atribuições conferidas pelo artigo 128,
inciso II, da lei Orgânica do Município de Manaus, pela Lei n° 710 de
03/09/2003 e pelo Decreto de 16 de Janeiro de 2017.
ASSUNTO: DECLARAÇÃO DE BENS
ÓRGÃO: INSTITUTO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA-IMMU
SERVIDOR: THOMPSON JORGE S. DA ROCHA LINDOSO SOBRINHO
CARGO: Assessor Técnico II
SITUAÇÃO: (X) Nomear ( ) Exonerar ( ) Anual
Decreto: 13 de fevereiro de 2020 DOM: 4780, de 13.02.2020
IMÓVEL - RESIDENCIAL LIFE PARQUE DEZ
DECLARO QUE NÃO POSSUO QUALQUER OUTRO BEM QUE NÃO OS
ENUMERADOS NESTE FORMULÁRIO E RESPONSABILIZO-ME PELA
AUTENTICIDADE DAS DECLARAÇÕES AQUI PRESTADAS.

CONSIDERANDO o art. 2º, §5º da Lei nº. 1.776 de 01 de
outubro de 2013.
CONSIDERANDO, os artigos. 6º e 7º do Decreto nº. 3.129
de 01 de julho de 2015;
CONSIDERANDO, os artigos 13, §§ 1º e 2º, 14 e 22 do
Decreto 4.096 de 19 de junho de 2018;
CONSIDERANDO, o Edital nº 01/2018 – CMC de 21 de
julho de 2018;
CONSIDERANDO o teor dos Processos Administrativos nº,
2019/13468/13470/0023, 2019/13468/13470/00039, 2019/13468/1347
0/00044, 2019/13468/13470/00049, 2019/13468/13470/00051 e a
Reunião Ordinária do Conselho Pleno ocorrida no dia 04-03-2020
conforme Ata nº 005/2020;
RESOLVE:

MANAUS PREVIDÊNCIA

PORTARIA N.º 115/2020-GP/MANAUS PREVIDÊNCIA
DESIGNA substituto de servidor afastado em
virtude de Licença Maternidade.
A DIRETORA-PRESIDENTE DA MANAUS PREVIDÊNCIA,
na competência que lhe confere o inciso II, do artigo 128 da Lei Orgânica
do Município de Manaus e das atribuições conferidas pelo inciso VII, do
artigo 18 da Lei nº 2.419, de 29 de março de 2019 e o disposto no artigo
40, inciso II do Decreto nº 4.364, de 01 de abril de 2019,

I - TORNAR PÚBLICO, o resultado do julgamento dos
projetos culturais abaixo constantes nos processos supramencionados
devidamente apreciados e votados em reunião ordinária deste Conselho:
PROPONENTE
OLIVALDO ZAGURY AUANARY
MANOEL FRANK SILVA DE MATOS
KENNY DE AZEVEDO MOLTOCARO
GRES UNIDOS DA CIDADE NOVA

CONSIDERANDO o disposto no Decreto nº 3.852, de 26
de outubro de 2017,
CONSIDERANDO a solicitação para elaboração e
publicação do ato por meio do documento formalizado sob nº
2020.17848.17894.9.004744, resolve
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PROJETO
Exposição Cultural na área 100²
H2 Black Circuito Cultural
Itinerante
Sense
Escola de Dança Arara de Ouro

Manaus, 11 de março de 2020.

SITUAÇÃO
Indeferido
Indeferido
Deferido
Indeferido

Manaus, quinta-feira, 12 de março de 2020
CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

FUNDAÇÃO DE APOIO AO
IDOSO “DOUTOR THOMAS”

Manaus, 05 de março de 2020.

PORTARIA N.º 0015/2020-DPO/GP/FDT
A DIRETORA-PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DE APOIO
AO IDOSO DOUTOR THOMAS, em exercício, no uso das atribuições
legais conferidas pela legislação vigente,
CONSIDERANDO as disposições do Decreto n.º 1.441, de
30 de janeiro de 2012, que estabelece novos procedimentos a serem
observados por órgãos e entidades quando da concessão de
descentralização de créditos orçamentários,
CONSIDERANDO o que dispõe no art. 10, § Único, da Lei
Municipal n.º 2.574, de 30 de dezembro de 2019,
CONSIDERANDO ainda o que dispõe no art. 15, incisos I
e II e art. 16, do Decreto Municipal n.º 4.741, de 29 de janeiro de 2020,
RESOLVE:
Art. 1º CONCEDER Destaque de Crédito Orçamentário em
favor da Unidade Gestora 140101-SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E GESTÃO-SEMAD, no valor total
de R$127.920,00 (cento e vinte e sete mil, novecentos e vinte
reais),conforme Anexo Único desta Portaria.
Art. 2º A Descentralização de que trata esta Portaria tem
como objeto o pagamento de despesas para realização da 16ª, 17ª, 18º
e 19º turma do Curso de Cuidador de Idoso que atende a Fundação de
Apoio ao Idoso Doutor Thomas e que será realizada pela Unidade
Gestora
Executora
140101-SECRETARIA
MUNICIPAL
DE
ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E GESTÃO-SEMAD.

COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N. 035/2020-CML/PM
REGISTRO DE PREÇOS
(Processo n. 2020/1637/0099 - SEMSA)
OBJETO: “Eventual fornecimento de medicamentos para
atender a Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA e a Fundação de
Apoio Idoso Dr. Thomas – FDT, conforme quantidade, especificações
técnicas, regras e condições estabelecidas no Termo de Referência”.
Edital disponível: a partir do dia 18/03/2020 às 15h.
Limite para recebimento das Propostas: dia 31/03/2020 às 09h45.
Inicio da sessão: dia 31/03/2020 às 10h00 (horário de Brasília).
Maiores informações:
O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública,
através do Portal de Compras da Prefeitura de Manaus, com o endereço
eletrônico compras.manaus.am.gov.br.
Será sempre considerado o horário de Brasília (DF) para
todas as indicações de tempo constantes no edital.
Maiores informações na Comissão Municipal de Licitação,
telefone 0xx-92-3215 6375/ 6376, das 09 às 15h.
Manaus, 12 de março de 2020.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação, operando seus efeitos a partir de 02/03/2020.
Anexo Único da Portaria N.° 0015/2020-DPO/GP/FDT
N°
01

F
08

SF
241

P
0036

A
2035

ND
339036

FR
0100

Total:

R$
127.920,00
127.920,00

N°: Sequência Ordinal da Programação de Trabalho Descentralizada
Códigos:
F: Função
SF: Subfunção
P: Programa
A: Ação
ND: Natureza de Despesa
FR: Fonte de Recurso
CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Manaus, 10 de março de 2020.

EXTRATO
1. ESPÉCIE: Extrato do Termo de Responsabilidade, que Autoriza o
Uso, em caráter precário e oneroso, do Salão de Beleza localizado no
Parque Municipal do Idoso-PMI.

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO DE
OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2020-CEL/CC
A COMISSÃO DE ESPECIAL DE LICITAÇÃO DE OBRAS
E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CRIADA PELA LEI 2.450/19 – torna
público, para conhecimento dos interessados, a Tomada de Preços
nº 002/2020, Processo nº.2020/17428/17528/00001.
OBJETO: RECUPERAÇÃO DE CONTENÇÃO EM MURO DE GABIÃO,
LOCALIZADO NA RUA SANTO SUDARIO E RUA SANTA LUZIA –
BAIRRO LÍRIO DO VALE.
TIPO: Menor preço.
DATA E HORA DA ABERTURA: 02 de abril de 2020 às 08h30min no
Auditório do CEJUSC, Anexo do Prédio da MANAUS ATENDE,
localizado na Av. Japurá n. 493, Bairro Centro – Manaus/Am – CEP
69025-020. O Edital e seus anexos estarão à disposição dos
interessados no endereço eletrônico transparencia.manaus.am.gov.br

2. PARTÍCIPES: O Município de Manaus, por intermédio da Fundação
de Apoio ao Idoso “Doutor Thomas” e Maria de Fátima Silva de Lemos.
3. OBJETO: Uso do Salão de Beleza do Parque Municipal do Idoso.
Conforme termos acordados no Processo nº 2020.27000.27009. 0.004243.
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Manaus, 12 de março de 2020.

Manaus, quinta-feira, 12 de março de 2020
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2020-CEL/CC
A COMISSÃO DE ESPECIAL DE l ICITAÇÃO DE OBRAS
E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CRIADA PELA LEI 2.450/19 – torna
público, para conhecimento dos interessados, a Tomada de Preços
nº 003/2020, Processo nº.2020/17428/17609/00004.
OBJETO: REFORMA DE 6 (SEIS) ESPAÇOS ESPORTIVOS NA ZONA
OESTE DE MANAUS/AM.
LOTE I: Complexo poliesportivo lírio do vale – Av. Central S/Nº, Lírio
do Vale, Manaus/Am.
Mini Vila do Santo Antônio – Av. Luis de Camões, Nº 1290, Santo
Antônio, Manaus/Am.
Mini Vila do Santo Antônio – Av. Luis de Camões, Nº 1290, Santo
Antônio, Manaus/Am.
LOTE II: Complexo Poliesportivo Cel Dom Jackson – Av. Compensa
– Compensa, Manaus-Am.
Complexo Esportivo CSU Compensa – Rua Dom Pedro I –
Compensa, Manaus-Am.
Complexo Poliesportivo Ninimbergue Guerra – Rua Vicente Torres
Reis – São Jorge, Manaus/Am.

Publicações Diversas
CONIPA Industria e Comércio de Presentes, Metais e Artigos de
Decoração Ltda torna público que recebeu do IPAAM a Outorga de
Uso de Recurso Hídrico nº 020/19 2ª Alteração, que autoriza o
abastecimento para Comércio e Serviços, com profundidade 100 metros,
localizada na Rua Constelação de Touro, nº 299, Aleixo, nas
coordenadas geográficas: 03º06’03”S e 60º00’8,4”W, Manaus-AM, com
validade de 1.447 DIAS.

CONIPA Indústria e Comércio de Presentes, Metais e Artigos de
Decoração Ltda torna público que recebeu do IPAAM a Licença de
Operação nº 226/02-15, que autoriza a fabricação de Artefatos de
Ourivesaria e Joalheria, bem como a fabricação de Cronômetros e
Relógios, Localizada na Rua Constelação de Touro nº 299, Aleixo, no
Municipio de Manaus-AM, para Indústria Metalúrgica, com validade de
01 Ano.

TIPO: Menor preço.
DATA E HORA DA ABERTURA: 02 de abril de 2020 às 10h30min no
Auditório do CEJUSC, anexo do Prédio da MANAUS ATENDE,
localizado na Av. Japurá n. 493, Bairro Centro – Manaus/Am – CEP
69025-020. O Edital e seus anexos estarão à disposição dos
interessados no endereço eletrônico transparencia.manaus.am.gov.br

F ORLANDO D. NOGUEIRA & CIA LTDA - ME, torna público que
recebeu do IPAAM, a Licença de Operação no 218/19 1ª Alteração,
autoriza o transporte fluvial de combustíveis derivados de petróleo
(gasolina e diesel) e álcool combustível, localizada no Estado do
Amazonas-AM, para Transporte fluvial de combustível, com validade de
623 Dias.

Manaus, 12 de março de 2020.

F. Orlando D. Nogueira-Me-“Pontão”, torna público que recebeu do
IPAAM a Licença de Operação no 505/14-02, que autoriza a
comercialização de produtos derivados de petróleo (gasolina, diesel), e
óleo lubrificante em posto flutuante, localizado na Margem esquerda do
Rio Negro, s/n, Bairro Fortaleza, no Município de São Gabriel da
Cachoeira-AM, para Comercialização de Combustíveis, com validade de
05 Anos.
ERRATA
CONCORRÊNCIA Nº 02/2020-CEL/CC
ERRATA ao Edital da Concorrência n. 02/2020-CEL/CC, Processo
n. 2019/17428/17528/00040, que tem como objeto “REFORMA DO
TERMINAL DE INTEGRAÇÃO T4, localizado na Av. Camapuã – Novo
Aleixo”, publicado em 10 de março de 2020 no Diário Oficial do
Município (DOM) Edição 4795, página 19.
Onde se lê: DATA E HORA DA ABERTURA: 25 de abril 2020 às 08:30
Auditório do CEJUSC, Anexo do Prédio do Manaus Atende localizado na
Av. Japúra nº 493, Bairro: Centro, Manaus /Am – CEP 69036-110. O
Edital e seus anexos estarão à disposição dos interessados no endereço
eletrônico transparência.manaus.am.gov.br.
Leia-se: DATA E HORA DA ABERTURA: 20 de abril 2020 às 08:30
Auditório do CEJUSC, Anexo do Prédio do Manaus Atende localizado na
Av. Japúra nº 493, Bairro: Centro, Manaus /Am – CEP 69025-020. O
Edital e seus anexos estarão à disposição dos interessados no endereço
eletrônico transparência.manaus.am.gov.br.

PLASTIVEN Indústria de Plásticos da Amazônia Ltda torna público
que recebeu do IPAAM a Licença de Operação nº 042/20, que autoriza
a fabricação de Artigos de Material Plástico para Uso Industrial,
Localizada na Av. Rodrigo Otávio, nº 2081, Crespo, Manaus-AM, Para
Indústria de Matérias Plásticas, com validade de 02 Anos.

Saint-Gobain do Brasil Produtos industriais e para Construção Ltda.
torna público que recebeu do IPAAM, a Licença de OPERAÇÃO
nº 492/07-06, que autoriza a operação de um porto fluvial de carga e
descarga com armazenamento, localizada na Av. Padre Agostinho
Caballero Martin, nº 1747, Compensa, no Município de Manaus-AM,
para Transportes e Terminais, com validade de 01 ano.

Manaus, 12 de março de 2020.
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Manaus, quinta-feira, 12 de março de 2020

BALANÇOS
CASA CIVIL
Prefeitura de Manaus

Administração Financeira
Integrada

a. Quadro Principal

Dados até Dezembro de 2019
Unidade Gestora: 110101 - CASA CIVIL
BALANÇO FINANCEIRO
EXERCÍCIO: 2019
Em R$

INGRESSOS
Exercício
Atual

Nota
Receita Orçamentária (I)
Ordinária
Vinculada
Recursos Vinculados à Educação
Recursos Vinculados à Saúde
Outras Destinações de Recursos
Transferências Financeiras Recebidas (II)
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária
Transferências Recebidas Independentes da Execução Orçamentária
Transferências Recebidas para Cobertura do Aporte para RPPS
Recebimentos Extraorçamentários (III)
Inscrição de Restos a Pagar Processados
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados
Incorporação de Saldos Financeiros
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)
Caixa e Equivalente de Caixa
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados
TOTAL (V) = ( I + II + III + IV)

1

Exercício
Anterior
1.862,73
1,08
1.861,65
1.861,65
40.867.862,10
40.867.862,10
7.357.077,01
454.469,31
163.524,51
6.729.756,48
9.326,71
747.592,43
604.711,00
142.881,43
48.974.394,27

701.479,79
701.479,79
701.479,79
68.371.871,48
68.371.871,48
12.065.158,83
492.245,35
121.351,38
11.177.599,59
273.962,51
10.723.184,46
10.571.266,44
151.918,02
91.861.694,56
EXERCÍCIO: 2019
Em R$

DISPÊNDIOS
Exercício
Atual

Nota
Despesa Orçamentária (VI)
Ordinária
Vinculada
Recursos Destinados à Educação
Recursos Destinados à Assistencia Social
Outras Destinações de Recursos
Transferências Financeiras Concedidas (VII)
Transferências Concedidas para Execução Orçamentária
Transferências Concedidas Independentes da Execução Orçamentária
Transferências Concedidas para Cobertura do Aporte para RPPS
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)
Pagamentos de Restos a Pagar Processados
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados
Desincorporação de Saldos Financeiros
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)
Caixa e Equivalente de Caixa
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados
TOTAL (X) = ( VI + VII + VIII + IX)

Exercício
Anterior
40.206.897,18
40.015.959,57
190.937,61
10.686,01
180.251,60
181.799,72
1,08
181.798,64
8.536.503,91
492.245,35
118.011,38
7.402.478,17
523.769,01
49.193,46
49.193,46
48.974.394,27

2

3
4

b. Quadro Anexo

67.158.795,75
54.201.924,51
12.956.871,24
12.956.871,24
2.197.581,96
2.197.581,96
21.757.724,42
835.832,98
663.413,18
11.776.416,41
8.482.061,85
747.592,43
604.711,00
142.881,43
91.861.694,56
Dados até Dezembro de 2019

Unidade Gestora: 110101 - CASA CIVIL
BALANÇO FINANCEIRO

ESPECIFICAÇÃO

Exercício Atual
Deduções da
Receita
Orçamentária
(b)

Receita
Orçamentária
(a)

Receita
Orçamentária
(d)

Saldo
(c) = (a-b)

EXERCÍCIO: 2019
Em R$

Exercício Anterior
Deduções da
Receita
Orçamentária
(e)

Saldo
(f) = (d-e)

Ordinária

1,08

-

1,08

-

-

-

Vinculada

1.861,65

-

1.861,65

701.479,79

-

701.479,79

Recursos Vinculados à Educação

-

-

-

-

-

-

Recursos Vinculados à Saúde

-

-

-

-

-

-

1.861,65

-

1.861,65

701.479,79

-

701.479,79

1.862,73

-

1.862,73

701.479,79

-

701.479,79

Outras Destinações de Recursos
TOTAL

DOM | Edição 4797 | Página 41

Manaus, quinta-feira, 12 de março de 2020

ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO EM BRASÍLIA
Prefeitura de Manaus

Administração Financeira
Integrada

a. Quadro Principal

Dados até Dezembro de 2019
Unidade Gestora: 110103 - ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO EM BRASÍLIA
BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2019
Em R$

INGRESSOS
Exercício
Atual

Nota

Exercício
Anterior

Receita Orçamentária (I)

-

-

Ordinária

-

-

Vinculada

-

-

Recursos Vinculados à Educação

-

-

Recursos Vinculados à Saúde

-

-

263.111,80

265.020,27

Outras Destinações de Recursos
Transferências Financeiras Recebidas (II)
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária
Transferências Recebidas Independentes da Execução Orçamentária

-

-

263.111,80

265.020,27

Transferências Recebidas para Cobertura do Aporte para RPPS
Recebimentos Extraorçamentários (III)

-

-

19.145,04

63.816,91

Inscrição de Restos a Pagar Processados

-

-

Inscrição de Restos a Pagar Não Processados

21.192,82

Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados

19.145,04

42.624,09

-

-

-

-

Caixa e Equivalente de Caixa

-

-

Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados

-

-

282.256,84

328.837,18
EXERCÍCIO: 2019
Em R$

Incorporação de Saldos Financeiros
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)

TOTAL (V) = ( I + II + III + IV)

DISPÊNDIOS
Exercício
Atual

Nota
Despesa Orçamentária (VI)

Exercício
Anterior
239.034,00

265.003,42

Ordinária

239.034,00

265.003,42

Vinculada

-

-

Recursos Destinados à Educação

-

-

Recursos Destinados à Saúde

-

-

Outras Destinações de Recursos

-

-

-

-

Transferências Concedidas para Execução Orçamentária

-

-

Transferências Concedidas Independentes da Execução Orçamentária

-

-

Transferências Concedidas para Cobertura do Aporte para RPPS

-

-

43.222,84

63.833,76

Transferências Financeiras Concedidas (VII)

Pagamentos Extraorçamentários (VIII)
Pagamentos de Restos a Pagar Processados

-

Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados

21.192,82

21.209,67

Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados

22.030,02

42.624,09

-

-

-

-

Caixa e Equivalente de Caixa

-

-

Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados

-

-

282.256,84

328.837,18

Desincorporação de Saldos Financeiros
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)

TOTAL (X) = ( VI + VII + VIII + IX)
b. Quadro Anexo

Dados até Dezembro de 2019
Unidade Gestora: 110103 - ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO EM BRASÍLIA
BALANÇO FINANCEIRO

ESPECIFICAÇÃO

Exercício Atual
Deduções da
Receita
Orçamentária
(b)

Receita
Orçamentária
(a)

EXERCÍCIO: 2019
Em R$
Exercício Anterior
Deduções da
Receita
Orçamentária
(e)

Receita
Orçamentária
(d)

Saldo
(c) = (a-b)

Saldo
(f) = (d-e)

Ordinária

-

-

-

-

-

-

Vinculada

-

-

-

-

-

-

Recursos Vinculados à Educação

-

-

-

-

-

-

Recursos Vinculados à Saúde

-

-

-

-

-

-

Outras Destinações de Recursos

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

TOTAL
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FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR
Prefeitura de Manaus

Administração Financeira
Integrada

a. Quadro Principal

Dados até Dezembro de 2019
Unidade Gestora: 110902 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR
BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2019
Em R$

INGRESSOS
Exercício
Atual

Nota
Receita Orçamentária (I)

Exercício
Anterior
20.002,67

68.157,72

Ordinária

-

-

Vinculada

20.002,67

68.157,72

Recursos Vinculados à Educação

-

-

Recursos Vinculados à Saúde

-

-

20.002,67

68.157,72

Outras Destinações de Recursos
Transferências Financeiras Recebidas (II)

-

-

Transferências Recebidas para Execução Orçamentária

-

-

Transferências Recebidas Independentes da Execução Orçamentária

-

-

Transferências Recebidas para Cobertura do Aporte para RPPS

-

-

24.299,87

38.608,42

Inscrição de Restos a Pagar Processados

-

-

Inscrição de Restos a Pagar Não Processados

-

-

24.299,87

38.608,42

Recebimentos Extraorçamentários (III)

Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados
Incorporação de Saldos Financeiros
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)
Caixa e Equivalente de Caixa

-

-

417.032,66

343.545,86

417.032,66

343.545,86

Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados
TOTAL (V) = ( I + II + III + IV)

-

-

461.335,20

450.312,00
EXERCÍCIO: 2019
Em R$

DISPÊNDIOS
Exercício
Atual

Nota

Exercício
Anterior

Despesa Orçamentária (VI)

-

-

Ordinária

-

-

Vinculada

-

-

Recursos Destinados à Educação

-

-

Recursos Destinados à Saúde

-

-

Outras Destinações de Recursos

-

-

-

-

Transferências Concedidas para Execução Orçamentária

-

-

Transferências Concedidas Independentes da Execução Orçamentária

-

-

Transferências Concedidas para Cobertura do Aporte para RPPS

-

-

461.335,20

33.279,34

Pagamentos de Restos a Pagar Processados

-

-

Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados

-

-

30.629,57

33279,34

Transferências Financeiras Concedidas (VII)

Pagamentos Extraorçamentários (VIII)

Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados
1

Desincorporação de Saldos Financeiros

430.705,63

-

-

417.032,66

Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)
Caixa e Equivalente de Caixa

417.032,66

Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados
TOTAL (X) = ( VI + VII + VIII + IX)

-

-

461.335,20

450.312,00

b. Quadro Anexo

Dados até Dezembro de 2019
Unidade Gestora: 110902 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR
BALANÇO FINANCEIRO

ESPECIFICAÇÃO

Exercício Atual
Deduções da
Receita
Orçamentária
(b)

Receita
Orçamentária
(a)

Exercício Anterior
Deduções da
Receita
Orçamentária
(e)

Receita
Orçamentária
(d)

Saldo
(c) = (a-b)

EXERCÍCIO: 2019
Em R$
Saldo
(f) = (d-e)

Ordinária

-

-

-

-

-

-

Vinculada

28.575,24

- 8.572,57

20.002,67

96.677,80

- 28.520,08

68.157,72

Recursos Vinculados à Educação

-

-

-

-

-

-

Recursos Vinculados à Saúde

-

-

-

-

-

-

28.575,24

- 8.572,57

20.002,67

96.677,80

- 28.520,08

68.157,72

28.575,24

- 8.572,57

20.002,67

96.677,80 #

- 28.520,08

68.157,72

Outras Destinações de Recursos
TOTAL
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