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Poder Executivo 
 

 

 

LEI Nº 2.701, DE 06 DE NOVEMBRO DE 2020 
 

DESAFETA o bem de uso comum que 
especifica 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 desafetado de finalidade pública o imóvel 
localizado nesta cidade, na Avenida Floriano Peixoto, n. 134, esquina 
com Rua Mundurucus e com Rua Quintino Bocaiúva, bairro Centro, com 
terreno de área 1.306,33 m2 e área construída total de 13.524,22 m2, 
com os seguintes limites e confrontações: ao NORTE, com a Rua 
Quintino Bocaiúva, para onde faz frente; ao SUL, com terras que são ou 
foram da propriedade de Fonseca Gaspar; a LESTE, com a Rua 
Mundurucus; a OESTE, com a Avenida Floriano Peixoto, tornando-se 
parte do patrimônio disponível do Município de Manaus. 

 
Art. 2.º A área desafetada está matriculada no 2.º Ofício do 

Cartório de Registro de Imóveis e Protesto de Letras desta Capital, sob a 
matrícula n. 10622, de propriedade do Fundo Único de Previdência do 
Município de Manaus (Manausprev), atualmente Manaus Previdência, e 
escritura pública de doação pura e simples lavrada no Cartório do 2.º 
Ofício de Notas desta Capital, no Livro 1.592, às fls. 116/117, datada de 
28 de novembro de 2007, conforme consta no Processo Administrativo 
n. 2020.16330.16362.0.000026. 

 
Art. 3.º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a 

alienar o bem imóvel de que trata o art. 1.º desta Lei. 
 
Art. 4.º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 
Manaus, 06 de novembro de 2020. 

 

 
 
 
 
 

LEI Nº 2.702, DE 06 DE NOVEMBRO DE 2020 
 

ALTERA dispositivos da Lei n. 2.419, de 29 de 
março de 2019, que dispõe sobre a Manaus 
Previdência (Manausprev) 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 Lei n. 2.419, de 29 de março de 2019, passa a 
vigorar com as seguintes alterações: 

 
“Art. 1.º A Manaus Previdência (Manausprev), autarquia 
integrante da Administração Pública Municipal Indireta, 
dotada de personalidade jurídica de direito público e 
de autonomia administrativa, contábil, financeira, 
orçamentária e patrimonial, tem por finalidade a 
administração, o gerenciamento e a operacionalização 
do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) dos 
servidores públicos do Município de Manaus, incluindo a 
arrecadação e a gestão de recursos e planos 
previdenciários, a concessão, o pagamento e a manutenção 
dos benefícios. 
 
............................................................................................... 
 
§ 3.º A autonomia a que se refere o caput deste 
artigo poderá ser ampliada mediante Contrato de 
Gestão a ser firmado entre o Conselho Diretor da 
Manausprev e a Secretaria Municipal de Finanças e 
Tecnologia da Informação (Semef), que conterá, sem 
prejuízo de outras especificações, os seguintes elementos: I 
I – objetivos e metas da entidade, com seus respectivos 
planos de ação anuais, prazos de consecução e 
indicadores de desempenho; 
II – demonstrativo de compatibilidade dos planos de ação 
anuais com o orçamento e com o cronograma de 
desembolso, por fonte; 
III – responsabilidades dos signatários em relação ao 
atingimento dos objetivos e metas definidos, inclusive no 
provimento de meios necessários à consecução dos 
resultados propostos; 
IV – medidas legais e administrativas a serem adotadas 
pelos signatários com a finalidade de assegurar maior 
autonomia de gestão orçamentária, financeira, operacional 
e administrativa e, se for o caso, a disponibilidade de 
recursos orçamentários e financeiros imprescindíveis ao 
cumprimento dos objetivos e metas; 
V – critérios, parâmetros, fórmulas e consequências, 
sempre que possível quantificados, a serem 
considerados na avaliação do seu cumprimento; 
VI – penalidades aplicáveis à entidade e aos seus 
dirigentes, proporcionais ao grau do descumprimento 
dos objetivos e metas contratados, bem como a 
eventuais faltas cometidas; 
VII – condições para sua revisão, renovação e rescisão; 
VIII – vigência mínima de um ano. 
 
............................................................................................... 
 
Art.3.º..................................................................................... 
 
............................................................................................... 
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§ 1.º O detalhamento da estrutura organizacional da 
Manaus Previdência, compreendendo os setores e 
respectivas unidades, assim como as demais 
competências dos órgãos previstos neste artigo, serão 
fixadas no Regimento Interno, observado o disposto 
nesta Lei. 
§ 2.º O Regimento Interno da Manaus Previdência será 
editado por meio de resolução do Conselho Municipal 
de Previdência, a quem compete aprovar as revisões 
e alterações necessárias ao atendimento das finalidades 
da Autarquia. 
................................................................................................. 
 
Art.4.º..................................................................................... 
............................................................................................... 
 
§ 4.º Os conselheiros terão mandato de dois anos, 
admitida a recondução, limitada ao máximo de três 
mandatos consecutivos, e somente poderão ser 
substituídos, no curso do mandato, em decorrência de 
renúncia, decisão judicial transitada em julgado ou de 
decisão definitiva em processo administrativo disciplinar. 
 

................................................................................................. 
 
Art. 7.º Compete ao CMP: 
I – velar pelos compromissos, diretrizes e objetivos da 
instituição, buscando, de forma constante e 
permanente, a excelência e qualidade no 
encaminhamento, solução e execução das matérias 
levadas a seu exame ou que lhe são pertinentes, 
buscando assegurar, em suas decisões, opiniões, votos e 
atos, a efetividade, o êxito e a garantia de perenidade da 
Manausprev; 
II – deliberar acerca das políticas relativas à gestão do 
RPPS; 
III – emitir parecer relativo às propostas de atos 
normativos com reflexos na gestão dos recursos 
previdenciários, com apoio dos órgãos da Manausprev; 
IV – conhecer os resultados das auditorias dos órgãos de 
controle e supervisão e acompanhar as providências 
adotadas; 
V – atuar como última instância deliberativa, em âmbito 
administrativo, relativa à gestão do RPPS e à aplicação da 
legislação previdenciária; 
VI – deliberar sobre a adesão a programas de certificações 
institucionais, bem como o respectivo nível de aderência; 
VII – deliberar sobre outros assuntos de interesse da 
Manausprev, conforme definido no Regimento Interno. 
 

................................................................................................. 
 
Art.9.º..................................................................................... 
............................................................................................... 
 
§ 5.º Os conselheiros terão mandato de dois anos, 
admitida a recondução, limitada ao máximo de três 
mandatos consecutivos, e somente poderão ser 
substituídos, no curso do mandato, em decorrência de 
renúncia, decisão judicial transitada em julgado ou de 
decisão definitiva em processo administrativo disciplinar. 
 
................................................................................................. 
 
Art.13 .................................................................................... 
 
§ 1.º A indicação do Superintendente de Investimentos 
será efetuada pelo Conselho Diretor e aprovada pelo 
Conselho Municipal de Previdência. 
§ 2.º Aprovada a indicação nos termos do § 1.º deste 
artigo, o Superintendente será nomeado para mandato de 
três anos, admitida a recondução. 
§ 3.º A perda do cargo de Superintendente de 
Investimentos, no curso do mandato, somente poderá 
ocorrer em decorrência de renúncia, de sentença judicial 
transitada em julgado ou de decisão definitiva em processo 
administrativo disciplinar. 

§ 4.º Será considerada justa causa para a perda de cargo 
a inobservância dos deveres e proibições funcionais, bem 
como a comprovada prática de ato de improbidade 
administrativa ou crime contra a Administração Pública 
durante a vigência do mandato, observados os 
procedimentos elencados no § 3.º deste artigo. 
 
............................................................................................... 
 
Art. 17. À Auditoria Interna compete a realização de 
auditorias e elaboração dos respectivos relatórios, 
pareceres e estudos, além de acompanhar, fiscalizar e 
avaliar a gestão administrativa, previdenciária, financeira, 
contábil, patrimonial e de recursos humanos da 
Manausprev, atuando, ainda, como agente de 
conformidade. 
Parágrafo único. O cargo em comissão de Auditor-Chefe 
deverá ser provido por servidor titular de cargo efetivo 
vinculado ao Município de Manaus, cuja nomeação 
dependerá de prévia aprovação do Conselho Municipal de 
Previdência. 
 
............................................................................................... 
 
Art.25 .................................................................................... 
 
Parágrafo único. O Superintendente de Investimentos 
deverá ter certificação profissional, conforme estabelecido 
no Regimento Interno, e sua nomeação dependerá de 
prévia aprovação do Conselho Municipal de Previdência. 
 
................................................................................................. 
 
Art.31 .................................................................................... 
 
............................................................................................... 
 
§ 3.º O cumprimento da carga horária prevista no caput 
deste artigo poderá ser flexibilizado mediante a 
utilização de banco de horas e jornada ininterrupta, 
nos termos de regulamento específico editado pelo 
Diretor-Presidente, observada a conveniência e 
oportunidade para o serviço da entidade.” (NR) 
 
Art. 2.º Fica revogado o art. 28 da Lei n. 2.419, de 29 de 

março de 2019. 
 
Art. 3.º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 
Manaus, 06 de novembro de 2020. 

 
 
 
 
 

DECRETO DE 06 DE NOVEMBRO 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 requerimento da servidora abaixo 

identificada; 
 
CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo                              

nº 2020.18911.18923.0.010855 (Siged) (Volume 1), resolve 
 
CONSIDERAR EXONERADA, a pedido, a contar de                

03-11-2020, 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, a servidora OZINEIDE DE CARVALHO PEREIRA 
do cargo de Assessor Técnico II, simbologia DAS-2, integrante da 
estrutura organizacional da CASA CIVIL. 



 

Manaus, sexta-feira, 06 de novembro de 2020
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Manaus, 06 de novembro de 2020. 

 
 
 

DECRETO DE 06 DE NOVEMBRO 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 2.389, de 04 de 

janeiro de 2019; 
 
CONSIDERANDO o Decreto nº 4.501, de 22 de julho de 

2019, que dispõe sobre o Regimento Interno do Conselho Municipal de 
Gestão Estratégica – CMGE; 

 
CONSIDERANDO o teor do Ofício nº 011/2020 – CMGE e 

o que consta nos autos do Processo                                                            
n° 2020.18911.18923.0.010335 (VOLUME 1) SIGED, resolve 

 
CONSIDERAR DISPENSADO, a pedido, a contar de       

10-10-2020, o senhor abaixo identificado, da função que exerce no 
CONSELHO MUNICIPAL DE GESTÃO ESTRATÉGICA – CMGE, órgão 
colegiado à CASA CIVIL: 
 

CONSELHO MUNICIPAL DE GESTÃO ESTRATÉGICA – CMGE 
MEMBROS CONVIDADOS 

REPRESENTAÇÃO FUNÇÃO MEMBRO 
SOCIEDADE CIVIL Convidado ARISTIDES DA ROCHA OLIVEIRA JUNIOR 

 
Manaus, 06 de novembro de 2020. 

 
 
 

 

DECRETO DE 06 DE NOVEMBRO 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 requerimento do servidor abaixo 

identificado; 
 
CONSIDERANDO o disposto na Lei nº 1.118, de 01 de 

setembro de 1971, combinado com a Lei Complementar nº 64, de               
18 de maio de 1990; 

 
CONSIDERANDO as Resoluções nº 18.019, de 02 de abril 

de 1992, e nº 20.623, de 16 de maio de 2000, oriundas do Tribunal 
Superior Eleitoral; 

 
CONSIDERANDO o disposto no Parecer nº 055/2016 –                

P.PESSOAL/PGM, utilizado como paradigma pela Administração em 
casos análogos; 

 
CONSIDERANDO a análise da Divisão de 

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

 
CONSIDERANDO o teor do Ofício nº 3.948/2020 – 

SEMAD e o que consta nos autos do Processo                                                   
nº 2020.22000.22033.0.007595 (Volume 1) SIGED, 
 

RESOLVE: 
 

I – CONSIDERAR AUTORIZADO, pelo período de                 
03 (três) meses, a contar de 15-08-2020, o afastamento, nos termos do 
art. 157 do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Manaus,            
do servidor DOMINGOS TORRES SILVA, PNE - Guarda Municipal        
A-II-III, matrícula nº 064.396-3 B, do quadro de pessoal da CASA 
MILITAR – CM, com direito à percepção da remuneração inerente ao 
exercício do cargo, para concorrer ao pleito eletivo de 2020. 

II – CONDICIONAR a validade da autorização ora 
concedida à posterior apresentação da documentação exigida na 
legislação vigente, em especial o Registro da Candidatura junto ao 
Tribunal Regional Eleitoral – TRE/AM. 

 
Manaus, 06 de novembro de 2020. 

 
 
 

 

DECRETO DE 06 DE NOVEMBRO 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 requerimento do servidor abaixo 

identificado; 
 
CONSIDERANDO o disposto na Lei nº 1.118, de 01 de 

setembro de 1971, combinado com a Lei Complementar nº 64, de               
18 de maio de 1990; 

 
CONSIDERANDO as Resoluções nº 18.019, de 02 de abril 

de 1992, e nº 20.623, de 16 de maio de 2000, oriundas do Tribunal 
Superior Eleitoral; 

 
CONSIDERANDO o disposto no Parecer nº 55/2016 -     

P.PESSOAL/PGM, utilizado como paradigma pela Administração em 
casos análogos; 

 
CONSIDERANDO o Despacho da Assessoria Técnica da 

Secretaria Municipal de Educação – 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 teor do Ofício nº 3.922/2020 – 

SEMAD e o que consta nos autos do Processo                              
nº 2020.18000.18125.0.007305 (Volume 1) SIGED, 
 

RESOLVE: 
 

I – CONSIDERAR AUTORIZADO, pelo período de                 
03 (três) meses, a contar de 15-08-2020, o afastamento, nos termos do 
art. 157 do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Manaus,            
do servidor GILBERTO VASCONCELOS DA SILVA, Professor Nível 
Superior, matrículas nº 112.350-5 A/B, do quadro de pessoal da 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED, com direito à 
percepção da remuneração inerente ao exercício do cargo, para 
concorrer ao pleito eletivo de 2020. 

 
II – CONDICIONAR a validade da autorização ora 

concedida à posterior apresentação da documentação exigida na 
legislação vigente, em especial o Registro da Candidatura junto ao 
Tribunal Regional Eleitoral – TRE/AM. 

 
Manaus, 06 de novembro de 2020. 

 
 
 

 

DECRETO DE 06 DE NOVEMBRO 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 requerimento da servidora abaixo 

identificada; 



 

Manaus, sexta-feira, 06 de novembro de 2020
 
 
 

 
 

DOM | Edição 4961 | Página 4 
 

CONSIDERANDO o disposto na Lei nº 1.118, de 01 de 
setembro de 1971, combinado com a Lei Complementar nº 64, de               
18 de maio de 1990; 

 
CONSIDERANDO as Resoluções nº 18.019, de 02 de abril 

de 1992, e nº 20.623, de 16 de maio de 2000, oriundas do Tribunal 
Superior Eleitoral; 

 
CONSIDERANDO o disposto no Parecer nº 55/2016 -     

P.PESSOAL/PGM, utilizado como paradigma pela Administração em 
casos análogos; 

 
CONSIDERANDO o Despacho da Assessoria Técnica da 

Secretaria Municipal de Educação – 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 teor do Ofício nº 3.922/2020 – 

SEMAD e o que consta nos autos do Processo                                              
nº 2020.18000.19336.0.007208 (Volume 1) SIGED, 
 

RESOLVE: 
 

I – CONSIDERAR AUTORIZADO, pelo período de                 
03 (três) meses, a contar de 15-08-2020, o afastamento, nos termos do 
art. 157 do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Manaus,            
da servidora ELIANA DE OLIVEIRA, Professor Nível Médio, matrícula  
nº 062.674-0 A, do quadro de pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO – SEMED, com direito à percepção da remuneração 
inerente ao exercício do cargo, para concorrer ao pleito eletivo de 2020. 

 
II – CONDICIONAR a validade da autorização ora 

concedida à posterior apresentação da documentação exigida na 
legislação vigente, em especial o Registro da Candidatura junto ao 
Tribunal Regional Eleitoral – TRE/AM. 

 
Manaus, 06 de novembro de 2020. 

 
 
 

DECRETO DE 06 DE NOVEMBRO 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 requerimento da servidora abaixo 

identificada; 
 
CONSIDERANDO o disposto na Lei nº 1.118, de 01 de setembro de 
1971, combinado com a Lei Complementar nº 64, de               18 de maio 
de 1990; 
 

CONSIDERANDO as Resoluções nº 18.019, de 02 de abril 
de 1992, e nº 20.623, de 16 de maio de 2000, oriundas do Tribunal 
Superior Eleitoral; 

 
CONSIDERANDO o disposto no Parecer nº 55/2016 -     

P.PESSOAL/PGM, utilizado como paradigma pela Administração em 
casos análogos; 

 
CONSIDERANDO o Despacho da Assessoria Técnica da 

Secretaria Municipal de Educação – 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 teor do Ofício nº 3.922/2020 – 

SEMAD e o que consta nos autos do Processo                                              
nº 2020.18000.18125.0.006112 (Volume 1) SIGED, 

RESOLVE: 
 

I – CONSIDERAR AUTORIZADO, pelo período de                 
03 (três) meses, a contar de 15-08-2020, o afastamento, nos termos do 
art. 157 do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Manaus,            
da servidora FABIANE ARAÚJO DE OLIVEIRA, Professor Nível Médio, 
matrícula nº 084.669-4 C, do quadro de pessoal da SECRETARIA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED, com direito à percepção da 
remuneração inerente ao exercício do cargo, para concorrer ao pleito 
eletivo de 2020. 

 
II – CONDICIONAR a validade da autorização ora 

concedida à posterior apresentação da documentação exigida na 
legislação vigente, em especial o Registro da Candidatura junto ao 
Tribunal Regional Eleitoral – TRE/AM. 

 
Manaus, 06 de novembro de 2020. 

 
 
 
 
 

DECRETO DE 06 DE NOVEMBRO 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 requerimento do servidor abaixo 

identificado; 
 
CONSIDERANDO o disposto na Lei nº 1.118, de 01 de 

setembro de 1971, combinado com a Lei Complementar nº 64, de               
18 de maio de 1990; 

 
CONSIDERANDO as Resoluções nº 18.019, de 02 de abril 

de 1992, e nº 20.623, de 16 de maio de 2000, oriundas do Tribunal 
Superior Eleitoral; 

 
CONSIDERANDO o disposto no Parecer nº 055/2016 –                

P.PESSOAL/PGM, utilizado como paradigma pela Administração em 
casos análogos; 

 
CONSIDERANDO a análise da Divisão de 

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

 
CONSIDERANDO o teor do Ofício nº 3.922/2020 – 

SEMAD e o que consta nos autos do Processo                              
nº 2020.18000.19344.0.006250 (Volume 1) SIGED, 
 

RESOLVE: 
 

I – CONSIDERAR AUTORIZADO, pelo período de                 
03 (três) meses, a contar de 15-08-2020, o afastamento, nos termos do 
art. 157 do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Manaus,            
do servidor ROCHEL DA COSTA LUZ, Professor Nível Superior, 
matrículas nº 114.857-5 A/B, do quadro de pessoal da SECRETARIA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED, com direito à percepção da 
remuneração inerente ao exercício do cargo, para concorrer ao pleito 
eletivo de 2020. 

 
II – CONDICIONAR a validade da autorização ora 

concedida à posterior apresentação da documentação exigida na 
legislação vigente, em especial o Registro da Candidatura junto ao 
Tribunal Regional Eleitoral – TRE/AM. 

 
Manaus, 06 de novembro de 2020. 
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DECRETO DE 06 DE NOVEMBRO 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 389/2020 – 

GS/SEMTEPI e o que consta nos autos do Processo                                         
nº 2020.18911.18923.0.010858 (SIGED) (Volume 1), resolve 

 
CONSIDERAR NOMEADA, a contar de 03-11-2020, nos 

termos do art. 11, inc. II, da Lei nº 1.118, de 01-09-1971 – Estatuto dos 
Servidores Públicos do Município de Manaus, a senhora OZINEIDE 
FARIAS DE CARVALHO para exercer o cargo de Assessor Técnico I, 
simbologia DAS-3, integrante da estrutura organizacional da 
SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, EMPREENDEDORISMO 
E INOVAÇÃO – SEMTEPI, objeto da Lei nº 2.370, de 30 de novembro 
de 2018. 

 
Manaus, 06 de novembro de 2020. 

 

 
 
 
 
 

DECRETO DE 06 DE NOVEMBRO 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 Federal nº 8.666, de 

21 de junho de 1993, que instituiu normas para Licitações e Contratos da 
Administração Pública; 

 
CONSIDERANDO o Decreto nº 686, de 03 de novembro 

de 2010, que constitui a Comissão de Licitação no âmbito da Fundação 
de Apoio ao Idoso Dr. Thomas; 

 
CONSIDERANDO o teor do Ofício nº 0764/2020 – 

CL/GP/FDT e o que consta no Processo nº 2020.18911.18923.0.010841 
(Volume 1) SIGED, 
 

RESOLVE: 
 

I – CONSIDERAR DISPENSADA, a contar de 03-11-2020, 
a senhora abaixo identificada da função que exerce na Comissão de 
Licitação da Fundação de Apoio ao Idoso Dr. Thomas – CL/FDT: 
 

NOME FUNÇÃO 
Ana Priscila Molina Jacintho Secretário 

 
II – CONSIDERAR DESIGNADO, a contar de 03-11-2020, 

o senhor abaixo identificado, para exercer a função adiante relacionada, 
na Comissão de Licitação da Fundação de Apoio ao Idoso Dr. Thomas – 
CL/FDT: 

 
NOME FUNÇÃO 

Paulo Henrique Rodrigues da Silva Secretário Executivo 

 
III – DETERMINAR que o membro designado cumpra o 

restante do mandato do membro dispensado, nos termos do § 3º, art. 3º 
do Decreto nº 686, de 03 de novembro de 2010; 

 
IV – CONSOLIDAR a composição da Comissão de 

Licitação da Fundação de Apoio ao Idoso Dr. Thomas – CL/FDT na 
forma do Anexo Único deste Decreto. 

 
Manaus, 06 de novembro de 2020. 

 

ANEXO ÚNICO 
 

NOME FUNÇÃO 
Nelson Nazareno da Silva Rodrigues Presidente 
José de Souza Melo Junior Vice-Presidente 
Max William de Castro Conceição Membro 
Alcione Oliveira Rebello Membro 
Karla Valéria do Nascimento Alves Membro 
Ana Paula Nepomuceno Batanhe Assessor Jurídico 
Paulo Henrique Rodrigues da Silva Secretário Executivo 

 
 
 
 

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 22.120/2020 
 

DESIGNA substituto de servidora afastada 
em virtude de Férias Regulamentares. 

 
A SUBSECRETÁRIA DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS 

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

 
CONSIDERANDO a delegação de competência firmada 

pelo Prefeito de Manaus no Decreto nº 4.480, de 04 de julho de 2019; 
 
CONSIDERANDO o disposto no Decreto nº 3.852, de        

26 de outubro de 2017; 
 
CONSIDERANDO o encaminhamento dos autos para 

elaboração e publicação por intermédio do Ofício nº 3999/2020 – 
SEMAD, subscrito pelo Secretário Municipal de Administração, 
Planejamento e Gestão; 

 
CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo                 

nº 2020.18911.18923.0.009859, resolve 
 
CONSIDERAR DESIGNADO o servidor AMILSON MAIA 

RIBEIRO, P.A. Agente Administrativo A-III-II, matrícula nº 079.803-7 A, 
para responder, cumulativamente, pelas atribuições do cargo de 
provimento em comissão de Chefe da Divisão de Patrimônio, simbologia 
DAS-2, integrante da estrutura da SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E GESTÃO – SEMAD, no 
período de 08-09 a 07-10-2020, com direito à percepção da 
remuneração inerente ao exercício do cargo, em substituição à titular 
JOICE LIÁDNE NONATO BRAGA, afastada em virtude Férias 
Regulamentares. 

 
GABINETE DA SUBSECRETÁRIA DE ASSUNTOS 

LEGISLATIVOS DA CASA CIVIL, em Manaus, 06 de novembro de 
2020. 

 
 
 

 
 

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 22.121/2020 
 

DESIGNA substituta de servidor afastado em 
virtude de viagem para tratar de assuntos de 
interesse do Município. 

 
A SUBSECRETÁRIA DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS 

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

 
CONSIDERANDO a delegação de competência firmada 

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

 
CONSIDERANDO o disposto no Decreto nº 3.852, de         

26 de outubro de 2017; 



 

Manaus, sexta-feira, 06 de novembro de 2020
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CONSIDERANDO a necessidade de regularizar a vida 
funcional do servidor; 

 
CONSIDERANDO a solicitação para elaboração e 

publicação do ato por meio do Ofício nº 383/2020 – GS/SEMTEPI, 
subscrito pelo Secretário Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e 
Inovação; 

 
CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo         

nº 2020.18911.18923.0.010766, resolve 
 
CONSIDERAR DESIGNADA a servidora OLRANICE DE 

SOUZA PAIVA, Auxiliar Administrativo, para responder, 
cumulativamente, pelas atribuições do cargo de provimento em 
comissão de Secretário Executivo do Comitê de Crédito Municipal/CMM, 
simbologia DAS-5, integrante da estrutura organizacional da 
SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, EMPREENDEDORISMO 
E INOVAÇÃO – SEMTEPI, no período de 12 a 14-11-2019, sem direito à 
percepção da remuneração inerente ao exercício do cargo, em 
substituição ao titular FÁBIO JUNIO PEREIRA DE CASTRO, em virtude 
de viagem para tratar de assuntos de interesse do Município, na cidade 
de Recife/PE, com ônus para o Erário Municipal relativamente às 
passagens aéreas e diárias. 

 
GABINETE DA SUBSECRETÁRIA DE ASSUNTOS 

LEGISLATIVOS DA CASA CIVIL, em Manaus, 06 de novembro de 
2020. 

 

 
 
 
 
 

CASA  CIVIL 

 
 

DESPACHO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 
 

CONSIDERANDO o que consta no Processo Administrativo 
nº 2020.18911.18913.0.010612, de interesse da Casa Civil, o teor do 
Parecer nº 089/2020 – CONSTEC/CASA CIVIL, datado de 06.11.2020, 
 

RESOLVE: 
 

I- Fica declarada a Dispensa de Licitação, com fundamento 
no art. 24, inciso II e art. 23 da Lei nº 8.666/93, devidamente atualizados 
pelo Decreto Federal nº 9.412/2018, cujo objeto é a aquisição de 
bebedouros, em favor da empresa R DA S AGUIAR COMERCIO DE 
MATERIAL DE LIMPEZA EIRELI, inscrita no CNPJ 04.003.942/0001-84, 
em conformidade com o Termo de Referência presente no Processo 
nº 2020.18911.18913.0.010612, com a finalidade de atender as 
necessidades do Centro de Cooperação da Cidade. 

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

 
Manaus/AM, 06 de novembro de 2020. 

 

 
 

Pelo exposto acima, RATIFICO nos termos do art. 26 da 
Lei nº 8.666/93, e com fundamento no inciso II, do art. 24 e art. 23 da Lei 
nº 8.666/93, devidamente atualizados pelo Decreto Federal 
nº 9.412/2018, a Dispensa de Licitação pertinente ao Processo 
nº 2020.18911.18913.0.010612, no valor único de R$ 5.095,00 (cinco mil 
e noventa e cinco reais). 

Manaus/AM, 06 de novembro de 2020. 

 
 
 
 

PROCURADORIA  GERAL  DO MUNICÍPIO 

 
 

EXTRATO 
 
1. ESPÉCIE E DATA: Quarto Termo Aditivo do Contrato nº 004/2016, 
celebrado em 08/11/2020. 
 
2. CONTRATANTES: O Município de Manaus, através da Procuradoria 
Geral do Município e a empresa R P CARANHA & CIA - ME.  
 
3. OBJETO: Prorrogação do contrato referente serviços de limpeza, 
conservação e higienização. Características: especializada em limpeza, 
conservação e higienização de áreas internas, esquadrias e vidros, de 
faces internas e externas, com o fornecimento de mão-de-obra, materiais 
e equipamentos. 
 
4. VALOR: R$ 104.101.32 (cento e quatro mil e cento e um reais e trinta 
e dois centavos). 
 
5. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: À conta da rubrica orçamentária 
nº 03.122.0011.2011, Natureza de Despesa nº 33903702 e Fonte de 
Recurso nº 01000000.  
 
6. PRAZO: O prazo do contrato fica prorrogado por mais 12 (doze) 
meses, a contar do dia 10.11.2020. 

 
Manaus, 08 de novembro de 2020. 

 

 
 
 

 



 

Manaus, sexta-feira, 06 de novembro de 2020
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CASA  MILITAR 

 
 

PORTARIA Nº 046/2020 - GEPES/DAF/CM 
 

O SECRETÁRIO MUNICIPAL CHEFE DA CASA 
MILITAR, no exercício da competência que lhe confere o artigo 128, 
inciso II da LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE MANAUS, e 
 

CONSIDERANDO o que conta dos autos do processo 
nº 2020 12468 12479 00057, em especial, a solicitação formal do 
prestador de serviço temporário quanto a sua dispensa. 
 

RESOLVE 
 

DISPENSAR, a pedido, a contar de 29/10/2020, nos 
termos do inciso II, do artigo 13, da Lei nº 1.425, de 26 de março de 
2010, c/c Decreto nº 0544, de 26 de março de 2010 e nos termos da 
Cláusula Oitava, letra “d” do Termo de Prorrogação da Prestação de 
Serviços por Tempo Determinado, o prestador de serviço temporário 
DENISON BARROS DA SILVA, Guarda Municipal, matrícula 
nº 109.811-0 B, admitido sob a égide de Regime de Direito 
Administrativo, junto à Casa Militar. 

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

 
Manaus, 06 de novembro de 2020. 

 

 
 

 
 
 

EXTRATO 
 
1. ESPÉCIE: Termo de Rescisão da Prestação de Serviços por tempo 
determinado do Pessoal sob o Regime de Direito Administrativo. 
 
2. CONTRATANTE: O Município de Manaus, através da CASA 
MILITAR. 
 
3.  CONTRATADO: DENISON BARROS DA SILVA, Guarda Municipal, 
matrícula nº 109.811-0 B. 
 
4. OBJETO: Termo de Rescisão da Prestação de Serviços, por iniciativa 
do prestador de serviço temporário, com base no inciso II, do artigo 13, 
da Lei nº 1.425, de 26 de março de 2010; c/c Decreto nº 0544, de 26 de 
março de 2010, e, nos termos da Cláusula Oitava, letra “d” do Termo de 
Prorrogação da Prestação de Serviços por Tempo Determinado, 
conforme autos do Processo nº 2020/12468/12479/00057. 
 
5. FUNDAMENTAÇÃO: Solicitação formal do prestador de serviço e 
manifestação da Procuradoria Geral do Município através do Parecer nº 160 
e 193/2009 da Procuradoria de Pessoal/PGM e respectivos Despachos. 
 
6. VIGÊNCIA: a contar de 29/10/2020. 

 
 

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

 
Manaus, 06 de novembro de 2020. 

 
 

 

SECRETARIA  MUNICIPAL  DE  SAÚDE 

 
 

PORTARIA Nº 534/2020-NTRAB/SEMSA 
 

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

CONSIDERANDO o que dispõe o art. 12, da Lei nº 1.222, 
que versa sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Subsídios dos 
Servidores Públicos da Saúde e o preenchimento do Termo de Exclusão 
da Estratégia de Saúde da Família – ESF; 
 

CONSIDERANDO ainda, a autorização contida no 
Memorando nº 540/2020-NTRAB/SEMSA do Núcleo de Administração 
da Gestão do Trabalho, registrados no SIGED sob o nº  
2020.01637.01519.9.066334. 
 

RESOLVE: 
 

EXCLUIR, a contar da data especificada, a servidora 
abaixo, da Função Especial que exercia na Estratégia de Saúde da 
Família, retornando ao subsídio conforme Anexo II, Tabela Financeira 
Especialista em Saúde e Assistente em Saúde, da Lei nº 1.222 de 26 de 
março de 2008. 
 

Designado pela Portaria nº 305/2008-GABIN/SEMSA de 7/5/2008. 
Nome Cargo Matrícula Excluir da A contar de 

LEIDE MARA DE 
SOUZA OLIVEIRA 

AS-Técnico em 
Enfermagem 

111.597-9A UBS S-01 1º/11/2020 

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

 
Manaus, 4 de novembro de 2020. 

 
 
 

 

PORTARIA Nº 535/2020-NTRAB/SEMSA 
 

A SUBSECRETÁRIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E 
PLANEJAMENTO INTERINA, usando das atribuições que lhe são 
conferidas pelo artigo 128, inciso II da Lei Orgânica do Município de 
Manaus – LOMAN, e 

 
CONSIDERANDO o disposto nos incisos V e X, do art. 3º, 

combinado com o art. 9º, da Lei n.º 1.222, de 26 de março de 2008, que 
versa sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Subsídios dos Servidores 
Públicos da Saúde; 

 
CONSIDERANDO o Termo de Opção da Estratégia de 

Saúde da Família – ESF; 
 
CONSIDERANDO o Decreto nº 4.741, de 29 de janeiro de 

2020, publicado no Diário Oficial do Município-DOM nº 4769, que dispõe 
sobre a Programação Financeira, o Cronograma Mensal do Desembolso 
e as Metas Bimestrais de Arrecadação para o Exercício Financeiro de 
2019 dos órgãos, das entidades e dos fundos do Poder Executivo, 
integrantes do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, e estabelece 
normas de execução orçamentária; 

 
CONSIDERANDO o teor do processo protocolado sob o 

número 2020.01637.01412.0.003308-SEMSA. 
 

RESOLVE: 
 

I -  DESIGNAR a servidora abaixo identificada para 
exercer Função Especial na Estratégia de Saúde da Família, conforme 
Anexo IV, Tabela 2, da Lei n.º 1.222, de 26 de março de 2008. 



 

Manaus, sexta-feira, 06 de novembro de 2020
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NOME MATRÍCULA CARGO LOTAÇÃO 
FRANCILEUZA DA 
SILVA FERREIRA 

122.879-0A 
AS-Técnico em 

Saúde Bucal 
UBS Dr. José Rayol 

dos Santos 

 
II -  Esta Portaria opera efeitos a contar da data de sua 

publicação. 
 

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

Manaus, 4 de novembro de 2020. 

 
 
 

PORTARIA Nº 536/2020-NTRAB/SEMSA 
 

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

RESOLVE: 
 

I -  DETERMINAR, com fulcro no art. 241, da Lei 
Municipal nº 1.118/71, a instauração de Processo Administrativo 
Disciplinar em desfavor da servidora ALBERTA TRAJANO TAVARES, 
AS-Técnico em Enfermagem, matrícula 064.926-0A, visto que incorreu 
na infração disciplinar prevista no artigo 226, inciso II, § 1º e 2º; 

 
II -  ENCAMINHAR o Processo no 2019/1637/5511-

SEMSA à Comissão Permanente de Regime Disciplinar; 
 
III -  O prazo regular da instrução será de 60 (sessenta) 

dias, admitida a prorrogação por mais 30 (trinta) dias ou a continuidade 
excepcional do instrutório, sob motivação, para garantir o esclarecimento 
dos fatos e o exercício pleno da defesa; 

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

publicação. 
 

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

Manaus, 5 de novembro de 2020. 

 
 
 

 
PORTARIA Nº 537/2020-NTRAB/SEMSA 

 
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, usando das 

atribuições que lhe são conferidas pelo inciso II, artigo 128, da Lei 
Orgânica do Município de Manaus – LOMAN. 
 

RESOLVE: 
 

I -  DETERMINAR, com fulcro no art. 241, da Lei 
Municipal nº 1.118/71, a instauração de Processo Administrativo 
Disciplinar em desfavor do servidor ALVADIR ASSUNÇÃO CAROLINO 
DA SILVA JUNIOR, AS – Auxiliar Administrativo, matrícula 065 318-7 A, 
visto que incorreu nas infrações disciplinares previstas no artigo 226, 
inciso II, § 2º; 

 
II -  ENCAMINHAR o Processo no 2020/1637/0554-

SEMSA à Comissão Permanente de Regime Disciplinar; 
 
III -  O prazo regular da instrução será de 60 (sessenta) 

dias, admitida a prorrogação por mais 30 (trinta) dias ou a continuidade 
excepcional do instrutório, sob motivação, para garantir o esclarecimento 
dos fatos e o exercício pleno da defesa; 

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

publicação. 

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

Manaus, 5 de novembro de 2020. 
 

 
 
 

PORTARIA Nº 538/2020-NTRAB/SEMSA 
 

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

RESOLVE: 
 

I -  DETERMINAR, com fulcro no art. 241, da Lei 
Municipal nº 1.118/71, a instauração de Processo Administrativo 
Disciplinar em desfavor da servidora DANIELLA SIMÕES MARIALVA, 
Agente Comunitário de Saúde, matrícula 101.670-9 A, visto que incorreu 
na infração disciplinar prevista no artigo 226, inciso II, § 2º; 

 
II -  ENCAMINHAR o Processo no 2019/1637/0286-

SEMSA à Comissão Permanente de Regime Disciplinar; 
III -  O prazo regular da instrução será de 60 (sessenta) 

dias, admitida a prorrogação por mais 30 (trinta) dias ou a continuidade 
excepcional do instrutório, sob motivação, para garantir o esclarecimento 
dos fatos e o exercício pleno da defesa; 

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

publicação. 
 

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

Manaus, 5 de novembro de 2020. 
 

 
 
 

PORTARIA Nº 539/2020-NTRAB/SEMSA 
 

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

RESOLVE: 
 

I -  DETERMINAR, com fulcro no art. 241, da Lei 
Municipal nº 1.118/71, a instauração de Processo Administrativo 
Disciplinar em desfavor do servidor GILBERTO DE CASTRO SILVEIRA, 
AS-Técnico em Enfermagem, matrícula 107.726-0A, visto que incorreu 
em infração disciplinar ao descumprir o previsto no artigo 101 c/c 226, 
inciso II, § 1º e 2º; 

 
II -  ENCAMINHAR o Processo no 2020/1637/1477-

SEMSA à Comissão Permanente de Regime Disciplinar; 
 
III -  O prazo regular da instrução será de 60 (sessenta) 

dias, admitida a prorrogação por mais 30 (trinta) dias ou a continuidade 
excepcional do instrutório, sob motivação, para garantir o esclarecimento 
dos fatos e o exercício pleno da defesa; 

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

publicação. 
 

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

Manaus, 5 de novembro de 2020. 
 

 



 

Manaus, sexta-feira, 06 de novembro de 2020
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PORTARIA Nº 540/2020-NTRAB/SEMSA 
 

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

 
RESOLVE: 

 
I -  DETERMINAR, com fulcro no art. 241, da Lei 

Municipal nº 1.118/71, a instauração de Processo Administrativo 
Disciplinar em desfavor do servidor JOSÉ WILLIAN MENEZES DOS 
SANTOS, AS-Auxiliar Administrativo, matrícula 083.644-3 A, visto que 
incorreu na infração disciplinar prevista no artigo 226, inciso VII; 

 
II -  ENCAMINHAR o Processo protocolado sob o no 

2020/1637/0564-SEMSA à Comissão Permanente de Regime 
Disciplinar; 

 
III -  O prazo regular da instrução será de 60 (sessenta) 

dias, admitida a prorrogação por mais 30 (trinta) dias ou a continuidade 
excepcional do instrutório, sob motivação, para garantir o esclarecimento 
dos fatos e o exercício pleno da defesa; 

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

publicação. 
 

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

Manaus, 5 de novembro de 2020. 
 

 
 
 

PORTARIA Nº 541/2020-NTRAB/SEMSA 
 

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

RESOLVE: 
 

I -  DETERMINAR, com fulcro no art. 241, da Lei 
Municipal nº 1.118/71, a instauração de Processo Administrativo 
Disciplinar em desfavor da servidora CELMA ONARA IZAEL SOUZA, 
AS-Técnico em Patologia Clínica, matrícula 064.091-3A, visto que 
incorreu na infração disciplinar prevista no artigo 226, inciso V; 
 

II -  ENCAMINHAR o Processo no 2019/1637/5511-
SEMSA à Comissão Permanente de Regime Disciplinar; 

 
III -  O prazo regular da instrução será de 60 (sessenta) 

dias, admitida a prorrogação por mais 30 (trinta) dias ou a continuidade 
excepcional do instrutório, sob motivação, para garantir o esclarecimento 
dos fatos e o exercício pleno da defesa; 

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

publicação. 
 

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

Manaus, 5 de novembro de 2020. 
 

 
 
 

PORTARIA Nº 542/2020-NTRAB/SEMSA 
 

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

RESOLVE: 
 

I -  DETERMINAR, com fulcro no art. 241, da Lei Municipal 
nº 1.118/71, a instauração de Processo Administrativo Disciplinar em 
desfavor da servidora LUDMILA DE SOUSA MENDONÇA ENOKIZONO, 
ES-Médico Clínico Geral, matrícula 127.358-2A, visto que incorreu em 
infração disciplinar prevista no artigo 226, inciso VII; 

 

II -  ENCAMINHAR o Processo no 2020/1637/1482-
SEMSA à Comissão Permanente de Regime Disciplinar; 

 

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

 

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

 

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

Manaus, 5 de novembro de 2020. 

 
 
 
1º EDITAL DE RETIFICAÇÃO AO 27º EDITAL DE CONVOCAÇÃO DO 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 002/2017 – 
SEMSA/MANAUS 

 
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE no uso das 

atribuições e prerrogativas legais previstas no art. 86, da Lei Orgânica do 
Município de Manaus – LOMAN, resolve RETIFICAR o 27º Edital de 
Convocação do Processo Seletivo Simplificado n° 002/2017-
SEMSA/MANAUS, para fins de contratação temporária de profissionais 
de saúde para atuarem nos Estabelecimentos Assistenciais de 
Saúde/EAS no Enfrentamento e Combate ao COVID-19 no Município de 
Manaus, publicado no Diário Oficial do Município - Edição nº 4959, p. 14 
e 15, de 4 de novembro de 2020, com a alteração da quantidade de 
candidatos Técnicos em Enfermagem convocados: 
 

Onde se lê: “7 (sete) Técnicos em Enfermagem” 
 

Leia-se: “10 (dez) Técnicos em Enfermagem”. 
 

Manaus, 5 de novembro de 2020. 

 
 
 
 

EXTRATO 
 
1. ESPÉCIE E DATA: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 008/2020 – 
Supressão de Objeto e Valor, celebrado em 1º/07/2020. 
2. CONTRATANTES: O Município de Manaus, por intermédio da 
Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA e a empresa LIMPAMAIS 
SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI – EPP 
3. OBJETO: Redução de R$ 1.254.099,60 (um milhão, duzentos e 
cinquenta e quatro mil, noventa e nove reais e sessenta centavos), 
equivalente a aproximadamente 83,18% (oitenta e três vírgula dezoito por 
cento) do valor global do contrato original, em virtude da supressão do 
serviço de limpeza executado no Hospital de Campanha Gilberto Novaes, 
devido ao encerramento das atividades do referido hospital. 
4. VALOR DO ADITIVO: R$ 253.576,14 (duzentos e cinquenta e três 
mil, quinhentos e setenta e seis reais e quatorze centavos). 
5. PRAZO: O presente Termo terá seus efeitos contados a partir da data 
de assinatura do mesmo. 
 

Manaus, 1º de julho de 2020. 
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 116/2020 – CML/PM 
 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0166/2020 - DIREP/DAI/SEMSA 

 
No dia 04 de novembro de 2020, no Órgão Gerenciador, 

foram registrados os preços das empresas abaixo identificadas, para 
Eventual fornecimento de insumos químicos-cirúrgicos para atender a 
Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA e a Fundação de Apoio ao 
Idoso Dr. Thomas-FDT da Prefeitura de Manaus, resultante do Pregão 
Eletrônico nº 116/2020 – CML/PM para Sistema de Registro de Preços. 
As especificações e o termo de referência constantes do Processo 
Administrativo nº 010011.16371135/2020-SEMSA, assim como os 
termos das propostas de preços, integram esta Ata de Registro de 
Preços, independentemente de transcrição. 

 

As unidades participantes e as condições a serem 
praticadas encontram-se estabelecidas no Edital de Licitação do referido 
Pregão e no Termo de Referência, parte integrante do Instrumento 
Convocatório. 

 

As contratações oriundas da Ata serão processadas de 
acordo com a previsão orçamentária das unidades participantes. 

 

O contrato ou instrumento hábil que vier a substituí-lo, na 
forma do art. 62, caput e § 4º da Lei n. 8.666/93, indicará o local de 
entrega/execução do objeto. 

 

O presente registro terá a vigência de 12 meses, a partir da 
data de publicação desta. 
 
ANDREI CARLOS BARROSO MUNIZ - EPP 

Item Unid Qtd ID Descrição Marca Valor R$ 

07 Pacote 35.300 513675 

MÁSCARA CIRÚRGICA, 
Classificação ANVISA: 
classe I, Tipo: não tecido 
(TNT), com elástico de 
comprimento adequado 
para fixação, Formato: 
retangular, Apresentação: 
contendo tripla camada, 
prega horizontal e clip 
nasal embutido, 
Característica(s): 
descartável, 
hipoalergência, atóxica, 
inodora, maleável, 
resistente, 
Característica(s) 
Adicional(is): embalagem 
devidamente lacrada, 
contendo dados de 
identificação de 
procedência, data de 
fabricação, validade e 
número de lote, Unidade 
de Fornecimento: pacote 
com 50 unidades. 

DEJAMARO 29,99 

 
SUPRIMED COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS LTDA-EPP 

Item Unid Qtd ID Descrição Marca Valor R$ 

04 Unidade 7.300 505814 

ÓCULOS DE 
PROTEÇÃO 
INDIVIDUAL, 
Classificação ANVISA: 
isento, Material(is): 
confeccionado em acrílico 
ou material compatível a 
sua finalidade, rígido, com 
lentes transparentes anti-
embaçantes, 
Apresentação: contendo 
proteção e respiro lateral, 
Acabamento: sem 
rebarbas, 
Característica(s): 
adaptável em qualquer 
tipo de rosto, 
perfeitamente confortável 
e ajustável, Unidade de 
Fornecimento: unidade. 

POLI-FERR 5,00 

05 Frasco 55.560 506516 

ÁLCOOL ETÍLICO, 
Classificação ANVISA: 
risco II, Aplicação: 
desinfecção de 
superfícies fixas e artigos 
não críticos, Aspecto 
Físico: líquido límpido, 
Cor(es): incolor, 
Característica(s): teor 
alcóolico 70° INPM, 
hidratado, 
Característica(s) 
Adicional(is): deverá 
apresentar notificação 
simplificada, Unidade de 
Fornecimento: frasco com 
1000mL. 

AUDAX 4,85 

TELESCA REPRESENTAÇÕES MATERIAIS HOSPITALAR EIRELI 
Item Unid Qtd ID Descrição Marca Valor R$ 

06 Unidade 31.700 507034 

MÁSCARA PFF2, 
Classificação ANVISA: 
classe I, Aplicação: 
equipamento de 
proteção individual, 
Apresentação: 
contendo filtro para 
particulados: classe 
PFF-2; eficiência 
mínima de filtragem de 
94%; BFE > 99% 
(Eficiência de Filtração 
Bacteriológica). 
Tamanho(s): regular, 
Formato: em concha, 
Característica(s): 
embalada 
individualmente, 
Característica(s) 
Adicional(is): deverá 
apresentar Certificado 
de Aprovação (CA) 
aprovado pelo 
Ministério do Trabalho 
e Emprego e Registro 
no Ministério da Saúde, 
Unidade de 
Fornecimento: unidade. 

PROTECTME 3,10 

 
MEDICNORTE LTDA 

Item Unid Qtd ID Descrição Marca Valor R$ 

08 Frasco 19.400 513676 

ÁLCOOL ETÍLICO, 
Classificação ANVISA: 
baixo risco, Aplicação: 
assepsia da pele, 
Aspecto Físico: gel, 
Cor(es): incolor, 
Característica(s): teor 
alcóolico 70°GL (em 
volume), hidratado, 
inodoro, 
Característica(s) 
Adicional(is): deverá 
apresentar notificação 
simplificada, Unidade 
de Fornecimento: 
frasco 500mL. 

SANTA CRUZ 5,69 

 
Manaus, 04 de novembro de 2020 
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ERRATA 
 
ATO: Portaria nº 515/2020-GCONT/SEMSA, de 28 de outubro de 2020, 
publicada no DOM nº 4957, página 15, de 29 de outubro de 2020, referente 
à substituição de fiscais para o Terceiro Termo Aditivo ao Contrato 
nº 014/2017 – Prorrogação, que entre si celebram o Município de Manaus, 
por meio da SEMSA e a empresa SERMEQ – Serviço e Comércio em 
Equipamentos Médico Hospitalares e Medicamentos Ltda - EPP. 
 
ONDE SE LÊ: 
 

ARLENE DAS CHAGAS VILANOVA 123.966-0A FISCAL DO CONTRATO 
ANA PAULA NEVES DA SILVA 083.425-4C FISCAL DO CONTRATO 

 
LEIA-SE:  
 

ARLENE DAS CHAGAS VILANOVA 123.966-0A FISCAL SUPLENTE 
ANA PAULA NEVES DA SILVA 083.425-4C FISCAL SUPLENTE 

 
Manaus, 04 de novembro de 2020. 

 

 
 
 
 

ERRATA 
 
ATO: Portaria nº 515/2020-GCONT/SEMSA, de 28 de outubro de 2020, 
publicada no DOM nº 4957, página 15, de 29 de outubro de 2020, 
referente à substituição de fiscais para o Terceiro Termo Aditivo ao 
Contrato nº 014/2017 – Prorrogação, que entre si celebram o Município 
de Manaus, por meio da SEMSA e a empresa SERMEQ – Serviço e 
Comércio em Equipamentos Médico Hospitalares e Medicamentos Ltda - 
EPP. 
 
ONDE SE LÊ: 
 

SILVIO DA LIMA FERNANDES 108.724-5A FISCAL DO CONTRATO 

 
 
LEIA-SE: 
 

SILVIO DA LIMA FERNANDES 108.704-5A FISCAL DO CONTRATO 

 
Manaus, 06 de novembro de 2020. 

 
 
 
 

ERRATA 
 
ATO: Extrato do Termo de Contrato nº 021/2020, que entre si celebram 
o Município de Manaus, por intermédio da Secretaria Municipal de 
Saúde – SEMSA, e a empresa POWERTECH LOCAÇÕES DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A, publicado no DOM, Edição 4873, 
de 02 de julho de 2020, página 18. 
 
ONDE SE LÊ: 
 
“1. ESPÉCIE E DATA: Termo de Contrato nº 021/2020, celebrado em 
26/06/2020.” 
 
LEIA-SE: 
 
“1. ESPÉCIE E DATA: Termo de Contrato nº 021/2020, celebrado em 
18/06/2020.” 
 

Manaus, 06 de novembro de 2020. 
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SECRETARIA  MUNICIPAL  DE  EDUCAÇÃO 

 
 

PORTARIA Nº 0671/2020-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 2018.4114.9648.01015; 
 

RESOLVE: 
 

TORNAR SEM EFEITO a Portaria nº 0639/2020 – 
SEMED/GS, publicada no DOM nº 4954 de 26 de outubro de 2020, 
tendo em vista os documentos colacionados ao processo estarem aptos 
para o adequado ato administrativo conclusivo. 

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

 
Manaus, 04 de novembro de 2020. 

 
 
 
 
 

PORTARIA Nº 0672/2020-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 Decreto de 2020 de março de 2015, 

publicado no DOM Edição 3613, com a nomeação para exercer o cargo 
de Secretária Municipal de Educação; 

 
CONSIDERANDO os princípios da legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, que norteiam as 
atividades da Administração Pública; 

 
CONSIDERANDO o Despacho da ASSJUR/SEMED; 

 
CONSIDERANDO o que mais consta nos autos do 

Processo n. 2020.18000.19108.0.009939; 
 

RESOLVE 
 

SUSPENDER, até ulterior deliberação, o contrato 
celebrado entre o Município de Manaus, e a empresa CONSTRUMIX 
CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA., correspondente ao resultado 
da Licitação modalidade Concorrência nº 002/2019 – CEL/CC, referente 
ao Objeto: “ a realização de obras de reformas, ampliação e construção 
em Unidades Educacionais e Administrativas da Secretaria Municipal de 
Educação – Lote 1”. Os efeitos da presente Portaria retroagem a data de 
25/03/2020. 

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

 
Manaus, 05 de novembro de 2020. 
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DOM | Edição 4961 | Página 13 
 

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 002/2020 SEMED/GS 
 

Normatiza os procedimentos e orientações 
para o atendimento educacional domiciliar e 
Classe Hospitalar realizado pelo CMEE-
SEMED. 

 
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso de 

suas atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 128, inciso II, da LEI 
ORGÂNICA DO MUNICIPIO DE MANAUS e, 

 
CONSIDERANDO a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional nº 9.394/96, Art. 4º -A. É assegurado atendimento 
educacional, durante o período de internação, ao aluno da educação 
básica internado para tratamento de saúde em regime hospitalar ou 
domiciliar por tempo prolongado, conforme dispuser o Poder Público em 
regulamento, na esfera de sua competência federativa; 

 
CONSIDERANDO a Resolução nº 011/CME/2016, Art. 25 

– As Instituições pertencentes ao Sistema Municipal de Ensino 
deverão atuar, quando necessário, nas Classes Hospitalares e  
no Atendimento em Ambiente Domiciliar dando continuidade ao 
processo de desenvolvimento e ao processo de aprendizagem dos 
estudantes, contribuindo para o retorno e reintegração destes ao 
ambiente escolar. 

 
RESOLVE 

 
Art. 1º Estabelecer os procedimentos e orientações para o 

atendimento educacional domiciliar e hospital, durante o período de 
internação, ao aluno da educação básica regularmente matriculado na 
Rede Pública Municipal de Ensino, internado para tratamento de saúde 
em regime hospitalar ou domiciliar por tempo prolongado. 

 
Art. 2º Para solicitar atendimento domiciliar educacional é 

necessário: 
 
I - laudo médico, com recomendação ao Atendimento 

Domiciliar e/ou Hospitalar; 
 
II - a família do estudante deverá realizar solicitação do 

atendimento educacional domiciliar ou hospitalar na Secretaria Municipal 
de Educação – SEMED, setor de Protocolo, encaminhando ao Centro 
Municipal de Educação Especial - CMEE. 

 
Art. 3º A direção do CMEE após o recebimento da 

solicitação, designará um assessor pedagógico de sua equipe para 
realizar o atendimento educacional domiciliar ou hospitalar, conforme a 
situação de cada estudante. 

 
Art. 4º A equipe de atendimento educacional domiciliar e 

hospitalar será composta por: 
 
I - assessor pedagógico: 
 
a) o assessor pedagógico com carga horária de 20h 

semanais atenderá até 2 (dois) estudantes,  o assessor pedagógico com 
carga horária de 40h semanais, atenderá até quatro estudantes, em 
condução própria. 

 
b) os atendimentos ocorrerão de segunda a quinta-feira, 

nos turnos matutino e vespertino; 
 
c) a sexta-feira será reservada a realização de 

planejamento, elaboração de atividades e confecção de materiais; 
 
d) o tempo de atendimento, será definido conforme o nível 

de desempenho e aproveitamento do estudante, bem como de suas 
condições de saúde física e mental. 

 
II – psicólogo: 
 
a) o atendimento psicológico domiciliar seguirá as 

normativas do Conselho Regional de Psicologia-CRP e as formalidades 
de registro do serviço desenvolvido pela profissional da psicologia; 

b) será utilizado o sistema home care e tratará apenas as 
questões inerentes ao campo emocional que esteja relacionado ao 
quadro clínico que impacta no processo de ensino aprendizagem; 

 
c) será utilizado formulários padrões do atendimento 

psicológico domiciliar, tais como: Termo de Compromisso e uso de 
imagem e voz, Carteirinha de Atendimento, Anamnese, Ficha de 
atendimento e Ficha de evolução do aluno; 

 
d) o atendimento será realizado via transporte da SEMED 

ou em veículo próprio do profissional da psicologia, caso haja 
necessidade; 

 
e) a definição da quantidade de sessões disponibilizadas a 

cada estudante, levará em consideração o enquadre institucional, 
pautada em 10 sessões, podendo ser ampliadas conforme a 
necessidade identificada pelo profissional da psicologia; 
 

f) a oferta do serviço pode ser realizada semanal ou 
quinzenalmente, com duração de 50 minutos, conforme a legislação 
vigente do Conselho Regional de Psicologia – CRP. 

 
Art. 5º O estudante encaminhado para atendimento 

educacional domiciliar ou hospitalar será assistido pelo CMEE em 
conjunto com a Unidade de Ensino onde o mesmo estiver regularmente 
matriculado. 

 
Art. 6º A família do estudante em atendimento educacional 

domiciliar ou hospitalar deverá contribuir ativamente no processo de 
aprendizagem durante o período em que o mesmo for assistido pelo 
Projeto de Atendimento Educacional Domiciliar Hospitalar. 

 
Art.  7º São atribuições do assessor pedagógico do  

CMEE: 
 
I - realizar atividades de diagnóstico com cada educando 

para a partir dos aspectos coletados elaborar planejamento 
individualizado; 

 
II - informar-se na enfermaria ou com a equipe médica 

responsável pelo acompanhamento do estudante sobre a condição de 
saúde do aluno, bem como de sua rotina médica; 

 
III - criar na classe hospitalar um ambiente motivador e 

acolhedor; 
 
IV - desenvolver as atividades pedagógicas sempre com 

assiduidade, pontualidade e obedecendo o princípio de início, meio e 
fim; 

 
VI - utilizar a proposta curricular da SEMED, 

desenvolvendo atividades diversificadas; 
 
VII - registrar todas as observações acerca do 

desenvolvimento integral do aluno-paciente em ficha individual; 
 
VIII – auxiliar o estudante em atendimento educacional 

domiciliar ou hospitalar, na realização das atividades, exercícios e/ou 
avaliações selecionadas pelo professor da turma onde o estudante 
estiver regularmente matriculado; 

 
IX – adaptar os conteúdos programáticos da série/ano  

de origem do estudante, para o nível de aprendizagem que o  
mesmo se encontra, no caso do estudante público alvo da Educação 
Especial; 

 
X – desenvolver atividades extra classe, com foco na 

socialização e habilidades socioemocional  do estudante e seus 
familiares; 

 
XI - entregar mensalmente relatório de frequência e 

resultados avaliativos do aluno-paciente no CMEE; 
 
XII – encaminhar a avaliação multiprofissional, em casos 

específicos; 
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XIII - entregar os relatórios, notas e frequências escolares 
ao término de cada bimestre (Educação Infantil e Ensino Fundamental), 
na unidade de ensino do estudante em atendimento educacional 
domiciliar ou hospitalar; 

 
Art.  8º São atribuições do psicólogo do CMEE: 
 
I - receber descrição com laudos e/ou relatórios sobre o 

quadro clínico ou impedimento da permanência do estudante na unidade 
de ensino, visando estabelecer as diretrizes do atendimento; 

 
II - realizar o agendamento via contato telefone do 

atendimento domiciliar para ajustar dia e hora com a família do 
estudante; 

 
III - esclarecer a família do estudante em atendimento 

educacional domiciliar que o atendimento psicológico domiciliar, é um 
serviço adicional ao atendimento pedagógico domiciliar, visando avanços 
do estudante; 

 
IV - realizar avaliação e identificação da necessidade do 

atendimento para psicodiagnóstico situacional; 
 
V - retornar ao assessor pedagógico responsável pelo 

atendimento educacional domiciliar, as  informações sobre a orientação 
familiar, relativos aos aspectos do processo de aprendizagem e a 
questão situacional do estudante; 

 
VI - definir quantidade de sessões a serem disponibilizadas 

a cada estudante em atendimento educacional domiciliar; 
 
VII - emitir relatórios ao encerrar o atendimento psicológico 

domiciliar, para a família do estudante e para o CMEE, ambos com o 
mesmo teor, para os encaminhamentos necessários 

 
Art. 9º São atribuições do(s) professor(es) da turma onde o 

estudante em atendimento educacional domiciliar ou hospitalar estiver 
regularmente matriculado: 

 
I - repassar informações ao assessor pedagógico 

responsável pelo atendimento educacional domiciliar ou hospitalar, sobre 
o nível de aprendizagem do estudante e ou as dificuldades que o mesmo 
apresenta; 

 
II - selecionar atividades, exercícios e/ou avaliações a 

serem entregues semanalmente ao responsável legal do estudante; 
 
III – corrigir e/ou atribuir nota nas atividades, exercícios 

e/ou avaliações dos alunos em atendimento educacional domiciliar e 
hospitalar, realizadas com o auxílio do assessor pedagógico, entregue 
pelo responsável legal do mesmo; 

 
IV - utilizar os registros de frequência e rendimento, 

realizados pelo assessor pedagógico responsável pelo atendimento ao 
estudante em seu domicilio ou hospital. 

 
Art. 10 São atribuições do pedagogo da unidade de ensino 

onde o estudante em atendimento educacional domiciliar ou hospitalar 
estiver regularmente matriculado; 

 
I – coletar semanalmente junto aos professores do 

estudante em atendimento educacional domiciliar ou hospitalar 
matriculado nas turmas de 6º e 9º ano, atividades, exercícios e/ou 
avaliações. 

 
II -  entregar semanalmente, preferencialmente às  

sextas-feiras, ao responsável legal do estudante em atendimento 
educacional domiciliar ou hospitalar matriculado nas turmas de 6º e 9º 
ano, atividades, exercícios e/ou avaliações selecionadas pelos 
professores; 

 
III - receber semanalmente, do responsável legal do 

estudante em atendimento educacional domiciliar ou hospitalar 
matriculado nas turmas de 6º e 9º ano, as atividades, exercícios e/ou 
avaliações realizadas com o auxílio do assessor pedagógico; 

IV – acompanhar junto ao(s) professor(es) a utilização dos 
registros de frequência e rendimento realizados pelo assessor 
pedagógico responsável pelo atendimento ao estudante em seu 
domicilio ou hospital. 

 
Art. 11 São atribuições do responsável legal pelo 

estudante em atendimento domiciliar ou hospitalar: 
 
I - solicitar o atendimentos na Secretaria Municipal de 

Educação – SEMED, setor de Protocolo, encaminhando ao Centro 
Municipal de Educação Especial – CMEE, apresentando laudo Médico, 
com recomendação ao Atendimento Hospitalar e/ou Domiciliar; 

 
II – disponibilizar ao assessor pedagógico responsável pelo 

estudante em atendimento domiciliar, espaço físico em sua residência, 
para a realização das atividades pedagógicas; 

 
III – buscar semanalmente, preferencialmente às sextas-

feiras, na unidade de ensino onde o estudante em atendimento 
educacional domiciliar ou hospitalar estiver regularmente matriculado, 
atividades, exercícios e/ou avaliações selecionadas pelo(s) 
professor(es); 

 
IV – entregar ao assessor pedagógico responsável pelo 

estudante em atendimento domiciliar, as atividades, exercícios e/ou 
avaliações selecionadas pelo(s) professor(es) da turma onde o mesmo 
está regularmente matriculado; 

 
V – devolver semanalmente ao professor da turma do 

estudante ou ao pedagogo da unidade de ensino onde o mesmo estiver 
regularmente matriculado, as atividades, exercícios e/ou avaliações 
realizadas com o auxílio do assessor pedagógico. 

 
Art. 12 As informações relacionadas a frequência e 

rendimento do estudante encaminhado para atendimento educacional 
domiciliar ou hospitalar no Sistema Integrado de Gestão Educacional do 
Amazonas - SIGEAM, é de responsabilidade da unidade de ensino onde 
o mesmo estiver regularmente matriculado. 

 
Art. 13 Será realizada, pelo assessor pedagógico 

responsável pelo estudante em atendimento educacional domiciliar ou 
hospitalar, visita técnica à unidade de ensino onde o mesmo estiver 
regularmente matriculado para: 

 
I - entregar Carta de Apresentação do Assessor 

Pedagógico; 
 
II - reunir com a equipe técnica da unidade de ensino e 

professor(es) da turma onde o estudante estiver matriculado, para 
apresentação do Projeto de Atendimento Educacional Domiciliar Hospitalar; 

 
III – definir sobre como se dará a entrega dos relatórios, 

notas e frequências escolares ao término de cada bimestre (Educação 
Infantil e Ensino Fundamental); 

 
IV – esclarecer ao(s) professor(es) da turma onde o 

estudante estiver matriculado, os procedimentos relacionados a seleção 
de atividades escolares, avaliações e exercícios a serem entregues ao 
responsável legal do referido estudante, para que a assessora 
pedagógica responsável  possa auxilia-lo na resolução das mesmas, em 
seu domicilio. Em seguida, o responsável pelo aluno retorna com essas 
atividades resolvidas para a escola, onde o(s) professor(es) devem 
corrigir e atribuir notas. 

 
V - coletar dados escolares do estudante junto a secretaria 

da unidade de ensino; 
 
VI - reunir com o professor do estudante, para tratar sobre 

o planejamento e as adaptações necessárias de acordo com o nível de 
aprendizagem. 

 
VII - solicitar o material pedagógico e atividades escolares; 
 
Art. 14 Os casos especiais não previstos nesta normativa 

deverão ser resolvidos no âmbito do CMEE/SEMED. 



 

Manaus, sexta-feira, 06 de novembro de 2020
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Art. 15 Esta Instrução Normativa entra em vigor a partir da 
data de sua publicação. 

 
Manaus, 28 de outubro de 2020 

 
 
 
 

PROCESSO Nº: 2019/4114/18088/00061 
INTERESSADO: Secretaria Municipal de Educação / GERSON M. 
BRITO LTDA 
ASSUNTO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE 
SERVIÇO DE IDENTIDADE VISUAL E SINALIZAÇÃO GRÁFICA DOS 
CIME´S/CMEI/EMEF. 
 

DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 
 

Considerando o que consta no processo 
nº 2019/4114/18088/00061, de interesse da Secretaria Municipal de 
Educação – SEMED, 

Considerando o teor do Parecer da Diretoria Jurídica – 
DJCML/PM de 28/10/2020, às fls. 206/209, constante no Processo n.º 
2019/4114/18088/00061, referente à contratação de empresa para 
realização de serviço de identidade visual e sinalização gráfica dos 
CIME´S/CMEI/EMEF; 

Considerando a perfeita regularidade do processo, com 
atendimentos dos princípios legais e normas procedimentais pertinentes, 
resultando na obtenção de proposta exequível e satisfatória ao interesse 
público; 

Considerando a inexistência de qualquer recurso pendente 
ao referido Processo Licitatório, e a desnecessidade de qualquer 
apuração ou diligência complementar; 
 

RESOLVE: 
 

I–HOMOLOGAR o processo licitatório no tocante a 
contratação de empresa para realização de serviço de identidade visual 
e sinalização gráfica dos CIME´S/CMEI/EMEF, com deliberação final da 
Parecer da Diretoria Jurídica – DJCML/PM de 28/10/2020, às fls. 
206/209, constante no Processo n.º 2019/4114/18088/00061; 

II–ADJUDICAR o objeto da contratação de empresa para 
realização de serviço de identidade visual e sinalização gráfica dos 
CIME´S/CMEI/EMEF, o Sr.º. GERSON M. BRITO LTDA, vencedor do 
certame, com valor global de R$ 3.099.724,60 (três milhões e noventa e 
nove mil e setecentos e vinte e quatro reais e sessenta centavos); 

III–ENCAMINHAR ao Diário Oficial do Município para 
publicação; e 

IV–ENCAMINHAR o processo ao Departamento 
Administrativo e Financeiro/SEMED, para demais providências 

 
Manaus, 05 de novembro de 2020. 

 
 
 

 

EXTRATO 
 
1.ESPÉCIE E DATA: 1º Termo Aditivo ao  Contrato  de Locação de 
Imóvel nº 076/2018 – SEMED, celebrado em 01/04/2020, referente ao 
Processo nº  2017/4114/9648/01254. 
 
2.CONTRATANTES: O Município de Manaus, através da Secretaria 
Municipal de Educação – SEMED e o SR. HERNANDES AMARAL 
CRUZ DE CASTRO. 

3.OBJETO: Renegociação do valor mensal do Contrato nº 076/2018-
SEMED, referente à locação do imóvel localizado na Rua 10 de Dezembro, 
n° 110, bairro Redenção, nesta cidade, destinado ao funcionamento da 
Escola Municipal Professora Noemia Santana do Nascimento da Costa, 
com a redução de 25% (vinte e cinco por cento), durante os meses de abril 
a dezembro de 2020, a contar de 01/04/2020, conforme Despacho do 
Subsecretário de Administração e Finanças; Decreto nº 4.793/2020; 
Parecer Jurídico nº 290.04.2020 – ASSTEC/SEMED; Termo de Anuencia; 
Parecer nº 0272/2020-PA/PGM, e demais documentos constantes no 
Processo nº 2017/4114/9648/01254. 
 
4.VALOR: Em razão da redução, o valor mensal do Contrato nos meses 
de abril a dezembro de 2020, passa a ser de R$ 12.000,00 (doze mil 
reais). 
 
5.PRAZO: O presente aditivo terá vigência de 09 (nove) meses, a contar 
da data de sua assinatura. 

 
Manaus, 01 de abril de 2020. 

 
 
 

EXTRATO 
 
1.ESPÉCIE E DATA: 7º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de 
Serviços n.º 039/2015 - SEMED, celebrado em 04/08/2020, referente ao 
Processo nº 2020.18000.18125.0.005640. 
 

2.CONTRATANTES: O Município de Manaus, através da Secretaria 
Municipal de Educação - SEMED e a EMPRESA IIN TECNOLOGIAS 
LTDA. 
 

3.OBJETO: Dilação do prazo do Contrato n.º 039/2015, por mais 12 
(doze) meses, a contar da data da assinatura, referente à prestação de 
serviços de locação, instalação, configuração, integração, operação, 
manutenção e fornecimento de um centro de Comando de Operações de 
Segurança para a SEMED, com sistemas de monitoramento, 
identificação e controle de acesso/presença, destinado às Unidades 
Educacionais e Administrativas pertencentes à Secretaria Municipal de 
Educação – SEMED, conforme as especificações constantes na Relação 
de Serviços para Empenho (fls. 201/204), constante no Processo n.º 
2020.18000.18125.0.005640. 
 

4.VALOR:  O valor do presente aditivo é de R$ 5.264.902,80 (cinco 
milhões, duzentos e sessenta e quatro mil novecentos e dois reais e 
oitenta centavos). 
 

5. DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: As despesas decorrentes do presente 
aditamento foram empenhadas sob os nº. 2020NE02403, de 03/08/2020, 
à conta da seguinte rubrica orçamentária: 18101 .12. 365. 0066. 2067. 
0000.01010000.33903977, no valor de R$ 47.894,49 (quarenta e sete 
mil oitocentos e noventa e quatro reais e quarenta e nove centavos); 
2020NE02404, de 03/08/2020, à conta da seguinte rubrica orçamentária:   
18101. 12.361. 0118. 2170. 0000. 01010000.33903977, no valor de 
R$ 109.906,47 (cento e nove mil novecentos e seis reais e quarenta e 
sete centavos) e 2020NE02405, de 03/08/2020, à conta da seguinte 
rubrica orçamentária: 18101.12.361.0051.2118.0000.01010000. 
33903977, no valor de R$ 237.066,75 (duzentos e trinta e sete mil 
sessenta e seis reais e setenta e cinco centavos). 
 

6.PRAZO: O presente termo aditivo será de 12(doze) meses, a contar da 
data de sua assinatura. 

 
Manaus, 04 de agosto de 2020. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Manaus, sexta-feira, 06 de novembro de 2020
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ASSUNTO: DECLARAÇÃO DE BENS 

 
SERVIDORA: WILCIANE CASANOVA ROCHA  
ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
CARGO: PROFESSOR NÍVEL MÉDIO 
SITUAÇÃO: ( ) NOMEAR ( X ) EXONERAR ( ) ANUAL 

NADA A DECLARAR 
DECLARO QUE NÃO POSSUO QUALQUER OUTRO BEM QUE NÃO OS 
ENUMERADOS NESTE FORMULÁRIO E RESPONSABILIZO-ME PELA 
AUTENTICIDADE DAS DECLARAÇÕES AQUI PRESTADAS. 
“Declaração feita em conformidade com o artigo 2º da Lei nº 8.730, de 
10/11/1993”. 

 

 
    

 
 
 
 

ERRATA 

 
Errata ao Extrato do 1° T.A. ao Contrato de Locação de Imóvel 
nº 046/2015, celebrado entre o Município de Manaus, através da 
Secretaria Municipal de Educação, e a empresa J.D. DA SILVA 
ADMINISTRADORA - ME, publicado em 23/07/2020 – Edição 4888, 
constante no Processo nº 2014/4114/4147/08740. 
 
ONDE SE LÊ: 
 
1.ESPÉCIE E DATA: 1º Termo aditivo ao Contrato de Locação de 
Imóvel n.º 026/2015 – SEMED, celebrado em 01/04/2020, referente ao 
Processo nº 2018/4114/4147/04682. 
 

3.OBJETO: Renegociação do valor mensal do Contrato nº 026/2015- 
SEMED, referente à locação do imóvel localizado na  Rua Maçurã, s/n 
Bairro Monte das Oliveiras, Manaus/AM, destinado ao funcionamento do 
CMEI Irmão Ciro M. Fonseca, com a redução de 25% (vinte e cinco por 
cento), durante o período de 01/04/2020 a 06/08/2020, (...). 
 

4.VALOR:  Em razão da redução, o valor mensal do Contrato nos meses 
de abril a dezembro de 2020, (...). 
 

5.PRAZO: O presente aditivo terá vigência durante o período de 
01/04/2020 a 06/08/2020. 
 
 
LEIA-SE: 
 
1.ESPÉCIE E DATA: 1º Termo aditivo ao Contrato de Locação de 
Imóvel n.º 046/2015 – SEMED, celebrado em 01/04/2020, referente ao 
Processo nº 2014/4114/4147/08740. 
 

3.OBJETO: Renegociação do valor mensal do Contrato nº 046/2015- 
SEMED, referente à locação do imóvel localizado na  Rua Maçurã, s/n 
Bairro Monte das Oliveiras, Manaus/AM, destinado ao funcionamento do 
CMEI Irmão Ciro M. Fonseca, com a redução de 25% (vinte e cinco por 
cento), durante o período de 01/04/2020 a 05/08/2020, (...). 
 

4.VALOR: Em razão da redução, o valor mensal do Contrato no período 
de 01/04/2020 a 05/08/2020, (...). 
 

5.PRAZO: O presente aditivo terá vigência durante o período de 
01/04/2020 a 05/08/2020. 

 
Manaus, 29  de outubro de 2020. 

 

 

ERRATA 
 
ERRATA da Portaria nº 0559/2019-SEMED/GS, publicada no DOM  
nº 4588, de 02/05/2019, referente à designação, na Função Gratificada 
de Diretor de Escola, da servidora ROBERLANE RAMOS CHAVES DA 
COSTA, matricula 079.435-0 B, do quadro de pessoal desta Prefeitura. 
 
ONDE SE LÊ: 
 
Da FGDE III 
 
LEIA-SE: 
 
Com FGDE IV 

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

 
Manaus, 04 de novembro de 2020. 

 

 
 
 
 
 

ERRATA 
 
ERRATA da Portaria nº 0642/2020 que determinou a instauração de 
Processo Administrativo de Sindicância, em desfavor do servidor 
EDVALDO DE SOUZA ALVES, matrícula 116.336-1A, publicada em 
26.10.2020 – Edição 4954, constante no Processo nº 2018.4114. 
4247.00687. 
 
ONDE SE LÊ: 
 
I – DETERMINAR, com fulcro no artigo 226 e seu parágrafo único, da 
Lei nº 1.118/71, a instauração de Processo Administrativo de 
Sindicância, em desfavor do servidor EDVALDO DE SOUZA ALVES, 
matrícula 116.336-1A por suposta prática de conduta escandalosa, 
conforme o previsto no art. 226, inciso III, ambos da Lei 1.118/71; 
 
LEIA-SE: 
 
I – DETERMINAR, com fulcro no artigo 226 e seu parágrafo único, da 
Lei nº 1.118/71, a instauração de Processo Administrativo de 
Sindicância, em desfavor do servidor EDIVALDO DE SOUZA ALVES, 
matrícula 116.336-1A por suposta prática de conduta escandalosa, 
conforme o previsto no art. 226, inciso III, da Lei 1.118/71; 

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

 
Manaus, 04 de novembro de 2020. 

 

 
 
 
 
 

ERRATA 
 
ERRATA da Portaria nº 0643/2020 que determinou a instauração de 
Processo Administrativo de Sindicância, em desfavor do servidor 
GEORGE GOMES DE OLIVEIRA, matrícula 105.261-6A, publicada em 
26.10.2020 – Edição 4954, constante no Processo 
nº 2018.4114.4239.00691. 



 

Manaus, sexta-feira, 06 de novembro de 2020
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ONDE SE LÊ: 
 
I – DETERMINAR, com fulcro no artigo 226 e seu parágrafo único, da 
Lei nº 1.118/71, a instauração de Processo Administrativo de 
Sindicância, para investigar os fatos que constam no processo 
supracitado, em desfavor do servidor GEORGE GOMES DE OLIVEIRA, 
matrícula nº 105.261-6A, por suposta prática de infração disciplinar 
prevista no Art. 226, III, da Lei nº 1.118/71; 
 
LEIA-SE: 
 
I – DETERMINAR, com fulcro no artigo 226 e seu parágrafo único, da 
Lei nº 1.118/71, a instauração de Processo Administrativo de 
Sindicância, para investigar os fatos que constam no processo 
supracitado, em desfavor do servidor GEORGE GOMES DE ALMEIDA, 
matrícula nº 105.261-6A, por suposta prática de infração disciplinar 
prevista no Art. 226, III, da Lei nº 1.118/71; 

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

 
Manaus, 04 de novembro de 2020. 

 

 
 
 
 
 

SECRETARIA  MUNICIPAL  DA  MULHER, 
ASSISTÊNCIA  SOCIAL  E  CIDADANIA 

 
 

PORTARIA Nº. 232/2020 – SEMASC 
 

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

 
CONSIDERANDO a C.I nº. 217/2020 DAO/SEMINF e o 

Termo de Contrato nº. 004/2020 – SEMJEL/SEMASC e Primeiro Termo 
Aditivo de Prazo do referido Contrato, celebrados respectivamente em 
05/02/2020 e 30/06/2020; 

 
CONSIDERANDO as ordens de serviços emitidas e 

CONTRATO nº 004/2020 – SEMJEL/SEMASC e o Primeiro Termo 
Aditivo de Prazo do referido Contrato, celebrados respectivamente em 
05/02/2020 e 30/06/2020; 

 
CONSIDERANDO o que mais consta nos autos do 

Documento SIGED nº. 2020.20000.20105.9.016871, resolve: 
 
SUSPENDER, até ulterior deliberação, o contrato e o 

Primeiro Termo Aditivo celebrado entre o Município de Manaus e a 
Empresa CONSTRUBAN SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA, 
correspondente a Tomada de Preço Nº 011/2019 – CML/PM, referente 
ao Objeto “CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO ESPORTIVO 
VELÓDROMO E QUADRA DE TÊNIS NA ZONA OESTE, AV. 
ARTERIAL, BAIRRO COMPENSA, MANAUS/AM”. O efeito da presente 
portaria passará a vigorar a partir de 28/10/2020. 

 
 

CUMPRA-SE, REGISTRE E PUBLIQUE-SE. 
 
 

Manaus, 04 de novembro de 2020. 
 

 

EXTRATO 
 
1. ESPÉCIE: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº. 032/2019, 
celebrado em 03.08.2020. 
 
2. PARTES: Município de Manaus por intermédio da Secretaria 
Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania – SEMASC e a 
empresa MAP SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO – EIRELI EPP. 
 
3. OBJETO: Passa a figurar como parte CONTRATANTE do Contrato 
nº. 032/2019-SEMJEL/SEMASC, a SECRETARIA MUNICIPAL DA 
MULHER, ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA – SEMASC, CNPJ nº. 
03.125.976/0001-89, localizada na Av. Ayrão com Ferreira Pena, s/nº, 
Centro, Manaus/AM, CEP. 69.025-005, assumindo assim, todas as 
responsabilidades contratuais em razão de sua competência e finalidade 
no âmbito no Município de Manaus, em cumprimento ao disposto na Lei 
Municipal nº. 2.626/2020, de 01/07/2020. 
 
4. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: com a alteração da parte contratante 
as despesas correrão à conta da seguinte rubrica orçamentária: Unidade 
Gestora 370101, Unidade orçamentária 37101, Programa de Trabalho 
08.122.0011.2011.0000, Natureza da Despesa 33903978 – Fonte do 
Recurso nº. 01000000 - Nota de Empenho 2020NE00780, datado de 
03/08/2020. 
 
5. DEMAIS CLÁUSULAS: Permanecem inalteradas as demais cláusulas 
e condições do Contrato. 

 
 

Manaus, 03 de agosto de 2020. 
 

 
 
 
 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, 
ABASTECIMENTO, CENTRO E COMÉRCIO INFORMAL 

 
 

PORTARIA Nº 025/2020-GS/SEMACC 
 

 

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA, 
ABASTECIMENTO, CENTRO E COMÉRCIO INFORMAL, no exercício 
da competência que lhe confere o Artigo 128, inciso II, da LEI 
ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE MANAUS, combinada com o Artigo 121 
da Lei 1.118, de 1º.09.1971, 

 
CONSIDERANDO a Lei nº2.337, de 12 de setembro de 

2018, que cria a Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento, 
Centro e Comércio Informal - SEMACC e dá outras providências; 

 
CONSIDERANDO o teor da Comunicação Interna 

nº 032/2020 – GABSEC/SEMACC, datada de 05.11.2020; Comunicação 
Interna nº 106/2020 – DEMEF/SEMACC, datada de 04.11.2020; 
Comunicação Interna nº 060/2020 – DECIN/SEMACC, datada de 
05.11.2020. 
 

RESOLVE: 
 

ALTERAR, os gozos de férias dos servidores abaixo 
relacionados, pertencentes ao quadro de servidores da Secretaria 
Municipal de Agricultura, Abastecimento, Centro e Comércio Informal, 
programadas para novembro/2020, conforme Portaria nº046/2019-
GS/SEMACC, de 26.11.2019, publicada no DOM nº4728, de 27.11.2019, 
por necessidade de serviços e fruição de exercícios anteriores, para os 
períodos adiante identificados. 



 

Manaus, sexta-feira, 06 de novembro de 2020
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Matrícula Nome Transferência 
099.764-1 D EDUARDO MARCELO ARAUJO ROCHA Posterior usufruto 
011.572-0 E EUZILENE RIBEIRO DE QUEIROZ Posterior usufruto 
078.198-3 O IDERALDO CUSTÓDIO DE MORAIS Posterior usufruto 
105.997-1 D MARCELO SOUZA DA SILVA Posterior usufruto 
081.884-4 F MICHELE DA CRUZ Posterior usufruto 
079.859-2 E RAFI DE OLIVEIRA ALVES Posterior usufruto 
009.153-7 D RAIMUNDO MONTEIRO DA SILVA Posterior usufruto 
012.657-8 G SERGIO CAVALCANTE DA SILVA Posterior usufruto 

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

 
Manaus, 05 de novembro de 2020. 

 

 
 
 
 
 

COMISSÃO  MUNICIPAL  DE  LICITAÇÃO 

 
 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO N. 138/2020 – CML/PM 

(Processo n. 2019/11209/18988/00024 – UGCM/SEMAD) 
 

OBJETO: “Eventual contratação de empresa para 
prestação de serviços técnicos especializados para sustentar, manter, 
evoluir e desenvolver Sistemas de Informação, Sítios e Portais”. 
Edital disponível: a partir do dia 11/11/2020 às 15h. 
Limite para recebimento das Propostas: dia 25/11/2020 às 09h45. 
Inicio da sessão: dia 25/11/2020 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 (horário de Brasília), e-
mail: cml.se@pmm.am.gov.br. 

 
Manaus, 06 de novembro de 2020. 

 

 
 
 
 
 

Publicações Diversas 
 
 
A DOS PEIXOTO-ME torna público que recebeu do IPAAM, a Licença 
Ambiental Única nº 030/16-02, que autoriza a fabricação de 
embalagens de madeira (paletes), localizada na Rua Ilha do Jalapão, 
nº 475, Gilberto Mestrinho, nas coordenadas geográficas 03°04’39,98”S 
e 59°55’14,15”W, Manaus-AM, para Indústria Madeireira, com validade 
de 02 anos. 
 
  



 

Manaus, sexta-feira, 06 de novembro de 2020
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