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Poder Executivo 
 

 

 

DECRETO Nº 4.922, DE 05 DE OUTUBRO DE 2020 
 

DISPÕE sobre o Regimento Interno da Junta 
Administrativa de Recursos de Infrações – 
JARI. 

 
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 que estabelece o art. 16 da                      

Lei Federal nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código 
de Trânsito Brasileiro; 

 
CONSIDERANDO a Resolução nº 357, de 02 de agosto de 

2010, do Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN, que estabelece 
diretrizes para a elaboração do Regimento Interno das Juntas 
Administrativas de Recursos de Infrações – JARI; 

 
CONSIDERANDO a Lei nº 1.573, de 29 de julho de 2011, 

que dispõe sobre a composição da Junta Administrativa de Recursos de 
Infrações – JARI e da outras providências; 

 
CONSIDERANDO, os termos da Lei nº 2.428, de 07 de 

maio de 2019 e Lei nº 2.673 de 11 de setembro de 2020, que dispõe e 
cria, respectivamente, a estrutura organizacional do Instituto Municipal 
de Mobilidade Urbana – IMMU e a Junta Administrativa de Recursos de 
Infração – JARI; 

 
CONSIDERANDO a Nota Técnica nº 002/2020 –

PJU/GESTÃO TRÂNSITO que esclarece a necessidade da 
normatização da JARI vinculada ao IMMU; 

 
CONSIDERANDO o disposto no Parecer nº 036/2020 – 

PJU, acolhido pelo Procurador Chefe – IMMU/TRÂNSITO; 
 
CONSIDERANDO o que consta no Despacho de fls. 80, 

subscrito pelo Procurador Chefe – IMMU e acolhido pelo Diretor-
Presidente – IMMU; 

 
CONSIDERANDO o imperativo de assegurar aos munícipes 

o pleno acesso ao Principio Constitucional do Contraditório e Ampla Defesa 
aos recursos interposto contra penalidades por infrações de trânsito; 

 
CONSIDERANDO o teor do Ofício nº 733/2020 – 

PRE/IMMU e o que consta nos autos do Processo                                                 
nº 2020.18911.18923.0.007879 (Volume 1) SIGED, 

 
DECRETA: 

 
CAPÍTULO I 

Das Disposições Gerais 
 

Art. 1º Este Decreto dispõe sobre o Regimento Interno da 
Junta Administrativa de Recursos de Infrações – JARI. 
 

CAPÍTULO II 
Da Finalidade 

 
Art. 2º A JARI do Município de Manaus, é Órgão Colegiado 

de deliberação superior, componente do Sistema Nacional de Trânsito, 

vinculada ao Instituto Municipal de Mobilidade Urbana – IMMU, que tem 
por atribuição o julgamento dos recursos interpostos contra penalidades 
aplicadas aos infratores das normas do trânsito no âmbito do Município 
de Manaus. 
 

CAPÍTULO III 
Da Competência 

 
Art. 3º Compete a JARI, na forma do Art. 17 da Lei Federal 

nº 9.503, de 23 de setembro de 1997: 
 
I – julgar os recursos interpostos pelos infratores; 
 
II – solicitar ao IMMU e demais órgãos e entidades 

executivos de trânsito, informações complementares relativas aos 
recursos, objetivando uma melhor análise da situação recorrida; 

 
III – encaminhar ao IMMU e demais órgãos e entidades 

executivos de trânsito, informações sobre irregularidades ocorridas nas 
autuações, que sejam objeto de recursos, e que venham se repetindo 
sistematicamente; e 

 
IV – credenciar-se junto ao Conselho Estadual de Trânsito 

do Amazonas – CETRAN/AM. 
 

CAPÍTULO IV 
Da Composição 

 
Art. 4º A JARI é composta por membros titulares e 

suplentes, indicados e designados como observância dos critérios 
referidos na Resolução nº 357, de 02 de agosto de 2010, do Conselho 
Nacional de Trânsito – CONTRAN, constantes deste Regimento. 

 
Art. 5º Compõem a JARI: 
I – 01 (um) representante da comunidade de Manaus 

indicado pelo Chefe do Poder Executivo; 
 
II – 01 (um) representante da Câmara Municipal de 

Manaus, indicado pelo Presidente da Comissão de transportes, 
Mobilidade Urbana e Acessibilidade da CMM; 

 
III – 02 (dois) representantes do IMMU; e 
 
IV – 01 (um) representante do Sindicato dos Condutores 

Autônomos e Taxistas de Manaus – SINTAX/AM, indicado por seu 
Presidente. 

 
§ 1º A designação dos membros titulares e suplentes da 

JARI, assim como, do Coordenador-Geral, no caso de funcionamento de 
mais de uma JARI, dar-se-á por ato do Chefe do Poder Executivo. 

 
§ 2º O Coordenador-Geral, o Presidente e os Membros 

titulares da JARI serão remunerados por jeton, na forma especificada em 
lei. 

 
§ 3º Os representantes de que tratam os incisos I ao IV, 

deverão ter escolaridade de, no mínimo, nível médio e com 
conhecimento da Legislação de Trânsito. 
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§ 4º O Presidente da JARI será um dos membros titulares 
do colegiado, a critério do Chefe do Poder Executivo Municipal. 

 
Art. 6º Os membros da JARI deverão possuir idoneidade, 

notório conhecimento em matéria de trânsito e disponibilidade de horário 
para comparecer as reuniões da Junta nos dias e horários estabelecidos. 
 

CAPÍTULO V 
Dos Impedimentos 

 
Art. 7º É vedado aos integrantes da JARI: 
 
I – compor o CETRAN/AM; 
 
II – cumprir ou ter cumprido penalidade da suspensão do 

direito de dirigir, cassação da habilitação ou proibição de obter o 
documento da habilitação, até 12 (doze) meses após o cumprimento da 
penalidade; 

 
III – desenvolver serviços, atividades ou funções 

profissionais que estejam relacionados com auto-escola, despachantes e 
escritórios que atuem na elaboração de recursos contra aplicação de 
penalidades por infração à legislação de trânsito; 

 
IV – compor a estrutura administrativa da Defesa de 

Autuação de Trânsito, vinculada ao IMMU; e 
 
V – estar no exercício de lavratura de Auto de Infração de 

Trânsito. 
 
Art. 8º Os membros da JARI declarar-se-ão impedidos de 

funcionar, discutir e votar em processo de seu interesse ou de interesse 
de pessoa física ou jurídica, com a qual possuam qualquer vínculo direto 
ou indireto, e, especialmente quando o processo envolver interesse 
direto do cônjuge, parente consanguíneo ou afim, na linha reta ou 
colateral, até o terceiro grau. 

 
Parágrafo único. O impedimento será declarado por 

escrito nos autos que será devolvido à Secretaria da JARI para nova 
distribuição, com posterior compensação. 
 

CAPÍTULO VI 
Do Mandato dos Membros da JARI 

 
Art. 9º O mandato dos membros da JARI terá a duração de 

2 (dois) anos, permitida reconduções. 
 

CAPÍTULO VII 
Das Atribuições 

 
Art. 10. São atribuições do Coordenador-Geral da JARI: 
 
I – representar a JARI perante qualquer entidade de direito 

público ou de direito privado; 
 
II – estabelecer as incumbências pertinentes à Secretaria 

da JARI; 
 
III – comunicar a autoridade de trânsito impedimentos ou 

renúncias ocorridas, relativas aos integrantes da junta; 
 
IV – apresentar a autoridade de trânsito relatório anual de 

atividades; 
 
V – designar relatores, distribuir os processos e despachar 

o expediente; 
 
VI – realizar inspeção direta em todos os livros de atas e 

de distribuição de processos; 
 
VII – autorizar a restituição de documentos a expedição de 

certidões, translado ou cópias, e a restauração dos processos 
extraviados; 

 
VIII – remeter ao CETRAN os recursos interpostos contra 

decisões da JARI, com as informações necessárias; 

IX – determinar, após certificado nos autos, o 
arquivamento do processo cuja decisão permaneceu não provida; 

 
X – comunicar ao Diretor-Presidente do IMMU os atos 

ilícitos cometidos pelos servidores de apoio, para aplicação das medidas 
administrativas legais cabíveis; 

 
XI – justificar faltas de funcionários da JARI, com 

observância das regras estabelecidas pelo IMMU; e 
 
XII – cumprir e fazer cumprir o presente regimento interno, 

as leis e regulamentos em vigor. 
 
Art. 11. São atribuições do Presidente da JARI: 
 
I – convocar e presidir as reuniões da Junta; 
 
II – propor questões de ordem, dirigir os trabalhos da Junta 

e apurar os resultados dos julgamentos; 
 
III – participar dos debates, votar e relatar processos se 

houver necessidade; 
 
IV – representar a Junta; 
 
V – assinar com os demais membros as decisões nos 

processos julgados; 
 
VI – solicitar documentos e informações para exame e 

deliberação da Junta; 
 
VII – comunicar ao Coordenador-Geral da JARI, com a 

devida antecedência, sua ausência ou impedimento, assim como a de 
qualquer outro membro, a fim de possibilitar a convocação de seu 
suplente; 

 
VIII – promover as diligências necessárias à instrução dos 

processos a serem relatados; 
 
IX – promover o cumprimento das decisões da junta; 
 
X – convocar os membros suplentes quando da ausência 

ou impedimento dos membros efetivos; 
 
XI – submeter à apreciação do Colegiado as justificativas 

de faltas às reuniões; 
 
XII – exercer as mesmas atribuições do Coordenador-

Geral, conforme o art. 10 do presente regimento, em caso de existência 
de apenas uma junta; e 

 
XIII – exercer outras atividades compatíveis com as suas 

atribuições. 
 
Art. 12. Nos impedimentos e afastamentos legais do 

Presidente da JARI, a Presidência será exercida pelo Vice-Presidente, 
designado pelo Chefe do Poder Executivo Municipal dentre os membros 
titulares do colegiado. 

 
§ 1º Quando no exercício da Presidência, o Vice-

Presidente fará jus a jeton proporcional ao período do exercício da 
titularidade, mediante comunicação à Presidência do IMMU para as 
providências necessárias. 

 
§ 2º Nos impedimentos e afastamentos legais do 

Coordenador-Geral da JARI, a coordenação será exercida por um dos 
Presidentes das juntas constituídas, cumulativamente, indicado pelo 
Diretor-Presidente do IMMU. 

 
Art. 13. Aos Membros da JARI compete: 
 
I – comparecer às reuniões convocadas pelo Presidente; 
 
II – relatar, no prazo fixado neste Regimento, os processos 

que lhe forem distribuídos proferindo o seu voto; 
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III – discutir e votar a matéria constante da ordem do dia; 
 
IV – pedir vista de qualquer processo em julgamento, 

devolvendo-o ao respectivo relator no prazo máximo de 5 (cinco) dias, 
acompanhado de parecer fundamentado; 

 
V – assinar com os demais membros as decisões da JARI, 

as pautas de presença às reuniões, assim como as atas respectivas; 
 
VI – comunicar ao Presidente, com a devida antecedência, 

seu afastamento ou impedimentos a fim de possibilitar a convocação de 
seu suplente; e 

 
VII – exercer outros encargos compatíveis com as 

atribuições específicas. 
 
Parágrafo único. No caso de convocação do membro 

suplente, este fará jus ao jeton de membro titular. 
 
Art. 14. Compete ao Secretário da JARI: 
 
I – prestar assistência ao Coordenador-Geral, Presidente e 

aos demais Membros da Junta; 
 
II – instruir e preparar processos e outros documentos a 

serem submetidos à deliberação da Junta; 
 
III – entregar ao Presidente da Junta os processos 

incluídos na pauta das reuniões; 
 
IV – providenciar o atendimento às diligências ou 

informações solicitadas nos processos; 
 
V – atuar perante ao IMMU, visando à solução dos 

questionamentos, diligências e informações necessárias às deliberações 
da Junta; 

 
VI – receber, ouvir e informar às pessoas que procurarem 

a JARI; 
 
VII – elaborar relatórios e outros expedientes da Junta; 
 
VIII – coordenar, controlar e responsabilizar-se pelos 

trabalhos administrativos da Junta; 
 
IX – orientar os demais servidores da Junta no 

cumprimento de suas tarefas; 
 
X – controlar e comunicar a frequência dos servidores da 

Junta; 
 
XI – sugerir medidas ao Coordenador-Geral da JARI no 

sentido de melhorar a execução dos serviços; 
 
XII – organizar e manter a disposição da Junta toda a 

legislação de Trânsito vigente; 
 
XIII – promover o Boletim Informativo da JARI; 
 
XIV – secretariar as reuniões lavrando as atas e 

promovendo a publicação dos seus resumos; 
 
XV – organizar a pauta das reuniões por determinação do 

Presidente, e difundi-la aos membros e servidores da JARI com 
antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas; 

 
XVI – lavrar certidões e promover a publicação de editais e 

outros atos da Junta; e 
 
XVII – executar outras atividades compatíveis com as suas 

atribuições. 
 
Art. 15. Compete ao Assistente Administrativo da JARI: 
I – organizar e manter os serviços de protocolo e arquivo, 

recebendo, registrando e distribuindo os processos, documentos e 
papéis em tramitação na Junta; 

II – providenciar os expedientes decorrentes das 
deliberações da Junta; 

 
III – requisitar ao IMMU os materiais necessários ao pleno 

funcionamento da JARI; e 
 
IV – exercer outras atividades compatíveis com as suas 

atribuições. 
 
Art. 16. A JARI contará com servidores de apoio escolhidos 

e designados pelo Diretor-Presidente do IMMU, assim distribuídos: 
 
I – até 5 (cinco) servidores do quadro de carreira de 

Assistente Administrativo, por Junta; e 
 
II – 1 (um) Secretário, por Junta, com escolaridade mínima 

de nível médio e que será remunerado na forma da legislação específica. 
 
Parágrafo único. Os servidores indicados para o exercício 

das funções de que tratam os incisos I e II deste artigo, serão 
designados por ato do Diretor-Presidente do IMMU. 
 

CAPÍTULO VIII 
Das Reuniões da JARI 

 
Art. 17. A JARI se reunirá ordinariamente, no mínimo, 2 

(duas) vezes por semana e, extraordinariamente, quando convocada por 
seu Presidente. 

 
Art. 18. As reuniões ordinárias da JARI serão objeto de 

deliberação do Colegiado que estabelecerá o horário de funcionamento, 
conforme calendário anual aprovado na primeira sessão ordinária de 
cada exercício. 

 
Parágrafo único. Poderá assistir à reunião da JARI, a 

pedido, o interessado ou seu representante legal. 
 
Art. 19. A Junta deliberará com a maioria simples de seus 

integrantes, respeitada, obrigatoriamente, a presença do Presidente. 
 
Art. 20. A ordem dos trabalhos nas reuniões da Junta 

obedecerá aos seguintes procedimentos: 
 
I – abertura da reunião pelo Presidente; 
 
II – leitura da ata da reunião anterior, com discussão e 

votação; 
 
III – leitura do expediente e da ordem do dia; 
 
IV – apresentação de relatórios para discussão, vistas e 

votação da matéria constante da pauta da reunião; 
 
V – deliberação sobre outros assuntos a serem incluídos 

na pauta; e 
 
VI – designação de relatores e distribuição de processos. 
 
Art. 21. As decisões da JARI serão fundamentadas e 

aprovadas por maioria simples de votos, conferindo-se a devida publicidade. 
 
Parágrafo único. O Presidente somente votará nos casos 

de empate ou de abstenção de um dos membros da Junta. 
 
Art. 22. Lavrar-se-á ata de cada reunião, elaborando-se 

boletim informativo que será fixado em lugar de acesso ao público, cujos 
dados poderão ser fornecidos para publicação em órgão da imprensa ou 
divulgação geral. 
 

CAPÍTULO IX 
Dos Recursos 

 
Seção I 

Da Interposição 
 

Art. 23. Recurso é a petição formulada pelo autuado, 
objetivando submeter ao julgamento da instância superior a decisão da 
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autoridade que aplicou a penalidade, na forma do Código de Trânsito 
Brasileiro - CTB e na legislação vigente. 

 
Art. 24. O recurso será interposto por escrito e cadastrado 

junto ao IMMU que analisará o mérito da imputação, com a juntada de 
documentos e provas sobre fatos e argumentos que possam embasar a 
motivação do cancelamento da penalidade aplicada. 

 
Art. 25. O Recurso poderá ser interposto pelo proprietário 

do veículo, condutor infrator devidamente identificado ou representante 
legal com procuração específica, mediante apresentação dos seguintes 
documentos: 

 
I – requerimento em formulário específico, contendo: 
 
a) nome, qualificação e endereço do requerente; 
 
b) dados do veículo como placas e código do Registro 

Nacional de Veículos Automotores – RENAVAN; 
 
c) número do auto de infração; 
 
d) razões de recurso; e 
 
e) data e assinatura do requerente ou de seu procurador 

legal. 
 
II – além do requerimento, o procedimento administrativo 

deverá ser instruído com os seguintes documentos: 
 
a) auto de Infração de Trânsito, sempre que possível; 
 
b) cópia reprográfica da Notificação de Imposição da 

Penalidade; 
 
c) cópia reprográfica do Certificado de Registro e 

Licenciamento do Veículo – CRLV; 
 
d) cópia reprográfica da Carteira Nacional de Habilitação – 

CNH, Cadastro de Pessoa Física – CPF e Carteira de Identidade – CI, 
se pessoa física; 

 
e) cópia reprográfica do contrato social e alterações com a 

identificação do representante legal, se pessoa jurídica; e 
 
f) instrumento de outorga de poderes específicos, 

particular ou público, quando se tratar de requerimento apresentado por 
procurador. 

 
III – o recurso será entregue no Setor de Protocolo do 

IMMU, no horário de atendimento ao público, de 8h às 14h, de segunda 
a sexta-feira, salvo feriados ou pontos facultativos; e 

 
IV – o recurso será recebido e cadastrado junto ao sistema 

de processamento de dados e encaminhado ao Setor de Infrações ou 
setor correspondente que detenha a responsabilidade de processamento 
e guarda dos Autos de Infração de Trânsito. 
 

§ 1º O prazo para apresentação do recurso, será de 30 
(trinta) dias contados do recebimento da Notificação de Imposição da 
Penalidade, dando ciência no aviso de recebimento – AR, ou da 
publicação no Diário Oficial do Município – DOM, nos casos de 
devolução da Notificação. 
 

§ 2º No caso de recursos encaminhados via postal, será 
considerada a data do carimbo dos correios para verificação do 
cumprimento do prazo. 
 

Art. 26. O recurso contra imposição de penalidade poderá 
ser interposto no prazo legal, sem o recolhimento de seu valor. 
 

Seção II 
Da Instrução  

 
Art. 27. Recebido o recurso, será registrado no sistema de 

processamento de dados que, automaticamente: 

I – atribuirá número sequencial e próprio do Recurso à JARI; 
 
II – emitirá capa, contendo: 
 
a) número do protocolo; 
 
b) nome do requerente; 
 
c) número do Auto de Infração; 
 
d) placa do veículo; e 
 
e) tipificação da infração. 
 
III – ordenará o procedimento da seguinte forma: 
 
a) requerimento em formulário específico; 
 
b) documentos pessoais, em se tratando de pessoa física; 
 
c) documentos da instituição, em se tratando de pessoa 

jurídica; 
 
d) documentos do veículo; 
 
e) notificação de imposição da penalidade de trânsito; 
 
f) auto de infração; e 
 
g) documentos diversos. 
 
§ 1º Os documentos indicados no inc. III deste artigo 

integrarão os autos do processo que deverá ter suas páginas 
sequencialmente rubricadas e numeradas. 

 
§ 2º A capa é considerada folha do processo, mas não 

recebe numeração de página que se iniciará nas folhas subsequentes. 
 
§ 3º A numeração das folhas deverá ser posta no canto 

direito, entre a margem superior e a margem direita da folha, e não pode 
sobrepor-se ao texto. 

 
Seção III 

Do Julgamento 

 
Art. 28. O julgamento será proferido no prazo de 30 (trinta) 

dias, contados do recebimento do recurso. 
 
§ 1º Se a autoridade recorrida entender intempestivo, o 

recurso deverá registrar tal fato em despacho de encaminhamento. 
 
§ 2º O recurso não terá efeito suspensivo. 
 
§ 3º Se, por motivo de força maior, o recurso não for 

julgado dentro do prazo previsto, a autoridade que impôs a penalidade, 
de ofício ou por solicitação do recorrente, poderá conceder-lhe efeito 
suspensivo. 

 
§ 4º O relator do recurso, de ofício ou a requerimento da 

parte, poderá efetuar diligências para esclarecimentos, devendo juntar 
ao processo o relatório da visita. 
 

Art. 29. Os recursos apresentados à JARI serão 
distribuídos, alternadamente, aos seus membros e, salvo motivo justo, 
julgados na ordem cronológica de interposição. 

 
Art. 30. Em caso do não provimento do recurso interposto 

contra a imposição de multa não recolhida, aplicar-se-á a atualização do 
seu valor a multa não paga até o vencimento e será acrescida de juros 
de mora equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de 
Liquidação e de Custódia – Selic para títulos federais acumulada 
mensalmente, calculados a partir do mês subsequente ao da 
consolidação até o mês anterior ao do pagamento, e de 1% (um por 
cento) relativamente ao mês em que o pagamento estiver sendo 
efetuado,  na forma do § 4º do art. 284 da Lei Federal nº 9.503, de 1997. 
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Parágrafo único. Quando o infrator recolher o valor da 
multa e apresentar recurso, se julgada improcedente a penalidade, ser-
lhe-á devolvida à importância paga, devidamente atualizada por índice 
legal de correção dos débitos fiscais. 

 
Art. 31. Das decisões da JARI caberá recurso ao 

CETRAN/AM, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da publicação ou da 
notificação da decisão. 

 
§ 1º O recurso será interposto, da decisão do não 

provimento, pelo responsável pela infração, e da decisão de provimento 
pelo Diretor-Presidente do IMMU, autoridade que impôs a pena 
recorrida. 

 
§ 2º Em caso de penalidade que tenha a incidência de 

multa, o recurso interposto pelo responsável pela infração será admitido 
sem a obrigatoriedade do recolhimento de seu valor, conforme Lei 
Federal nº 12.249, de 11 de junho de 2010. 

 
Art. 32. A apreciação do recurso previsto neste Regimento 

encerra instância administrativa de julgamento de infrações e 
penalidades. 

 
Parágrafo único. Esgotados os recursos, as penalidades 

aplicadas na forma da Lei Federal nº 9.503, de 1997 – Código de 
Trânsito Brasileiro – CTB serão cadastradas no Registro Nacional de 
Carteira de Habilitação – RENACH, por intermédio do DETRAN-AM. 

 
Art. 33. Em qualquer fase do recurso, as partes 

interessadas poderão ter vistas dos autos na sede da JARI, não 
podendo retirá-los. 
 

CAPÍTULO X 
Disposições Finais 

 
Art. 34. Caberá ao IMMU prestar apoio técnico, 

administrativo e financeiro de forma a garantir o pleno funcionamento da 
JARI. 

 
Art. 35. O funcionamento da Junta obedecerá ainda às 

diretrizes estabelecidas pelo CONTRAN e a legislação vigente. 
 
Parágrafo único. O Regimento Interno será encaminhado 

ao CETRAN/AM, para conhecimento e cadastro. 
 
Art. 36. As dúvidas e omissões serão resolvidas por 

deliberação da Junta, observadas as diretrizes estabelecidas pelo 
CONTRAN. 

 
Art. 37. Perderá o mandato e será substituído o membro 

que, durante o mandato, faltar, sem justificativa, a 3 (três) reuniões 
consecutivas ou a 4 (quatro) reuniões intercaladas, e que agir com 
desídia no desempenho de suas funções. 

 
Art. 38. São causas que justificam a ausência às reuniões 

da Junta, as viagens a serviço, os afastamentos legais, a licença para 
tratamento de saúde, a licença à gestante, e os afastamentos 
decorrentes de casamento e luto. 

 
Art. 39. O horário de atendimento externo da JARI será de 

8h às 14h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados e pontos 
facultativos. 
 

Art. 40. Em caso de perda do mandato ou afastamento 
temporário, será convocado o respectivo suplente. 

 
Art. 41. Em caso de perda do mandato, a instituição 

representada deverá indicar novo titular, promovendo-se o 
encaminhamento ao Chefe do Poder Executivo para expedição do ato de 
provimento. 

 
Art. 42. O IMMU, nos casos de elevado número de 

recursos interpostos ou pendentes de julgamento, por meio de pedido 
fundamentado, poderá solicitar ao Chefe do Poder Executivo a 
constituição de novas Juntas, que serão extintas uma vez desaparecidas 
as causas que justificaram a criação. 

Art. 43. Fica revogado o Decreto nº 4.167, de 05 de 
outubro de 2018. 

 
Art. 44. Este Decreto entra em vigor na data de sua 

publicação, retroagindo seus efeitos a contar de 07 de maio de 2019. 
 

Manaus, 05 de outubro de 2020. 

 
 
 
 
 

DECRETO DE 05 DE OUTUBRO DE 2020 
 

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

 
CONSIDERAR NOMEADA, a contar de 01-10-2020, 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 DANIELLE 
ALBANO PEÇANHA para exercer o cargo de Diretor de Departamento 
de Enfrentamento à Violência Contra a Mulher, simbologia DAS-3, 
integrante da estrutura organizacional da SECRETARIA MUNICIPAL DA 
MULHER, ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA – SEMASC, objeto da 
Lei nº 2.369, de 29 de novembro de 2018. 

 
Manaus, 05 de outubro de 2020. 

 
 
 
 
 

DECRETO DE 05 DE OUTUBRO 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 datado publicado na Edição    

nº 4.881, página 01 do Diário Oficial do Município de 14-07-2020; 
 
CONSIDERANDO a Portaria nº 09/2020 do Conselho 

Municipal de Cultura – CMC, publicado na Edição nº 4.895, página 25 do 
Diário Oficial do Município de 03-08-2020; 

 
CONSIDERANDO o teor do Ofício nº 86/2020 – CMC e o 

que consta nos autos do Processo nº 2020.18911.18923.0.009862 
(Siged) (Volume 1), 
 

RESOLVE: 
 

I – CONSIDERAR DESIGNADOS, a contar de 01-10-2020, 
os senhores abaixo relacionados para exercerem as funções de 
membros no CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA – CMC: 
 

REPRESENTE DA SOCIEDADE CIVIL 
REPRESENTAÇÃO MEMBRO 

ÁUDIO VISUAL 
TITULAR: REGINALDO GOMES DOS SANTOS 
SUPLENTE: IZIS NEGREIROS DE SOUZA 

 
II – DETERMINAR que os membros designados neste 

Decreto cumpram o restante do mandato, relativo ao biênio 2019/2021. 
 

Manaus, 05 de outubro de 2020. 
 

 



 

Manaus, segunda-feira, 05 de outubro de 2020
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PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 21.892/2020 
 

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;  

 
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; 

 
CONSIDERANDO o deferimento e o encaminhamento dos 

autos por meio do Despacho nº 312/2019 – 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 2019.01637.01412.0.001813, resolve 
 
CONSIDERAR CONCEDIDA, a contar de 11-11-2019,  

pelo prazo de 03 (três) meses, referente ao decênio de 26-09-2006 a                            
25-09-2016, LICENÇA-PRÊMIO à servidora KÁTIA REGINA 
FELIZARDO VANCONCELOS, ES – Cirurgião Dentista Geral, matrícula  
nº 086.718-7 C, integrante do quadro de pessoal da SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMSA. 

 
GABINETE DA SUBSECRETÁRIA DE ASSUNTOS 

LEGISLATIVOS DA CASA CIVIL, em Manaus, 05 de outubro de 2020. 
 

 
 
 

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 21.893/2020 
 

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;  

 
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; 

CONSIDERANDO o deferimento e o encaminhamento dos 
autos por meio do Despacho nº 361/2020 – 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 2019.01637.01412.0.003666, resolve 
 
CONSIDERAR CONCEDIDA, a contar de 03-02-2020,  

pelo prazo de 03 (três) meses, referente ao decênio de 09-09-2008 a                            
08-09-2018, LICENÇA-PRÊMIO à servidora MARIA CREUZA SILVA E 
SILVA, AS – Agente Comunitário de Saúde, matrícula  nº 090.441-4 D, 
integrante do quadro de pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SAÚDE – SEMSA. 

 
GABINETE DA SUBSECRETÁRIA DE ASSUNTOS 

LEGISLATIVOS DA CASA CIVIL, em Manaus, 05 de outubro de 2020. 

 
 

 
 

 
PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 21.894/2020 

 
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;  

 
CONSIDERANDO o requerimento do servidor adiante 

identificado; 
 
CONSIDERANDO as informações contidas no despacho 

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

 
CONSIDERANDO o disposto no Parecer nº 234.04.2020 – 

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

 
CONSIDERANDO o reencaminhamento dos autos por 

intermédio do Ofício nº 6005/2020 – 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 2019.18000.18125.0.006966, resolve 
 
CONSIDERAR CONCEDIDA, a contar de 01-07-2020,     

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



 

Manaus, segunda-feira, 05 de outubro de 2020
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GABINETE DA SUBSECRETÁRIA DE ASSUNTOS 
LEGISLATIVOS DA CASA CIVIL, em Manaus, 05 de outubro de 2020. 

 
 
 

 

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 21.895/2020 
 

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;  

 
CONSIDERANDO o requerimento da servidora adiante 

identificada; 
 
CONSIDERANDO as informações contidas no despacho 

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

 
CONSIDERANDO o disposto no Parecer nº 132.04.2020 – 

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 

intermédio do Ofício nº 5043/2020 – 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 2019.18000.19336.0.011932, resolve 
 
CONSIDERAR CONCEDIDA, a contar de 03-02-2020,               

pelo prazo de 06 (seis) meses, referente ao decênio de 27-03-2006 a              
26-03-2016, LICENÇA-PRÊMIO à servidora ALDENISE CASTRO DAS 
CHAGAS, Professor Nível Médio, matrícula nº 081.235-8 A, integrante 
do quadro de pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – 
SEMED. 

 
GABINETE DA SUBSECRETÁRIA DE ASSUNTOS 

LEGISLATIVOS DA CASA CIVIL, em Manaus, 05 de outubro de 2020. 

 
 
 

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 21.896/2020 
 

AUTORIZA A 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, 
combinados com o art. 72, inc. II, da Lei nº 1.624, de 30-12-2011, e art. 2º, 
§ 1º da Lei Federal nº 6.999, de 07-06-1982, artigos 5º e 6º da Resolução 
nº 23.523, de 2017, do Tribunal Superior Eleitoral, art.1º, inc. III, da Lei 
nº 2.322, de 06-06-2018, e art. 1º, inc. II, do Decreto nº 842, de 14-04-
2011, alterado pelo Decreto nº 2.802, de 30-05-2014; 

 
CONSIDERANDO o teor do Ofício nº 554/2020 –

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

 
CONSIDERANDO o disposto no Parecer nº 035.09.2020 – 

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 Ofício nº 2492/2020 – 
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 o que consta nos autos do Processo    

nº 2020.18911.18923.0.009058, resolve 
 
AUTORIZAR, a contar desta data, pelo prazo de 12 (doze) 

meses, a disposição da servidora REBECA AMÔEDO DA SILVA, 
Técnico Municipal / Assistente em Administração, matrícula                    
nº 121.809-3 A, do quadro de pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO – SEMED para o TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO 
AMAZONAS – TRE/AM (Cartório da 62ª Zona Eleitoral – 
MANAUS/AM), com ônus para o órgão de origem.  

 
GABINETE DA SUBSECRETÁRIA DE ASSUNTOS 

LEGISLATIVOS DA CASA CIVIL, em Manaus, 05 de outubro de 2020. 

 
 
 

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 21.897/2020 
 

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, 

combinados com o art. 72, inc. II, da Lei nº 1.624, de 30-12-2011, e 
artigos 2º e 9º da Lei Federal nº 6.999, de 1982, artigos 1º, 4º, 5º e 6º da 
Resolução nº 23.523, de 2017, do Tribunal Superior Eleitoral, art.1º,              
inc. III, da Lei nº 2.322 de 06-06-2018 e o Decreto nº 842, de                
14-04-2011, alterado pelo Decreto nº 2.802, de 30-05-2014; 

 
CONSIDERANDO o teor do Ofício nº 337/2020 –                         

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

 
CONSIDERANDO o disposto no Parecer nº 059.07.2020 – 

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



 

Manaus, segunda-feira, 05 de outubro de 2020
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CONSIDERANDO o encaminhamento dos autos por meio 
do Ofício nº 2056/2020 – 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 o que consta nos autos do Processo     

nº 2020.18911.18923.0.006864, resolve 
 

CONSIDERAR PRORROGADOS, a contar de 05-07-2020, 
pelo prazo de 12 (doze) meses, os efeitos da Portaria por Delegação    
nº 18.602/2019, publicada na Edição 4632 do DOM de 05-07-2019, que 
autorizou a disposição ao servidor GEYSON GUERREIRO DE LIMA, 
Técnico  Municipal / Assistente em Administração, matrícula                   
nº 121.640-6 A, integrante do quadro de pessoal da SECRETARIA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED para TRIBUNAL REGIONAL 
ELEITORAL DO AMAZONAS – TRE/AM (Cartório da 59ª Zona 
Eleitoral – MANAUS/AM), com ônus para o órgão de origem.  

 
GABINETE DA SUBSECRETÁRIA DE ASSUNTOS 

LEGISLATIVOS DA CASA CIVIL, em Manaus, 05 de outubro de 2020. 

 
 
 

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 21.898/2020 
 

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 365 do Código Eleitoral, combinado 

com o art. 72, inc. II, da Lei nº 1.624, de 30-12-2011, e artigos 2º e 9º    
da Lei Federal nº 6.999/82, artigos 1º, 4º, 5º e 6º da Resolução               
nº 23.523/2017 do TSE, e art.1º, inc. III, da Lei nº 2.322 de 06-06-2018, 
art. 1º, inc. II, do Decreto nº 842, de 14-04-2011, alterado pelo Decreto 
nº 2.802, de 30-05-2014; 

 
CONSIDERANDO o teor do Ofício nº 388/2020 –           

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

 
CONSIDERANDO o disposto no Parecer nº 060.07.2020 – 

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 2059/2020 – 
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 o que consta nos autos do Processo   

nº 2020.18911.18923.0.006865, resolve 
 
CONSIDERAR PRORROGADOS, a contar de 12-07-2020, 

pelo prazo de 12 (doze) meses, os efeitos da Portaria por Delegação                    
nº 18.668/2019, publicada na Edição 4637 do DOM de 12-07-2019,     
que autorizou a disposição da servidora MARIA DE LOURDES 
FERREIRA CHAVES, Técnico Municipal / Assistente em Administração, 
matrícula nº 069.525-4 B, do quadro de pessoal da SECRETARIA 

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED para o TRIBUNAL REGIONAL 
ELEITORAL DO AMAZONAS – TRE/AM (Cartório da 59ª Zona 
Eleitoral – MANAUS/AM) com ônus para o órgão de origem.  

 
GABINETE DA SUBSECRETÁRIA DE ASSUNTOS 

LEGISLATIVOS DA CASA CIVIL, em Manaus, 05 de outubro de 2020.      

 
 
 

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 21.899/2020 
 

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, 

combinados com o art. 72, inc. II, da Lei nº 1.624, de 30-12-2011, e 
artigos 2º e 9º da Lei Federal nº 6.999, de 1982, artigos 1º, 4º, 5º e 6º da 
Resolução nº 23.523, de 2017, do Tribunal Superior Eleitoral, art.1º,              
inc. III, da Lei nº 2.322 de 06-06-2018 e o Decreto nº 842, de                
14-04-2011, alterado pelo Decreto nº 2.802, de 30-05-2014; 

  
CONSIDERANDO o teor do Ofício nº 419/2020 –           

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

 
CONSIDERANDO o disposto no Parecer nº 84.07.2020 – 

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 2031/2020 – 
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 15.405/2018, Edição 4416 do DOM de 07-08-2018,          
nº 18.995/2019, Edição 4682 do DOM de 17-09-2019; 

 
CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo   

nº 2020.18911.18923.0.007455, resolve 
 
CONSIDERAR PRORROGADOS, a contar de 31-08-2020, 

pelo prazo de 12 (doze) meses, os efeitos da Portaria por Delegação    
nº 12.653/2017, publicada na Edição 4200 do DOM de 31-08-2017, que 
autorizou a disposição da servidora TALITA DE ELDER MONTEIRO 
FERNANDES, Técnico Municipal / Assistente em Administração,  
matrícula nº 118.729-5 B, do quadro de pessoal da SECRETARIA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED para o TRIBUNAL REGIONAL 
ELEITORAL DO AMAZONAS – TRE/AM (Cartório da 58ª Zona 
Eleitoral – MANAUS/AM), com ônus para o órgão de origem.  
 

GABINETE DA SUBSECRETÁRIA DE ASSUNTOS 
LEGISLATIVOS DA CASA CIVIL, em Manaus, 05 de outubro de 2020. 

 



 

Manaus, segunda-feira, 05 de outubro de 2020
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PROCURADORIA  GERAL  DO MUNICÍPIO 

 
 

PORTARIA Nº 059/2020 – GPG/PGM 
 

O PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO DE MANAUS, 
no uso das atribuições que se lhe são conferidas pelo art. 128, inciso II 
da Lei Orgânica do Município de Manaus,  

 
CONSIDERANDO a edição do Decreto Municipal nº 4.812, 

de 23 de abril de 2020, que dispõe sobre medidas temporárias de 
prevenção ao contágio pelo novo Coronavírus (COVID-19) no âmbito da 
Administração Pública Municipal, e dá outras providências; 

 
CONSIDERANDO a edição do Decreto Municipal nº 4.812, 

de 23 de abril de 2020, que dispõe sobre o regime temporário de 
teletrabalho aos agentes públicos com idade igual ou superior a 60 
(sessenta) anos no âmbito da Administração Pública Municipal, e dá 
outras providências; 

 
CONSIDERANDO a edição do Decreto Municipal nº 4.787, 

de 23 de março de 2020, que declara estado de calamidade pública no 
município de Manaus para enfrentamento da pandemia do COVID-19, e 
dá outras providências;  

 
CONSIDERANDO as edições dos Decretos Municipais nºs 

4.789, de 24 de março de 2020, 4.812, de 23 de abril de 2020, 4.836, de 
29 de maio de 2020, 4.854, de 30 de junho de 2020, 4.881, de 31 de 
julho de 2020, 4.895, de 31 de agosto de 2020 e 4.920, de 30 de 
setembro de 2020, que dispõem sobre o regime excepcional de 
teletrabalho aos agentes públicos no âmbito da Administração Pública 
Municipal, e dá outras providências; 

 
CONSIDERANDO a necessidade de manter as medidas 

temporárias de prevenção ao contágio pelo novo Coronavírus (COVID-
19), no âmbito da Procuradoria Geral do Município de Manaus; 

 
CONSIDERANDO a necessidade de estabelecer critérios 

de atendimento ao público e regramentos acerca do regime excepcional 
de teletrabalho aos agentes públicos e teleatendimento ao público, no 
âmbito da Procuradoria Geral do Município de Manaus; 

 
CONSIDERANDO, ainda, a necessidade de prorrogação 

do prazo estabelecido em razão do disposto no Decreto nº 4.920, de 30 
de setembro de 2020. 
 

RESOLVE: 
 

Art. 1º Fica prorrogado excepcionalmente, até 31-10-2020, 
os efeitos da Portaria n. 31/2020 GPG/PGM. 

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

publicação, retroagindo seus efeitos a 01-10-2020, podendo ser alterada 
e/ou revogada a qualquer tempo. 

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

 
Manaus, 5 de outubro de 2020. 

 
 
 

EXTRATO 
 
1. ESPÉCIE E DATA: Terceiro Termo Aditivo do Contrato nº 007/2017, 
celebrado em 09/10/2020. 
 
2. CONTRATANTES: O Município de Manaus, através da Procuradoria 
Geral do Município e a empresa RECHE GALDEANO & CIA LTDA. 

3. OBJETO: Prorrogação de prazo de vigência para prestação de 
serviços de locação de 02 (dois) veículos tipo pick up pequeno, conforme 
adesão ao Pregão Eletrônico nº 120/2016 - CAERD e Ata de Registro de 
Preços nº 035/2017 - CML/PMM para esta Procuradoria Geral do 
Município. 
 
4. VALOR: R$ 52.776,00 (cinquenta e dois mil, setecentos e setenta e 
seis reais). 
 
5. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Conta da rubrica orçamentária 
nº 03.122.0011.2011, Natureza de Despesa nº 33903918 e Fonte de 
Recurso nº 01000000.  
 
6. PRAZO: O prazo do contrato é de 12 (doze) meses a contar do dia 10 
de outubro de 2020. 

 
Manaus, 02 de outubro de 2020. 

 
 
 
 
 

EXTRATO DO TERMO DE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE 
PREÇOS Nº 0291/2019-1-e-compras.am 

 
1. ESPÉCIE E DATA: Termo de Adesão a Ata de Registro de Preços 
Nº 0291/2019-1-e-compras.am vinculado ao Pregão Eletrônico 
Nº 851/2019-CGL, mediante contra apresentação de empenho. 
 
2. ÓRGÃO GERENCIADOR: Secretaria de Fazenda do Estado do 
Amazonas. 
 
3. VIGÊNCIA DA ATA: 09.12.2019 a 09.12.2020. 
 
4. ÓRGÃO ADERENTE: Procuradoria Geral do Município. 
 
5. OBJETO: Referente à fornecimento de material de consumo – copo 
descartável, Material: plástico, Capacidade: 180ml, Tipo uso: 
descartável, Aplicação: água, Unidade de Fornecimento: pacote com 100 
unidades, Cor: branca, Características Adicionais: produto em 
conformidade com as normas da ABNT – quantidade de 3.750 pacotes 
para atender as atividades administrativas desta Procuradoria Geral do 
Município, em cumprimento às medidas de proteção contra o COVID-19, 
com base no art. 15, II, e §3º, da Lei 8.666/93, no Decreto Estadual 
nº 24.052/2005, no Decreto Municipal nº 3.246/2015 e na Súmula nº 35, 
aprovada na Resolução nº 01/2018-COM/PGM,  conforme processo 
SIGED Nº 2020.02287.02343.0.007090 . 
 
6. VALOR: R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais). 
 
7. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Conta da rubrica orçamentária 
nº 03.122.0011.2012, Natureza de Despesa nº 339030 e Fonte de 
Recurso nº 01000000.  
 
8. FORNECEDOR: T. DA S. LUSTOSA COMÉRCIO E SERVIÇOS - ME 
– CNPJ 10.847.885/0001-12. 
 
9. PRAZO: O prazo para entrega é de 30 (trinta) dias, a contar do 
recebimento da Nota de Empenho. 

 
Manaus, 02 de outubro de 2020. 

 

 



 

Manaus, segunda-feira, 05 de outubro de 2020
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CONSELHO  ADMINISTRATIVO  DE 
RECURSOS  FISCAIS  DO  MUNICÍPIO 

 
 
ACÓRDÃO Nº 006/2020 – PRIMEIRA CÂMARA 
Sessão do dia 16 de setembro de 2020 
Recurso nº 063/2016 – CARF-M (A. I. I. nº 20105000059) 
Recorrente: PRIMEIRA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA 
Recorrida: FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL 
Interessada: NOKIA DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. (antiga 
denominação da empresa MICROSOFT MOBILE TECNOLOGIA LTDA.) 
Relatora: Conselheira SELMA SOCORRO MACHADO CLAUDINO 
 

TRIBUTÁRIO. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. 
RECURSO DE OFÍCIO. FALTA DE 
RETENÇÃO DO ISSQN. ILEGALIDADE DA 
AUTUAÇÃO. CERCEAMENTO DE 
DEFESA. CARACTERIZAÇÃO. MANTIDA A 
DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. RECURSO 
CONHECIDO E IMPROVIDO. NULIDADE 
DO AUTO DE INFRAÇÃO E INTIMAÇÃO. 

 
Vistos, relatados e discutidos os presentes  autos  de  

recurso  interposto  por  NOKIA DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 
(antiga denominação da empresa MICROSOFT MOBILE TECNOLOGIA 
LTDA.) 

    
ACORDAM os Membros da Primeira Câmara do Conselho 

Administrativo de Recursos Fiscais do Município, à unanimidade de 
votos, Conhecer e Julgar Improvido o Recurso de Ofício, anulando-se o 
Auto de Infração e Intimação nº 20105000059, de 23 de fevereiro de 
2010, tendo sido mantida a Decisão proferida em Primeiro Grau, nos 
termos do Relatório e Voto que passam a integrar o presente julgado.  

 
Primeira Câmara Julgadora do Conselho Administrativo de 

Recursos Fiscais do Município, em Manaus, 16 de setembro de 2020. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Participaram, ainda, do presente julgamento, os seguintes 

Conselheiros: ARMANDO CLAUDIO SIMÕES DA SILVA, JOSÉ 
CARLOS COELHO DE PAIVA, LAURA OLIVEIRA FERNANDES e 
FRANCISCO DE ASSIS MOURÃO JÚNIOR. 
 
 
 
 
ACÓRDÃO Nº 007/2020 – PRIMEIRA CÂMARA 
Sessão do dia 16 de setembro de 2020 
Recurso nº 068/2016 – CARF-M (A. I. I. nº 20105000062) 
Recorrente: PRIMEIRA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA 
Recorrida: FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL 
Interessada: NOKIA DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. (antiga 
denominação da empresa MICROSOFT MOBILE TECNOLOGIA LTDA.) 
Relatora: Conselheira SELMA SOCORRO MACHADO CLAUDINO 
 

TRIBUTÁRIO. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. 
RECURSO DE OFÍCIO. FALTA DE 
RETENÇÃO DO ISSQN. ILEGALIDADE DA 
AUTUAÇÃO. CERCEAMENTO DE 
DEFESA. CARACTERIZAÇÃO. MANTIDA A 
DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. RECURSO 
CONHECIDO E IMPROVIDO. NULIDADE 
DO AUTO DE INFRAÇÃO E INTIMAÇÃO. 

Vistos, relatados e discutidos os presentes  autos  de  
recurso  interposto  por  NOKIA DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 
(antiga denominação da empresa MICROSOFT MOBILE TECNOLOGIA 
LTDA.) 

    
ACORDAM os Membros da Primeira Câmara do Conselho 

Administrativo de Recursos Fiscais do Município, à unanimidade de 
votos, Conhecer e Julgar Improvido o Recurso de Ofício, anulando-se o 
Auto de Infração e Intimação nº 20105000062, de 23 de fevereiro de 
2010, tendo sido mantida a Decisão proferida em Primeiro Grau, nos 
termos do Relatório e Voto que passam a integrar o presente julgado.  

 
Primeira Câmara Julgadora do Conselho Administrativo de 

Recursos Fiscais do Município, em Manaus, 16 de setembro de 2020. 

 
 

Participaram, ainda, do presente julgamento, os seguintes 
Conselheiros: ARMANDO CLAUDIO SIMÕES DA SILVA, JOSÉ 
CARLOS COELHO DE PAIVA, LAURA OLIVEIRA FERNANDES e 
FRANCISCO DE ASSIS MOURÃO JÚNIOR. 
 
 
 
 

CONTROLADORIA-GERAL  DO  MUNICÍPIO 

 
 

PORTARIA Nº 017/2020 – GAB/CGM 
 

O CONTROLADOR-GERAL DO MUNICÍPIO DE 
MANAUS, no exercício da competência que lhe confere os artigos 86, 
Inciso IV e 128, inciso II, da Lei Orgânica do Município de Manaus; e 

 
CONSIDERANDO que a saúde é direito de todos e dever 

do Poder Público garantido mediante políticas sociais e econômicas que 
visem à redução do risco de doenças e de outros agravos e o acesso 
universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção 
e recuperação, na forma do art. 196 da Constituição Federal; 

 
CONSIDERANDO a Declaração de Emergência em Saúde 

Pública de Importância Internacional exarada pela Organização Mundial 
de Saúde (OMS), indicando alteração no padrão epidemiológico de 
ocorrência da doença causada pelo novo Coronavírus (COVID-19); 

 
CONSIDERANDO a classificação da Organização Mundial 

de Saúde (OMS) que estabeleceu como pandemia o novo Coronavírus 
(COVID-19), em razão do seu alto risco de contágio à população, 
inclusive de forma simultânea, não se limitando a locais que já tenha 
sido identificados como de transmissão interna; 

 
CONSIDERANDO o Decreto n°4.780 de 16 de março de 

2020 que declarou situação anormal, caracterizada como emergencial 
no Município de Manaus; 

 
CONSIDERANDO o Decreto nº. 4.787, de 23 de março de 

2020, que declara estado de calamidade pública no Município de 
Manaus, para enfrentamento da pandemia do novo Coronavírus (Covid-
19); 
 

CONSIDERANDO o Decreto nº 4.812, de 23 de abril de 
2020, que dispõe sobre o regime excepcional de teletrabalho aos 
agentes públicos no âmbito da Administração Pública Municipal; 



 

Manaus, segunda-feira, 05 de outubro de 2020
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CONSIDERANDO o Plano de Contingência Municipal para 
Infecção Humana pelo novo Coronavírus (COVID-19) da Secretaria 
Municipal de Saúde – SEMSA, que estabeleceu um plano de resposta, 
estratégias de acompanhamento e suporte aos casos suspeitos e 
confirmados do Coronavírus; 

 
CONSIDERANDO a edição do Decreto Municipal nº 4.920, 

de 30 de setembro de 2020, que prorrogou o prazo de vigência do 
Decreto nº 4.836, de 29 de maio de 2020; 

 
CONSIDERANDO que a situação demanda a permanência 

das medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, danos, 
agravos à saúde pública, a fim de evitar a disseminação da doença na 
cidade de Manaus; 

 
CONSIDERANDO por fim a necessidade de se 

estabelecer novas medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo 
Novo Coronavírus (COVID-19) no âmbito da Controladoria-Geral do 
Município – CGM, 
 

RESOLVE 
 
Art. 1º. Ficam mantidos os efeitos da Portaria nº 004/2020 

– GAB/CGM publicada no Diário Oficial do Município de 01 de abril de 
2020, edição 4811, páginas 04 e 05, que definiu o regime de teletrabalho 
para os servidores da CGM. 

 
Art. 2º. Ficam prorrogados os efeitos da Portaria 

nº 004/2020 – GAB/CGM até o dia 31-10-2020. 
 
Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua 

publicação, produzindo seus efeitos a contar de 01-10-2020, podendo 
ser alterada e/ou revogada a qualquer tempo. 
 

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

Manaus, 01 de outubro de 2020. 
 

 
 
 
 
 

SECRETARIA  MUNICIPAL  DE  SAÚDE 

 
 

PORTARIA Nº 466/2020-GCONT/SEMSA 
 

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

 
CONSIDERANDO os dispositivos nos artigos 67 e 73, da 

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

nº 003/2018 – Prorrogação, que entre si celebram o Município de 
Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA, e a 
empresa Royal Gestão de Serviços de Informática LTDA. 

 
CONSIDERANDO a prestação de serviços de impressão 

(Serviço de impressão de folhas de papel nos formatos A4/ofício, em 
impressoras multifuncionais monocromáticas laser ou led, com 
fornecimento dos suprimentos necessários, como tonner e papel, e 
operacionalização da solução, conforme discriminação no Projeto 
Básico); Serviço de fornecimento de impressora (fornecimento de 
multifuncional monocromática tipo laser ou led compatível com o formato 
A4, velocidade de impressão: mínima 42 ppm, incluindo o serviço de 
manutenção preventiva e/ou corretiva com substituição de peças e 
suprimentos, conforme discriminação no Projeto Básico, para atender a 
necessidade da Secretaria. Municipal de Saúde – SEMSA 

CONSIDERANDO a Portaria nº 338/2020-GCONT/SEMSA, 
de 21 de julho de 2020, que designa servidores para acompanhar, 
fiscalizar e atestar as Notas Fiscais, Faturas e/ou Recibos referentes ao 
contrato supracitado. 

 
RESOLVE: 

 
I - DISPENSAR o servidor abaixo elencado, designado 

pela Portaria nº 338/2020-GCONT/SEMSA, de 21 de julho de 2020. 
 

SERVIDOR MATRÍCULA FUNÇÃO 
ORLANDO CASTRO PANTOJA 108.609-0A FISCAL DO CONTRATO 

 
II - DESIGNAR o servidor a seguir relacionado para 

acompanhar, fiscalizar e atestar as Notas Fiscais e/ou Recibos, 
referentes ao contrato citado no preâmbulo desta Portaria. 
 

SERVIDOR MATRÍCULA FUNÇÃO 
SILVIO DE LIMA FERNANDES 108.704-5A FISCAL DO CONTRATO 

 
III - MANTER os demais fiscais mencionados nas Portarias 

anteriores, conforme a seguir, ainda sendo necessárias, no mínimo, 3 
(três) assinaturas dos servidores designados para fins de atesto das 
Notas Fiscais e/ou Recibos. 
 

SERVIDOR MATRÍCULA FUNÇÃO 
DRIELE OLIVEIRA DOS SANTOS 108.290-6A GESTOR DO CONTRATO 
MARY EUGENIA PASTANA MOUTINHO 066.192-9A FISCAIS DO CONTRATO 
ANDREW ROBSON NEVES MENDONÇA 098.599-6B  
MÔNICA SIMÃO CABRAL 109.057-7A  

WIVIAN BRITO NOGUEIRA 108.703-7A 
FISCAL SUPLENTE DO 

CONTRATO 

 
IV - Esta Portaria opera efeitos a contar de 1º de agosto de 

2020. 
 

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

Manaus, 1º de outubro de 2020. 
 

 
 

 
 
 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 035/2020 – CML/PM 
 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0144/2020 - DIREP/DAI/SEMSA 

 
No dia 17 de agosto de 2020, no Órgão Gerenciador, foram 

registrados os preços da empresa abaixo identificada, para Eventual 
fornecimento de medicamentos para atender a Secretaria Municipal de 
Saúde – SEMSA e a Fundação de Apoio ao idoso Dr. Thomas - FDT, 
resultante do Pregão Eletrônico nº 035/2020 – CML/PM para Sistema de 
Registro de Preços. As especificações e o termo de referência constantes 
do Processo Administrativo nº 010011.16370099/2020-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. 
 
UNI HOSPITALAR LTDA 
Item Unid Qtd ID Descrição Marca Valor R$ 

04 COMPRIMIDO 20.000 97457 

FINASTERIDA, Concentração: 5mg, Forma 
Farmacêutica: comprimido ou comprimido 
revestido, Unidade de Fornecimento: 
comprimido ou comprimido revestido. 

EURO 
FARMA 0,45 

05 COMPRIMIDO 35.250 105610 
DOXAZOSINA (MESILATO), Concentração: 
2mg, Forma Farmacêutica: comprimido, 
Unidade de Fornecimento: comprimido. 

EURO 
FARMA 0,10 



 

Manaus, segunda-feira, 05 de outubro de 2020
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Manaus, 17 de agosto de 2020. 

                             
 
 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 084/2020 – CML/PM 
 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0155/2020 - DIREP/DAI/SEMSA 

 
No dia 17 de setembro de 2020, no Órgão Gerenciador, 

foram registrados os preços da empresa abaixo identificada, para Eventual 
fornecimento de medicamentos para atender a Secretaria Municipal de 
Saúde – SEMSA e a Fundação de Apoio ao Idoso Dr. Thomas - FDT, 
resultante do Pregão Eletrônico nº 084/2020 – CML/PM para Sistema de 
Registro de Preços. As especificações e o termo de referência constantes 
do Processo Administrativo nº 010011.16370940/2020-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. 
 
UNI HOSPITALAR LTDA 

Item Unid Qtd ID Descrição Marca Valor R$ 

24 FRASCO-
AMPOLA 

3.000 504297 

CEFTRIAXONA SÓDICA, 
Concentração: 1g, Forma 
Farmacêutica: pó para solução 
injetável intramuscular (IM), 
Unidade de Fornecimento: 
frasco ampola + diluente. 

TRIAXIN 10,30 

33 
FRASCO-
AMPOLA 3.300 510850 

CEFTRIAXONA, Concentração: 
1g, Forma Farmacêutica: Pó 
para solução injetável 
intravenosa (IV), Unidade 
Fornecimento: frasco-ampola. 

EURO 
FARMA 8,90 

 
Manaus, 17 de setembro de 2020. 

                         
 
 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 106/2020 – CML/PM 
 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0156/2020 - DIREP/DAI/SEMSA 

 
No dia 24 de setembro de 2020, no Órgão Gerenciador, 

foram registrados os preços da empresa abaixo identificada, para 
Eventual fornecimento de insumos laboratoriais para atender a 
Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA, resultante do Pregão 
Eletrônico nº 106/2020 – CML/PM para Sistema de Registro de Preços. 
As especificações e o termo de referência constantes do Processo 
Administrativo nº 010011.16371044/2020-SEMSA, assim como os 
termos das propostas de preços, integram esta Ata de Registro de 
Preços, independentemente de transcrição. 

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

Item Unid Qtd ID Descrição Marca Valor R$ 

11 PACOTE 150 513308 

SWAB, Aplicação: coleta e transporte 
de amostras; Esterilizado por radiação 
GAMA; Haste plástica flexível em 
poliestireno; Acabamento: ponta de 
rayon, embalado individualmente; 
Forma de Apresentação: pacote com 
100 unidades. 

LABOR 
IMPORT 

149,99 

 
Manaus, 24 de setembro de 2020. 

 
 

 
 
 

SECRETARIA  MUNICIPAL  DE  EDUCAÇÃO 

 
 

PORTARIA Nº 0552/2020-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 os princípios da legalidade, 

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

 
CONSIDERANDO o que consta no Memorando 

nº 35/2020-FISCALIZAÇÃO GERAL/SEMED, 
 

RESOLVE: 
 

I – ALTERAR a Portaria nº 1536/2019, devidamente 
publicada no Diário Oficial de Manaus, Edição nº 4613, de 06/06/2019, que 
designou o servidor Tiago Lima e Silva, matrícula n.º 050.548.0A, como 
fiscal da Comissão de Acompanhamento e Fiscalização de execução do 
contrato nº 067/2017 e seus aditivos, se houver, celebrado entre a 
Secretaria Municipal de Educação – SEMED e a Empresa VIA DIRETA 
TELECOMUNICAÇÕES VIA SATÉLITE E INTERNET LTDA – EPP. 
 

II – Neste ato, excluindo da Comissão de Fiscalização o 
servidor Tiago Lima e Silva. 
 

III – INCLUIR as servidoras Maria do Socorro Matias 
Castro da Silva, matrícula nº 106.981-0A e Sandra Maria de Carvalho 
Soares, matrícula nº 062.135-8 C. 
 

SERVIDORES 
 
Presidente: 
Maxwell Alexander Marques do Nascimento - Matrícula nº 080.755-9A 
 

Fiscais: 
Maria do Socorro Matias Castro - Matrícula nº 106.981-0A 
Ailton da Cruz Galvão - Matrícula nº 119. 028-8A 
Sandra Maria de Carvalho Soares - matrícula nº 062.135-8 C 
 
Suplentes: 
Heliandro Moraes de Oliveira - matrícula nº 080.766-4A 
Roberto de Souza Alves - matrícula nº 107.948-4A 
 

 
IV – Esta Portaria entra em vigor a partir de sua 

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



 

Manaus, segunda-feira, 05 de outubro de 2020
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REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 
 

Manaus, 16 de setembro de 2020. 

 
 

 
 
 

PORTARIA Nº 0575/2020-SEMED/GS 
 

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, em 
exercício, no uso da competência que lhe confere a Portaria por 
Delegação nº 21.859/2020 – Casa Civil, de 21/09/2020, 

 
CONSIDERANDO Decreto nº 2.682, de 26 de dezembro 

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

 
CONSIDERANDO o que consta no Processo 

nº 2020.18000.19319.0.008871, de 23/09/2020, 
 

RESOLVE: 
  

DESIGNAR, a contar de 15/09/2020, o servidor 
FERNANDO ANTÔNIO SANTOS CASTELO BRANCO, matrícula 
014.132-1 A, para responder pela Divisão Distrital da Zona Oeste, 
integrante da estrutura organizacional da SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO – SEMED, as seguintes funções: 
 

a) coordenação do levantamento das necessidades de 
construção de novas unidades escolares em suas áreas de circunscrição 
ou de reforma ou ampliação de suas respectivas unidades escolares; 

b) estabelecimento e manutenção de interlocução entre 
suas respectivas unidades escolares e as demais unidades 
administrativas da Secretaria; 

c) dinamização junto às suas respectivas unidades 
escolares da atuação de outros segmentos do Poder Público e da 
sociedade civil organizada no desenvolvimento do processo educacional; 

d) acompanhamento do processo de formação dos 
professores e colaboradores das unidades escolares de sua jurisdição; 

e) monitoramento e avaliação de projetos e programas 
pedagógicos desenvolvidos pelas suas respectivas unidades escolares, 
com observância às diretrizes estabelecidas pela Secretaria; 

f) garantia na execução das diretrizes educacionais da 
Secretaria no âmbito das suas respectivas unidades escolares; 

g) planejamento, implantação e avaliação de padrões 
mínimos de funcionamento estabelecidos para as suas respectivas 
unidades escolares; 

h) elaboração, bimestralmente, de relatórios gerenciais das 
atividades desempenhadas, encaminhando-os ao Departamento Geral 
dos Distritos; 

i) recebimento, análise e aprovação dos Planos de 
Aplicação de recursos financeiros elaborados por suas respectivas 
unidades escolares para a execução de programas educacionais; 

j) operacionalização, em conjunto com o Departamento de 
Gestão Educacional, do Programa de Assessoramento e Monitoramento 
Educacional (AME); 

k) promoção, junto às suas respectivas unidades 
escolares, da elaboração e aprovação de seus respectivos Projetos 
Político-Pedagógicos; 

l) exercício de outras competências correlatas, em razão 
de sua natureza. 
 

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

Manaus, 29 de setembro de 2020. 

 

PORTARIA Nº 0576/2020-SEMED/GS 
 

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, em 
exercício, no uso da competência que lhe confere a Portaria por 
Delegação nº 21.859/2020 – Casa Civil, de 21/09/2020, 

 
CONSIDERANDO Decreto nº 2.682, de 26 de dezembro 

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

 
CONSIDERANDO o que consta no Processo 

nº 2020.18000.19319.0.008782, de 21/09/2020, 
 

RESOLVE: 
  

ENCERRAR COMPETÊNCIA, a contar de 15/09/2020, 
consoante Decreto nº 2.682, de 26 de dezembro de 2013, publicado no 
Diário Oficial do Município nº 3319, de 26 de dezembro de 2013, da 
servidora abaixo especificada, integrante da estrutura organizacional da 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED. 
 
Servidora: REGINA ORTIZ ROCHA 
Matrícula: 050.270-7 B 
Responsável pela Divisão Distrital da Zona Oeste 

 
 

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

 
Manaus, 29 de setembro de 2020. 

 

 
 
 
 
 

PORTARIA Nº 0577/2020-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, 
 

RESOLVE: 
 

I – DETERMINAR, com fulcro no artigo 241 da Lei 
Municipal nº 1.118/71, a instauração de Processo Administrativo 
Disciplinar em desfavor da servidora Braulia Coelho de Sousa Pereira, 
matrícula nº 130.983-8 A, ocupante do cargo de PEDAGOGO visto que 
incorreu na infração disciplinar prevista no artigo 226, inciso II, §1º da Lei 
Municipal 1.118/71; 

 
II – ENCAMINHAR o processo 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. 
 

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

 

 
Manaus, 30 de setembro de 2020. 

 

 



 

Manaus, segunda-feira, 05 de outubro de 2020
 
 
 

 
 

DOM | Edição 4940 | Página 14 
 

EXTRATO 
 
1.ESPÉCIE E DATA: 3º Termo Aditivo ao Contrato de Locação de 
Imóvel n.º 026/2016 - SEMED, celebrado em 01/04/2020, referente ao 
Processo nº  2019/4114/4147/01696. 
 
2.CONTRATANTES: O Município de Manaus, através da SEMED e a 
Sra. MARIA JOSÉ SANTOS MELO. 
 
3.OBJETO: Renegociação do valor mensal do Contrato nº 026/2016- 
SEMED, referente à locação do imóvel localizado na Rua Canário, nº 80, 
Cidade Nova I, destinado ao funcionamento da Escola Municipal Prof.ª 
Léa Alencar Antony, 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 435.04.2020 – 
ASSTEC/SEMED; Termo de Anuência; Parecer 0272/2020 – PA/PGM e 
demais documentos constantes no Processo n.º 2019/4114/4147/01696. 
 
4.VALOR:  Em razão da redução, o valor mensal do Contrato nos meses 
de abril a dezembro de 2020, passa a ser de R$ 7.875,00 (sete mil, 
oitocentos e setenta e cinco 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: 1º Termo Aditivo ao Contrato de Locação de 
Imóvel n.º 012/2017 - SEMED, celebrado em 01/04/2020, referente ao 
Processo nº 2018/4114/4147/09533. 
 
2.CONTRATANTES: O Município de Manaus, através da SEMED e a 
empresa MANOEL CUNHA DA MOTA EIRELI. 
 
3.OBJETO: Renegociação do valor mensal do Contrato nº 012/2017- 
SEMED, referente à locação do imóvel localizado na  localizado na Rua 
Santa Maria da Paz, nº 650, Comunidade Alfredo Nascimento, Cidade 
Nova, nesta cidade, destinado ao funcionamento da Escola Municipal 
Aureo Nonato, 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 418.04.2020 – 
ASSTEC/SEMED; Termo de Anuência;  Parecer nº 0272/2020 – 
PA/PGM e demais documentos constantes no Processo n.º 2018/4114/ 
4147/09533. 
 
4.VALOR:  Em razão da redução, o valor mensal do Contrato nos meses 
de abril a dezembro de 2020, passa a ser de R$ 43.500,00 (quarenta e 
três mil, quinhentos 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: 1º Termo Aditivo ao Contrato de Locação de 
Imóvel n.º 075/2017 - SEMED, celebrado em 01/04/2020, referente ao 
Processo nº  2017/4114/4241/00051. 
 
2.CONTRATANTES: O Município de Manaus, através da SEMED e o 
Sr. ISRAEL DE LIMA BASTOS. 
 
3.OBJETO: Renegociação do valor mensal do Contrato nº 075/2017- 
SEMED, referente à locação do imóvel localizado na Rua Igarapé Araçá, 
nº 35, Bairro Armando Mendes, CEP 69089-160, destinado ao 
funcionamento da Escola Municipal Allan Kardec, com o decréscimo 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 (fls. 156); Decreto nº 4.793/2020 (fls. 155); 
Parecer Jurídico nº 352.04.2020 – ASSTEC/SEMED (fls. 157/159v); 
Termo de Anuência (fls. 165), Parecer 0272/2020 – PA/PGM e demais 
documentos constantes no Processo n.º 2017/4114/4241/00051. 
 
4.VALOR:  Em razão da redução, o valor mensal do contrato nos meses 
de abril a dezembro de 2020, passa a ser de R$ 18.750,00 (dezoito mil, 
setecentos e cinquenta reais). 
 
5.PRAZO: O prazo do presente aditivo será de 09 (nove) meses, a 
contar da data de sua assinatura. 

 
Manaus, 01 de abril de 2020. 

 
 
 
 
 

EXTRATO 
 
1.ESPÉCIE E DATA: 1º Termo Aditivo ao Contrato de Locação de 
Imóvel nº 0772017 - SEMED, celebrado em 01/04/2020, referente ao 
Processo nº 2017/4114/4238/00046. 
 
2.CONTRATANTES: O Município de Manaus, através da SEMED e a 
empresa A CARVALHO DA SILVA & CIA LTDA - ME. 
 
3.OBJETO: Renegociação do valor mensal do Contrato nº 0772017 - 
SEMED, referente à locação do imóvel localizado Avenida José 
Henrique Bento Rodrigues, nº 2335, Santa Etelvina, destinado ao 
funcionamento da Escola Municipal Professor Heleno Rodrigues, 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 374.04.2020 – ASSTEC/SEMED; Termo de 
Anuência;  Parecer nº 0272/2020 – PA/PGM e demais documentos 
constantes no Processo n.º 2017/4114/4238/00046. 
 
4.VALOR: Em razão da redução, o valor mensal do Contrato nos meses 
de abril a dezembro de 2020, passa a ser de R$ 42.375,00 (quarenta e 
dois mil trezentos e setenta e cinco 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. 

 

 



 

Manaus, segunda-feira, 05 de outubro de 2020
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EXTRATO 
 
1.ESPÉCIE E DATA: 1º Termo Aditivo ao Contrato de Locação de 
Imóvel n.º 010/2018 - SEMED, celebrado em 01/04/2020, referente ao 
Processo nº 2016/4114/4247/00979. 
 
2.CONTRATANTES: O Município de Manaus, através da SEMED e  a 
empresa GALDA ALUGUÉIS DE IMÓVEIS LTDA. 
 
3.OBJETO: Renegociação do valor mensal do Contrato nº 010/2018- 
SEMED, referente à locação do imóvel localizado na  Rua Laço do Amor, 
nº 16, bairro Jorge Teixeira, nesta cidade, destinado ao funcionamento 
do CMEI Prof. Erick Vicente de Souza, 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 300.04.2020 – ASSTEC/SEMED; Termo de Anuência;  Parecer 
nº 0272/2020 – PA/PGM e demais documentos constantes no Processo 
n.º 2016/4114/4247/00979. 
 
4.VALOR:  Em razão da redução, o valor mensal do Contrato nos meses 
de abril a dezembro de 2020, passa a ser de R$ 21.750,00 (vinte e um 
mil, setecentos e cinquenta 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: 1º Termo Aditivo ao  Contrato  de Locação de 
Imóvel nº 040/2018 – SEMED, celebrado em 01/04/2020, referente ao 
Processo nº  2015/4114/4147/01127.  
 
2.CONTRATANTES: O Município de Manaus, através da Secretaria 
Municipal de Educação – SEMED e a empresa RBR PARTICIPAÇÕES 
E REPRESENTAÇÕES LTDA.  
 
3.OBJETO: Renegociação do valor mensal do Contrato nº 040/2018-
SEMED, referente à locação do imóvel localizado na Rua Almir Pedreira, 
nº 188, bairro Petropolis, nesta cidade, destinado ao funcionamento do 
CMEI Profª. Odete de Araújo Puga Barbosa, 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 309.04.2020 – ASSTEC/SEMED; Termo de Anuencia; Parecer 
nº 0272/2020-PA/PGM, e demais documentos constantes no Processo 
nº 2015/4114/4147/01127. 
 
4.VALOR: Em razão da redução, o valor mensal do Contrato nos meses 
de abril a dezembro de 2020, passa a ser de R$ 34.125,00 (trinta e 
quatro mil, cento e vinte e cinco 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: Contrato de Locação de Imóvel nº 030/2020, 
celebrado em 03/08/2020. 
 
2. CONTRATANTES: O Município de Manaus através da Secretaria 
Municipal de Educação e a empresa MANOEL CUNHA DA MOTA 
EIRELI. 
 
3. OBJETO: Locação de um imóvel localizado na Rua das Copaíbas, nº 30, 
Bairro Coroado, CEP 69082-663, matrícula do imóvel nº 97090, Manaus/AM, 
destinado ao funcionamento do Centro de Atendimento 
Sociopsicopedagógico – CEMASP Polo III, conforme Memo nº 96/2018-DCL 
(fls. 01); Projeto Básico (fls. 04/08); Relatório Técnico nº 389/2018 – 
DET/SEMED (fls. 60/69); Laudo de Avaliação de Locação de Imóvel 
nº 020/2019 – DAI/CGM (fls. 112/121); Parecer Jurídico nº 31.03.2020 – 
ASSTEC/SEMED (fls. 125/128); Parecer nº 137/2020 – PA/PGM e Despacho 
da Subprocuradora Geral do Município – PGM (fls.131/134); Despacho de 
Dispensa de Licitação (fls.137/140); Nota de Empenho (fls. 150), e demais 
documentos constantes no Processo nº 2018/4114/4147/09475. 
 
4. VALOR GLOBAL: O valor global do presente contrato importa a 
quantia de R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais). 
 
5.DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente 
contrato foram empenhadas sob o nº 2020NE02377, datada de 
03/08/2020, à conta da seguinte rubrica orçamentária: 18101.12.361. 
0118.2172.0000.01010000.33903910, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil 
reais), ficando o saldo remanescente a ser empenhado durante os 
exercícios de 2020 a 2025. 
 
6. PRAZO: O presente contrato terá vigência de 60 (sessenta) meses, a 
contar da data de sua assinatura. 

 
Manaus, 03 de agosto de 2020. 

 
 
 
 
 

EXTRATO 
 
1. ESPÉCIE E DATA: Contrato de Aquisição nº 032/2020, celebrado em 
19/08/2020. 
 
2. CONTRATANTES: O Município de Manaus, através da Secretaria 
Municipal de Educação e a empresa GRAFISA - GRÁFICA E EDITORA 
LTDA. 
 
3. OBJETO: Este Contrato tem por objeto a aquisição de material gráfico 
pedagógico, identificados no Termo de Referência (fls. 02/16), para 
atendimento das necessidades das Unidades de Ensino da Secretaria 
Municipal de Educação quanto aos documentos oficiais de atividades do 
ano letivo de 2020, conforme o Memorando nº 083/2020 (fl. 01); Termo 
de Referência (fls. 02/16); Solicitação de Orçamento/Pesquisa de Preço 
(fls. 32/64); Planilha Comparativa de Preços nº 084/2020 (fls. 65/72); 
Notificação nº 050/2020 e Resposta (fls. 74/77); Ofício nº 4360/2019-
SEMED/GSAF (fls. 78/80v); Ofício nº 037/2020-DG/ALEAM (fls. 81); 
Edital do Pregão Presencial nº 18/2019 – ALEAM (fls. 82/94); Ata de 
Registro de Preços nº 004/2020 – CPL/AM (fls. 95/99); Despacho de 
Homologação no DOE (fls. 100/101); Documentação da Empresa (fls. 
103/114); Relação de Material para Empenho (fls. 115/119); Nota de 
Dotação (fl. 121); Requisição de item (fls. 123/198); Parecer Jurídico n. 
73.08.2020 – ASSJUR/SEMED, Nota de Empenho e demais 
documentos constantes no processo nº 2020/4114/4147/01268. 
 
4. VALOR GLOBAL: O valor global do presente contrato importa a 
quantia de R$ 4.891.500,00 (quatro milhões, oitocentos e noventa e um 
mil, quinhentos reais). 



 

Manaus, segunda-feira, 05 de outubro de 2020
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5.DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente 
contrato foram empenhadas sob nº 2020NE02347, datada de 
19/08/2020, à conta da seguinte rubrica orçamentária: 18101.12.361. 
0051.2076.0000.01010000.33903063, no valor de R$ 3.423.977,60 (três 
milhões, quatrocentos e vinte e três mil, novecentos e setenta e sete 
reais e sessenta centavos), sob nº 2020NE02348, datada de 19/08/2020, 
à conta da seguinte rubrica orçamentária: 18101.12.365.0066.2078. 
0000.01010000.33903063, no valor de R$ 1.467.522,40 (um milhão, 
quatrocentos e sessenta e sete mil, quinhentos e vinte e dois reais e 
quarenta centavos). 
 
6. PRAZO: O presente termo vigerá durante 12 meses, a contar da data 
de sua assinatura e poderá chegar ao seu termo final com a entrega de 
todo o seu objeto e a consequente liquidação da despesa. 

 
Manaus, 19 de agosto de 2020. 

 

 
 
 
 
 

EXTRATO 
 
1.ESPÉCIE E DATA: 3° Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de 
Serviços n.º 067/2017 - SEMED, celebrado em 23/08/2020, Processo 
nº 2020.18000.18125.0.005636. 
 
2.CONTRATANTES: O Município de Manaus, através da SEMED e a 
empresa VIA DIRETA TELECOMUNICAÇÕES VIA SATÉLITE E 
INTERNET LTDA - EPP. 
 
3.OBJETO: Dilação do prazo do Contrato de Prestação de Serviços 
nº 067/2017, por mais 12 (doze) meses, a contar de 23/08/2020, 
referente à prestação de serviços de comunicação de dados via satélite 
em banda C, circuito de comunicação de dados com dupla abordagem 
em fibra ótica para comunicação entre a hub satélite e o Data Center da 
Prefeitura, incluindo o fornecimento de hardware e softwares de gestão 
de rede necessários a sua implantação e gestão, com os serviços de 
instalação, treinamento, suporte técnico, garantias e operação assistida 
para atender as necessidades da Secretaria Municipal de 
Educação/SEMED, na forma identificada do Projeto Básico e seus 
anexos (fls. 86/113), conforme Memorando n.°077/2020 – 
DACC/SEMED (fls. 01); Notificação n.º 025/2020 e Carta de Aceite (fls. 
120/121); Planilha Comparativa de Preços – Aditivo de Valor (fls. 119); 
Relação de Serviços para Empenho (fls. 146/147); Nota de Dotação (fls. 
149); Parecer Jurídico nº 188.08.2020 – ASSTEC/SEMED (fls. 151/156); 
Nota de Empenho (fls. 161/162), constantes do Processo 
2020.18000.18125.0.005636.  
 
4.VALOR GLOBAL: O valor do presente aditivo importa a quantia de  
R$ 4.375.942,34 (quatro milhões, trezentos e setenta e cinco mil, 
novecentos e quarenta e dois reais e trinta e quatro centavos).  
 
5.DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente 
aditamento foram empenhadas sob o n.º 2020NE02406, de 18/08/2020, 
à conta da seguinte rubrica orçamentária 18101.12.361.0051.2118.0000. 
01010000.33904091, no valor de R$ 75.577,94 (setenta e cinco mil, 
quinhentos e setenta e sete reais e noventa e quatro centavos), 
n.º 2020NE02407, de 18/08/2020, à conta da seguinte rubrica 
orçamentária 18101.12.365.0066.2067.0000.01010000.33904091, no 
valor de R$ 21.593,70 (vinte e um mil, quinhentos e noventa e três reais 
e setenta centavos); n.º 2020NE02408, de 18/08/2020, à conta da 
seguinte rubrica orçamentária 18101.12.361.0118.2170.0000.01010000. 
33904091, no valor de R$ 10.796,84 (dez mil, setecentos e noventa e 
seis reais e oitenta e quatro centavos), ficando o saldo remanescente a 
ser empenhado nos exercícios de 2020 e 2021 nas fontes  0100, 0101, 
0121 ou 0118. 
 
6.PRAZO: O prazo de vigência do presente Termo Aditivo será de 12 
(doze) meses, a contar da data de sua assinatura. 

Manaus, 23 de agosto de 2020. 

 
 

 
 
 

EXTRATO 
 
1.ESPÉCIE E DATA: 10º Termo Aditivo ao  Contrato nº 052/2015, 
celebrado em 01/09/2020, referente ao processo nº 2020.18000.18125. 
0.005670.  
 
2.CONTRATANTES: O Município de Manaus, através da Secretaria 
Municipal de Educação – SEMED e a empresa PALACIO DE 
MATERIAL DE SEGURANÇA LTDA. 
 
3.OBJETO: Dilação do prazo por mais 06 (seis) meses e decréscimo no 
percentual de 12,5% (doze vírgula cinco por cento), do Contrato 
n.º 052/2015, referente à prestação de serviços de instalação e 
desinstalação de aparelhos condicionadores de ar, com fornecimento e 
instalação de acessórios, para atender as necessidades da Secretaria 
Municipal de Educação, conforme Memorando n.º 081/2020-
DACC/SEMED (fls. 02/04); Cópia do Termo de Contrato nº 052/2015 (fls. 
05/15); Relatório de Acompanhamento de Execução de Serviços (fls. 
65/69); Justificativa (fls. 63/64); Projeto Básico (fls. 70/84); Nota de 
Dotação (fls. 136); Parecer Jurídico nº 65.09.2019 – ASSTEC/SEMED 
(fls. 138/145); Planilha Comparativa de Preços (fls. 112/114); Notificação 
nº 026/2020 e Carta de Aceite (fls. 115/116); Documentação da Empresa 
(fls. 117/129); Relação de Serviços para Empenho (fls. 133/134); Notas 
de Empenho (fls. 148/149); e demais documentos atinentes ao Processo 
nº 2020.18000.18125.0.005670. 
 
4.VALOR GLOBAL: O valor global do presente aditivo importa a quantia 
de R$ 282.064,21 (duzentos e oitenta e dois mil, sessenta e quatro 
reais e vinte e um centavos). 
 
5.DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente 
aditamento foram empenhadas sob o nº 2020NE02359, de 28/08/2020, à 
conta da seguinte rubrica orçamentária: 18101.12.365.0066.2067.0000. 
01010000.33903917, no valor de R$ 9.402,14 (nove mil, quatrocentos e 
dois reais e quatorze centavos); sob o n.º 2020NE02360, de 28/08/2020, 
à conta da seguinte rubrica orçamentária: 18101.12.361.0051.2118. 
0000.01010000.33903917, no valor de R$ 37.608,56 (trinta e sete mil, 
seiscentos e oito reais e cinquenta e seis centavos), ficando o saldo 
remanescente a ser empenhado durante o exercício de 2020. 
 
6.PRAZO: O prazo do presente aditivo será de 06 (seis) meses, a contar 
de sua assinatura. 

 
Manaus, 01 de setembro de 2020. 

 
 

 
 
 

EXTRATO 
 
1.ESPÉCIE E DATA: 1º Termo Aditivo do Contrato de Obras e Serviços 
nº 106/2019, celebrado em 01/09/2020, Processo nº 2020.18000.18125. 
0.007403. 
 
2.CONTRATANTES: O Município de Manaus, através da Secretaria 
Municipal de Educação e a empresa CONSTRUBAN SERVIÇOS E 
CONSTRUÇÕES LTDA – EPP. 



 

Manaus, segunda-feira, 05 de outubro de 2020
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3.OBJETO: Replanilhamento ao Contrato nº 106/2019, correspondente 
a majoração total de 44,1% do valor global do contrato, referente à 
‘‘realização de obras de reformas, ampliação e construção em Unidades 
Educacionais e Administrativas da Secretaria Municipal de Educação – 
Lote 3’’, conforme Planilha de Cálculo – DET/SEMED (fls. 297/326); 
Parecer Técnico 001-2020 – DET/SEMED (fls. 352/353); Parecer 
Jurídico nº 34.08.2020 – ASSTEC/SEMED (fls. 354/359); Parecer 
nº 383/2020 – PA/PGM e Despacho/PGM (fls. 361/368); Nota de 
Empenho (fls. 463/464) e demais documentos constantes no Processo 
nº 2020.18000.18125.0.007403. 
 
4.VALOR GLOBAL: O valor do presente termo aditivo é 
R$ 1.952.571,98 (um milhão, novecentos e cinquenta e dois mil, 
quinhentos e setenta e um reais e noventa e oito centavos). 
 
5.DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente 
replanilhamento foram empenhadas sob o nº 2020NE02527, de 
01/09/2020, à conta da seguinte rubrica orçamentária 18101.12.365. 
0066.2079.0000.01010000.44905102, no valor de R$ 258.452,91 
(duzentos e cinquenta e oito mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e 
noventa e um centavos), sob o n.º 2020NE02528, de 01/09/2020, à conta 
da seguinte rubrica orçamentária 18101.12.361.0051.1029.0000. 
01010000.44905102, no valor de R$ 1.694.119,07 (um milhão, seiscentos 
e noventa e quatro mil, cento e dezenove reais e sete centavos). 

 
Manaus, 01 de setembro de 2020. 

 
 
 

EXTRATO 
 
1.ESPÉCIE E DATA: 1º Termo Aditivo do Contrato de Obras e Serviços 
nº 104/2019, celebrado em 16/09/2020, Processo nº. 2020.18000. 
18125.0.007916. 
 
2.CONTRATANTES: O Município de Manaus, através da Secretaria 
Municipal de Educação e a empresa RESINA ENGENHARIA LTDA. 
 
3.OBJETO: Replanilhamento ao Contrato nº 104/2019, correspondente a 
majoração total de 41,99% do valor global do contrato, referente à 
‘‘realização de obras de reformas, ampliação e construção em Unidades 
Educacionais e Administrativas da Secretaria Municipal de Educação – 
Lote 2’’, conforme Manifestação – DET/SEMED (fls. 234/249); Planilha de 
Cálculo – DET/SEMED (fls. 250/395); Parecer Jurídico nº 142.08.2020 – 
ASSTEC/SEMED (fls. 421/425); Parecer nº 397/2020 – PA/PGM e 
Despacho/PGM (fls. 428/435); Nota de Empenho (fls. 447/448) e demais 
documentos constantes no Processo nº 2020.18000.18125.0.0079164. 
 
VALOR GLOBAL: O valor do presente termo aditivo é R$ 1.531.578,12 
(um milhão, quinhentos e trinta e um mil, quinhentos e setenta e oito 
reais e doze centavos). 
 
5.DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente 
replanilhamento foram empenhadas sob o nº 2020NE02525, de 
16/09/2020, à conta da seguinte rubrica orçamentária 18101.12.361. 
0051.1029.0000.01010000.44905103, no valor de R$ 1.304.067,33 (um 
milhão, trezentos e quatro reais e sessenta e sete reais e trinta e três 
centavos), sob o n.º 2020NE02526, de 16/09/2020, à conta da seguinte 
rubrica orçamentária 18101.12.365.0066.2079.0000.01010000.44905103, 
no valor de R$ 227.510,79 (duzentos e vinte e sete mil, quinhentos e dez 
reais e setenta e nove centavos). 

 
Manaus,16 de setembro de 2020. 

 

 

ERRATA 
 
Errata ao Extrato do 1° Termo Aditivo ao Contrato de Locação de Imóvel  
nº 099/2018, celebrado entre o Município de Manaus, através da 
Secretaria Municipal de Educação - SEMED e a empresa CÂMARA E 
MACEDO ALUGUEL DE IMÓVEIS PRÓPRIOS  LTDA., publicado em 
16.09.2020 – Edição 4927, constante no Processo nº 2017/4117/4147/ 
08422. 
 
ONDE SE LÊ: 
1.ESPÉCIE E DATA: 1° Termo Aditivo ao Contrato de Locação de 
Imóvel  nº 099/2017 – SEMED, celebrado em 01/04/2020, referente ao 
Processo 2017/4117/4147/08422. 
 
LEIA-SE: 
1.ESPÉCIE E DATA: 1° Termo Aditivo ao Contrato de Locação de 
Imóvel   nº 099/2018 – SEMED, celebrado em 01/04/2020, referente ao 
Processo 2017/4117/4147/08422. 

 
Manaus, 22 de setembro de 2020. 

 
 
 

ERRATA 
 
Errata ao Extrato do 1° Termo Aditivo ao Contrato de Locação de Imóvel  
nº 011/2018, celebrado entre o Município de Manaus, através da 
Secretaria Municipal de Educação - SEMED e a empresa CÂMARA E 
MACEDO ALUGUEL DE IMÓVEIS PRÓPRIOS  LTDA., publicado em 
16.09.2020 – Edição 4927, constante no Processo nº 2016/4114/ 
4147/02674. 
 
ONDE SE LÊ: 
1.ESPÉCIE E DATA: 1° Termo Aditivo ao Contrato de Locação de 
Imóvel  nº 011/2017 – SEMED, celebrado em 01/04/2020, referente ao 
Processo 2016/4114/4147/02674 
 
LEIA-SE: 
1.ESPÉCIE E DATA: 1° Termo Aditivo ao Contrato de Locação de 
Imóvel   nº 011/2018 – SEMED, celebrado em 01/04/2020, referente ao 
Processo 2016/4114/4147/02674. 

 
Manaus, 24 de setembro de 2020. 

 
 
 

ERRATA 
 
Errata ao Extrato do 1° Termo Aditivo ao Contrato nº 044/2019, 
celebrado entre o Município de Manaus, através da Secretaria Municipal 
de Educação, e a empresa PRI APOIO ADMINISTRATIVO E 
OPERACIONAL LTDA, publicado em 13.03.2020 – Edição 4798, 
constante no Processo nº 2019/4114/4147/02668. 
 
ONDE SE LÊ: 
4.VALOR GLOBAL:  O valor do presente aditivo é de R$ 65.750,26 
(sessenta e cinco mil, setecentos e cinquenta reais e vinte e seis 
centavos). 
 
LEIA-SE: 
4.VALOR GLOBAL:  O valor do presente aditivo é de R$ 67.303,42 
(sessenta e sete mil, trezentos e três reais e quarenta e dois centavos). 

 
Manaus, 30 de setembro de 2020. 

 

 



 

Manaus, segunda-feira, 05 de outubro de 2020
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SECRETARIA  MUNICIPAL  DA  MULHER, 
ASSISTÊNCIA  SOCIAL  E  CIDADANIA 

 
 

PORTARIA Nº 188/2020-SEMASC 
 

 A SECRETÁRIA MUNICIPAL DA MULHER, 
ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, no exercício da competência 
que lhe confere o artigo 128, inciso II, da Lei Orgânica do Município,                

 
CONSIDERANDO o expediente sobre concessão de 

aposentadoria emitida pelo Instituto Nacional de Seguro Social-INSS; 
 
CONSIDERANDO a impossibilidade de vinculo do servidor 

temporário com a administração Pública Municipal após a concessão da 
aposentadoria, 
 

RESOLVE: 
 

DISPENSAR, a contar de 01/10/2020, do quadro de 
Pessoal da Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e 
Cidadania, a servidora ANTONIO GERCIONITO ROCHA DA SILVA, 
matrícula 095.626-0 B, cargo VIGIA/RDA, contratado sob a égide do 
Regime de Direito Administrativo, em virtude da concessão de 
aposentadoria por idade, concedida pelo Instituto Nacional de Seguro 
Social-INSS, benefício 197890643-6. 

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

 
Manaus, 01 de outubro de 2020. 

 
 

 
 
 

CHAMAMENTO PÚBLICO PARA COTAÇÃO DE PREÇOS 
 

Edital Nº 040-2020 
 

A Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e 
Cidadania, Órgão da Administração Direta do Município de Manaus, com 
sede na Av. Ayrão, esquina com Ferreira Pena, S/N, Centro, CEP 
69.025-005, inscrito no CNPJ/MF sob nº 03125976/0001-89, Gestor da 
Política de Assistência Social no Município de Manaus, neste ato 
devidamente representado pela Secretária Municipal da Mulher, 
Assistência Social e Cidadania, Sra. Suzy Anne Zózimo Sabino de 
Araújo, nos termos do Decreto de 08 de junho de 2020, DECLARA que 
está aberto o presente Chamamento Público para cotação de preços 
referente ao MENOR VALOR GLOBAL para Aquisição de Material de 
Distribuição Gratuita, tipo: Cestas Básicas, para atender as 
necessidades do Departamento de Proteção Social Básica - DPSB, de 
forma emergencial, em virtude da pandemia ocasionada pelo novo 
Coronavírus, nos termos do Artigo 24 da Lei 8.666/93, em atenção aos 
princípios da Legalidade, Moralidade e Publicidade que regem os atos 
da Administração Pública.  

 
ATENÇÃO: 

 
1. Cada empresa poderá apresentar cotação, desde que 

apresente o cartão do CNPJ demonstrando que o CNAE de atividades 
se refere aos itens cotados.  

 
2. A empresa participante, deverá possuir as licenças 

sanitárias necessárias para venda de produtos alimentícios, de acordo 
com a Lei Municipal nº 392, de 27 de junho de 1997. 

 
3. Os orçamentos devem ser enviados para o e-mail: 

compras.semasc@gmail.com, ou de forma física no Protocolo da 
SEMASC, no horário de 08:00hs as 14:00hs.  

4. Os orçamentos deverão obedecer estritamente ao que 
se pede, e em conformidade com as especificações e quantidades 
descritas na Solicitação de Cotação de Preços e/ou Termo de 
Referência/Projeto Básico disponíveis para consulta no site: 
https://semasc.manaus.am.gov.br/servico_cidadao/?t=dispensa-de-
licitacao-covid-19. 

 
5. O prazo para apresentações de propostas será de no 

máximo 48 horas a contar da publicação no diário Oficial do Município – 
DOM, e no endereço eletrônico SEMASC. 

 
Manaus, 05 de Outubro de 2020. 

 

 
 

 
 
 

CHAMAMENTO PÚBLICO PARA COTAÇÃO DE PREÇOS 
 

Edital Nº 41-2020 
 

A Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e 
Cidadania, Órgão da Administração Direta do Município de Manaus, com 
sede na Av. Ayrão, esquina com Ferreira Pena, S/N, Centro, CEP 
69.025-005, inscrito no CNPJ/MF sob nº 03125976/0001-89, Gestor da 
Política de Assistência Social no Município de Manaus, neste ato 
devidamente representado pela Secretária Municipal da Mulher, 
Assistência Social e Cidadania, Sra. Suzy Anne Zózimo Sabino de 
Araújo, nos termos do Decreto de 08 de junho de 2020, DECLARA que 
está aberto o presente Chamamento Público para cotação de preços 
referente ao MENOR VALOR GLOBAL para Aquisição de Material de 
Consumo, tipo: CLORO, SULFATO E BARRILHA, objetivando atender 
as necessidades de manutenção das piscinas dos Centros Esportivos e 
Mini Vila Olímpicas de responsabilidade da Subsecretaria de Esporte e 
Lazer, durante a execução das atividades inerentes a Subsecretaria, nos 
termos das disposições constantes nos artigos 2º, 3º da Lei 8.666/93, 
bem como em atenção aos princípios da Legalidade, Moralidade, 
Impessoalidade, Isonomia e Publicidade que regem os atos da 
Administração Pública, e ainda, em busca da seleção da proposta mais 
vantajosa.  
 

ATENÇÃO: 
 

1. Cada empresa poderá apresentar cotação, desde que 
apresente o cartão do CNPJ demonstrando que o CNAE de atividades 
se refere aos itens cotados.  

 
2. Os orçamentos devem ser enviados para o e-mail: 

compras.semasc@gmail.com, ou de forma física no Protocolo da 
SEMASC, no horário de 08:00hs as 14:00hs.  

 
3. Os orçamentos deverão obedecer estritamente ao que 

se pede, e em conformidade com as especificações e quantidades 
descritas na Solicitação de Cotação de Preços e/ou Termo de 
Referência/Projeto Básico disponíveis para consulta no site: 
https://semasc.manaus.am.gov.br/servico_cidadao/?t=cotacao-de-preco 

 
4. O prazo para apresentações de propostas será de no 

máximo 48 horas a contar da publicação no diário Oficial do Município – 
DOM, e no endereço eletrônico SEMASC. 

 
Manaus, 05 de Outubro de 2020. 

 

 



 

Manaus, segunda-feira, 05 de outubro de 2020
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AVISO DE CANCELAMENTO DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA 
COTAÇÃO DE PREÇOS – EDITAL Nº 017-2020 

 
A SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, ASSISTÊNCIA 

SOCIAL E CIDADANIA – SEMASC, torna público para conhecimento dos 
interessados o CANCELAMENTO do Edital de Chamamento Público para 
Cotação de Preços nº 017/2020, publicado no Diário Oficial do Município 
de Manaus DOM nº.4875 de 06.07.2020, cujo objeto era a Aquisição de 
Material de Distribuição Gratuita, tipo: Cestas Básicas, para atender as 
necessidades do Departamento de Proteção Social Básica – DPSB, de 
forma emergencial, em virtude da pandemia ocasionada pelo Coronavírus, 
nos termos do Artigo 24 da Lei nº 8.666/93, em atenção aos princípios da 
Legalidade, Moralidade e Publicidade que regem os atos da Administração 
Pública, referente ao Processo nº. 2020/11908/11909/00031. 

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

 
Manaus, 05 de outubro de 2020. 

 
 
 
 

EXTRATO 
 
1. ESPÉCIE: Termo de Rescisão da Prestação de serviço por tempo 
determinado do Pessoal sob o Regime de Direito Administrativo, 
celebrado entre a Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e 
Cidadania – SEMASC, e o prestador de serviço temporário ANTONIO 
GERCIONITO ROCHA DA SILVA, cargo VIGIA, admitido sob a égide do 
Direito Administrativo. 
2. OBJETO: Termo de Rescisão da Prestação de Serviços, com base no 
artigo 13 da Lei nº 1.425, de 26 de março de 2010. 
3. VIGÊNCIA: A contar de 01/10/2020. 

 
Manaus, 01 de outubro de 2020. 

 
 
 
 

ERRATA 
 
ERRATA a publicação da Portaria Nº023/2019/GS/SEMASC, publicado no 
Diário Oficial do Município de Manaus DOM n.º4.591 de 07.05.2019, 
referente a designação dos servidores, para comporem a Comissão de 
Recebimento de Materiais e Equipamentos e Serviços. 
 
ONDE SE LÊ: 
 

I – DESIGNAR os servidores, abaixo relacionados, para comporem a 
Comissão de Recebimento de Materiais e Equipamentos, que passa a 
vigorar com os seguintes membros: 
 
LEIA-SE: 
 

I – DESIGNAR os servidores, abaixo relacionados, para comporem a 
Comissão de Recebimento de Materiais, Equipamentos e Serviços, que 
passa a vigorar com os seguintes membros: 

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

 
Manaus, 05 de outubro de 2020. 

 

SECRETARIA  MUNICIPAL  DE 
MEIO  AMBIENTE  E  SUSTENTABILIDADE 

 
 
CENTENNIAL BRASIL TORRES DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 
torna público que recebeu da SEMMAS, a LMO Nº 056/2020 sob o 
processo nº 2018.15848.15875.0.000445, que autoriza a atividade 
Serviço de Telecomunicação, com a finalidade de Torre de Telefonia – 
Estação Rádio Base - BRAM0006 – XAVIER XVR - 1002173156 
“Antenas da empresa Telefônica S.A.”, com validade de 36 meses, sito 
na Rua Bertópolis (Antiga Rua F4), N°12, QF7, Loteamento Nascente da 
Águas Claras – Novo Aleixo – Manaus/AM. 
 
 
 
 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, 
ABASTECIMENTO, CENTRO E COMÉRCIO INFORMAL 

 
 

PORTARIA Nº 022/2020-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,  

 
CONSIDERANDO a Lei nº 8.666/93 de 21-06-1993, no seu 

art. 67, que prevê a necessidade de comissão para atestar o 
cumprimento dos contratos celebrados pela Administração Pública; 
 

RESOLVE: 
 

I - DESIGNAR, os servidores abaixo relacionados como 
responsáveis pelo acompanhamento e fiscalização do recebimento do 
material descrito na Nota de Empenho 2020NE00290 integrante do 
Processo nº 2020.35000.31032.0.008599, cujo objeto é aquisição de 
parafusos para a Feira Municipal Cel. Jorge Teixeira (Manaus Moderna. 
 

NOME MATRÍCULA 
Renato André Prestes de Oliveira 130.200-0C 
Aderbal de Azevedo Garcia 111.789-5F 
Maria dos Anjos Furtado de Souza 080.407-0E 
Mário Jorge Laborda Izel (suplente) 077.511-8E 

 
II - DETERMINAR, que este ato tenha seus efeitos a 

contar de 30 de setembro de 2020. 
 

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

Manaus, 05 de outubro de 2020. 
 

 
 
 
 
 

PORTARIA Nº 023/2020-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,  
 

CONSIDERANDO a Lei nº 8.666/93 de 21-06-1993, no seu 
art. 67, que prevê a necessidade de comissão para atestar o 
cumprimento dos contratos celebrados pela Administração Pública; 



 

Manaus, segunda-feira, 05 de outubro de 2020
 
 
 

 
 

DOM | Edição 4940 | Página 20 
 

RESOLVE: 
 

I - DESIGNAR, os servidores abaixo relacionados como 
responsáveis pelo acompanhamento e fiscalização do recebimento do 
material descrito na Nota de Empenho 2020NE00291 integrante do 
Processo nº 2020.35000.31032.0.008950, cujo objeto é aquisição de 
telhas e cumeeiras para a Feira Municipal Cel. Jorge Teixeira (Manaus 
Moderna). 
 

NOME MATRÍCULA 
Renato André Prestes de Oliveira 130.200-0C 
Aderbal de Azevedo Garcia 111.789-5F 
Maria dos Anjos Furtado de Souza 080.407-0E 
Mário Jorge Laborda Izel (suplente) 077.511-8E 

 
II - DETERMINAR, que este ato tenha seus efeitos a 

contar de 30 de setembro de 2020. 
 

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

Manaus, 05 de outubro de 2020. 

 
 

 
 
 

CONSELHO  MUNICIPAL  DE 
DESENVOLVIMENTO  URBANO 

 
 

EXTRATO DAS DECISÕES DA REUNIÃO ORDINÁRIA 
31ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO DIA 05.08.2020 

 
1.  DECISÃO N.º 274/2020 – CMDU 
PROCESSO: 6967/2020 
INTERESSADO: TELEFONICA BRASIL S.A. 
PLEITO: CERTIDÃO DE INFORMAÇÃO TÉCNICA PARA USO DO 
SOLO 
RELATOR: CONSELHEIRO REPRESENTANTE DA FIEAM 
Decidir, por unanimidade, pelo PROVIMENTO INTEGRAL do pleito, 
deferindo a CERTIDÃO DE INFORMAÇÃO TÉCNICA PARA USO DO 
SOLO, para o imóvel localizado na Rua dos Paturis, nº 146 - Cidade De 
Deus, acompanhando a CTPCU, com o pagamento de outorga e com a 
anuência dos moradores, numa extensão de 100m para cada lado. 
Recomendar o cumprimento da Resolução 001/2019 do CMDU (adendo 
da SEMEF). 
Observar, ainda, que a CIT poderá ser expedida com o prazo de 180 
dias, prazo este para a entrega da anuência dos moradores vizinhos em 
razão da pandemia do novo corona vírus – COVID 19 e que na ocasião 
da emissão do alvará de construção e chancelamento do EIV será 
necessária apresentação da Licença Ambiental. 
2.  DECISÃO N.º 275/2020 – CMDU 
PROCESSO: 6898/2020 
INTERESSADO: I. D. SARAIVA DE OLIVEIRA LOGÍSTICA-ME 
PLEITO: CERTIDÃO DE INFORMAÇÃO TÉCNICA PARA USO DO 
SOLO 
RELATOR: CONSELHEIRA REPRESENTANTE DA AGEMAN 
Decidir, por maioria, pelo IMPROVIMENTO do pleito, indeferindo a 
CERTIDÃO DE INFORMAÇÃO TÉCNICA PARA USO DO SOLO, para o 
imóvel localizado na Rua Barão de Surui, nº 11, quadra 17, lote 11 - 
Flores, ratificando o entendimento da Comissão Técnica, opinando pelo 
indeferimento do pedido de reenquadramento e da alteração do uso do 
solo do imóvel em questão. 

 

EXTRATO DAS DECISÕES DA REUNIÃO ORDINÁRIA 
32ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO DIA 12.08.2020 

 

1. DECISÃO N.º 276/2020 – CMDU 
PROCESSO: 221/2020 
INTERESSADO: A. DE SOUZA SOARES - ME 
PLEITO: CERTIDÃO DE INFORMAÇÃO TÉCNICA PARA USO DO 
SOLO 
RELATOR: CONSELHEIRO REPRESENTANTE DO SINTRACOMEC 
Decidir, por maioria, pelo PROVIMENTO PARCIAL do pleito, deferindo a 
CERTIDÃO DE INFORMAÇÃO TÉCNICA PARA USO DO SOLO, para o 
imóvel localizado na Av. Francisco Queiroz, nº 122 – Colônia Santo 
Antônio, para as atividades até o grau de risco 3, acompanhando o 
Parecer da CTPCU visto que, o interessado já possui uma CIT 
Nº 37972013, expedida 04/07/2013, através do processo 
201379682402747 para Serviço tipo 3, sem o pagamento de outorga 
onerosa.  
INDEFERIR as demais atividades Tipo 04. 
Ausência do CAU/AM, SEMEF, VISA MANAUS e FIEAM. 
2. DECISÃO N.º 277/2020 – CMDU 
PROCESSO: 7819/2020 
INTERESSADO: GABRIELLE FABRICIO DE ARAÚJO 
PLEITO: CERTIDÃO DE INFORMAÇÃO TÉCNICA PARA USO DO 
SOLO 
RELATOR: CONSELHEIRO REPRESENTANTE DO CREA/AM 
Decidir, por maioria, pelo PROVIMENTO INTEGRAL do pleito, deferindo 
a CERTIDÃO DE INFORMAÇÃO TÉCNICA PARA USO DO SOLO, para 
o imóvel localizado na Rua Idelzith Pinheiro, n°1, Qd-A1b, Parque das 
Laranjeiras, Águas Claras, Novo Aleixo, acompanhando o parecer da 
CTCPU, pelo deferimento, unicamente, à MUDANÇA DE USO DO 
SOLO E EXPEDIÇÃO DE CIT, MEDIANTE O PAGAMENTO DE 
OUTORGA ONEROSA, devendo o interessado providenciar vagas de 
estacionamento, na forma da lei, sem ocupação do passeio público, sob 
pena de cancelamento da CERTIDÃO DE INFORMAÇÃO TECNICA 
PARA USO DO SOLO. 
O Interessado deverá retirar as vagas de estacionamento do passeio 
público (adendo do IMPLURB) e apresentar a anuência dos moradores 
(adendo do relator).  
Observar, ainda, que a CIT poderá ser expedida com o prazo de 180 
dias, prazo este para a entrega da anuência dos moradores vizinhos em 
razão da pandemia do novo corona vírus – COVID 19 e que na ocasião 
da emissão do alvará de construção e chancelamento do EIV será 
necessária apresentação da Licença Ambiental. 
Ausência do CAU/AM.  
3. DECISÃO N.º 278/2020 – CMDU 
PROCESSO: 7536/2020 
INTERESSADO: NB SECURITIZADORA S/A 
PLEITO: CERTIDÃO DE INFORMAÇÃO TÉCNICA PARA USO E 
OCUPAÇÃO DO SOLO 
EMENTA: ANÁLISE DE ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA – EIV 
RELATOR: CONSELHEIRO REPRESENTANTE DA CMM 
PEDIDO DE VISTA: CONSELHEIRO REPRESENTANTE DA 
CDL/MANAUS 
Decidir, por unanimidade, pelo PROVIMENTO INTEGRAL do pleito, 
deferindo a CERTIDÃO DE INFORMAÇÃO TÉCNICA PARA USO E 
OCUPAÇÃO DO SOLO, para o imóvel localizado na Rua Olegário 
Mariano (antiga Av. B.), nº 99 A – Bairro Santo Agostinho, haja vista o 
contribuinte demonstrou o atendimento das condicionantes na quase 
totalidade, atendido, alternativamente à manifestação das 
concessionárias, o disposto no art. 32, § 1º, I, do LC nº 3, de 16 de 
janeiro de 2014, com redação dada pela LC 13, de 17.01.2019.  
Condicionar ao pagamento da outorga onerosa conforme cálculo 
anexado ao parecer da CTPCU, restando o chancelamento do EIV após 
o cumprimento das condicionantes citadas no mesmo parecer.  
O conselheiro primordial acata o voto vista da CDL/MANAUS.  
4. DECISÃO N.º 279/2020 – CMDU 
PROCESSO: 5567/2020 
INTERESSADO: M C RIBEIRO NOGUEIRA ME 
PLEITO: CERTIDÃO DE INFORMAÇÃO TÉCNICA PARA USO DO 
SOLO 
RELATOR: CONSELHEIRO REPRESENTANTE DO CAU/AM 
Decidir, por unanimidade, pelo PROVIMENTO PARCIAL do pleito, 
deferindo a CERTIDÃO DE INFORMAÇÃO TÉCNICA PARA USO DO 
SOLO, para o imóvel localizado na Rua Teerã, nº 1, Conjunto Campos 
Elíseos - Planalto, considerando a impossibilidade de reenquadramento 
da atividade, além de não ser permitida para o setor urbano.  
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Deferir para as atividades abaixo discriminadas, com isenção da outorga 
onerosa como demonstrado no quadro (fl.51) e mediante a anuência dos 
moradores da rua Teerã: CNAE/ATIVIDADE: 472110200 - Padaria e 
confeitaria com predominância de revenda. USO/CLASSIFICAÇÃO: 
Comercial Tipo 2. 109110200 - Fabricação de produtos de padaria e 
confeitaria com predominância de produção própria. 
USO/CLASSIFICAÇÃO: Industrial Tipo 2. 
Indeferir a alteração do uso do solo para as atividades não exercidas no 
local: CNAE/ATIVIDADE: 471210000 - Comércio varejista de 
mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - 
minimercados, mercearias e armazéns. USO/CLASSIFICAÇÃO: 
Comercial Tipo 2. 472110300 - Comércio varejista de laticínios e frios. 
USO/CLASSIFICAÇÃO: Comercial Tipo 1. 472370000 - Comércio 
varejista de bebidas. USO/CLASSIFICAÇÃO: Comercial Tipo 3. 
561120101 - Restaurantes e similares com fornecimento de música (uso 
de som amplificado). USO/CLASSIFICAÇÃO: Serviço Tipo 3 e 
DESFAVORAVELMENTE à alteração do uso do solo para as atividades 
não reenquadráveis e não permitidas para o setor urbano. 
CNAE/ATIVIDADE: 109110100 - Fabricação de produtos de panificação 
industrial. USO/CLASSIFICAÇÃO: Industrial Tipo 3. 
Observar, ainda, que a CIT poderá ser expedida com o prazo de 180 
dias, prazo este para a entrega da anuência dos moradores vizinhos em 
razão da pandemia do novo corona vírus – COVID 19 e que na ocasião 
da emissão do alvará de construção e chancelamento do EIV será 
necessária apresentação da Licença Ambiental. 
 

5. DECISÃO N.º 280/2020 – CMDU 
PROCESSO: 7028/2020 
INTERESSADO: TELEFÔNICA BRASIL SA 
PLEITO: CERTIDÃO DE INFORMAÇÃO TÉCNICA PARA USO DO 
SOLO 
RELATOR: CONSELHEIRA REPRESENTANTE DA ADEMI 
Decidir, por maioria, pelo PROVIMENTO PARCIAL do pleito, deferindo a 
CERTIDÃO DE INFORMAÇÃO TÉCNICA PARA USO DO SOLO, para o 
imóvel localizado na Rua Suel, nº 27 - Nova Cidade, em consonância 
com a comissão, sendo favorável a mudança do uso do solo para as 
atividades solicitadas e desfavorável quanto ao reenquadramento. As 
condicionantes são o contrato de locação do endereço pretendido, 
pagamento de outorga onerosa e prévia anuência dos vizinhos.  
Solicitar também o atendimento à resolução 001/2019 deste conselho 
para a adequação da atividade econômica. 
Observar, ainda, que a CIT poderá ser expedida com o prazo de 180 
dias, prazo este para a entrega da anuência dos moradores vizinhos em 
razão da pandemia do novo corona vírus – COVID 19 e que na ocasião 
da emissão do alvará de construção e chancelamento do EIV será 
necessária apresentação da Licença Ambiental. 
Ausência do CAU/AM, SEMEF, VISA MANAUS, FIEAM e 
CDL/MANAUS.  
 

6. DECISÃO N.º 281/2020 – CMDU 
PROCESSO: 10178/2019 
INTERESSADO: BRUNO SILVA PALHAO 
PLEITO: CERTIDÃO DE INFORMAÇÃO TÉCNICA PARA USO DO 
SOLO 
RELATOR: CONSELHEIRA REPRESENTANTE DO CRC/AM 
VOTO CONTRÁRIO: CONSELHEIRA REPRESENTANTE DA ADEMI 
Decidir, por maioria, pelo IMPROVIMENTO do pleito, indeferindo a 
CERTIDÃO DE INFORMAÇÃO TÉCNICA PARA USO DO SOLO, para o 
imóvel localizado na Rua 8, 67, Mundo Novo - Flores, considerando o 
não atendimento da área mínima permitida para o bairro, e por 
considerar a área inviável ao atendimento das diretrizes do plano diretor. 
Voto primordial do CRC/AM, vencido. 
Voto contrário da ADEMI, vencedor, acompanhado pelos conselheiros 
do IMPLURB, CMM, SINDUSCON/AM, SINTRACOMEC, SEMMAS, 
PGM, CREA/AM, CASA CIVIL, AGEMAN, IMMU e SEMINF.   
Ausência do CAU/AM, SEMEF, VISA MANAUS, FIEAM e 
CDL/MANAUS.  
 

7. DECISÃO N.º 282/2020 – CMDU 
PROCESSO: 6409/2020 
INTERESSADO: BANDEIRA E MORAES SERVICOS DE 
MANUTENCAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA 
PLEITO: CERTIDÃO DE INFORMAÇÃO TÉCNICA PARA USO DO 
SOLO 
RELATOR: CONSELHEIRA REPRESENTANTE DA VISA MANAUS 
Decidir, por unanimidade, pelo IMPROVIMENTO do pleito, indeferindo a 
CERTIDÃO DE INFORMAÇÃO TÉCNICA PARA USO DO SOLO, para o 
imóvel localizado na Rua Dois Riachos, nº 8 – Conjunto Ajuricaba – 

Alvorada, considerando as fotografias apresentadas no Parecer da 
Comissão Técnica de Planejamento e Controle Urbano, que evidenciam 
a obstrução das calçadas e considerando que a referida Empresa não 
possui espaço interno para o desenvolvimento das suas atividades.  
Ausência do CAU/AM.  

 
 
 
 

EXTRATO DAS DECISÕES DA REUNIÃO ORDINÁRIA 
33ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO DIA 19.08.2020 

 
1. DECISÃO N.º 283/2020 – CMDU 
PROCESSO: 3673/2020 
INTERESSADO: PATRICIA DA SILVA 
PLEITO: REGULARIZAÇÃO E HABITE-SE DE OBRA RESIDENCIAL 
UNIFAMILIAR 
RELATOR: CONSELHEIRO REPRESENTANTE DO SINDUSCON/AM 
Decidir, por unanimidade, pelo PROVIMENTO INTEGRAL do pleito, 
deferindo a REGULARIZAÇÃO E HABITE-SE DE OBRA RESIDENCIAL 
UNIFAMILIAR, para o imóvel localizado na Rua Barão de Indaiá, nº 1020 
– Condomínio Laranjeiras I, Rua E, Lote 73 – Flores, flexibilizando a área 
permeável, a quantidade de vagas demarcadas, a área de 01 dos 
quartos e os afastamentos lateral e fundos, desde que: 
i. Assine o termo de área non aedificandi;  
ii. Apresente no projeto arquitetônico digital, o número da ART de 
Execução/Resp. Tec. conforme Art. 23 da Lei complementar 
Nº 013/2019. 
A anuência do condomínio deverá ser apresentada (adendo da Ademi).  
2. DECISÃO N.º 284/2020 – CMDU 
PROCESSO: 5043/2020 
INTERESSADO: MARIA JOSÉ CAVALCANTE SIMÕES 
PLEITO: REGULARIZAÇÃO E HABITE-SE 
RELATOR: CONSELHEIRO REPRESENTANTE DA FIEAM 
Decidir, por maioria, pelo PROVIMENTO INTEGRAL do pleito, deferindo 
a REGULARIZAÇÃO E HABITE-SE, para o imóvel localizado na Rua 
Flávio de Moura, 13, Quadra 313ª – Alvorada, flexibilizando os 
afastamentos frontal, lateral e fundos, a área mínima dos quartos 1 e 2 
desde que: 
i. Atenda no mínimo 50% da área permeável exigida conforme a 
legislação, a ser comprovada. 
ii. Assine o termo de área non aedificandi. 
iii. Não haja visibilidade da escada para a vizinhança (adendo da 
ADEMI); e 
iv. Seja colocado guarda corpo na área da escada (adendo da ADEMI).  
Ausência do SINDUSCON/AM.  
3.  DECISÃO N.º 285/2020 – CMDU 
PROCESSO: 6687/2020 
INTERESSADO: W P CAMPOS E CIA LTDA 
PLEITO: CERTIDÃO DE INFORMAÇÃO TÉCNICA PARA USO DO 
SOLO 
RELATOR: CONSELHEIRA REPRESENTANTE DA SEMINF 
VOTO VISTA: CONSELHEIRO REPRESENTANTE DA FIEAM 
Decidir, por unanimidade, pelo IMPROVIMENTO do pleito, indeferindo a 
CERTIDÃO DE INFORMAÇÃO TÉCNICA PARA USO DO SOLO, para o 
imóvel localizado na Av. Solimões, nº 2810, Loteamento Jardim Mauá – 
Bairro Mauazinho, acompanhando o parecer da CTPCU, quanto a 
impossibilidade de reenquadramento das atividades tipo 5.  
O voto vista foi retirado pelo Conselheiro da FIEAM, acompanhando, 
juntamente com os demais conselheiros, o voto primordial da SEMINF.  
4. DECISÃO N.º 286/2020 – CMDU 
PROCESSO: 6905/2020 
INTERESSADO: GIM ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES EIRELI 
PLEITO: CERTIDÃO DE INFORMAÇÃO TÉCNICA PARA USO DO 
SOLO 
RELATOR: CONSELHEIRO REPRESENTANTE DO SINDUSCON 
VOTO VISTA: CONSELHEIRO REPRESENTANTE DO CREA/AM 
Decidir, por maioria, pelo PROVIMENTO INTEGRAL do pleito, deferindo 
a CERTIDÃO DE INFORMAÇÃO TÉCNICA PARA USO DO SOLO, para 
o imóvel localizado na Rua Euricius, nº 0 - Tarumã-Açu, acompanhando 
a Comissão Técnica, sendo com o pagamento de outorga onerosa, bem 
como das condicionantes especificadas no Parecer da CTPCU. 
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Ressalvar que o Interessado deverá analisar se o CNAE 3511-5/01, que 
compreende a geração de energia elétrica de origem hidráulica, térmica 
(carvão, gás, diesel, combustíveis renováveis, etc.), nuclear, eólica, 
solar, etc é mais adequado para o exercício das atividades pretendidas, 
e em caso positivo, que sejam feitas as devidas alterações junto aos 
órgãos competentes, conforme bem observou o conselheiro do 
CREA/AM, em seu voto vista (adendo da SEMEF).  
Voto primordial do SINDUSCON, pelo deferimento na forma solicitada, 
acompanhado pelos conselheiros da VISA MANAUS, IMMU, IMPLURB, 
CDL/MANAUS, ADEMI, CMM, AGEMAN, SINTRACOMEC, CASA CIVIL, 
PGM, FIEAM, SEMEF, CRC/AM, CAU/AM; 
Voto vista do CREA/AM, pelo indeferimento do pleito, acompanhado pela 
SEMMAS.  
Ausência da SEMINF 
 

5. DECISÃO N.º 287/2020 – CMDU 
PROCESSO: 7615/2020 
INTERESSADO: JUCILAMITA HONORIO DA SILVA DANTAS 
PLEITO: CERTIDÃO DE INFORMAÇÃO TÉCNICA PARA USO DO 
SOLO 
RELATOR: CONSELHEIRO REPRESENTANTE DO IMMU 
Decidir, por maioria, pelo IMPROVIMENTO pleito, indeferindo a 
CERTIDÃO DE INFORMAÇÃO TÉCNICA PARA USO DO SOLO, para o 
imóvel localizado na Rua Sucupira, Nº 149, Conjunto Kissia - Bairro: 
Dom Pedro I, em consonância com a CTPCU, uma vez que na análise 
foi observado: 
i. Que o imóvel está localizado em meio de quadra de uma via com 
predominância residencial, o que ocasionaria transtorno ao trânsito de 
moradores locais;  
ii. Não há vagas de estacionamento e nem Análise Prévia de Tráfego 
pelo IMMU-Trânsito; 
iii. Não foi verificado espaço físico necessário nas instalações para a 
atividade de creche; e 
iv. Que a requerente não apresentou manifestação do proprietário 
autorizando a alteração de uso, haja vista que no Contrato de locação 
está explícito que o imóvel é destinado exclusivamente para o uso 
Residencial. 
Ausência da SEMINF.  
 

6. DECISÃO N.º 288/2020 – CMDU 
PROCESSO: 2757/2020 
INTERESSADO: CONDOMÍNIO DO RESIDENCIAL PARADAISE 
SUNRAISE 
PLEITO: APROVAÇÃO E LICENÇA DO ACRÉSCIMO 
(CHURRASQUEIRA) 
RELATOR: CONSELHEIRO REPRESENTANTE DA CDL/MANAUS 
Decidir, por unanimidade, pelo PROVIMENTO INTEGRAL do pleito, 
deferindo a APROVAÇÃO E LICENÇA DO ACRÉSCIMO 
(CHURRASQUEIRA), para o imóvel localizado na Av. Pedro Teixeira, 
Nº 725 -Lote 02 – D. Pedro, deste que cumpram as seguintes 
solicitações: 
i. QUANTO À DOCUMENTAÇÃO: 
a) Não foi apresentado CND com o número da matrícula do IPTU do 
condomínio. 
b) Não foi apresentado Licença Ambiental de Instalação/ ou Operação. 
ii. QUANTO AO PROJETO, INDICES URBANÍSTICOS E OUTROS (fls. 
173 à 176): 
a) As plantas do projeto não foram assinadas pelo Responsável Técnico 
(Eng. Fábio de Souza – vide ART fl. 62), conforme estabelece o Art. 23 
da Lei Complementar 013/19. 
O carimbo de área non aedificandi deverá ser assinado.  
Ausência da SEMINF. 
 

7.  DECISÃO N.º 289/2020 – CMDU 
PROCESSO: 3629/2020 
INTERESSADO: HAMILTON VILLELA DA SILVA FILHO 
PLEITO: REGULARIZAÇÃO E HABITE-SE 
RELATOR: CONSELHEIRO REPRESENTANTE DO CAU/AM 
Decidir, por unanimidade, pelo PROVIMENTO INTEGRAL do pleito, 
deferindo a REGULARIZAÇÃO E HABITE-SE, para o imóvel localizado 
na Av. Perimetral Thales Loureiro, Cond. Alphaville II, Q/F2 Lote 03 – 
Tarumã, flexibilizando o afastamento lateral.  
O Interessado deverá ser informado que não poderá abrir novos vãos de 
ventilação e iluminação na lateral objeto da discussão. 
 

8.  DECISÃO N.º 290/2020 – CMDU 
PROCESSO: 7333/2020 
INTERESSADO: E. DE LIMA CALDAS RABELO 
PLEITO: CERTIDÃO DE INFORMAÇÃO TÉCNICA PARA USO DO SOLO 

RELATOR: CONSELHEIRA REPRESENTANTE DA VISA MANAUS 
Decidir, por unanimidade, pelo PROVIMENTO INTEGRAL do pleito, 
deferindo a CERTIDÃO DE INFORMAÇÃO TÉCNICA PARA USO DO 
SOLO, para o imóvel localizado na Avenida Leonardo Malcher, nº 719 - 
Centro, para as atividades: CNAE/ATIVIDADE: 321160100 - Lapidação 
de gemas e 321160200 - Fabricação de artefatos de joalheria e 
ourivesaria (USO/CLASSIFICAÇÃO: Industrial Tipo 3) e 561120101 - 
Restaurantes e similares sem fornecimento de música transmitida por 
qualquer processo (Serviço Tipo 3) com o pagamento de outorga 
onerosa. 
 

 
 
 
 

EXTRATO DAS DECISÕES DA REUNIÃO ORDINÁRIA 
34ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO DIA 26.08.2020 

 
1. DECISÃO N.º 291/2020 – CMDU 
PROCESSO: 6813/2020 
INTERESSADO: JULIO FRANCISCO ARCE FLORES 
PLEITO: APROVAÇÃO E LICENÇA PARA OBRA MULTIFAMILIAR 
RELATOR: CONSELHEIRO REPRESENTANTE DA SEMMAS 
Decidir, por maioria, pelo IMPROVIMENTO do pleito, indeferindo a 
APROVAÇÃO E LICENÇA PARA OBRA MULTIFAMILIAR, para o imóvel 
localizado na Rua Lírio do Japão Lote n.º 14, Q/A-26 – Parque das 
Garças - Novo Aleixo, considerando que os espaçamentos estipulados 
pelo Plano Diretor são embasados tecnicamente e assim, que o mínimo 
é essencial para o bom ordenamento urbano, e ainda que o interessado 
não começou a sua construção. 
Ausência da PGM, SEMEF e IMMU.  
2.  DECISÃO N.º 292/2020 – CMDU 
PROCESSO: 7403/2020 
INTERESSADO: NEILA MARIA DANTAS AZRAK 
PLEITO: APROVAÇÃO E LICENÇA RESIDENCIAL UNIFAMILIAR 
RELATOR: CONSELHEIRO REPRESENTANTE DA CMM 
Decidir, por maioria, pelo PROVIMENTO INTEGRAL do pleito, deferindo 
a APROVAÇÃO E LICENÇA RESIDENCIAL UNIFAMILIAR, para o 
imóvel localizado na Rua B, Lote 21, Quadra 05, Núcleo 2, Núcleo 
Residencial Integrado Ponta Negra – Ponta Negra, flexibilizando os 
afastamentos laterais e fundos, desde que: 
i. Não haja abertura para o lote vizinho ou tenha peitoril com altura 
mínima de 1,80m; 
ii. Atenda a área permeável exigível pela legislação, por estar em 
execução a obra a ser comprovada.  
A anuência do condomínio deverá ser apresentada (adendo da 
CDL/MANAUS).  
Ausência do IMMU.  
3.   DECISÃO N.º 293/2020 – CMDU 
PROCESSO: 5174/2020 
INTERESSADO: INSTITUICAO ADVENTISTA DE EDUCACAO 
NOROESTE BRASILEIRA 
PLEITO: APROVAÇÃO E LICENÇA E ANÁLISE DO EIV  
RELATOR: CONSELHEIRA REPRESENTANTE DO IMPLURB 
Decidir, por maioria, pelo PROVIMENTO INTEGRAL do pleito, deferindo 
a APROVAÇÃO E LICENÇA E ANÁLISE DO EIV, para o imóvel 
localizado na Rua Marciano Armond, nº 1805 – Cachoeirinha, ficando 
para o habite-se total a Licença de Operação da ETE – LO. 
Flexibilizar o afastamento lateral, desde que sejam elevadas a 1,80m 
qualquer abertura para ventilação e iluminação nesta lateral e quanto ao 
EIV com as medidas mitigadores e compensatórias apontadas nos 
autos, de acordo com a análise da CTPCU. 
Impedimento do CAU/AM.  
Ausência da PGM, SEMEF e IMMU.  
4.  DECISÃO N.º 294/2020 – CMDU 
PROCESSO: 7745/2019 
INTERESSADO: AMERICAN TOWER DO BRASIL CESSAO DE 
INFRAESTRUTURA LTDA 
PLEITO: CERTIDÃO DE INFORMAÇÃO TÉCNICA DE USO DO SOLO 
RELATOR: CONSELHEIRO REPRESENTANTE DA SEMEF 
Decidir, por unanimidade, pelo PROVIMENTO INTEGRAL do pleito, 
deferindo a CERTIDÃO DE INFORMAÇÃO TÉCNICA DE USO DO 
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SOLO E APROVAÇÃO DO EIV, para o imóvel localizado na Avenida 
Thales Loureiro, Lote 93, Chácara da Lua, Bairro Ponta Negra, 
observados as seguintes condições e ressalva à alínea “d”: 
a) Cobrança de outorga onerosa; 
b) Incidência das medidas mitigadoras/compensatórias insertas no 
referido Parecer CTPCU, observados os critérios sugeridos pela 
SEMMAS em decisões anteriormente apreciadas e aprovadas por este 
CMDU; 
c) Apresentação da Licença Ambiental para fins da aprovação final do 
EIV; 
d) Ressalve-se que, nos termos da Resolução CMDU Nº 001/2019, o 
Requerente deverá providenciar, em processo próprio, a regularização 
o licenciamento da atividade econômica (CNAE/ATIVIDADE: 
773909900 Aluguel de outras máquina e equipamentos comerciais e 
industriais não especificados anteriormente, sem operador”) em 
Manaus, para fins de utilização comercial regular da infraestrutura 
edificada. 
 

5.  DECISÃO N.º 295/2020 – CMDU 
PROCESSO: 8058/2020 
INTERESSADO: DEMA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E MAQUINA 
PARA OBRA LTDA-EPP 
PLEITO: CERTIDÃO DE INFORMAÇÃO TÉCNICA PARA USO DO 
SOLO 
RELATOR: CONSELHEIRO REPRESENTANTE DO CAU/AM 
Decidir, por maioria, pelo PROVIMENTO INTEGRAL do pleito, 
deferindo a CERTIDÃO DE INFORMAÇÃO TÉCNICA PARA USO DO 
SOLO, para o imóvel localizado na Rua Francisco Arruda, Nº 253, 
Quadra M, Conjunto Petro – Aleixo, acompanhando o Parecer da 
CTPCU, quanto a possibilidade de reenquadramento para o TIPO 3 e 
à alteração do uso do solo para as atividades solicitadas, com o 
pagamento da outorga onerosa e mediante a anuência dos moradores 
da rua Francisco arruda, o qual o interessado afirma já possuir, 
embora não conste no processo. 
Observar, ainda, que a CIT poderá ser expedida com o prazo de 180 
dias, prazo este para a entrega da anuência dos moradores vizinhos em 
razão da pandemia do novo corona vírus – COVID 19 (adendo da 
FIEAM).  
Ausência da PGM, SEMEF e IMMU.  
 

6.  DECISÃO N.º 296/2020 – CMDU 
PROCESSO: 2015.00796.00824.0.008404  
INTERESSADO: WANDO PASSOS DA SILVA 
PLEITO: REGULARIZAÇÃO E HABITE-SE UNIFAMILIAR  
RELATOR: CONSELHEIRA REPRESENTANTE DA ADEMI 
Decidir, por maioria, pelo PROVIMENTO INTEGRAL do pleito, 
deferindo a REGULARIZAÇÃO E HABITE-SE UNIFAMILIAR, para o 
imóvel localizado na Rua Danilo Correa, 80-A, Petrópolis, 
flexibilizando os afastamentos e a edícula, desde que não haja 
aberturas para os lotes vizinhos, com o carimbo de área non edificante 
e que qualquer outra alteração ou reforma seja observada de forma 
integral o plano diretor.  
Solicitas a anuência dos vizinhos dos lotes limítrofes ao lote em questão. 
Observar, ainda, que a CIT poderá ser expedida com o prazo de 180 
dias, prazo este para a entrega da anuência dos moradores vizinhos em 
razão da pandemia do novo corona vírus – COVID 19. 
Ausência do IMMU, PGM e SEMEF. 
 

7.   DECISÃO N.º 297/2020 – CMDU 
PROCESSO: 2019.00796.00824.0.000406 
INTERESSADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO 
PLEITO: APROVAÇÃO DE PROJETO SEM LICENÇA PARA 
CONSTRUÇÃO  
ASSUNTO: APROVAÇÃO DO EIV 
RELATOR: CONSELHEIRA REPRESENTANTE DA CASA CIVIL 
Decidir, por maioria, pelo PROVIMENTO INTEGRAL do pleito, deferindo 
a APROVAÇÃO DE PROJETO SEM LICENÇA PARA CONSTRUÇÃO, 
para o imóvel localizado na Av. André Araújo, nº 358 – Aleixo, 
acompanhando integralmente por seus próprios fundamentos as razões 
exaradas no Parecer nº. 229/2020 — CTPCU, sendo FAVORÁVEL à 
aprovação do EIV. 
Ausência da PGM, SEMEF e IMMU. 
 

 

EXTRATO DAS DECISÕES DA REUNIÃO ORDINÁRIA 
35ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO DIA 02.09.2020 

 
1. DECISÃO N.º 298/2020 – CMDU 
PROCESSO: 2405/2020 
INTERESSADO: INTELIG TELECOMUNICAÇOES LTDA 
PLEITO: CERTIDÃO DE INFORMAÇÃO TÉCNICA PARA USO DO 
SOLO RELATOR: CONSELHEIRA REPRESENTANTE DA AGEMAN 
Decidir, por maioria, pelo PROVIMENTO INTEGRAL do pleito, reiterando 
a manifestação pelo deferimento da CERTIDÃO DE INFORMAÇÃO 
TÉCNICA PARA USO E OCUPAÇÃO DO SOLO, para o imóvel 
localizado na Rua Planeta Plutão, nº11, Morada do Sol – Aleixo, nos 
termos da CTPCU, com pagamento de outorga onerosa por alteração de 
uso do solo e anuência de mais de 50% (cinquenta por cento) dos 
moradores da via conforme a legislação, ressalvando que o interessado 
deve, ainda, atender ao disposto na Resolução CMDU nº 01 de 
16/10/2019. 
Observar, ainda, que a CIT poderá ser expedida com o prazo de 180 
dias, prazo este para a entrega da anuência dos moradores vizinhos em 
razão da pandemia do novo corona vírus – COVID 19 e que na ocasião 
da emissão do alvará de construção e chancelamento do EIV será 
necessária apresentação da Licença Ambiental. 
Ausência do CMM, VISA MANAUS, CREA/AM e CAU/AM.  
 

2.  DECISÃO N.º 299/2020 – CMDU 
PROCESSO: 1332/2018 
INTERESSADO: MANAUS AMBIENTAL S.A. 
PLEITO: REGULARIZAÇÃO E HABITE-SE COMERCIAL 
OBJETO: ISENÇÃO DA COBRANÇA DE OUTORGA ONEROSA 
RELATOR: CONSELHEIRO REPRESENTANTE DA FIEAM 
Decidir, por maioria, pelo PROVIMENTO INTEGRAL do pleito, 
DEFERINDO a ISENÇÃO DA COBRANÇA DE OUTORGA ONEROSA, 
mantendo, para o chancelamento do EIV e expedição da certidão de 
habite-se, a apresentação da Licença Ambiental de Operação do IPAAM, 
a qual já foi anexada aos autos (fls. 312 e 313), para o imóvel localizado 
na Rua do Bombeamento, nº 01 - Bairro: Compensa. 
Considerar que se trata de uma atividade desenvolvida pela empresa 
considerada de utilidade pública e de interesse social, pelo fato da 
propriedade do imóvel ser da própria municipalidade, sendo a posse 
resolúvel da concessionária mediante Contrato de Concessão, pela 
manifestação da Procuradoria Jurídica do IMPLURB à fl. 323, de que por 
sua natureza se sujeita a apreciação e deliberação do CMDU, tendo em 
vista as competências atribuídas pelo regimento interno do referido 
conselho.  
O interessado deverá comprovar a propriedade da municipalidade, 
averbada na matrícula (adendo da AGEMAN).  
Abstenção da SEME, por conta da insegurança quanto à capacidade do 
CMDU em conceder isenções. 
 

3.   DECISÃO N.º 300/2020 – CMDU 
PROCESSO: 2016.00796.00824.0.006713 
INTERESSADO: MANOEL FERNANDES DE LIMA 
PLEITO: REGULARIZAÇÃO E HABITE-SE RESIDENCIAL 
RELATOR: CONSELHEIRO REPRESENTANTE DA CMM 
Decidir, por maioria, pelo PROVIMENTO INTEGRAL do pleito, deferindo 
a REGULARIZAÇÃO E HABITE-SE RESIDENCIAL, para o imóvel 
localizado na Rua Erva Sacura, nº.83, Loteamento Parque Das Garças  
– Novo Aleixo, flexibilizando o afastamento lateral, desde que: 
i. Atenda a 50% da área permeável da exigível pela legislação, a ser 
comprovada. 
ii. Assine o termo de área non edificandi. 
Em caso de ampliação, a legislação vigente deverá ser rigorosamente 
atendida (adendo da FIEAM).   
Ausência da SEMINF.  
 

4.  DECISÃO N.º 301/2020 – CMDU 
PROCESSO: 2014/796/824/08049 
INTERESSADO: PETRÔNIO PINHEIRO MACHADO 
PLEITO: HABITE-SE PARCIAL COM MODIFICAÇÃO E ACRÉSCIMO 
(MOTEL) 
RELATOR: CONSELHEIRO REPRESENTANTE DO SINTRACOMEC/AM 
Decidir, por maioria, pelo PROVIMENTO INTEGRAL do pleito, deferindo 
o HABITE-SE PARCIAL COM MODIFICAÇÃO E ACRÉSCIMO 
(MOTEL), para o imóvel localizado na Rua Constelação de Gêmeos, nº. 
390 – Aleixo, pelo fato do local já possuir habite-se, o interessado é 
proprietário do lote vizinho, visto que os empreendimentos não tiram a 
privacidades de terceiros por serem prédios comerciais e possuem 
paredes cegas. 
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Condicionar o interessado a apresentar as seguintes documentações: 
a) Licença Ambiental de Operação atual; e 
b) CND do IPTU atualizada. 
Ausência do CMM, VISA MANAUS, CREA/AM e CAU/AM.  
 

5.   DECISÃO N.º 302/2020 – CMDU 
PROCESSO: 7327/2020 
INTERESSADO: TELEFONICA BRASIL S.A. 
PLEITO: CERTIDÃO DE INFORMAÇÃO TÉCNICA PARA USO E 
OCUPAÇÃO DO SOLO 
RELATOR: CONSELHEIRA REPRESENTANTE DA AGEMAN 
Decidir, por maioria, pelo PROVIMENTO PARCIAL do pleito, deferindo a 
CERTIDÃO DE NFORMAÇÃO TÉCNICA PARA USO E OCUPAÇÃO DO 
SOLO, para o imóvel localizado na Rua Cidade do Porto, n.º 508, quadra 
51, Conjunto Nova Cidade, ratificando o entendimento da Comissão 
Técnica, uma vez que não há no presente caso, de acordo com a Lei 
1.838/14, possibilidade de proceder ao reenquadramento. Contudo, 
opina-se favoravelmente ao deferimento da alteração de uso do solo 
com a cobrança da outorga onerosa.  
Ressalvar os termos da Resolução 001/2019-CMDU (adendo da SEMEF).  
Ausência do CMM, VISA MANAUS, CREA/AM e CAU/AM.  
 

6.   DECISÃO N.º 303/2020 – CMDU 
PROCESSO: 11063/2019 
INTERESSADO: FATIARE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS 
ALIMENTICIOS LTDA 
PLEITO: CERTIDÃO DE INFORMAÇÃO TÉCNICA PARA USO DO 
SOLO 
EMENTA: REENQUADRAMENTO DE ATIVIDADE 
RELATOR: CONSELHEIRO REPRESENTANTE DO CAU/AM 
Decidir, por maioria, pelo IMPROVIMENTO do pleito, indeferindo a 
CERTIDÃO DE INFORMAÇÃO TÉCNICA PARA USO DO SOLO, para o 
imóvel localizado na Rua Curacao, nº 01- Quadra 34 - A Lt 01 – Nova 
Cidade, reafirmando a posição anterior, sendo DESFAVORAVEIS à 
alteração de uso do solo, considerando que mesmo que ocupação seja 
parcial, o crime subsiste, inclusive tratado como crime permanente que 
cuja ação se prorroga no tempo, o desrespeito pelo Meio Ambiente e 
pelas normas federal e municipal foi concretizado, sendo classificado 
como infração grave, nos termos da lei Municipal nº 605/2001 – Código 
Ambiental – Art. 137, V, razão pela qual, não podendo os agentes 
públicos disporem sobre o uso irregular da área, protegida mesmo pela 
LOMAN, Art. 229. 
Sugerir o envio de cópia integral do processo à SEMMAS e PGM para 
adoção das medidas cabíveis. 
Ausência da CMM.  
 

7.  DECISÃO N.º 304/2020 – CMDU 
PROCESSO: 4316/2020 
INTERESSADO: IGOR CAMILO NUNES DE OLIVEIRA 
PLEITO: REGULARIZAÇÃO E HABITE-SE 
RELATOR: CONSELHEIRO REPRESENTANTE DO CAU/AM 
Decidir, por maioria, pelo PROVIMENTO INTEGRAL do pleito, deferindo 
a REGULARIZAÇÃO E HABITE-SE, para o imóvel localizado na Rua Rio 
Acupurá, nº 251 – Loteamento Rio Rei - Ponta Negra, flexibilizando a 
área mínima e afastamento. 
Ausência do CMM e SINDUSCON/AM.  
 

8. DECISÃO N.º 305/2020 – CMDU 
PROCESSO: 6553/2018 
INTERESSADO: HIGHLINE DO BRASIL II INFRAESTRUTURA DE 
TELECOMUNICACOES S.A. 
PLEITO: CERTIDÃO DE INFORMAÇÃO TÉCNICA PARA USO DO 
SOLO  
EMENTA: ANÁLISE DE EIV 
RELATOR: CONSELHEIRO REPRESENTANTE DO CAU/AM 
Decidir, por maioria, pelo PROVIMENTO INTEGRAL do pleito, deferindo 
a CERTIDÃO DE INFORMAÇÃO TÉCNICA PARA USO DO SOLO, para 
o imóvel localizado na Rua Marques de Muritiba, s/nº - Flores, para que 
o requerente possa prosseguir no processo de aprovação do EIV, e 
consequentemente seu alvará, ressalto ainda que para a necessidade de 
regularização dos serviços juntos a SEMEF. 
Ausência da CMM.  
 

9. DECISÃO N.º 306/2020 – CMDU 
PROCESSO: 3927/2020 
INTERESSADO: SILA DA SILVA CONCEICAO 
PLEITO: APROVAÇÃO DE DESMEMBRAMENTO 
RELATOR: CONSELHEIRO REPRESENTANTE DO CRC/AM 
Decidir, por maioria, pelo PROVIMENTO INTEGRAL do pleito, deferindo 
o DESMEMBRAMENTO, para o imóvel localizado na Rua Maria 

Mansour, Lote 8 A 3 Qd 82, 108 - Japiim, FLEXIBILIZANDO a aprovação 
do desmembramento, tendo em vista que após ter passado por duas 
análises do IMPLURB, onde o requerente saneou de forma parcial os 
itens do indeferimento, restando apenas o não atendimento pelo lote 
remanescente 2 que por analogia a lei de interesse social enquadra-se 
dentro dos parâmetros permitidos pela legislação vigente. 
Ausência do CMM, VISA MANAUS, CREA/AM e CAU/AM. 
 

 
 
 
 
 

EXTRATO DAS DECISÕES DA REUNIÃO ORDINÁRIA 
36ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO DIA 09.09.2020 

 
1. DECISÃO N.º 307/2020 – CMDU 
PROCESSO: 13707/2019 
INTERESSADO: MARIA CLEIDE DA SILVA 
PLEITO: APROVAÇÃO DE DESMEMBRAMENTO 
RELATOR: CONSELHEIRA REPRESENTANTE DA SEMMAS 
Decidir, por unanimidade, pelo IMPROVIMENTO do pleito, indeferindo a 
APROVAÇÃO DE DESMEMBRAMENTO, para o imóvel localizado na 
Rua Ipueiras, nº 80, Amazonino Mendes (Rua 40 C) – Novo Aleixo, 
considerando que na carta da interessada não houve resposta quanto ao 
porquê de desmembrar o lote, e pela imagem apresentada verifica-se 
que há um único imóvel construído no local, não se tratando de 
regularização de uma situação pré-existente. 
Considerar, ainda, que a área dos lotes seria inferior ao permitido e que 
não se trata de regularização de uma situação pré-existente no local. 
2. DECISÃO N.º 308/2020 – CMDU 
PROCESSO: 16244/19 
INTERESSADO: SABRINA MACIEL NASCIMETNO 
PLEITO: REGULARIZAÇÃO E HABITE-SE 
RELATOR: CONSELHEIRO REPRESENTANTE DO SINDUSCON/AM 
Decidir, por unanimidade, pelo PROVIMENTO INTEGRAL do pleito, 
deferindo a REGULARIZAÇÃO E HABITE-SE, para o imóvel localizado 
na Rua Caiapó 22 Quadra D28 Novo Aleixo, com a alteração de uso 
para serviço tipo 1, com a devida cobrança de outorga onerosa, 
flexibilizando os afastamentos frontal e lateral e fundos, desde que:  
. Apresente as vagas de estacionamento inseridas no lote (02);  
. Apresente a anuência dos moradores, conforme exige a legislação; 
. Assine o termo de área non aedificandi; 
. Atenda a quantidade de vagas conforme a legislação; e 
. Em caso de ampliação, siga a legislação vigente, com a devida 
confirmação do IMPLURB, dos itens anteriores.  
Observar, ainda, que a certidão poderá ser expedida com o prazo de 180 
dias, prazo este para a entrega da anuência dos moradores vizinhos em 
razão da pandemia do novo corona vírus – COVID 19. 
3. DECISÃO N.º 309/2020 – CMDU 
PROCESSO: 9933/2018 
INTERESSADO: FRANCISCA ANTONIA TEIXEIRA FERREIRA 
PLEITO: APROVAÇÃO E LICENÇA PARA CONSTRUÇÃO COM 
REGULARIZAÇÃO DE ÁREA EXISTENTE 
RELATOR: CONSELHEIRA REPRESENTANTE DO IMPLURB 
Decidir, por unanimidade, pelo PROVIMENTO INTEGRAL do pleito, 
deferindo a APROVAÇÃO E LICENÇA PARA CONSTRUÇÃO COM 
REGULARIZAÇÃO DE ÁREA EXISTENTE, para o imóvel localizado na 
Rua Sendai, nº 200, Loteamento Jardim Oriente I, Parque Dez de 
Novembro, FLEXIBILIZANDO os afastamentos laterais no segundo 
pavimento, devendo: 
i. Adequar o projeto em todas as janelas e vãos nessa lateral, para que 
seja elevado o peitoril com no mínimo a 1,70m, que será confirmado pelo 
IMPLURB na ocasião do habite-se 
ii Adequar o projeto para atender pelo menos 10% da taxa de 
permeabilidade obrigatória, que será confirmado pelo IMPLURB na 
ocasião do habite-se. 
Observar que após essas flexibilizações, qualquer acréscimo de 
construção deverá seguir a legislação vigente, não sendo mais objeto de 
análise por parte deste colegiado. 
A Interessada deverá, ainda, subir o patamar de acesso ao 2º pavimento 
a 1,80m e fazer o guarda corpo da escada (adendo da FIEAM).  
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4. DECISÃO N.º 310/2020 – CMDU 
PROCESSO: 5379/2020 
INTERESSADO: INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA 
PLEITO: CERTIDÃO DE INFORMAÇÃO TÉCNICA PARA USO DO SOLO 
RELATOR: CONSELHEIRA REPRESENTANTE DO IMPLURB  
Decidir, por unanimidade, pelo PROVIMENTO INTEGRAL do pleito, 
deferindo a CERTIDÃO DE INFORMAÇÃO TÉCNICA PARA USO DO 
SOLO, para o imóvel localizado na Rua Francisco de Miranda, nº 44, 
Conjunto 31 de Março – Japiim, acompanhando a CTPCU pela expedição da 
CIT, condicionado ao pagamento de outorga onerosa, bem como anuência 
dos lotes vizinhos com o prazo de apresentação em 180 (cento e oitenta dias) 
em razão da pandemia do covid-19, podendo ser revogada caso não 
adquirira o número de anuência necessária nos termos da legislação. 
Ressalvar o atendimento da Resolução 001/20219-CMDU (adendo da 
SEMEF). 
5. DECISÃO N.º 311/2020 – CMDU 
PROCESSO: 4231/2020 
INTERESSADO: JEAN CLAIR GOES CAVALCANTE 
PLEITO: REGULARIZAÇÃO E HABITE-SE DE OBRA RESIDENCIAL 
UNIFAMILIAR 
RELATOR: CONSELHEIRO REPRESENTANTE DO SINTRACOMEC/AM 
Decidir, por unanimidade, pelo PROVIMENTO INTEGRAL do pleito, 
deferindo a REGULARIZAÇÃO E HABITE-SE DE OBRA RESIDENCIAL 
UNIFAMILIAR, para o imóvel localizado na Avenida Adolfo Ducke com a 
Rua Samauma, nº 205, Lote 211, Conjunto Acariquara - Bairro Coroado, 
desde que o interessado mantenha a volumetria existente ou qualquer 
modificação adequar-se à legislação vigente. 
O carimbo de area non aedificandi deverá ser assinado (adendo da PGM).  
6. DECISÃO N.º 312/2020 – CMDU 
PROCESSO: 15026.2019 
INTERESSADO: FERNANDO KOFOPOULUS FERNANDES 
PLEITO: REGULARIZAÇÃO E HABITE-SE DE OBRA COMERCIAL 
RELATOR: CONSELHEIRO REPRESENTANTE DO CREA/AM 
Decidir, por unanimidade, pelo PROVIMENTO PARCIAL do pleito, 
deferindo a REGULARIZAÇÃO E HABITE-SE DE OBRA COMERCIAL, 
para o imóvel localizado na Rua Betânia, nº 93- Betânia, pelo fato de se 
tratar de um empreendimento consolidado, flexibilizando os 
afastamentos frontal, lateral e fundos, mediante a declaração de área 
não edificante, bem como a flexibilização da taxa de permeabilidade. 
A efetiva regularização do habite-se para atividade comercial solicitada 
fica condicionada a regularização das pendências apontadas pela DIAP 
no Parecer 1211/2020, quais sejam: 
i. Adequação do projeto apresentado; 
ii. Apresentação do AVCB. 
iii. Demonstração da capacidade manobra de carretas no local, expedida 
por um profissional e acompanhada da devida Anotação de 
Responsabilidade Técnica. 
Esclarecer que a atividade industrial, supostamente exercida no local, 
permanece pendente de regularização, ou seja, não autorizada. 
A análise de tráfego deverá ser apresentada junto ao IMMU/Gestão 
Trânsito (adendo do IMMU).  
7. DECISÃO N.º 313/2020 – CMDU 
PROCESSO: 4027/2020 
INTERESSADO: ALZIRA DA SILVA FERREIRA 
PLEITO: REGULARIZAÇÃO E HABITE-SE  
RELATOR: CONSELHEIRO REPRESENTANTE DO CREA/AM 
Decidir, por unanimidade, pelo PROVIMENTO PARCIAL do pleito, 
deferindo a REGULARIZAÇÃO E HABITE-SE, para o imóvel localizado 
na Av. Maués, nº 1.127 -Cachoeirinha, pelo fato de se tratar de uma 
edificação consolidada, flexibilizando os afastamentos frontal, lateral e 
fundos, mediante a declaração de área não edificante, bem como a 
flexibilização da taxa de permeabilidade. 
Entretanto, a efetiva regularização e habite-se fica condicionada a 
regularização divergência nas medidas da face Norte e Sul do lote em 
questão. Projeto: 23,57m, Registro de Imóvel: 18,49m. 
8. DECISÃO N.º 314/2020 – CMDU 
PROCESSO: 15538.2019 
INTERESSADO: CELL SITE SOLUTIONS – CESSÃO DE 
INFRAESTRUTURA S.A. 
PLEITO: REGULARIZAÇÃO PARA TORRE DE TELEFONIA  
RELATOR: CONSELHEIRO REPRESENTANTE DO CREA/AM 
Decidir, por unanimidade, pelo IMPROVIMENTO do pleito, indeferindo a 
REGULARIZAÇÃO PARA TORRE DE TELEFONIA, para o imóvel 
localizado na Avenida Autaz Mirim e Rua Opala (Ant. Bernado Cabral), 
nº 8038 – Tancredo Neves, em consonância com a CTCPU, considerando 

a inexistência de ART registrada junto ao CREA-AM do Estudo de Impacto 
de Vizinhança – EIV, pois observa-se nos autos que a ART referente a este 
documento é do Estado de Goiás e, portanto, não atende ao dispositivo 
legal da LEI No 6.496/1977, Art 2º:”A ART define para os efeitos legais os 
responsáveis técnicos pelo empreendimento de engenharia, arquitetura e 
agronomia. § 1º - A ART será efetuada pelo profissional ou pela empresa 
no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CREA), de 
acordo com Resolução própria do Conselho Federal de Engenharia, 
Arquitetura e Agronomia (CONFEA).” Cabe esclarecer que a ART deve ser 
registrada no CREA do estado onde se realiza a obra ou serviço.  
Observar, ainda, que não consta nos altos nenhuma ART de execução 
das obras de construção e montagem da torre a qual se pretende 
regularizar. 
9. DECISÃO N.º 309/2020 – CMDU 
PROCESSO: 5677/2020 
INTERESSADO: HR RESTAURANTE LTDA – EPP 
PLEITO: REGULARIZAÇÃO E HABITE-SE COMERCIAL 
RELATOR: CONSELHEIRO REPRESENTANTE DO IMMU 
VOTO CONTRÁRIO: CONSELHEIRA REPRESENTANTE DA PGM 
Decidir, por maioria, pelo PROVIMENTO INTEGRAL do pleito, deferindo 
a REGULARIZAÇÃO E HABITE-SE COMERCIAL, para o imóvel 
localizado na Avenida Londres, nº 4, Conjunto Campos Elíseos - 
Planalto, uma vez que, os documentos que se encontram pendentes são 
passíveis de serem apresentados pela parte interessada, motivo pelo 
qual se vislumbra a possibilidade de deferimento do pleito, porém 
condicionado à apresentação: 
i) área do imóvel devidamente remembrada; e 
ii) análise de tráfego junto ao IMMU. 
Quanto aos índices urbanísticos em desacordo, os mesmos são 
passíveis de flexibilização, desde que, quanto ao afastamento frontal, 
haja a assinatura do carimbo de area non aedificandi. 
Por fim, tendo em vista a parte ter suscitado a dificuldade em conseguir 
o remembramento das áreas junto ao cartório competente, acentua-se, 
desde já, ser possível à empresa interessada, caso assim haja interesse, 
converter seu pedido em Certidão de Habitabilidade, uma vez que 
comprava está a posse do imóvel pela parte requerente, ausente apenas 
a unificação dos lotes. 
Voto primordial do IMMU, pelo indeferimento, acompanhado pelos 
conselheiros do SINTRACOMEC/AM, CRC/AM, VISA MANAUS E 
CREA/AM.  
Voto contrário da PGM, pelo deferimento condicionado, acompanhado 
pelos conselheiros da CMM, ADEMI, CASA CIVIL, CAU/AM, 
SINDUSCON/AM, SEMEF, AGEMAN, FIEAM, SEMINF, CDL/MANAUS, 
IMPLURB e SEMMAS.  
10. DECISÃO N.º 316/2020 – CMDU 
PROCESSO: 5766/2020 
INTERESSADO: MARIA JOSE SILVA DE LIMA 
PLEITO: REGULARIZAÇÃO E HABITE-SE DE OBRA RESIDENCIAL 
UNIFAMILIAR 
RELATOR: CONSELHEIRO REPRESENTANTE DA CDL/MANAUS 
Decidir, por unanimidade, pelo PROVIMENTO INTEGRAL do pleito, 
deferindo a REGULARIZAÇÃO E HABITE-SE DE OBRA RESIDENCIAL 
UNIFAMILIAR, para o imóvel localizado na Rua Espírito Santo, nº 75 - 
São Francisco, deste que a requerente cumpra os itens dispostos na Lei 
nº 2.403 de 16 de janeiro de 2019, após isso o IMPLURB terá que 
realizar a devida verificação no imóvel. 
Ressaltar que conforme descrito na lei vigente a requerente ficará isenta 
da taxa de permeabilidade, visto que o lote tem a área total de 183,70m².  
A Interessada deverá comprovar que se enquadra nas hipóteses para a 
emissão do Habite-se Simplificado (adendo da PGM).  
Caso seja analisado como Habite-se nos termo do Art. 33, da Lei 
003/2014, do Código de Obras, flexibilizam-se todos os índices, inclusive 
quanto a vaga de garagem (adendo do CREA/AM). 
11. DECISÃO N.º 317/2020 – CMDU 
PROCESSO: 7795/2018 
INTERESSADO: CAMPOSFER TOOLS COMERCIO, IMPORTACAO E 
EXPORTACAO DE FERRAMENTAS 
PLEITO: REGULARIZAÇÃO E HABITE-SE DE OBRA COMERCIAL 
RELATOR: CONSELHEIRO REPRESENTANTE DA VISA MANAUS 
Decidir, por unanimidade, pelo PROVIMENTO INTEGRAL do pleito, 
deferindo a REGULARIZAÇÃO E HABITE-SE DE OBRA COMERCIAL, 
para o imóvel localizado na Av. Tefé, nº 43 – Raiz, flexibilizando os itens 
abaixo relacionados de acordo com o solicitado em carta apresentada 
pelo interessado às páginas 68 e 146: 
a) Flexibilização quanto a testada mínima do lote; 
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b) Flexibilização quanto aos afastamentos, sendo: Lei: frontal: 5,00m; 
Laterais: 3,00m e 3,00m sem aberturas; Fundo: 3,00m; Projeto: Frontal: 
0,00m; Laterais: 0,00m e 0,00m sem aberturas; Fundo: 0,00m, desde 
que: 
a) A apresentação da Certidão Narrativa de Registro de Imóveis 
atualizado (últimos 180 dias) dos lotes unificados (Art. 32- III da Lei 
003/Janeiro 2014); 
b) Ao pagamento da outorga onerosa do direito de construir conforme 
Art,98 da Lei 002 de 16/01/2014, referente ao excedente do Coeficiente 
de Aproveitamento Máximo do Terreno - CAMT; 
c) A vedação de qualquer abertura ou levantar o peitoril de 1,80m de 
qualquer vão no limite do(s) lote(s) vizinho; 
d) A apresentação das vagas de estacionamento devidamente 
demarcadas e cotadas, vagas distintas, sendo 01 vaga p/ idoso e 01 
vaga p/PNE, conforme Anexo IX da Lei nº. 1.838/14 e Art. 78, Inciso I e II 
da Lei complementar 003/2014; 
e) A retirada das vagas do passeio público, pois as mesmas não 
atendem à legislação vigente Art. 38, § 1º e 2º, Lei 005/2014; e 
f) A apresentação da taxa de permeabilidade do lote após a unificação 
dos mesmos. 
 

 
 
 
 
 

EXTRATO DAS DECISÕES DA REUNIÃO ORDINÁRIA 
37ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO DIA 16.09.2020 

 
1. DECISÃO N.º 318/2020 – CMDU 
PROCESSO: 7155/2020 
INTERESSADO: RAIMUNDO FERREIRA DE PAIVA 
PLEITO: DESMEMBRAMENTO 
RELATOR: CONSELHEIRA REPRESENTANTE DO IMPLURB 
Decidir, por unanimidade, pelo PROVIMENTO INTEGRAL do pleito, 
deferindo o DESMEMBRAMENTO, para o imóvel localizado na Avenida 
Borba, nº 675, Cachoeirinha, visto que é uma situação consolidada, não 
havendo prejuízos a terceiros, nem altera o padrão construtivo no local, 
considerando as decisões anteriores de deferimento deste Conselho. 
2. DECISÃO N.º 319/2020 – CMDU 
PROCESSO: 16.134/2019 
INTERESSADO: MARLI BERNARDES DA SILVA 
PLEITO: REGULARIZAÇÃO E HABITE-SE DE OBRA UNIFAMILIAR 
RELATOR: CONSELHEIRA REPRESENTANTE DA AGEMAN 
Decidir, por unanimidade, pelo PROVIMENTO INTEGRAL do pleito, 
deferindo a REGULARIZAÇÃO E HABITE-SE DE OBRA UNIFAMILIAR, 
para o imóvel localizado no Beco Hortência no 116/2020 - Centro, por 
tratar-se de situação consolidada antes da vigência do atual Plano 
Diretor Urbano e das Normas de Uso e Ocupação do Solo do Município 
de Manaus, com a flexibilização do afastamento dos fundos, frontal e 
lateral (desde que não haja aberturas para os lotes vizinhos com altura 
inferior a 1,80m), condicionado à:  
i. assinatura do carimbo de área não edificante;  
ii. apresentação da certidão de registro de imóveis atualizado (últimos 
180 dias); 
iii. apresentação do quadro de áreas indicando a área total de 
construção (área bruta); e  
iv. apresentação da planta de instalação hidrossanitária. 
3. DECISÃO N.º 320/2020 – CMDU 
PROCESSO: 9738/2019 
INTERESSADO: CENTENNIAL BRASIL TORRES DE 
TELECOMUNICAÇÕES LTDA 
PLEITO: REGULARIZAÇÃO E HABITE-SE 
OBJETO: ANÁLISE DE ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA 
RELATOR: CONSELHEIRA REPRESENTANTE DA AGEMAN 
Decidir, por unanimidade, pelo PROVIMENTO INTEGRAL do pleito, 
deferindo a ANÁLISE DE ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA, 
para o imóvel localizado na Rua Monteiro Maia, nº 488, Colônia Antônio 
Aleixo, devendo ser atendida a medida mitigadora nos moldes 
apontados no Parecer da CTPCU no 0245/2020. 
Recomendar que a Resolução nº 001/2019-CMDU seja atendida, quanto 
à regularização da atividade econômica (adendo da SEMEF).  

4. DECISÃO N.º 321/2020 – CMDU 
PROCESSO: 16.208/2019 
INTERESSADO: CESAR ANDRES OLAYA BAYONA 
PLEITO: REGULARIZAÇÃO E HABITE-SE DE OBRA UNIFAMILIAR 
RELATOR: CONSELHEIRA REPRESENTANTE DA VISA MANAUS 
Decidir, por unanimidade, pelo PROVIMENTO INTEGRAL do pleito, 
deferindo a REGULARIZAÇÃO E HABITE-SE DE OBRA UNIFAMILIAR, 
para o imóvel localizado na Rua Mario Souza de Lima, nº 1293, Conjunto 
31 de Março - Bairro: Japiim I, flexibilizando o afastamento frontal e a 
área permeável.  
Conforme informado pelo Interessado o cumprimento das demais 
exigências, se faz necessário à apresentação de um registro fotográfico 
para ficar demonstrado nos autos do referido Processo. 

 
 

 
 
 

INSTITUTO  MUNICIPAL  DE  MOBILIDADE URBANA 

 
 

PORTARIA Nº. 085/2020 – GAB / IMMU 
 

O Diretor Presidente do INSTITUTO MUNICIPAL DE 
MOBILIDADE URBANA - IMMU, no uso da competência que lhe 
confere o art. 128, inciso II, da Lei Orgânica do Município de Manaus c/c 
Decreto publicado no Diário Oficial do município nº 4744, de 19 de 
dezembro de 2019.    

 
CONSIDERANDO, o disposto no artigo 67, da Lei Federal 

nº 8.666/93. 
 

RESOLVE: 
 

I – DESIGNAR, os servidores, JORGE EDUARDO SANTOS 
PENEDO, matricula n°. 12391 (Fiscal Titular e Gestor do Contrato), 
FERNANDO CAVALCANTE GOMES FILHO, matricula nº 11439 (Fiscal 
Titular), ADÉLCIO LIMA DE OLIVEIRA matricula nº 20396  (Fiscal Titular ) e 
JUCYCLEUSON RITA FERREIRA,  matricula n°. 11144 (Fiscal Suplente) 
para acompanharem e fiscalizarem, os serviços referentes a execução do 
contrato n°. 002/2020 e seus aditivos, celebrado  entre o Instituto de 
Municipal de Mobilidade Urbana – IMMU e a empresa PRODAM – 
PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S/A., cujo objeto é a 
Prestação de Serviços PRODAM-RH, para controle de cadastro de pessoal 
(servidores e seus dependentes e estagiários), processamento da folha de 
pagamento de servidores, transmissão de dados referentes ao atendimento 
do eSocial, serviço de mensageria do eSocial, geração de arquivos 
provenientes do processamento de obrigações legais para esse IMMU, cuja 
descrição está contida no anexo que passa a fazer parte integrante do 
referido contrato, juntamente com proposta nº. 085/2020. 

 
II – ESTABELECER que durante o impedimento dos fiscais 

titulares, responda pelas atribuições desta Portaria o respectivo suplente. 
 
III – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação 

retroagindo seus efeitos a contar do dia 01/07/2020.  
 

CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 
 
Gabinete da Presidência do Instituto Municipal de 

Mobilidade Urbana - IMMU. 
 

Manaus, 02 de outubro de 2020. 
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(*) EXTRATO 
 

ESPÉCIE E DATA: Quarto Termo Aditivo ao Contrato nº 001/2017 - 
IMMU. 
PARTES: Instituto Municipal de Mobilidade Urbana – IMMU e a empresa 
Antônio Silva Prado - EPP. 
OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº 001/2017, 
referente aos serviços de manutenção corretiva dos equipamentos de 
sinalização semafórica. 
PRAZO: 12 (doze) meses, a contar de 01/03/2020. 
VALOR: O valor do presente termo é de R$ 406.100,00 (Quatrocentos e 
seis mil e cem reais). 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente 
Termo foram empenhadas parcialmente por meio da Nota de Empenho 
2020NE00222, no valor de R$ 135.366,68 (Cento e trinta e cinco mil, 
trezentos e sessenta e seis reais e sessenta e oito centavos), datada de 
20/02/2020, com a seguinte rubrica orçamentária: Unidade Orçamentária 
58201; Programa de Trabalho 15.451.0127.1052.0000; Fonte de 
Recurso 02100000; Natureza da Despesa 33904090. Ficando o saldo 
remanescente a ser empenhado, conforme liberação de cota.    
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 57, inciso II, da Lei nº 8.666/93; e 
Processo Administrativo 2020/17269/17285/00025. 

 
Manaus, 27 de fevereiro de 2020. 

 
 
(*) Republicado integralmente por ter sido veiculado com incorreções na edição 
4823 do DOM de 22-04-2020. 
 
 
 

ERRATA 
 

ATO: Quarto Termo Aditivo ao Contrato nº 008/2018, celebrado em 
28/02/2020, entre o IMMU e a empresa Reche Galdeano & Cia Ltda., 
visando a supressão do quantitativo de 03 (três) veículos constantes da 
Cláusula Primeira do Contrato nº 008/2018, republicado na edição 4919, 
de 03/09/2020. 
 
ONDE SE LÊ: 
 

OBJETO: [...], cuja entrega será imediatamente à assinatura do termo 
de supressão, cessando a contagem de diárias. 
 
LEIA-SE: 
 

OBJETO: [...], cuja entrega/devolução será mediante a Ordem de 
Serviço, cessando a contagem de diárias. 

 
Manaus, 02 de outubro de 2020. 

 

COMISSÃO  MUNICIPAL  DE  LICITAÇÃO 

 
 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO N. 121/2020 – CML/PM 

(Processo n. 2020/16330/16343/00005 – UGCM/SEMAD) 
REGISTRO DE PREÇOS 

  
OBJETO: “Eventual contratação de serviços, de 

impressão, digitalização e reprodução de documentos, com 
gerenciamento e fornecimento de insumos, equipamentos (impressoras, 
scanners, multifuncionais e copiadoras), instalação, configuração e 
manutenção “on-site”, incluindo o software de gerenciamento de 
impressões, cópias e digitalização de documentos para atender aos 
órgãos e entidades da Administração Pública e Indireta da Prefeitura de 
Manaus”. 
 
Edital disponível: a partir do dia 08/10/2020 às 15h. 
Limite para recebimento das Propostas: dia 22/10/2020 às 09h45. 
Inicio da sessão: dia 22/10/2020 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, 05 de outubro de 2020. 

 
 
 
 

AVISO DE PROSSEGUIMENTO 
 

A COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO da 
PREFEITURA DE MANAUS torna público que realizará o 
prosseguimento do PREGÃO ELETRÔNICO N. 109/2020 – (SEMSA) 
CML/PM cujo objeto é “Contratação de pessoa jurídica especializada na 
prestação de serviços de manutenção Preventiva e Corretiva, com 
fornecimento de peças, baterias, produtos e acessórios de reposição 
genuínos, incluindo serviços mecânicos, elétricos, lanternagem, pintura, 
retífica de motores, alinhamento, balanceamento, trocas dos fluidos 
lubrificantes existentes nos veículos, trocas dos filtros de óleo, de ar do 
motor, do ar-condicionado e de combustível, serviços de guincho, 
serviços de borracharia, lavagem de veículos que compõem e para os 
que venham compor a frota oficial da SEMSA”.  
Data e Horário: 08/10/2020 às 10h00 (horário de Brasília) 
 
Maiores informações: 

O Pregão Eletrônico será realizado em sessão publica, 
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, 05 de outubro de 2020. 

 



 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


