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Poder Executivo 
 

 

 

LEI Nº 2.695, DE 22 DE OUTUBRO DE 2020 
 

INSTITUI, no Calendário Oficial da Cidade de 
Manaus, o Dia de Conscientização e 
Combate à Poluição nos Igarapés e dá 
outras providências. 

 
O PREFEITO DE MANAUS, no uso das atribuições que 

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

 
FAÇO SABER que o Poder Legislativo decretou e eu 

sanciono a seguinte 
 

LEI: 
 

Art. 1.º Fica instituído, no Calendário Oficial da Cidade de 
Manaus, o Dia de Conscientização e Combate à Poluição nos Igarapés, 
a ser realizado anualmente. 

 
Art. 2.º Na data a ser reservada, poderão ser realizados 

eventos sobre o Dia de Conscientização e Combate à Poluição nos 
Igarapés, a exemplo de debates, seminários, aulas, cursos de capacitação 
e qualificação de profissionais, workshops, palestras, distribuição de 
panfletos educativos, cartazes e outras atividades que contribuam para a 
divulgação dos propósitos estabelecidos pela presente Lei, tornando-a 
mais efetiva no combate à poluição dos igarapés no município de Manaus. 

 
Art. 3.º As ações de que trata o art. 2.º desta Lei deverão 

estar focadas na conscientização e combate à poluição nos igarapés do 
município de Manaus, tendo os seguintes objetivos: 

I – fazer a abordagem do tema, quando da realização de 
reuniões, como forma de disseminar as informações a respeito da 
importância da conscientização da preservação dos igarapés; 

II – realizar trabalho de conscientização ambiental nos 
bairros de Manaus. 

 
Art. 4.º O Executivo Municipal regulamentará a presente 

Lei no que couber. 
 
Art. 5.º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação. 

 
Manaus, 22 de outubro de 2020. 

 
 

 
 
 

DECRETO Nº  4.927, DE 22 DE OUTUBRO DE 2020 
 

DEFINE procedimentos para encerramento 
da execução orçamentária, financeira e 
contábil do exercício de 2020, e dá outras 
providências. 

 
O PREFEITO DE MANAUS, no uso da competência que 

lhe confere o art. 128, inc. I, da Lei Orgânica do Município de Manaus, e 

CONSIDERANDO a necessidade de estabelecer os 
procedimentos a serem adotados pela Administração Pública Municipal 
destinados ao encerramento do exercício financeiro de 2020; 

 
CONSIDERANDO que a edição das referidas normas 

procedimentais atende à Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 
2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal; 

 
CONSIDERANDO os termos da Lei nº 4.320, de 17 de 

março de 1964 e o Decreto nº 8.138, de 01 de novembro de 2005, 
alterado pelo Decreto nº 8.363, de 29 de março de 2006; 

 
CONSIDERANDO o disposto nos Decretos nº 7.916 e                              

nº 7.917, de 03 de junho de 2005, alterado pelos Decretos nº 0565,             
de 10 de junho de 2010 e nº 1.079, de 12 de julho de 2011; 

 
CONSIDERANDO ainda o Decreto nº 0566, de 10 de junho 

de 2010, alterado pelo Decreto nº 1.080, de 12 de julho de 2011; 
 
CONSIDERANDO o teor do Ofício nº 1611/2020 – 

GS/SEMEF e o que consta nos autos do Processo                              
nº 2020.11209.11209.0.046478 (VOLUME 1) SIGED, 
 

DECRETA: 
 

Art. 1º Ficam definidas as datas-limite e procedimentos 
destinados ao encerramento do exercício financeiro de 2020, a serem 
adotados pelos gestores da Administração Pública Municipal, cabendo a 
estes a adoção de todas as medidas necessárias para o fiel 
cumprimento das presentes determinações. 

 
Art. 2º Ficam estabelecidas as seguintes datas-limite: 
 
I – 30 de novembro de 2020, para emissão de Nota de 

Empenho; 
 
II – 18 de dezembro de 2020, para emissão de Notas de 

Lançamento e respectivas Programações de Desembolso referentes à 
despesa; 

 
III – 11 de dezembro de 2020, para registros de 

recebimentos de materiais no sistema PMM; 
 
IV – até 16 de dezembro de 2020, para emissão de todas 

as Folhas de Pagamento Mensal e Especial, do mês de dezembro de 
2020, conforme Calendário de Elaboração da Folha de Pagamento 2020, 
estabelecido pela Secretaria Municipal de Administração, Planejamento 
e Gestão – SEMAD, publicado na Edição nº 4.758, do Diário Oficial do 
Município de 14-01-2020; 

 
V – até 28 de dezembro de 2020, para publicação de 

todos os atos orçamentários oriundos de Destaques Orçamentários. 
 
VI – até 30 de dezembro de 2020, para realização do 

inventário físico de bens móveis e conciliação com o saldo contábil. 
 
VII – até 26 de fevereiro de 2021, para preenchimento do 

módulo de monitoramento do sistema Sistema Integrado de 
Planejamento, Orçamento e Gestão Municipal - SPLAM; e 
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VIII – até 26 de fevereiro de 2021, para preenchimento do 
módulo de avaliação do sistema SPLAM; 

 
Art. 3º Os pagamentos a serem realizados pelas unidades 

gestoras obedecerão aos seguintes critérios: 
 
I – os pagamentos dos órgãos e entidades da 

Administração Pública Municipal devem ser realizados até a data-limite 
de 30 de dezembro de 2020; 

 
II – os pagamentos de suprimento de fundo (adiantamento) 

dos órgãos e entidades da Administração Pública Municipal deverão ser 
realizados até 04-12-2020; e 

 
III – após a data-limite estabelecida no inc. I deste artigo, 

os órgãos e entidades da Administração Pública Municipal deverão 
confirmar, junto às instituições bancárias pagadoras, os débitos nas 
contas-correntes referentes aos pagamentos efetuados dentro do 
exercício. 

 
Parágrafo único. A execução e a prestação de contas da 

despesa mencionada no inc. II, deste artigo deverão acontecer até o dia 
30-12-2020. 

 
Art. 4º Os repasses referentes a Desvinculação de 

Recursos dos Municípios - DREM, a serem realizados pelos órgãos, 
entidades e fundos da Administração Pública Municipal, deverão ocorrer, 
excepcionalmente no mês de dezembro, até 28-12-2020. 

 
Art. 5º Somente poderão ser inscritas em Restos a Pagar 

as despesas empenhadas e efetivamente realizadas, priorizando-se a 
inscrição dos processados, cuja liquidação se tenha verificado no ano ou 
que possa ocorrer até 31-12-2020, e que tenham disponibilidade de 
caixa, consoante o estabelecido no parágrafo único, do art. 42, da Lei 
Complementar nº 101, de 2000. 

 
§1º Para fins do disposto neste artigo, consideram-se 

realizadas as despesas cuja contraprestação em bens, serviços ou obras 
tenha sido efetivamente realizada no exercício e, liquidadas, aquelas 
cujos títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito 
comprovem o direito do credor, conforme estabelecido no art. 63, da         
Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964. 

 
§2º Os saldos de empenhos referentes às despesas que 

não se enquadrem no caput deste artigo deverão ser anulados. 
 
Art. 6º Excetuam-se do disposto nos artigos 2º e 3º deste 

Decreto as seguintes despesas: 
 
I – pertencentes ao grupo de despesas “Pessoal e 

Encargos Sociais”; 
 
II – referentes ao cumprimento de sentenças judiciais; 
 
III – destinadas ao atendimento das obrigações da Dívida 

Pública Consolidada; 
 
IV – direcionadas para o cumprimento de obrigações 

tributárias e contributivas; 
 
V – referentes aos serviços de utilidade pública (energia 

elétrica, telefonia convencional e móvel, água tratada e afins); 
 
VI – direcionadas às funções de saúde e educação; 
 
VII – destinadas ao enfrentamento da pandemia da     

COVID-19; 
 
VIII – financiadas por recursos oriundos de termos de 

responsabilidade, convênios e operações de crédito; 
 
IX – financiadas por recursos próprios de entidades e 

fundos, somente até o limite do saldo financeiro de cada fonte de 
recursos, observando-se os efeitos da Emenda Constitucional 
nº 93/2016 e Decreto nº 3.500, de 10 de novembro de 2016; 

X – destinadas ao atendimento de Emendas 
Parlamentares Municipais Impositivas, conforme Decreto nº 4.260, de 02 
de janeiro de 2019; e 

 
XI – as autorizadas pela Secretária Municipal de Finanças 

e Tecnologia da Informação. 
 
Art. 7º Os órgãos e entidades da Administração Pública 

Municipal deverão proceder à análise rigorosa de suas execuções 
orçamentárias por receita própria, natureza da despesa e por ação de 
governo, procedendo os ajustes necessários e observando as datas 
previstas neste Decreto. 

 
Art. 8º As entidades que compõem a Administração 

Indireta do Município deverão encaminhar à Secretaria Municipal de 
Finanças e Tecnologia da Informação – SEMEF o Balanço Geral, 
referente ao exercício de 2020, até a data-limite de 30 de abril de 2021. 

 
Art. 9º É vedado aos órgãos e entidades da Administração 

Pública Municipal emitir quaisquer dos documentos elencados nos 
incisos I, II, III e IV do artigo 2º, sem a observância dos procedimentos 
estabelecidos neste Decreto, ressalvadas as exceções constantes no 
artigo 6º. 

 
Art. 10. É vedada a adoção de quaisquer atos que 

comprometam os prazos de encerramento da execução orçamentária, 
financeira e contábil estabelecidos neste Decreto, sob a pena de 
responsabilidades civil e administrativa do gestor que der causa ao fato. 

 
Art. 11. A SEMEF, através de seus órgãos competentes 

emitirá, nas suas respectivas áreas ou conjuntamente, Instruções 
Normativas necessárias à efetiva implementação das disposições deste 
Decreto. 

 
Art. 12. Este Decreto entra em vigor na data de sua 

publicação. 
 

Manaus, 22 de outubro de 2020. 

         
 
 

 

DECRETO DE 22 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 disposto no Decreto nº 4.746, de                    
03 de fevereiro de 2020, que prorrogou o prazo de vigência e o mandato 
dos membros da Comissão Especial de Coordenação, Avaliação e 
Monitoramento das Ações de Saúde Nutricional, objetivadas pelo 
Programa “Leite do Meu Filho”;  
 

CONSIDERANDO o teor do Ofício nº 2373/2020 – 
DTRAB/GABIN/SEMSA e o que consta nos autos do Processo                              
n° 2020.18911.18923.0.010460 (VOLUME 1) SIGED,  
 

RESOLVE: 
 

I – CONSIDERAR DISPENSADA, a contar de 01-10-2020, 
a senhora CISSA BIANCA MACHADO CORREA da função de Apoio 
Administrativo, integrante da Comissão Especial de Coordenação, 
Avaliação e Monitoramento das Ações de Saúde Nutricional, objetivadas 
pelo Programa “Leite do Meu Filho”; 
 

II – CONSIDERAR DESIGNADA, a contar de 01-10-2020, 
a senhora HEVELYN COLARES LEMOS para exercer a função 
mencionada no item I deste Decreto, integrante da Comissão Especial 
de Coordenação, Avaliação e Monitoramento das Ações de Saúde 
Nutricional, objetivadas pelo Programa “Leite do Meu Filho”, instituída 
pelo Decreto nº 1.155, de 18-08-2011, prorrogada através do Decreto    
nº 4.746, de 03 de fevereiro de 2020. 



 

Manaus, quinta-feira, 22 de outubro de 2020
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Manaus, 22 de outubro de 2020. 

 
 
 
 
 

DECRETO DE 22 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 art. 103, inc. VII, da Lei nº 1.118 de    

01-09-1971 – Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Manaus; 
 
CONSIDERANDO a manifestação da Divisão de 

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

 
CONSIDERANDO o teor do Ofício nº 3.721/2020 – 

SEMAD e o que mais consta nos autos do Processo                                             
nº 2020.01637.01412.0.002431 (SIGED) (Volume 1), resolve 

 
DECLARAR A VACÂNCIA, a contar de 21-04-2020, nos 

termos dos artigos 103, inc. VII e 105, inc. I, da Lei nº 1.118,                  
de 01-09-1971― Estatuto dos Servidores Públicos do Município de 
Manaus, do cargo de AS – Motorista de Autos, pertencente à estrutura 
organizacional da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMSA, 
ocupado pelo ex-servidor LINCOLN JOSE FREITAS DE SOUSA, 
matrícula nº 108.126-8 A, em virtude de seu falecimento. 

 
Manaus, 22 de outubro de 2020. 

 
 

 
 
 

DECRETO DE 22 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 requerimento da servidora abaixo 

identificada; 
 
CONSIDERANDO o Parecer nº 013/2013 – 

P.PESSOAL/PGM, utilizado em casos análogos, acolhido pelo 
Subprocurador Geral do Município; 

 
CONSIDERANDO o Parecer nº 179/2020 - 

ASSTEC/SEMTEPI, acolhido pela Secretário Municipal do Trabalho, 
Empreendedorismo e Inovação; 

 
CONSIDERANDO a manifestação da Divisão de 

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

 
CONSIDERANDO o teor do Ofício nº 3720/2020 – SEMAD 

e o que mais consta nos autos dos Processos                                          
nº 2020.14000.14001.0.000047 (VOLUME 1) SIGED, resolve 

 
DECLARAR A VACÂNCIA, a contar de 14-08-2020, nos 

termos do art. 103, inc. VI, da Lei nº 1.118, de 01-09-1971 - Estatuto dos                                                                                                                      
Servidores Públicos do Município de Manaus, do cargo de Técnico 
Municipal, integrante da estrutura organizacional da SECRETARIA 
MUNICIPAL DO TRABALHO, EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO – 
SEMTEPI, ocupado pela servidora MONIK PEREIRA DA SILVA, 
matrícula nº 119.331-7 A, em virtude de posse em outro cargo 
inacumulável. 

Manaus, 22 de outubro de 2020. 
 

 
 
 
 
 

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 22.012/2020 
 

DESIGNA substituto de servidor afastado em 
virtude de Férias Regulamentares. 

 
A SUBSECRETÁRIA DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS 

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

 
CONSIDERANDO a delegação de competência firmada 

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

 
CONSIDERANDO o disposto no Decreto nº 3.852,            

de 26 de outubro de 2017; 
 
CONSIDERANDO a solicitação da elaboração e 

publicação do ato encaminhada por intermédio do Ofício nº 1592/2020 – 
GS/SEMEF, subscrito pela Secretária Municipal de Finanças e 
Tecnologia da Informação; 

 
CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo         

nº 2020.11209.15440.0.044900, resolve 
 
CONSIDERAR DESIGNADO o servidor TAMISSON DE 

SOUZA PEREIRA, Condutor de Autos, matrícula nº 118.353-2 D, para 
responder, cumulativamente, pelas atribuições do cargo de provimento 
em comissão de Gerente de Transportes, simbologia DAS-1, integrante 
da estrutura organizacional da SECRETARIA MUNICIPAL DE 
FINANÇAS E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – SEMEF, no período 
de 05-10 a 03-11-2020, com direito à percepção da remuneração 
inerente ao exercício do cargo, em substituição ao titular YOMAR 
LEMOS MENDES, afastado em virtude de Férias Regulamentares. 

 
GABINETE DA SUBSECRETÁRIA DE ASSUNTOS 

LEGISLATIVOS DA CASA CIVIL, em Manaus, 22 de outubro de 2020. 

 
 
 
 
 

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 22.013/2020 
 

DESIGNA substituta de servidora afastada 
em virtude de Licença Médica. 

 
A SUBSECRETÁRIA DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS 

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

 
CONSIDERANDO a delegação de competência firmada 

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

 
CONSIDERANDO o disposto no Decreto nº 3.852,            

de 26 de outubro de 2017; 
 
CONSIDERANDO a solicitação para elaboração                 

e publicação do ato por intermédio do Ofício nº 2349/2020 – 
DTRAB/GABIN/SEMSA, subscrito pelo Secretário Municipal de Saúde; 
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CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo     
nº 2020.18911.18923.0.010332, resolve 

 
CONSIDERAR DESIGNADA a servidora VANUSA 

FERREIRA DE MELO, AS – Assistente em Administração, matrícula             
nº 111.226-0 A, para responder, cumulativamente, pelas atribuições do 
cargo de provimento em comissão de Apoio Técnico, simbologia               
SGAS-1, integrante da estrutura organizacional da SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMSA, no período de 20-09 a 19-10-2020, 
com direito à percepção da remuneração inerente ao exercício do cargo, 
em substituição à titular LUANA AMANCIO ALECRIM, afastada em 
virtude de Licença Médica. 

 
GABINETE DA SUBSECRETÁRIA DE ASSUNTOS 

LEGISLATIVOS DA CASA CIVIL, em Manaus, 22 de outubro de 2020. 

 
 
 

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 22.014/2020 
 

DESIGNA substituta de servidora afastada 
em virtude de Licença para Acompanhar 
Pessoa da Família. 

 
A SUBSECRETÁRIA DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS 

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

 
CONSIDERANDO a delegação de competência firmada 

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

 
CONSIDERANDO o disposto no Decreto nº 3.852,            

de 26 de outubro de 2017; 
 
CONSIDERANDO a solicitação para elaboração e 

publicação do ato por intermédio do Ofício nº 2372/2020 – 
DTRAB/GABIN/SEMSA, subscrito pelo Secretário Municipal de Saúde; 

 
CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo     

nº 2020.18911.18923.0.010445, resolve 
 
CONSIDERAR DESIGNADA a servidora CLAUDIA 

TEIXEIRA DA SILVA, ES – Assistente Social Geral, matrícula  
nº 099.755-2 B, para responder, cumulativamente, pelas atribuições do 
cargo de provimento em comissão de Diretor Administrativo do Serviço 
de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU, simbologia SGAS-4, 
integrante da estrutura organizacional da SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SAÚDE – SEMSA, no período de 08-10 a 06-12-2020, com direito à 
percepção da remuneração inerente ao exercício do cargo, em 
substituição à titular CONCINELE SILVA SOUSA, afastada em virtude 
de Licença para Acompanhar Pessoa da Família. 
 

GABINETE DA SUBSECRETÁRIA DE ASSUNTOS 
LEGISLATIVOS DA CASA CIVIL, em Manaus, 22 de outubro de 2020. 

 
 
 

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 22.015/2020 
 

DESIGNA substituto de servidor afastado em 
virtude de Férias Regulamentares. 

 
A SUBSECRETÁRIA DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS 

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

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

 
CONSIDERANDO o disposto no Decreto nº 3.852,            

de 26 de outubro de 2017; 
 
CONSIDERANDO a solicitação para elaboração                 

e publicação do ato por intermédio do Ofício nº 2371/2020 – 
DTRAB/GABIN/SEMSA, subscrito pelo Secretário Municipal de Saúde; 

 
CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo     

nº 2020.18911.18923.0.010447, resolve 
 
DESIGNAR o servidor DANIEL DE MELO FRANCO 

RODRIGUES, AS – Assistente em Administração, matrícula nº 127.891-6 A, 
para responder, cumulativamente, pelas atribuições do cargo de 
provimento em comissão de Chefe de Setor de Remoção e Captura, 
simbologia SGAS-2, integrante da estrutura organizacional da 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMSA, no período de 26-10 a 
24-11-2020, com direito à percepção da remuneração inerente ao exercício 
do cargo, em substituição ao titular MÁRIO JORGE MOTA NASCIMENTO 
JÚNIOR, afastado em virtude de Férias Regulamentares. 

 
GABINETE DA SUBSECRETÁRIA DE ASSUNTOS 

LEGISLATIVOS DA CASA CIVIL, em Manaus, 22 de outubro de 2020. 
 

 

 
 
 
 
 

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 22.016/2020 
 

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               

01de 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 422/2019 – 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 2019.01637.01412.0.002217, resolve 
 
CONSIDERAR CONCEDIDA, a contar de 16-12-2019, 

pelo prazo de 03 (três) meses, referente ao decênio de 29-07-2006 a                           
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28-07-2016, LICENÇA-PRÊMIO à servidora SUELENE GOMES 
CABRAL, AS – Auxiliar de Serviços Gerais, matrícula nº 083.630-3 A, 
integrante do quadro de pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SAÚDE – SEMSA. 

 
GABINETE DA SUBSECRETÁRIA DE ASSUNTOS 

LEGISLATIVOS DA CASA CIVIL, em Manaus, 22 de outubro de 2020. 

 
 
 

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 22.017/2020 
 

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 256/2020 – 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 2020.01637.01412.0.000766, resolve 

 
CONSIDERAR CONCEDIDA, a contar de 01-07-2020,   

pelo prazo de 03 (três) meses, referente ao decênio de 27-11-2002 a                          
26-11-2012, LICENÇA-PRÊMIO à servidora NECY VASCONCELOS 
MELO, AS – Técnico em Patologia Clínica, matrícula nº 065.992-4 A, 
integrante do quadro de pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SAÚDE – SEMSA. 

 
GABINETE DA SUBSECRETÁRIA DE ASSUNTOS 

LEGISLATIVOS DA CASA CIVIL, em Manaus, 22 de outubro de 2020. 

 
 
 

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 22.018/2020 
 

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 258/2020 – 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 2020.01637.01412.0.001045, resolve 
 
CONSIDERAR CONCEDIDA, a contar de 03-08-2020,   

pelo prazo de 03 (três) meses, referente ao decênio de 31-07-2002 a                          
30-07-2012, LICENÇA-PRÊMIO à servidora JOANA MARIA DOS 
SANTOS FRANCO, ES – Cirurgião Dentista Geral, matrícula                           
nº 065.464-7 A, integrante do quadro de pessoal da SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMSA. 

 
GABINETE DA SUBSECRETÁRIA DE ASSUNTOS 

LEGISLATIVOS DA CASA CIVIL, em Manaus, 22   de outubro de 2020. 

 
 
 
 

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 22.019/2020 
 

PRORROGA DISPOSIÇÃO de servidora 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 07-06-1982, 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 416/2020 –                         

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 83.07.2020 – 

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 meio do Ofício nº 2051/2020 – SEMED/GS, 
subscrito pela Secretária Municipal de Educação; 
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CONSIDERANDO a manifestação da Divisão de 
Acompanhamento de Pessoal e Gestão de Benefícios da Secretaria 
Municipal de Administração, Planejamento e Gestão – SEMAD; 

 
CONSIDERANDO as Portarias por Delegação                         

nº 15.390/2018, Edição 4415 do DOM de 06-08-2018, nº 19.065/2019, 
Edição 4695 do DOM de 04-10-2019; 

 
CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo    

nº 2020.18911.18923.0.007453, resolve 
 
CONSIDERAR PRORROGADOS, a contar de 29-08-2020, 

pelo prazo de 12 (doze) meses, os efeitos da Portaria por Delegação      
nº 12.607/2017, publicada na Edição 4198 do DOM de 29-08-2017, que 
autorizou a disposição da servidora CARLA MOREIRA LIMA, Técnico 
Municipal / Assistente em Administração, matrícula nº 121.086-6 A, 
integrante 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, 22 de outubro de 2020. 

 
 
 
 
 

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 22.020/2020 
 

DESIGNA substituta de servidora afastada 
em virtude de Férias Regulamentares. 

 
A SUBSECRETÁRIA DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS 

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

 
CONSIDERANDO a delegação de competência firmada 

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

 
CONSIDERANDO o disposto no Decreto nº 3.852, de      

26 de outubro de 2017; 
 
CONSIDERANDO a solicitação para elaboração e 

publicação do ato por meio do Ofício nº 0583/2020 – 
GRH/GS/SEMULSP, subscrito pelo Secretário Municipal de Limpeza 
Urbana; 

 
CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo         

nº 2020.18911.18923.0.010459, resolve 
 
CONSIDERAR DESIGNADA a servidora ANDREIA 

ALVES RAMOS, Gerente de Finanças, simbologia DAS-1, matricula           
nº 128.683-8 B, para responder, cumulativamente, pelas atribuições do 
cargo de provimento em comissão de Chefe de Divisão de 
Administração e Finanças, simbologia DAS-2, integrante da estrutura 
organizacional da SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA – 
SEMULSP, no período de 19-10 a 17-11-2020, com direito à percepção 
das vantagens inerentes ao exercício do cargo, em substituição à titular 
SIMONE MIRANDA MOREIRA, afastada em virtude de Férias 
Regulamentares. 

 
GABINETE DA SUBSECRETÁRIA DE ASSUNTOS 

LEGISLATIVOS DA CASA CIVIL, em Manaus, 22 de outubro de 2020. 
 

 

PROCURADORIA  GERAL  DO MUNICÍPIO 

 
 

PORTARIA Nº. 062/2020 – PGM 
 

A SUBPROCURADORA GERAL DO MUNICÍPIO, no 
exercício das prerrogativas que outorga o artigo 122 da LEI ORGÂNICA 
DO MUNICÍPIO DE MANAUS, 

 
CONSIDERANDO os Avisos de Férias do exercício de 

2019/2020, 
 
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 e 4.881, de 31 de julho de 
2020 e 7.895, de 31 de agosto de 2020, que tratam dos servidores em 
Home Office e outras providências, inerentes a pandemia do COVID-19, 

 
RESOLVE: 

 
TRANSFERIR, o usufruto de férias dos servidores abaixo 

identificados, do quadro de Pessoal da Procuradoria Geral do Município, 
constantes na Escala de Férias do exercício de 2020, objeto da Portaria 
nº 072/2019 - PGM: 
 

SERVIDOR 
ESCALA 

2020 
MÊS DA TRANSFERÊ   

NCIA 
MARCO AURÉLIO DE LIMA CHOY SET DATA OPORTUNA 
GERTRUDES CUNHA DE SOUZA NOV DATA OPORTUNA 
MARIA ACILENE ERAUJO DA SILVA NOV DATA OPORTUNA 
SUELY CRISTINA COLLYER CAVALCANTE NOV DATA OPORTUNA 
PABLO DA SILVA NEGREIROS DEZ DATA OPORTUNA 
ALDENAIRA PAULA DE FREITAS DEZ DATA OPORTUNA 

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

 
Manaus, 22 de outubro de 2020. 

 
 

 



 

Manaus, quinta-feira, 22 de outubro de 2020
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SECRETARIA  MUNICIPAL  DE  FINANÇAS  E 
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

 
 

PORTARIA Nº 121/2020 – GS/SEMEF 
 

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS e 
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – SEMEF, no exercício da 
competência que lhe confere o artigo 128, inciso II, da Lei Orgânica do 
Município de Manaus, combinado com o inciso V, do artigo 49 do 
Decreto Nº 1.589, de 25/6/93, e 
 

CONSIDERANDO o Art. 76 da Lei Municipal Nº 1.955, de 
29 de dezembro de 2014; 
 

CONSIDERANDO, o memorando nº 047/2020-DGEOP/ 
SEMEF, constante no Processo SIGED nº 2020.11209.15442.0.045004; 
 

RESOLVE: 
 

CONCEDER Gratificação Técnica Fazendária/GTF ao 
servidor abaixo identificado: 
  

NOME PONTOS GTF PERIODO 
TAMISSON DE SOUZA PEREIRA 200 05/10/2020 a 03/11/2020 

 
Publique-se e cumpra-se. 

 
Manaus, 16 de outubro de 2020. 

 
 
 

 

AVISO DE PENALIDADE 
 

A Secretária Municipal de Finanças e Tecnologia da 
Informação, em estrita atuação ao que disciplina a Seção VI - Da 
Decisão, parágrafos 1° e 2°, do art. 19, da Lei Municipal nº 2.442, de 28 
de maio de 2019 e considerando o teor do Processo Administrativo 
nº 2020.11209. 11210.0.018923 - SIGED, torna público a aplicação à 
empresa D MORAES CORREA & CIA LTDA - EPP, estabelecida na Av. 
Constantino Nery, nº 935, Centro, Manaus/Am, inscrita no CNPJ sob o 
nº 22.995.765/0001-41, a pena de IMPEDIMENTO DE LICITAR E 
CONTRATAR COM O MUNICÍPIO DE MANAUS, PELO PRAZO DE 12 
(DOZE) MESES. 

Desta decisão cabe recurso nos termos do art. 24, caput, 
da Lei Municipal nº 2.442, de 28 de maio de 2019, ficando franqueada a 
solicitação de cópia dos autos do referido processo, assim como a sua 
interposição, por meio do e-mail yaramerlo@gmail.com, de segunda a 
sexta-feira, das 08h às 17h. 

 
Manaus, 20 de outubro de 2020. 

 
 
 
 

NOTIFICAÇÃO 
 

A Secretária Municipal de Finanças e Tecnologia da 
Informação - SEMEF, no uso de suas atribuições legais, NOTIFICA a 
empresa JULIANO O. SANTOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, inscrita 
no CNPJ sob o nº 26.682.286/0001-51, para a qual restou frustrada a 
entrega do documento de notificação/comunicação de abertura do prazo 

recursal,  em razão de não ter sido localizado o endereço cadastrado, 
ficando desde já, nos termos do art. 10, § 3° da Lei Municipal nº 2.442/19, 
devidamente NOTIFICADA, para em assim querendo, apresentar 
RECURSO ADMINISTRATIVO, em relação à pena que lhe foi aplicada,  
nos termos do Aviso de Penalidade publicado no DOM edição n. 4921, de 
08/09/2020, no prazo improrrogável de 05 (cinco) dias úteis (excluindo-se o 
dia da publicação desta e incluindo-se o dia do vencimento), acostando 
documentos e demais meios de prova que entender por necessários. 

Cumpre ressalvar que eventuais petitórios de vista e 
reprodução integral ou parcial dos autos podem ser direcionados 
diretamente à Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da 
Informação - SEMEF, por meio do e-mail yaramerlo@gmail.com, de 
segunda a sexta-feira, das 08h às 17h. 
 

Manaus, 21 de outubro de 2020. 

 
 
 
 
 

EXTRATO 
 
1. ESPÉCIE E DATA: Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 030/2018, 
celebrado em 19/10/2020. 
2. CONTRATANTE: O Município de Manaus, através da Secretaria 
Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação – SEMEF, e a 
empresa ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A. 
3. OBJETO: Prorrogação do Contrato nº 030/2018, por mais 12 (doze) 
meses, a contar de 28/11/2020, referente à prestação de serviços de 
Manutenção Preventiva e Corretiva no Elevador do Prédio do Manaus 
Fácil - SEMEF, situado na Rua Japurá, nº 488 – Centro, de acordo com 
o Processo Administrativo nº 2020.11209.15436.0.028610. 
4. VALOR GLOBAL: R$ 18.000,00 (dezoito mil reais). 
5. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente 
aditamento foram inicialmente empenhadas sob o nº 2020NE00844, de 
08/10/2020, no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), sob a 
rubrica orçamentária: Unidade Orçamentária: 16100 - Secretaria Municipal 
de Finanças e Tecnologia da Informação; Programa de Trabalho: 
04.122.0011.2011.0000 – Contratação de Serviços para Manutenção 
Funcional; Fonte de Recurso: 010000 – Natureza Despesa: 33903916 – 
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis, ficando o restante a ser 
empenhado mediante a liberação das cotas orçamentárias. 
6. PRAZO/VIGÊNCIA: O prazo de vigência do presente Termo Aditivo é 
de 12 (doze) meses, a contar de 28/11/2020. 

 
Manaus, 19 de outubro de 2020. 

 
 
 

 
 

CONSELHO  ADMINISTRATIVO  DE 
RECURSOS  FISCAIS  DO  MUNICÍPIO 

 
 
ACÓRDÃO Nº 008/2020 – PRIMEIRA CÂMARA 
Sessão do dia 07 de outubro de 2020 
Recurso nº 089/2015 – CMC (A. I. I. nº 20115000536) 
Recorrente: FUCAPI – FUNDAÇÃO CENTRO DE ANÁLISE, 
PESQUISA E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA 
Recorrida: FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL 
Relator: Conselheiro ARMANDO CLAUDIO SIMÕES DA SILVA 
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TRIBUTÁRIO. DESCUMPRIMENTO DE 
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. NÃO 
RECOLHIMENTO DO ISSQN PRÓPRIO. 
RECURSO VOLUNTÁRIO NÃO CONHECIDO, 
EM RAZÃO DE SUA INTEMPESTIVIDADE. 
MANUTENÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO E 
INTIMAÇÃO COM ALTERAÇÕES CONTIDAS 
EM TRAI. 

 
Vistos, relatados e discutidos os presentes  autos  de  

recurso  interposto  por  FUCAPI – FUNDAÇÃO CENTRO DE ANÁLISE, 
PESQUISA E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA 

ACORDAM os Membros da Primeira Câmara do Conselho 
Administrativo de Recursos Fiscais do Município, à unanimidade de 
votos, Não Conhecer do Recurso Voluntário, por haver sido interposto 
fora do prazo legal, mantendo-se o Auto de Infração e Intimação 
nº 20115000536, de 08 de agosto de 2011, com as alterações 
promovidas por meio do TRAI nº 035/2015, tendo sido ratificada 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, 07 de outubro de 2020. 

 
 

Participaram, ainda, do presente julgamento, os seguintes 
Conselheiros: LAURA OLIVEIRA FERNANDES, FRANCISCO DE ASSIS 
MOURÃO JÚNIOR, JOSÉ CARLOS COELHO DE PAIVA e JOSÉ 
ROBERTO TADROS JÚNIOR. 
 
 
 

ACÓRDÃO Nº 009/2020 – PRIMEIRA CÂMARA 
Sessão do dia 07 de outubro de 2020 
Recurso nº 090/2015 – CMC (A. I. I. nº 20115000544) 
Recorrente: FUCAPI – FUNDAÇÃO CENTRO DE ANÁLISE, 
PESQUISA E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA 
Recorrida: FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL 
Relator: Conselheiro ARMANDO CLAUDIO SIMÕES DA SILVA 
 

TRIBUTÁRIO. DESCUMPRIMENTO DE 
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. NÃO 
RECOLHIMENTO DO ISSQN PRÓPRIO. 
RECURSO VOLUNTÁRIO NÃO CONHECIDO, 
EM RAZÃO DE SUA INTEMPESTIVIDADE. 
MANUTENÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO E 
INTIMAÇÃO. 

 
Vistos, relatados e discutidos os presentes  autos  de  

recurso  interposto  por  FUCAPI – FUNDAÇÃO CENTRO DE ANÁLISE, 
PESQUISA E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA 

 
ACORDAM os Membros da Primeira Câmara do Conselho 

Administrativo de Recursos Fiscais do Município, à unanimidade de 
votos, Não Conhecer do Recurso Voluntário, por haver sido interposto 
fora do prazo legal, mantendo-se o Auto de Infração e Intimação 
nº 20115000544, de 08 de agosto de 2011, tendo sido ratificada 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, 07 de outubro de 2020. 

 
Participaram, ainda, do presente julgamento, os seguintes 

Conselheiros: LAURA OLIVEIRA FERNANDES, FRANCISCO DE ASSIS 
MOURÃO JÚNIOR, JOSÉ CARLOS COELHO DE PAIVA e JOSÉ 
ROBERTO TADROS JÚNIOR. 
 
 

SECRETARIA  MUNICIPAL  DE  SAÚDE 

 
 

(*) PORTARIA Nº 394/2020-ESAP/SEMSA 
 

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

 

CONSIDERANDO a Lei Federal nº 11.788, de 25 de 
setembro de 2008, que dispõe sobre o estágio de estudante; 

 

CONSIDERANDO a Lei nº 2.320, de 6 de junho de 2018, 
que dispõe sobre a criação da Escola de Saúde Pública de Manaus - 
ESAP/Manaus no âmbito da SEMSA; 

 

CONSIDERANDO a necessidade de regulamentar 
atividades curriculares obrigatórias para alunos matriculados em 
Instituições de Ensino ou Órgão formador conveniados com a SEMSA, 
em consonância com as regras e prioridades institucionais, da Secretaria 
Municipal de Saúde de Manaus; 

 

CONSIDERANDO a necessidade de qualificar a 
Integração Ensino Serviço e Comunidade para padronizar o modelo de 
atividades práticas e estágio curricular no âmbito da APS, oportunizando 
ao aluno uma experiência significativa em serviço; 
 

RESOLVE: 
 

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

 
Art. 2.º O detalhamento, o tipo de Unidade para 

desenvolvimento das atividades por período, estão definidos no anexo 
único desta Portaria. 

 
Art. 3.º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua 

publicação. 
 

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

Manaus, 14 de agosto de 2020. 

 
 

(*) Republicação da Portaria nº 394/2020-ESAP/SEMSA, publicada no DOM 
nº 4907, de 18 de agosto de 2020, inserindo as atividades de ginecologia e 
obstetrícia, no anexo único. 
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ANEXO ÚNICO 
PLANO DE ESTÁGIO CURRICULAR PARA CURSOS DE MEDICINA - PLANEC/MEDICINA 

 
1º PERÍODO 

Atividades Práticas: Habilidades Médicas, Saúde da Família e Comunidade, Gestão em Saúde, Saúde Coletiva, Saúde 
Pública, Saúde da Família e afins Supervisor em 

serviço 
Supervisor da 

IES 
Descrição da atividade no serviço 

UBS com ESF Atividades pedagógicas Tipo de UBS % CH 

Entender o 
Funcionamento 

da UBS 

Conhecer e atuar na Recepção: Organização e arquivamento de 
prontuários /PEC e-SUS 

ESF, Tradicional 

10% 

Profissional de 
nível superior 

capacitado 

Profissional de 
nível superior 

capacitado 

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

Participar das atividades executadas no Preparo 
10% Observar o processo de trabalho do setor; Executar o atendimento do usuário/família; Manusear o 

E-Sus. Participar das atividades do Programa Leite do Meu Filho e Bolsa Família 

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

10% 
Conhecer o Pactuação de Metas Padronizadas (PMP) por categoria profissional para Unidade; 
Observar o processo de trabalho do setor; Manusear o E-Sus ou SIS disponível; Analisar o relatório 
de produção e o atendimento pactuado; 

Participar da dispensação de medicamentos 10% Observar o processo de trabalho do setor e medicamentos disponíveis na Unidade; Executar o 
atendimento do usuário; Manusear o E-Sus e SISFARMA. 

Participar das atividades do posto de coleta 10% 

Conhecer os tipos de exames laboratoriais ofertados pela SEMSA; Conhecer o fluxo institucional 
para agendamento de exames no território; Assistir vídeo institucional sobre a rede de apoio 
diagnóstico na SEMSA; Participar da coleta de exames, quando possível; Realizar o cadastramento 
de usuário; Realizar a entrega de exames; Analisar o prazo de entrega por tipo de exames, número 
de exames solicitados e realizados por mês e outros. 

Conhecer o 
território 

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

ESF, Tradicional 

20% 

Profissional de 
nível superior 

capacitado 

Profissional de 
nível superior 

capacitado 

Conhecer os dados administrativos e epidemiológicos do Distrito de Saúde e do bairro; Conhecer as 
UBS situadas vinculadas a UBS, se houver; Realizar visita aos equipamentos sociais e/ou UBS 
vinculadas do território; Conhecer os dados epidemiológicos do território, quando disponível na Unidade. 

Acompanhar visitas domiciliares com Agente comunitário de Saúde (ACS) ESF 
Conhecer o POP para visita de acompanhamento pelo ACS; Participar do planejamento semanal 
para visitas, conhecendo os critérios utilizados, organização antes, durante e após a atividade; 
Conhecer a ficha de visitas domiciliares; Acompanhar o ACS nas visitas programadas. 

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

Conhecer os eleitos como conselheiro local e municipal; Entender o processo de eleição e atuação 
dos CLS e CMS; Conhecer o Regimento do CMS; Conhecer a pauta programada para a reunião; 
Participar das reuniões, quando possível. 

Participar do 
planejamento e 

monitoramento das 
ações pela equipe 

Participar das reuniões administrativas e de planejamento das atividades 
(local): membros da equipe e NASF-AB (se houver) 

ESF, Tradicional 10% 

Conhecer os fluxos e processos definidos na Unidade; Conhecer o cronograma de reuniões e o 
processo de definição ou priorização de pauta; Participar das reuniões, quando possível. 

Conhecer os indicadores prioritários de saúde e os resultados alcançados 
Conhecer os indicadores prioritários de saúde: método de cálculo, fonte de dados e histórico de 
resultados; Conhecer o processo de monitoramento no âmbito da Unidade. 

Realizar a 
Educação em 

Saúde 

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

ESF, Tradicional 20% 

Conhecer aos tipos de grupos operativos instituídos na Unidade; Conhecer os critérios para 
definição dos grupos; Conhecer o planejamento do grupo: antes, durante e após a atividade; 
Participar e contribuir com a organização e desenvolvimento dos grupos operativos, se houver. 

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

Realizar educação em saúde na Unidade de Saúde e/ou equipamentos sociais, com temas 
pactuados com a gestão ou equipe de saúde. 

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

Conhecer as campanhas de vacinas programadas anualmente; Conhecer as diretrizes do PSE no 
município; Conhecer as Escolas vinculadas ao PSE sob responsabilidade da Unidade; Conhecer a 
programação anual de atividades de saúde por UBS; Visitar as Escolas vinculadas para conhecer o 
perfil e as necessidades locais; Participar das atividades programadas para as Escolas. 

2º PERÍODO 
Atividades Práticas: Habilidades Médicas, Saúde da Família e Comunidade, Gestão em Saúde, Saúde Coletiva, Saúde 

Pública, Saúde da Família e afins Supervisor em 
serviço 

Supervisor da 
IES Descrição da atividade no serviço 

UBS com ESF Atividades pedagógicas Tipo de UBS % CH 

Entender o 
Funcionamento 

da UBS 

Conhecer e atuar na Recepção: Organização e arquivamento de 
prontuários /PEC e-SUS 

ESF, Tradicional 

10% 

Profissional de 
nível superior 

capacitado 

Profissional de 
nível superior 

capacitado 

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

Realizar as atividades executadas no Preparo 
10% 

Observar o processo de trabalho do setor; Executar o atendimento do usuário/família; Manusear o 
E-Sus. Participar das atividades do Programa Leite do Meu Filho e Bolsa Família 

Participar do Acolhimento a Demanda Espontânea (DE). 10% 
Conhecer e estudar a Nota Técnica e diretrizes para o Acolhimento a DE; Observar o processo de 
trabalho do setor; Participar do atendimento do usuário. 

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

10% 
Conhecer o Pactuação de Metas Padronizadas (PMP) mensal por categoria profissional para 
Unidade; Observar o processo de trabalho do setor; Manusear o E-Sus ou SIS disponível; Analisar 
o relatório de produção e o atendimento pactuado. 

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

15% 

Conhecer o calendário de Imunização por faixa etária; Assistir vídeo institucional sobre o funcionamento 
de armazenamento, distribuição e controle de imunobiológico no âmbito municipal; Conhecer e acessar o 
tutorial de acesso e uso do SI-PNI; Observar o processo de trabalho do setor; Realizar a análise do 
cartão de vacina e aprazamento das demais doses; Manusear o SI-PNI e/ou E- SUS. 

Conhecer o 
território 

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

ESF, Tradicional 

20% 

Realizar visita aos equipamentos sociais e/ou UBS vinculadas do território; Conhecer os dados 
epidemiológicos do território, quando disponível na Unidade; Analisar a integração dos 
equipamentos de saúde e sociais com a Unidade. 

Acompanhar visitas domiciliares com Agente comunitário de Saúde (ACS) ESF 
Participar do planejamento semanal para visitas, conhecendo os critérios utilizados, organização 
antes, durante e após a atividade; Acompanhar o ACS as visitas programadas; Analisar a atividade 
desenvolvida e identificar as possíveis oportunidades de melhorias. 

Participar de reuniões com CLS ou CMS ou lideranças comunitárias ESF, Tradicional 
Conhecer a pauta programada para a reunião; Participar das reuniões, quando possível; Analisar 
de forma crítica-reflexiva a experiência vivenciada, discutindo em grupo. 

Participar do 
planejamento e 
monitoramento 
das ações pela 

equipe 

Participar das reuniões administrativas e de planejamento das atividades 
(local): membros da equipe e NASF-AB (se houver) 

ESF, Tradicional 5% 

Profissional de 
nível superior 

capacitado 

Profissional de 
nível superior 

capacitado 

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

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

Realizar a 
Educação em 

Saúde 

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

ESF, Tradicional 20% 

Participar e contribuir com a organização e desenvolvimento dos grupos operativos, se houver. 

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

Realizar educação em saúde na Unidade de Saúde e/ou equipamentos sociais, com temas 
pactuados com a gestão ou equipe de saúde. 

Participar de campanhas de vacinação, atividades extra-muro e outros 
(Ex: Programa Saúde na Escola - PSE) 

Consultar a programação de atividades de saúde por UBS; Participar das atividades extra-muro 
programadas; Analisar os resultados e identificar as possíveis oportunidades de melhorias. 

3º PERÍODO 
Atividades Práticas: Habilidades Médicas, Saúde da Família e Comunidade, Gestão em Saúde, Saúde Coletiva, Saúde 

Pública, Saúde da Família e afins Supervisor em 
serviço 

Supervisor da 
IES 

Descrição da atividade no serviço 
UBS com ESF Atividades pedagógicas Tipo de UBS % CH 

Ampliar o 
entendimento 
em relação ao 

Funcionamento 
da UBS 

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

ESF, Tradicional 

15% 

Profissional de 
nível superior 

capacitado 

Profissional de 
nível superior 

capacitado 

Consultar a Nota Técnica e diretrizes para o Acolhimento a DE; Executar o Acolhimento a 
Demanda espontânea na Unidade; Registrar no prontuário e E-SUS (quando houver). 

Conhecer a gestão dos dados produzidos: Realizar a Inserção (digitação) 
e Análise da Produção (Administração) 5% 

Conhecer o Pactuação de Metas Padronizadas (PMP) mensal por categoria profissional para 
Unidade; Manusear (inserir) o E-Sus ou SIS disponível; Analisar o relatório de produção e o 
atendimento pactuado. 

Participar das atividades da Regulação em Saúde 
(agendamento/SISREG - ofertar vídeo institucional) 

10% 
Conhecer as normas e diretrizes para o funcionamento do SISREG; Assistir o vídeo institucional 
ofertado; Observar o processo de trabalho do setor; Executar o atendimento do usuário; Manusear o 
SIREG. 

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

10% 
Consultar o calendário de Imunização por faixa etária; Realizar a análise do cartão de vacina e 
aprazamento das demais doses; Manusear o SI-PNI e/ou E- SUS; Analisar os relatórios de cobertura 
vacinal por imunobiológico; Contribuir com as estratégias de busca ativa de faltosos ou suscetíveis. 

Conhecer o 
território 

Participar da atualização do perfil epidemiológico mensal ESF, Tradicional 

25% 

Conhecer o padrão institucional para atualização do perfil; Assistir vídeos institucionais sobre o processo 
de Territorialização em Saúde e análise dos e-SUS; Assistir vídeos institucionais sobre análise situação 
em saúde e o funcionamento do Centro de Informação Estratégica em Vigilância em Saúde; Conhecer 
os dados cadastrais da equipe: população do bairro, número de famílias e pessoas cadastradas por faixa 
etária, sexo, condição de saúde e outros; Discutir e entender a aplicabilidade para a programação do 
cuidado. 

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

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

Realizar cadastro individual e domiciliar 
Conhecer a ficha de cadastro individual e domiciliar Realizar visitas domiciliares para realizar ou 
atualizar cadastro individual e domiciliar Inserir os dados no E-SUS 

Participar de reuniões com CLS ou CMS ou lideranças comunitárias ESF, Tradicional 
Conhecer a pauta programada para a reunião; Participar das reuniões, quando possível; Analisar 
de forma crítica-reflexiva a experiência vivenciada, discutindo em grupo. 

Participar do 
planejamento e 
monitoramento 
das ações pela 

equipe 

Participar das reuniões administrativas e de planejamento das atividades 
(local): membros da equipe e NASF-AB (se houver) 

ESF, Tradicional 15% 

Profissional de 
nível superior 

capacitado 

Profissional de 
nível superior 

capacitado 

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

Analisar os indicadores prioritários de saúde e os resultados alcançados 
(desenvolvendo senso crítico) 

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

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

Estudar a lista de agravos de notificação compulsória; Conhecer o processo de vigilância em saúde 
realizado pelos profissionais; Desenvolver as atividade de vigilância em saúde; Analisar os 
resultados e identificar as possíveis oportunidades de melhoria. 

Realizar a 
Educação em 

Saúde 

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

ESF, Tradicional 20% 

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

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

Realizar educação em saúde na Unidade de Saúde e/ou equipamentos sociais, com temas 
pactuados com a gestão ou equipe de saúde. 

Participar de campanhas de vacinação, atividades extra-muro e outros 
(Ex: Programa Saúde na Escola - PSE) 

Consultar a programação de atividades de saúde por UBS; Participar das atividades extra-muro 
programadas; Analisar os resultados e identificar as possíveis oportunidades de melhorias. 
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4º PERÍODO 
Atividades Práticas: Habilidades Médicas, Saúde da Família e Comunidade, Gestão em Saúde, Saúde Coletiva, Saúde 

Pública, Saúde da Família e afins Supervisor em 
serviço 

Supervisor da 
IES 

Descrição da atividade no serviço 
UBS com ESF Atividades pedagógicas Tipo de UBS % CH 

Ampliar o 
entendimento 
em relação ao 

Funcionamento 
da UBS 

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

ESF, Tradicional 

20% 

Profissional de 
nível superior 

capacitado 

Profissional de 
nível superior 

capacitado 

Consultar a Nota Técnica e diretrizes para o Acolhimento a DE; Executar o Acolhimento a 
Demanda espontânea na Unidade; Registrar no prontuário e E-SUS (quando houver). 

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

5% 
Conhecer o Pactuação de Metas Padronizadas (PMP) mensal por categoria profissional para 
Unidade; Manusear (inserir) o E-Sus ou SIS disponível; Analisar o relatório de produção e o 
atendimento pactuado e identificar as possíveis oportunidades de melhorias. 

Participar das atividades da Regulação em Saúde 
(agendamento/SISREG) 5% 

Conhecer as normas e diretrizes para o funcionamento do SISREG; Assistir o vídeo institucional ofertado; 
Observar o processo de trabalho do setor; Executar o atendimento do usuário; Manusear o SIREG. 

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

15% 
Consultar o calendário de Imunização por faixa etária; Realizar a análise do cartão de vacina e aprazamento 
das demais doses; Manusear o SI-PNI e/ou E- SUS; Analisar os relatório de cobertura vacinal por 
imunobiológico; Contribuir com as estratégias de busca ativa de faltosos ou suscetíveis. 

Conhecer o 
território 

Participar da atualização do perfil epidemiológico mensal ESF, Tradicional 

30% 

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

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

ESF 

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

Realizar cadastro individual e domiciliar 
Realizar visitas domiciliares para realizar ou atualizar cadastro individual e domiciliar; Inserir os 
dados no E-SUS. 

Participar de reuniões com CLS ou CMS ou lideranças comunitárias ESF, Tradicional 
Conhecer a pauta programada para a reunião; Participar das reuniões, quando possível; 
Analisar de forma crítica-reflexiva a experiência vivenciada, discutindo em grupo. 

Participar do 
planejamento e 
monitoramento 
das ações pela 

equipe 

Participar das reuniões administrativas e de planejamento das atividades 
(local): membros da equipe e NASF-AB (se houver) 

ESF, Tradicional 10% 

Profissional de 
nível superior 

capacitado 

Profissional de 
nível superior 

capacitado 

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

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

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

Estudar a lista de agravos de notificação compulsória; Conhecer o processo de vigilância em saúde 
realizado pelos profissionais; Desenvolver as atividade de vigilância em saúde; Analisar os 
resultados a e identificar as possíveis oportunidades de melhoria. 

Realizar a 
Educação em 

Saúde 

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

ESF, Tradicional 15% 

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

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

Realizar educação em saúde na Unidade de Saúde e/ou equipamentos sociais, com temas 
pactuados com a gestão ou equipe de saúde. 

Participar de campanhas de vacinação, atividades extra-muro e outros 
(Ex: Programa Saúde na Escola - PSE) 

Consultar a programação de atividades de saúde por UBS; Participar das atividades extra-muro 
programadas; Analisar os resultados a e identificar as possíveis oportunidades de melhorias. 

5º E 6º PERÍODO 
Atividades Práticas: Habilidades Médicas, Saúde da Família e Comunidade, Gestão em Saúde, Saúde Coletiva, Saúde 

Pública, Saúde da Família e afins Supervisor em 
serviço 

Supervisor da 
IES Descrição da atividade no serviço 

UBS com ESF Atividades pedagógicas Tipo de UBS % CH 

Ampliar o 
entendimento 
em relação ao 

Funcionamento 
da UBS 

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

ESF, Tradicional 

15% 

Profissional de 
nível superior 

capacitado Profissional de 
nível superior 

capacitado 

Consultar a Nota Técnica e diretrizes para o Acolhimento a DE; Executar o Acolhimento a 
Demanda espontânea na Unidade; Registrar no prontuário e E-SUS (quando houver); Analisar a 
atividade e identificar as possíveis oportunidades de melhorias. 

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

5% 
Conhecer o Pactuação de Metas Padronizadas (PMP) mensal por categoria profissional para 
Unidade; Manusear (inserir) o E-Sus ou SIS disponível;  Analisar o relatório de produção e o 
atendimento pactuado e identificar as possíveis oportunidades de melhorias. 

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

5% 
Consultar as normas e diretrizes para o funcionamento do SISREG; Conhecer e estudar os 
protocolos instituídos; Executar o atendimento do usuário; Manusear o SIREG; Analisar as filas de 
espera, discutir em grupo e identificar as possíveis oportunidades de melhorias. 

Participar do Preventivo 

20% 

Conhecer e estudar as normas e diretrizes para a coleta de preventivo na Secretaria; Assistir vídeo 
institucional sobre o transporte, leitura e entrega de resultados no âmbito da SEMSA; Conhecer o 
processo de rastreio e agendamento na Unidade; Participar da entrevista das usuárias; Participar 
da coleta de preventivo. 

Acompanhar as atividades do NASF-AB (olhar multiprofissional e 
interdisciplinar) 

Conhecer as diretrizes de funcionamento do NASF-AB; Conhecer o perfil epidemiológico as 
equipes de Saúde da Família (eSF) matriciadas Conhecer a agenda mensal da equipe; Participar 
das atividades desenvolvidas coletivas ou individualmente pelos profissionais da equipe NASF-AB. 

Participar da consulta farmacêutica Farmacêutico Conhecer as atividades e responsabilidade do profissional; Acompanhar a consulta do profissional; 
Analisar de forma crítica-reflexiva a atividade vivenciada, associando as possíveis; potencialidades 
ao trabalho em equipe, em especial sob a ótica da conduta médica. Participar da consulta de enfermagem Enfermeiro 

Ampliar o 
entendimento 
em relação ao 

Funcionamento 
da UBS 

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

ESF, Tradicional 10% 
Médico de família 
e Comunidade ou 

Clínico Geral 

Profissional de 
nível superior 

capacitado 

Conhecer a Ficha de Registro de consulta do E-SUS;  Realizar o exame físico apropriado em um 
tempo adequado; Conhecer as doenças mais frequentes; Identificar os princípios da Atenção 
Primária à Saúde na prática do serviço; Conhecer e aplicar o rSOAP. Observar os atendimentos 
clínicos. Conhecer e aplicar MCCP e boas habilidades de comunicação. Auxiliar com prescrições, 
solicitações e promoção de saúde. Preenchimento de caderneta do idoso, criança, adolescente e 
gestante. Conhecer a agenda e gestão da clínica. Participar de educação permanente e 
abordagem familiar e comunitária. Praticar o atendimento observado pelo professor-preceptor. 
Conhecer e auxiliar nos relatórios do diagnóstico situacional e planejamento das ações de saúde. 

Conhecer o 
território 

Participar da atualização do perfil epidemiológico mensal 

ESF 
20% 

Profissional de 
nível superior 

capacitado 

Profissional de 
nível superior 

capacitado 

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

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

Participar na organização da agenda e programação da visita domiciliar; Conhecer os critérios para 
priorização do atendimento domiciliar pelo profissional de nível superior; Participar do atendimento 
domiciliar;  Analisar de forma crítica-reflexiva a atividade vivenciada e identificar as possíveis; 
oportunidades de melhorias. 

Realizar cadastro individual e domiciliar 
Realizar visitas domiciliares para realizar ou atualizar cadastro individual e domiciliar; Inserir os dados no 
E-SUS; Analisar os relatórios do E-SUS por microárea e identificar as oportunidades de melhorias. 

Realizar classificação de risco familiar 
Conhecer as normas e diretrizes institucionais para classificação de risco familiar; Conhecer a ficha 
de classificação de risco familiar; Participar da atividade;  Discutir em grupo a aplicabilidade da 
tecnologia para a programação do cuidado. 

Participar de reuniões com CLS ou CMS ou lideranças comunitárias ESF, Tradicional 
Conhecer a pauta programada para a reunião; Participar das reuniões, quando possível; Analisar 
de forma crítica-reflexiva a experiência vivenciada, discutindo em grupo. 

Participar do 
planejamento e 
monitoramento 
das ações pela 

equipe 

Participar das reuniões administrativas e de planejamento das atividades 
(local): membros da equipe e NASF-AB (se houver) 

ESF, Tradicional 10% 

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

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

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

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

Realizar a 
Educação em 

Saúde 

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

ESF, Tradicional 15% 
Profissional de 
nível superior 

capacitado 

Profissional de 
nível superior 

capacitado 

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

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

Realizar educação em saúde na Unidade de Saúde e/ou equipamentos sociais, com temas 
pactuados com a gestão ou equipe de saúde; Aplicar metodologias participativas e de 
problematização de incitem participação multilateral - evitar exposição dialogada. 

Participar de campanhas de vacinação, atividades extra-muro e outros 
(Ex: Programa Saúde na Escola - PSE) 

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

7º E 8º PERÍODO 
Atividades Práticas: Habilidades Médicas, Saúde da Família e Comunidade, Gestão em Saúde, Saúde Coletiva, Saúde 

Pública, Saúde da Família e afins Supervisor em 
serviço 

Supervisor da 
IES 

Descrição da atividade no serviço 
UBS com ESF Atividades pedagógicas Tipo de UBS % CH 

Ampliar o 
entendimento 
em relação ao 

Funcionamento 
da UBS 

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

ESF, Tradicional 

10% 

Profissional de 
nível superior 

capacitado Profissional de 
nível superior 

capacitado 

Consultar a Nota Técnica e diretrizes para o Acolhimento a DE; Executar o Acolhimento a 
Demanda espontânea na Unidade; Registrar no prontuário e E-SUS (quando houver); Analisar a 
atividade e identificar as possíveis oportunidades de melhorias. 

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

10% 

Conhecer o Pactuação de Metas Padronizadas (PMP) mensal por categoria profissional para 
Unidade; Manusear (inserir) o E-Sus ou SIS disponível; Analisar o relatório de produção e o 
atendimento pactuado e identificar as possíveis oportunidades de melhorias. 

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

Consultar as normas e diretrizes para o funcionamento do SISREG; Conhecer e estudar os 
protocolos instituídos; Executar o atendimento do usuário; Manusear o SIREG; Analisar as filas de 
espera, discutir em grupo e identificar as possíveis oportunidades de melhorias. 

Realizar Coleta do Preventivo 

20% 

Consultar as normas e diretrizes para a coleta de preventivo na Secretaria; Participar da entrevista 
das usuárias; Participar da coleta de preventivo; Contribuir com as estratégias de captação de 
mulheres com idade de rastreio; Analisar a atividade de forma crítica-reflexiva, discutir em grupo e 
identificar as possíveis oportunidades de melhorias. 

Acompanhar as atividades do NASF-AB 

Conhecer a agenda mensal da equipe; Participar das atividades desenvolvidas coletivas ou 
individualmente pelos profissionais da equipe NASF-AB; Analisar o funcionamento de forma crítica-
reflexiva, discutir em grupo e identificar as possíveis oportunidades de melhorias, considerando a 
resolutividade do cuidado na APS. 

Participar da consulta farmacêutica Farmacêutico Conhecer as atividades e responsabilidade do profissional; Acompanhar a consulta do profissional; 
Analisar de forma crítica-reflexiva a atividade vivenciada, associando as possíveis potencialidades 
ao trabalho em equipe, em especial sob a ótica da conduta médica. Participar da consulta de enfermagem Enfermeiro 



 

Manaus, quinta-feira, 22 de outubro de 2020
 
 
 

 
 

DOM | Edição 4952 | Página 11 
 

Ampliar o 
entendimento 
em relação ao 

Funcionamento 
da UBS 

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

ESF, Tradicional 20% 
Médico de família 
e Comunidade ou 

Clínico Geral 
 

Construir um pensamento apropriado para um diagnóstico diferencial congruente com o 
exame físico e a história; Conhecer ferramentas de abordagem individual, familiar e 
comunitária; Reconhecer os determinantes sociais, aspectos psicossociais e de competência 
cultural que influenciam na saúde das pessoas sob seu cuidado; Conhecer e aplicar o rSOAP. 
Observar os atendimentos clínicos. Conhecer e aplicar MCCP e boas habilidades de 
comunicação. Auxiliar com prescrições, solicitações e promoção de saúde. Preenchimento de 
caderneta do idoso, criança, adolescente e gestante. Conhecer a agenda e gestão da clínica. 
Participar de educação permanente e abordagem familiar e comunitária. Praticar o 
atendimento observado pelo professor-preceptor. Conhecer e auxiliar nos relatórios do 
diagnóstico situacional e planejamento das ações de saúde. Conhecer e auxiliar com 
notificações. Participar dos processos de vigilância em saúde consolidados e praticados em 
ambulatório. 

Conhecer o 
território 

Participar da atualização do perfil epidemiológico mensal 

ESF 
15% 

Profissional de 
nível superior 

capacitado 

Profissional de 
nível superior 

capacitado 

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

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

Participar na organização da agenda e programação da visita domiciliar; Conhecer os critérios 
para priorização do atendimento domiciliar pelo profissional de nível superior; Participar do 
atendimento domiciliar; Analisar de forma crítica-reflexiva a atividade vivenciada e identificar 
as possíveis oportunidades de melhorias; Aplicar planejamento prévio com check-list próprio 
da VD. Aplicar escala de risco familiar, APGAR familiar e avaliação de risco/vulnerabilidades. 
Práticas de prevenção de agravos e promoção da saúde. Escuta ativa. Educação permanente. 

Realizar cadastro individual e domiciliar 
Realizar visitas domiciliares para realizar ou atualizar cadastro individual e domiciliar; Inserir 
os dados no E-SUS; Analisar os relatórios do E-SUS por microárea e identificar as 
oportunidades de melhorias. 

Realizar classificação de risco familiar 
Realizar visitas domiciliares para classificar ou atualizar a situação familiar; Discutir em grupo 
a aplicabilidade da tecnologia para a programação do cuidado. 

Participar de reuniões com CLS ou CMS ou lideranças comunitárias ESF, Tradicional 
Conhecer a pauta programada para a reunião; Participar das reuniões, quando possível; 
Analisar de forma crítica-reflexiva a experiência vivenciada, discutindo em grupo. 

Participar do 
planejamento e 
monitoramento 
das ações pela 

equipe 

Participar das reuniões administrativas e de planejamento das atividades 
(local): membros da equipe e NASF-AB (se houver) 

ESF, Tradicional 10% 

Profissional de 
nível superior 

capacitado 

Profissional de 
nível superior 

capacitado 

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

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

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

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

Realizar a 
Educação em 

Saúde 

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

ESF, Tradicional 15% 

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

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

Realizar educação em saúde na Unidade de Saúde e/ou equipamentos sociais, com temas 
pactuados com a gestão ou equipe de saúde; Aplicar metodologias participativas e de 
problematização de incitem participação multilateral - evitar exposição dialogada. 

Participar de campanhas de vacinação, atividades extra-muro e outros 
(Ex: Programa Saúde na Escola - PSE) 

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

9º A 12º PERÍODO 

Atividades Práticas: Habilidades Médicas, Saúde da Família e Comunidade, Gestão em Saúde, Saúde Coletiva, Saúde 
Pública, Saúde da Família e afins Supervisor em 

serviço 
Supervisor da 

IES 
Descrição da atividade no serviço 

UBS com ESF Atividades pedagógicas Tipo de UBS % CH 

Ampliar o 
entendimento 
em relação ao 

Funcionamento 
da UBS 

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

ESF, Tradicional 

15% 

Profissional de 
nível superior 

capacitado 
Profissional de 
nível superior, 
compartilhada 

com o médico de 
referência 

Consultar a Nota Técnica e diretrizes para o Acolhimento a DE; Executar o Acolhimento a 
Demanda espontânea na Unidade; Registrar no prontuário e E-SUS (quando houver); Analisar 
a atividade e identificar as possíveis oportunidades de melhorias. 

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

5% 
Conhecer o Pactuação de Metas Padronizadas (PMP) mensal por categoria profissional para 
Unidade; Manusear (inserir) o E-Sus ou SIS disponível; Analisar o relatório de produção e o 
atendimento pactuado e identificar as possíveis oportunidades de melhorias. 

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

5% 
Consultar as normas e diretrizes para o funcionamento do SISREG; Conhecer e estudar os 
protocolos instituídos; Executar o atendimento do usuário; Manusear o SIREG; Analisar as 
filas de espera, discutir em grupo e identificar as possíveis oportunidades de melhorias. 

Participar da coleta de preventivo 

15% 

Consultar as normas e diretrizes para a coleta de preventivo na Secretaria; Participar da 
entrevista das usuárias; Participar da coleta de preventivo; Contribuir com as estratégias de 
captação de mulheres com idade de rastreio; Analisar a atividade de forma crítica-reflexiva, 
discutir em grupo e identificar as possíveis oportunidades de melhorias. 

Acompanhar as atividades do NASF-AB 

Conhecer a agenda mensal da equipe; Participar das atividades desenvolvidas coletivas ou 
individualmente pelos profissionais da equipe NASF-AB; Analisar o funcionamento de forma 
crítica-reflexiva, discutir em grupo e identificar as possíveis oportunidades de melhorias, 
considerando a resolutividade do cuidado na APS. 

Participar da consulta de enfermagem Enfermeiro Conhecer as atividades e responsabilidade do profissional; Acompanhar a consulta do 
profissional;  
Analisar de forma crítica-reflexiva a atividade vivenciada, associando as possíveis 
potencialidades ao trabalho em equipe, em especial sob a ótica da conduta médica. Participar da consulta farmacêutica Farmacêutico 

Ampliar o 
entendimento 
em relação ao 

Funcionamento 
da UBS 

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

 40% 
Médico de família 
e Comunidade ou 

Clínico Geral 

Profissional de 
nível superior, 
compartilhada 

com o médico de 
referência 

1. Usar apropriadamente os recursos do sistema de saúde; 
2. Utilizar habilidades de comunicação básicas; 
3. Registrar adequadamente utilizando o registro orientado por problemas; 
4. Considerar a incerteza como parte do processo de raciocínio clínico; 
5. Solicitar de maneira criteriosa exames complementares; 
6. Interpretar os resultados de exames pronta e corretamente; 
7. Desenvolver um plano de tratamento; 
8. Conhecer os conceitos de Medicina Baseada em Evidências e Prevenção Quaternária. 
Aplicar rSOAP. Aplicar MCCP e habilidades de comunicação. Participar ativamente em todo o 
processo de consulta ambulatorial, domiciliar e comunitário. Praticar atendimentos individuais 
- inicialmente sobre preceptoria integral, progredindo para decisões clínicas pessoais (ainda 
que com preceptoria). Aplicar abordagem biopsicossocial e espiritual. Aprender e praticar o 
correto preenchimento (físico ou eletrônico) pertinentes ao processo de trabalho médico. 
Promover discussões clínicas pertinentes e éticas sobre as tomadas de decisões pautadas 
nas melhores evidências. Conhecer e aplicar os princípios da "medicina sem pressa" e da 
prevenção quaternária. 

Conhecer o 
território 

Participar da atualização do perfil epidemiológico mensal 

ESF 
10% 

Profissional de 
nível superior 

capacitado 

Profissional de 
nível superior, 
compartilhada 

com o médico de 
referência 

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

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

Participar na organização da agenda e programação da visita domiciliar; Conhecer os critérios 
para priorização do atendimento domiciliar pelo profissional de nível superior; Participar do 
atendimento domiciliar; Analisar de forma crítica-reflexiva a atividade vivenciada e identificar 
as possíveis oportunidades de melhorias; Aplicar planejamento prévio com check-list próprio 
da VD. Aplicar escala de risco familiar, APGAR familiar e avaliação de risco/vulnerabilidades. 
Práticas de prevenção de agravos e promoção da saúde. Escuta ativa. Educação permanente. 

Realizar cadastro individual e domiciliar 
Realizar visitas domiciliares para realizar ou atualizar cadastro individual e domiciliar; Inserir 
os dados no E-SUS; Analisar os relatórios do E-SUS por microárea e identificar as 
oportunidades de melhorias. 

Realizar classificação de risco familiar 
Realizar visitas domiciliares para classificar ou atualizar a situação familiar; Discutir em grupo 
a aplicabilidade da tecnologia para a programação do cuidado. 

Participar de reuniões com CLS ou CMS ou lideranças comunitárias ESF, Tradicional 
Conhecer a pauta programada para a reunião; Participar das reuniões, quando possível; 
Analisar de forma crítica-reflexiva a experiência vivenciada, discutindo em grupo. 

Participar do 
planejamento e 
monitoramento 
das ações pela 

equipe 

Participar das reuniões administrativas e de planejamento das atividades 
(local): membros da equipe e NASF-AB (se houver) 

ESF, Tradicional 5% 

Profissional de 
nível superior 

capacitado 

Profissional de 
nível superior, 
compartilhada 

com o médico de 
referência 

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

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

Acompanhar as atividades da vigilância epidemiológica em nível distrital 
Desenvolver as atividade de vigilância em saúde; Analisar os resultados a e identificar as 
possíveis oportunidades de melhoria. 

Realizar a 
Educação em 

Saúde 

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

ESF, Tradicional 5% 

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

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

Realizar educação em saúde na Unidade de Saúde e/ou equipamentos sociais, com temas 
pactuados com a gestão ou equipe de saúde; Aplicar metodologias participativas e de 
problematização de incitem participação multilateral - evitar exposição dialogada. 

Participar de campanhas de vacinação, atividades extra-muro e outros 
(Ex: Programa Saúde na Escola - PSE) 

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

serviço 
Supervisor da 

IES Descrição da atividade no serviço 
UBS com ESF Atividades pedagógicas Tipo de UBS % CH 

Ampliar o 
entendimento 
em relação ao 

Funcionamento 
da UBS 

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

ESF 

15% 

Profissional de 
nível superior 

 

Consultar a Nota Técnica e diretrizes para o Acolhimento a DE; Executar o Acolhimento a 
Demanda espontânea na Unidade; Registrar no prontuário e E-SUS (quando houver); Analisar a 
atividade e identificar as possíveis oportunidades de melhorias. 

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

5% 
Conhecer o Pactuação de Metas Padronizadas (PMP) mensal por categoria profissional para 
Unidade; Manusear (inserir) o E-Sus ou SIS disponível; Analisar o relatório de produção e o 
atendimento pactuado e identificar as possíveis oportunidades de melhorias. 

Participar das atividades da regulação em saúde 5% 
Consultar as normas e diretrizes para o funcionamento do SISREG; Conhecer e estudar os 
protocolos instituídos; Executar o atendimento do usuário; Manusear o SIREG; Analisar as filas de 
espera, discutir em grupo e identificar as possíveis oportunidades de melhorias. 

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

10% 

Consultar o calendário de Imunização por faixa etária; Realizar a análise do cartão de vacina e 
aprazamento das demais doses; Manusear o SI-PNI e/ou E- SUS; Analisar os relatório de 
cobertura vacinal por imunobiológico; Contribuir com as estratégias de busca ativa de faltosos ou 
suscetíveis. 

Participar das atividades do Programa Leite do Meu Filho e Bolsa Família 5% Observar o processo de trabalho do setor; Executar o atendimento do usuário/família; Manusear o E-Sus. 

Participar da consulta de enfermagem 

5% 

Conhecer as atividades e responsabilidade do profissional; Acompanhar a consulta do profissional; 
Analisar de forma crítica-reflexiva a atividade vivenciada, associando as possíveis; potencialidades 
ao trabalho em equipe, em especial sob a ótica da conduta médica. 

Acompanhar as atividades do NASF-AB Enfermeiro 

Conhecer a agenda mensal da equipe; Participar das atividades desenvolvidas coletivas ou 
individualmente pelos profissionais da equipe NASF-AB; Analisar o funcionamento de forma crítica-
reflexiva, discutir em grupo e identificar as possíveis oportunidades de melhorias, considerando a 
resolutividade do cuidado na APS. 

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

20% 
Médico clínico 

geral ou Médico 
de Família 

1. Construir um pensamento apropriado para um diagnóstico diferencial congruente com o exame 
físico e a história; 2. Conhecer ferramentas de abordagem individual, familiar e comunitária; 3. 
Reconhecer os determinantes sociais, aspectos psicossociais e de competência cultural que 
influenciam na saúde das pessoas sob seu cuidado. 

Participar da consulta médica com especialista  10% Pediatra  Possibilitar a vivência do manejo clinico na área. 

Conhecer o 
território 

Participar da atualização do perfil epidemiológico mensal 

ESF 
10% Profissional de 

nível superior 
 

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

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

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

Realizar cadastro individual e domiciliar 
Conhecer a ficha de cadastro individual e domiciliar; Realizar visitas domiciliares para realizar ou 
atualizar cadastro individual e domiciliar; Inserir os dados no E-SUS. 

Participar de reuniões com CLS ou CMS ou lideranças comunitárias ESF, Tradicional Conhecer a pauta programada para a reunião; Participar das reuniões, quando possível; Analisar 
de forma crítica-reflexiva a experiência vivenciada, discutindo em grupo. 

Participar do 
planejamento e 
monitoramento 
das ações pela 

equipe 

Participar das reuniões administrativas e de planejamento das atividades 
(local): membros da equipe e NASF-AB (se houver) 

ESF, Tradicional 5% 
Profissional de 
nível superior 

 

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

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

Acompanhar as atividades da vigilância epidemiológica em nível distrital Desenvolver as atividade de vigilância em saúde; Analisar os resultados a e identificar as possíveis 
oportunidades de melhoria. 

Realizar a 
Educação em 

saúde 

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

ESF, Tradicional 10% 
Profissional de 
nível superior 

 

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

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

Realizar educação em saúde na Unidade de Saúde e/ou equipamentos sociais, com temas 
pactuados com a gestão ou equipe de saúde; Aplicar metodologias participativas e de 
problematização de incitem participação multilateral - evitar exposição dialogada. 

Participar de campanhas de vacinação, atividades extra-muro e outros 
(Ex: Programa Saúde na Escola - PSE) 

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

Ampliar o 
entendimento 
em relação ao 

Funcionamento 
da UBS 

Realizar Acolhimento a Demanda Espontânea 

ESF, Tradicional 

10% 

Profissional de 
nível superior 

 

Consultar a Nota Técnica e diretrizes para o Acolhimento a DE; Executar o Acolhimento a 
Demanda espontânea na Unidade; Registrar no prontuário e E-SUS (quando houver); Analisar a 
atividade e identificar as possíveis oportunidades de melhorias. 

Realizar a análise dos dados produzidos: Análise da Produção 
(Administração) 5% 

Conhecer o Pactuação de Metas Padronizadas (PMP) mensal por categoria profissional para 
Unidade; Manusear (inserir) o E-Sus ou SIS disponível; Analisar o relatório de produção e o 
atendimento pactuado e identificar as possíveis oportunidades de melhorias. 

Participar das atividades da regulação em saúde 5% 
Consultar as normas e diretrizes para o funcionamento do SISREG; Conhecer e estudar os 
protocolos instituídos; Executar o atendimento do usuárioManusear o SIREG; Analisar as filas de 
espera, discutir em grupo e identificar as possíveis oportunidades de melhorias 

Participar da coleta de preventivo 15% 

Consultar as normas e diretrizes para a coleta de preventivo na Secretaria; Participar da entrevista 
das usuárias; Participar da coleta de preventivo; Contribuir com as estratégias de captação de 
mulheres com idade de rastreio; Analisar a atividade de forma crítica-reflexiva, discutir em grupo e 
identificar as possíveis oportunidades de melhorias. 

Participar das atividades do Bolsa Família (grávidas) 5% 
Observar o processo de trabalho do setor; Executar o atendimento do usuário/família; Manusear o 
E-Sus. 

Participar da consulta de enfermagem 

5% 

Conhecer as atividades e responsabilidade do profissional; Acompanhar a consulta do profissional; 
Analisar de forma crítica-reflexiva a atividade vivenciada, associando as possíveis potencialidades 
ao trabalho em equipe, em especial sob a ótica da conduta médica. 

Acompanhar as atividades do NASF-AB Enfermeiro 

Conhecer a agenda mensal da equipe; Participar das atividades desenvolvidas coletivas ou 
individualmente pelos profissionais da equipe NASF-AB; Analisar o funcionamento de forma crítica-
reflexiva, discutir em grupo e identificar as possíveis oportunidades de melhorias, considerando a 
resolutividade do cuidado na APS. 

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

20% Médico. 

1. Construir um pensamento apropriado para um diagnóstico diferencial congruente com o exame 
físico e a história; 2. Conhecer ferramentas de abordagem individual, familiar e comunitária; 3. 
Reconhecer os determinantes sociais, aspectos psicossociais e de competência cultural que 
influenciam na saúde das pessoas sob seu cuidado. 

Participar da consulta médica com especialista  10% Ginecologista  Possibilitar a vivência do manejo clinico na área. 

Conhecer o 
território 

Participar da atualização do perfil epidemiológico mensal 

ESF 
10% 

Profissional de 
nível superior 

 

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

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

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

Realizar cadastro individual e domiciliar Conhecer a ficha de cadastro individual e domiciliar; Realizar visitas domiciliares para realizar ou 
atualizar cadastro individual e domiciliar Inserir os dados no E-SUS. 

Participar de reuniões com CLS ou CMS ou lideranças comunitárias ESF, Tradicional 
Conhecer a pauta programada para a reunião; Participar das reuniões, quando possível; 
Analisar de forma crítica-reflexiva a experiência vivenciada, discutindo em grupo. 

Participar do 
planejamento e 
monitoramento 
das ações pela 

equipe 

Participar das reuniões administrativas e de planejamento das atividades 
(local): membros da equipe e NASF-AB (se houver) 

ESF, Tradicional 5% 
Profissional de 
nível superior 

 

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

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

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

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

Realizar a 
Educação em 

Saúde 

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

ESF, Tradicional 10% Profissional de 
nível superior 

 

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

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

Realizar educação em saúde na Unidade de Saúde e/ou equipamentos sociais, com temas 
pactuados com a gestão ou equipe de saúde; Aplicar metodologias participativas e de 
problematização de incitem participação multilateral - evitar exposição dialogada. 

Participar de campanhas de vacinação, atividades extra-muro e outros 
(Ex: Programa Saúde na Escola - PSE) 

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

Atividades Práticas: Ginecologia e Obstetrícia (As especialidades não atuam dissociadas no âmbito da APS) Supervisor em 
serviço 

Supervisor da 
IES 

Descrição da atividade no serviço 
UBS com ESF Atividades pedagógicas Tipo de UBS % CH 

Conhecer o 
território 

Participar da atualização do perfil epidemiológico mensal 

ESF 
10% 

Profissional de 
nível superior 

 

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

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

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

Realizar cadastro individual e domiciliar 
Conhecer a ficha de cadastro individual e domiciliar; Realizar visitas domiciliares para realizar ou 
atualizar cadastro individual e domiciliar; Inserir os dados no E-SUS. 

Participar de reuniões com CLS ou CMS ou lideranças comunitárias ESF, Tradicional 
Conhecer a pauta programada para a reunião; Participar das reuniões, quando possível; Analisar 
de forma crítica-reflexiva a experiência vivenciada, discutindo em grupo. 



 

Manaus, quinta-feira, 22 de outubro de 2020
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Participar do 
planejamento e 
monitoramento 
das ações pela 

equipe 

Participar das reuniões administrativas e de planejamento das atividades 
(local): membros da equipe e NASF-AB (se houver) 

ESF, Tradicional 5% 
Profissional de 
nível superior  

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

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

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

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

Realizar a 
Educação em 

Saúde 

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

ESF, Tradicional 10% Profissional de 
nível superior 

 

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

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

Realizar educação em saúde na Unidade de Saúde e/ou equipamentos sociais, com temas 
pactuados com a gestão ou equipe de saúde; Aplicar metodologias participativas e de 
problematização de incitem participação multilateral - evitar exposição dialogada. 

Participar de campanhas de vacinação, atividades extra-muro e outros 
(Ex: Programa Saúde na Escola - PSE) 

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

 
 
 
 

PORTARIA Nº 501/2020-NTRAB/SEMSA 
 
A SUBSECRETÁRIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E 

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

 
CONSIDERANDO o que dispõe o art. 12, da Lei nº 1.222, 

que versa sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Subsídios dos 
Servidores Públicos da Saúde e o preenchimento dos Termos de 
Exclusão da Estratégia de Saúde da Família – ESF e 

 
CONSIDERANDO ainda, a autorização contida nos 

Memorandos nº 502 e 505/2020-NTRAB/SEMSA do Núcleo de 
Administração da Gestão do Trabalho, registrados no SIGED sob o nº  
2020.01637.01519.9.061390 e  2020.01637.01519.9.062006. 

 
RESOLVE: 

 
EXCLUIR, a contar das datas especificadas, os servidores 

abaixo, da Função Especial que exerciam na Estratégia de Saúde da 
Família, retornando ao subsídio conforme Anexo II, Tabela Financeira 
Especialista em Saúde e Assistente em Saúde, da Lei nº 1.222 e 
conforme Anexo III, Tabela Financeira Especialista em Saúde-Médico, 
da Lei nº 1.223 de 26 de março de 2008. 
 

Designado pela Portaria nº 046/2014-GABIN/SEMSA de 21/1/2014. 
Nome Cargo Matrícula Excluir da a contar de 

LUTHI ALVES DE 
OLIVEIRA 

AS-Técnico em 
Enfermagem 

125.903-2 A UBS S-31 2/10/2020 

 
Designada pela Portaria nº 344/2016-GABIN/SEMSA de 17/06/2016. 

Nome Cargo Matrícula Excluir da a contar de 
ALINE AMELIA 
DINIZ ABREU 

ES-Médico  Clínico 
Geral 112.855-8 A UBS N-59 18/9/2020 

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

 
Manaus, 20 de outubro de 2020. 

 

 
 
 
 
 

PORTARIA Nº 502/2020-ESAP/SEMSA 
 

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

 
CONSIDERANDO a Lei nº 2.320, 15 de junho de 2018, 

que criou a Escola de Saúde Pública – ESAP/Manaus e o Programa 
Municipal de Bolsas de Estudo, Pesquisa e Extensão para a Educação 
pelo Trabalho – PROBES, no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde – 
SEMSA e dá outras providências. 

 
CONSIDERANDO o Decreto nº 4.847, de 19 de junho de 

2020, que regulamenta o detalhamento das modalidades, requisitos 

básicos e valores das bolsas do Programa de Bolsas de Estudo, 
Pesquisa e Extensão pelo Trabalho – Probes, e dá outras providências. 

 
CONSIDERANDO a Portaria nº 325/2020-GABIN/SEMSA, 

de 16 de julho de 2020, que atualiza o Programa Mais Saúde Manaus 
(PROMAIS);  

 
CONSIDERANDO o Acordo de Cooperação Técnica 

nº 006/2019, para Cursos em Saúde Pública, celebrado entre a 
Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA) e a Universidade do Estado do 
Amazonas (UEA).  
 

RESOLVE: 
 
I – SUBSTITUIR, a contar de 1º de outubro de 2020, o 

supervisor do Curso de Especialização em Saúde da Família e 
Comunidade, na forma apresentada: 
 

MODALIDADE DE BOLSA TIPO DE BOLSA NOME DO SUBSTITUÍDO 
BOLSA DE APOIO À DIFUSÃO 

DO CONHECIMENTO 
SUPERVISOR II DAMILLY MARIA DANTAS GOMES 

 
MODALIDADE DE BOLSA TIPO DE BOLSA NOME DO SUBSTITUTO 

BOLSA DE APOIO À DIFUSÃO 
DO CONHECIMENTO 

SUPERVISOR II JERILDO THOMÉ PONTES 
JUNIOR 

 
 

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

Manaus, 21 de outubro de 2020. 
 

 
 
 
 
 

PORTARIA Nº 503/2020-NTRAB/SEMSA 
 
 

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

 
CONSIDERANDO a Lei nº 1.790, de 12 de novembro de 

2013, que dispõe sobre os auxílios moradia e alimentação a serem 
concedidos aos médicos participantes do Programa “Mais Médicos para 
o Brasil” – PMMB; 

 
CONSIDERANDO a Portaria nº 30, de 12 de fevereiro de 

2014, do Ministério da Saúde, que dispõe sobre o cumprimento das 
obrigações de oferta de moradia, deslocamento, alimentação e água 
potável pelo Distrito Federal e Municípios aos médios participantes do 
Programa Mais Médicos para o Brasil; 

 
CONSIDERANDO o Memorando nº 152/2020-GESF/DAP/ 

SEMSA, de 8 de outubro de 2020, que solicita exclusão do Auxílio 
Alimentação dos profissionais do Programa Mais Médicos que 
solicitaram desligamento do Programa. 



 

Manaus, quinta-feira, 22 de outubro de 2020
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RESOLVE: 
 
EXCLUIR o Auxílio Alimentação dos profissionais 

participantes do Programa “Mais Médicos para o Brasil” - PMMB, 
conforme especificado abaixo: 

 
NOME MATRÍCULA A CONTAR DE 

MONARA RODRIGUES DE CASTRO 135.995-9 A 01/10/2020 
MATUZALEM LOPES SANDES 133.738-6 A 05/10/2020 

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

 
Manaus, 21 de outubro de 2020. 

 

 
 
 
 
 

26º EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO N.º 002/2017-

SEMSA/MANAUS 
 

A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal 
de Saúde (SEMSA), torna pública, no dia 22 de outubro de 2020, no 
Diário Oficial do Município, disponibilizado no site 
dom.manaus.am.gov.br, a convocação dos candidatos classificados em 
situação de cadastro reserva no Processo Seletivo Simplificado – Edital 
n.º 002/2017 – SEMSA/MANAUS, publicado no DOM n.º 4225, de 10 de 
outubro de 2017, homologado pela Portaria nº 575/2017–
GTRAB/SEMSA, publicado no DOM nº 4225, de 10 de outubro de 2017 
e prorrogado pela Portaria n° 593/2018-GTRAB/SEMSA, de 5 de 
outubro de 2018, publicado no DOM nº 4461, de 11 de outubro de 2018. 

Considerando o Memorando n° 0193/2020-SUBGS/SEMSA 
e o Processo nº 2020/1637/1364-SEMSA, a referida convocação visa 
contratar temporariamente 7 (sete) Enfermeiros e 25 (vinte e cinco) 
Técnicos em Enfermagem, para atuarem nos Estabelecimentos 
Assistências de Saúde/EAS no Enfrentamento e Combate ao COVID-19 no 
Município de Manaus, os quais deverão comparecer no período de 23 a 27 
de outubro de 2020, na Gerência de Gestão do Trabalho – GTRAB da 
SEMSA, situada na Av. Mário Ypiranga Monteiro, n.º 1695 - Adrianópolis, 
no horário de 8h às 15h, para procedimentos Pré-Admissionais, mediante 
normas e condições expressas no supracitado Edital.  

 
Manaus, 22 de outubro de 2020. 

 

 
 

ANEXO ÚNICO 
 

FUNÇÃO: ENFERMEIRO 
Class. Nome Data Nascimento CPF 
345º DEBORA COSTA SOARES 11/05/1979 704.309.342-20 
346º GIRLENE DE MOURA SOBREIRA 20/05/1979 610.035.902-25 
347º JIMMYS JEFFERSON SILVA ROCHA 02/06/1979 618.745.582-72 
348º SAMARA GENINGS CANDIDO 03/06/1979 652.928.202-53 
349º JEFFERSON CARLOS NOGUEIRA DE ARAUJO 04/06/1979 654.747.082-20 
350º TATIANE LIMA VIANA 10/06/1979 684.675.082-72 
351º SABRINA SONIRA MIRANDA SILVA 13/06/1979 680.438.212-91 

 
FUNÇÃO: TÉCNICO EM ENFERMAGEM 

Class. Nome Data Nascimento CPF 
1390º CIGRIDE PEREIRA MENEZES 16/12/1976 656.799.462-20 
1391º SILVANA JANAINA DA SILVA PINHEIRO 29/12/1976 615.961.752-49 
1392º CINTIA DE SOUZA SILVA 31/12/1976 599.571.742-15 
1393º IRACI CAVALCANTE DE MELO 06/01/1977 558.445.612-87 
1394º LILIANE LOPES OLIVEIRA 07/01/1977 643.696.332-49 
1395º MARICÉLIA GUEDES LOBATO 07/01/1977 593.710.562-15 
1396º SIMONE MACHADO DA CRUZ 09/01/1977 645.775.112-15 
1397º MARGARETH PAIVA DA SILVA 09/01/1977 612.314.522-34 
1398º MARCOS ROBERTO CASONATO 16/01/1977 594.473.972-04 
1399º JECILENE DE SOUSA SILVA 18/01/1977 514.935.512-72 
1400º ELISANE MOREIRA RIBEIRO 30/01/1977 631.088.602-91 
1401º ANA ZILDA LIMA SALAZAR 05/02/1977 572.018.542-91 
1402º ANA PAULA DE OLIVEIRA 07/03/1977 528.371.222-20 

1403º ANDRÉA DE SOUZA AZEVEDO 15/03/1977 60191457272 
1404º LEDA MARIA DA SILVA DIAS 18/03/1977 631.210.262-91 
1405º CIRLENE ALVES SANGAMA 23/03/1977 712.402.762-49 
1406º FERNANDA MACARIO CAVALCANTE 30/03/1977 599.262.792-87 
1407º CATIA NUNES DE FREITAS 07/04/1977 623.871.622-34 
1408º IVANILDO FIGUEIREDO DA SILVA 15/04/1977 700.649.702-72 
1409º ADRIANA DE OLIVEIRA DOS SANTOS 16/04/1977 641.875.602-97 
1410º FABIANA LOPES PINTO 19/04/1977 644.916.762-91 
1411º FRANCINEIDA QUEIROZ OLIVEIRA 21/04/1977 587.494.202-59 
1412º FRANÇOASI SOUZA DE MELO 22/04/1977 618.079.312-34 
1413º MARIA NEIMA CARVALHO DE JESUS 27/04/1977 628.255.772-00 
1414º FRANCISCO DE ASSIS ONOFRE DA COSTA 06/05/1977 603.746.912-15 

 
 
 
 

DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO 
 

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

 
CONSIDERANDO o teor do Parecer Final de 01.10.2020, 

apresentado pela Assessoria Jurídica – CEL/CC, constante no processo 
nº. 2019 1637 6039, pertinente a TOMADA DE PREÇOS Nº. 012/2020-
CEL/CC. 

 
CONSIDERANDO, por fim a inexistência de qualquer vício, 

irregularidade ou recurso pendente, 
 

RESOLVE: 
 

I – HOMOLOGAR a deliberação da CEL/CC, relativa ao 
procedimento licitatório para Reforma, ampliação e adequação da 
subestação da UBS Japiim. 

 
II – ADJUDICAR a empresa: OLIVEIRA SERVIÇOS DE 

INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO DE ENERGIA RENOVÁVEIS LTDA 
a vencedora do certame, com valor global de R$ 44.987,25 (quarenta e 
quatro mil, novecentos e oitenta e sete reais e vinte e cinco centavos) . 

 
III – DETERMINAR emissão da respectiva Nota de 

Empenho no valor global constante na proposta da licitante vencedora. 
 

Manaus, 22 de outubro de 2020. 
 

 
 
 
 
 

DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO 
 
 

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

 
CONSIDERANDO o teor do Parecer Final de 01.10.2020, 

apresentado pela Assessoria Jurídica – CEL/CC, constante no processo 
nº. 2019 1637 6040, pertinente a TOMADA DE PREÇOS Nº. 013/2020-
CEL/CC. 

 
CONSIDERANDO, por fim a inexistência de qualquer vício, 

irregularidade ou recurso pendente, 
 

RESOLVE: 
 

I – HOMOLOGAR a deliberação da CEL/CC, relativa ao 
procedimento licitatório para Reforma, ampliação e adequação da 
subestação da UBS Leonor de Freitas. 

 
II – ADJUDICAR a empresa: OLIVEIRA SERVIÇOS DE 

INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO DE ENERGIA RENOVÁVEIS LTDA 
a vencedora do certame, com valor global de R$ 42.026,65 (quarenta e 
dois mil, vinte e seis reais e sessenta e cinco centavos).  



 

Manaus, quinta-feira, 22 de outubro de 2020
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III – DETERMINAR emissão da respectiva Nota de 
Empenho no valor global constante na proposta da licitante vencedora. 

 
Manaus, 22 de outubro de 2020. 

 

 
 
 
 
 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 084/2020 – CML/PM 
 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0153/2020 - 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. 
 
ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 
Item Unid Qtd ID Descrição Marca Valor R$ 

02 COMPRIMIDO 2.513.500 502931 

AMITRIPTILINA (CLORIDRATO), 
Concentração: 25mg, Forma 
Farmacêutica: comprimido, 
Unidade de Fornecimento: 
comprimido. 

TEUTO 0,13 

 
Manaus, 17 de setembro de 2020. 

 

 

 
 
 
 
 

CONSELHO  MUNICIPAL  DE  SAÚDE 

 
 

RESOLUÇÃO Nº 015 DE 26 DE AGOSTO DE 2020 
 
Dispõe sobre a saída de conselheiros no 
CMS/MAO, para mandato no Triênio 2018-
2021. 

 
O Plenário do Conselho Municipal de Saúde de Manaus, 

no uso de suas competências regimentais e atribuições conferidas pela 
Lei Municipal nº. 066 de 11 de Junho de 1991, alterada pela Lei nº. 1.094 
de 09 de janeiro de 2007, em sua 8ª Assembleia Geral Ordinária de 
2020, realizada no dia 26 de agosto de 2020, considerando: 

1. o disposto na Lei Federal nº 8.080 de 19 de setembro 
de 1990; 

2. o disposto na Lei  Federal nº 8.142 de 28.12.90 que 
legitima a participação da comunidade na Gestão do Sistema Único de 
Saúde; 

3. o disposto na Lei Municipal nº. 066 de 11 de Junho de 
1991, alterada pela Lei nº. 1.094 de 09 de janeiro de 2007; 

4. o disposto no Regimento Interno do CMS/MAO, 
aprovado pelo Decreto nº 3.838, de 10 de outubro de 2017, publicado no 
DOM nº 4225 de 10.10.2017, alterado parcialmente pelo Decreto 
nº 3.989, de 26 de fevereiro de 2018, publicado no DOM nº 4311 de 
26.02.2018; 

5. o disposto no Requerimento nº 001/2020 – MBA, 
emitido pela Conselheira Municipal de Saúde de Manaus Michelle 
Barbosa Andrews, representante dos Movimentos Sociais e Populares 
Organizados (Movimento Negro, LGBT e etc) do segmento usuário, 
direcionado a Presidente do CMS/MAO, pelo qual solicita sua renúncia 
ao cargo de Conselheiro Municipal de Saúde de Manaus – CMS/MAO; 

6. as discussões e a votação ocorridas nesta Plenária. 
 

Resolve: 
 

1. Homologar, por unanimidade, a saída, a pedido, da 
Senhora Michelle Barbosa Andrews como Conselheira Municipal de 
Saúde de Manaus – CMS/MAO, representante Suplente do Segmento 
dos Usuários, a contar desta data; 

 
Manaus, 26 de agosto de 2020. 

 
 
Homologo a Resolução nº 015/2020, de 26 de agosto de 

2020, nos termos do parágrafo 2º, Art. 1º da Lei nº 8.142, de 28 de 
dezembro de 1990, combinado com o Decreto nº 7.871 de 27 de abril de 
2005. 

 
 
 
 

RESOLUÇÃO Nº 016 DE 26 DE AGOSTO DE 2020 
 
Dispõe sobre a aprovação do Edital de 
Convocação do Processo Eleitoral 
Complementar CLS 2020 e Regulamento do 
Processo Eleitoral Complementar de Eleição 
e/ou Indicação de Conselheiros para os 
Conselhos Locais de Saúde de Manaus – 
CLS/MAO – triênio 2020/2023. 

 
O Plenário do Conselho Municipal de Saúde de Manaus, 

no uso de suas competências regimentais e atribuições conferidas pela 
Lei Municipal nº. 066 de 11 de Junho de 1991, alterada pela Lei nº. 1.094 
de 09 de janeiro de 2007, em sua 8ª Assembleia Geral Ordinária, 
realizada no dia 26 de agosto de 2020, considerando: 
 

1. o disposto na Lei Federal nº. 8.080 de 19 de setembro 
de 1990; 

2. o disposto na Lei  Federal nº. 8.142 de 28.12.90 que 
legitima a participação da comunidade na Gestão do Sistema Único de 
Saúde; 



 

Manaus, quinta-feira, 22 de outubro de 2020
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3. o disposto na Lei Complementar nº 141 de 13.01.2012 
e no Decreto nº. 7.508 de 28 de junho de 2011, que regulamenta a Lei 
Orgânica da Saúde; 

4. o disposto na Resolução nº 453, de 10.05.2012 do 
Conselho Nacional de Saúde; 

5. o disposto na Lei Municipal nº. 066 de 11 de Junho de 
1991, alterada pela Lei nº. 1.094 de 09 de janeiro de 2007; 

6. o disposto no Regimento Interno do CMS/MAO, 
aprovado pelo Decreto nº 3.838, de 10 de outubro de 2017, publicado no 
DOM nº 4225 de 10.10.2017, alterado parcialmente pelo Decreto 
nº 3.989, de 26 de fevereiro de 2018, publicado no DOM nº 4311 de 
26.02.2018; 

7. o disposto na Resolução nº 005/2020-D.E.-CMS/MAO 
de 06.08.2020, que aprovou, ad referendum, o Edital de Convocação 
do Processo Eleitoral Complementar CLS 2020 e Regulamento do 
Processo Eleitoral Complementar de Eleição e/ou Indicação de 
Conselheiros para os Conselhos Locais de Saúde de Manaus – 
CLS/MAO – triênio 2020/2023 e suas publicações em Diário Oficial de 
Manaus - DOM; 

8. as discussões e a votação ocorridas nesta Plenária. 
 

Resolve: 
 

1. Homologar, por unanimidade, a decisão da Diretoria 
Executiva que aprovou, ad referendum, o Edital de Convocação do 
Processo Eleitoral Complementar CLS 2020 e Regulamento do Processo 
Eleitoral Complementar de Eleição e/ou Indicação de Conselheiros para 
os Conselhos Locais de Saúde de Manaus – CLS/MAO – triênio 
2020/2023 e suas publicações em Diário Oficial de Manaus – DOM, 
conforme Resolução nº 005/2020-D.E.-CMS/MAO de 06.08.2020. 

 
Manaus, 26 de agosto de 2020. 

           
 

Homologo a Resolução nº 016/2020, de 26 de agosto de 
2020, nos termos do parágrafo 2º, Art. 1º da Lei nº 8.142, de 28 de 
dezembro de 1990, combinado com o Decreto nº 7.871 de 27 de abril de 
2005. 

 
 
 
 

RESOLUÇÃO Nº 017 DE 26 DE AGOSTO DE 2020 
 

Dispõe sobre a Suspensão das Reuniões dos 
“Conselhões” em cada Distrito de Saúde 
enquanto estiverem vigentes os Decretos 
Municipais que vedam as reuniões coletivas 
e aglomerações no âmbito da Administração 
Pública Municipal. 

 
O Plenário do Conselho Municipal de Saúde de Manaus, no uso de suas 
competências regimentais e atribuições conferidas pela Lei Municipal nº. 
066 de 11 de Junho de 1991, alterada pela Lei nº. 1.094 de 09 de janeiro 
de 2007, em sua 8ª Assembleia Geral Ordinária, realizada no dia 26 de 
agosto de 2020, considerando: 
 

1. o disposto na Lei Federal nº. 8.080 de 19 de setembro 
de 1990; 

2. o disposto na Lei  Federal nº. 8.142 de 28.12.90 que 
legitima a participação da comunidade na Gestão do Sistema Único de 
Saúde; 

3. o disposto na Lei Complementar nº 141 de 13.01.2012 
e no Decreto nº. 7.508 de 28 de junho de 2011, que regulamenta a Lei 
Orgânica da Saúde; 

4. o disposto na Resolução nº 453, de 10.05.2012 do 
Conselho Nacional de Saúde; 

5. o disposto na Lei Municipal nº. 066 de 11 de Junho de 
1991, alterada pela Lei nº. 1.094 de 09 de janeiro de 2007; 

6. o disposto no Regimento Interno do CMS/MAO, 
aprovado pelo Decreto nº 3.838, de 10 de outubro de 2017, publicado no 
DOM nº 4225 de 10.10.2017, alterado parcialmente pelo Decreto 
nº 3.989, de 26 de fevereiro de 2018, publicado no DOM nº 4311 de 
26.02.2018; 

7. o disposto na Resolução nº 006/2020-D.E.-CMS/MAO de 
12.08.2020, que aprovou, ad referendum, a Suspensão das Reuniões 
dos “Conselhões” em cada Distrito de Saúde enquanto estiverem 
vigentes os Decretos Municipais que vedam as reuniões coletivas e 
aglomerações no âmbito da Administração Pública Municipal, bem 
como aprovar a realização das Reuniões no âmbito dos próprios 
Conselhos Locais de cada Unidade de Saúde, conforme calendário 
aprovado previamente por suas Diretorias Executivas; 

8. as discussões e a votação ocorridas nesta Plenária. 
 

Resolve: 
 

1. Homologar, por unanimidade, a decisão da Diretoria 
Executiva que aprovou, ad referendum, a Suspensão das Reuniões 
dos “Conselhões” em cada Distrito de Saúde enquanto estiverem 
vigentes os Decretos Municipais que vedam as reuniões coletivas e 
aglomerações no âmbito da Administração Pública Municipal, bem 
como aprovar a realização das Reuniões no âmbito dos próprios 
Conselhos Locais de cada Unidade de Saúde, segundo calendário 
aprovado previamente por suas Diretorias Executivas, conforme 
Resolução nº 006/2020-D.E.-CMS/MAO de 12.08.2020. 

 
Manaus, 26 de agosto de 2020. 

 
 

Homologo a Resolução nº 017/2020, de 26 de agosto de 
2020, nos termos do parágrafo 2º, Art. 1º da Lei nº 8.142, de 28 de 
dezembro de 1990, combinado com o Decreto nº 7.871 de 27 de abril de 
2005. 

 
 
 

 



 

Manaus, quinta-feira, 22 de outubro de 2020
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SECRETARIA  MUNICIPAL  DE  EDUCAÇÃO 

 
 

PORTARIA Nº 0571/2020-SEMED/GSAF 
 

O SUBSECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, 
no exercício da competência que lhe confere o Decreto de 02 de outubro 
de 2020, 

 
CONSIDERANDO o artigo 34, da Lei Nº 1.126, de 05 de 

junho de 2007, 
 
CONSIDERANDO o que consta do Processo 

nº 2020.18000.19118.0.009853, 
 

RESOLVE: 
 

EXCLUIR o pagamento de FEM para o professor  efetivo, 
investida em Função Especial do Magistério, constante da tabela abaixo, 
lotada nesta Secretaria, conforme datas especificadas. 
 

ASSESSORIA PEDAGOGICA 
Nº SERVIDOR MATRÍCULA 

EXCLUIR A 
CONTAR DE PORTARIA 

1 MARCOS LUCIO BARAUNA DA SILVA 127.771-5 A 01/10/2020 0345/18 

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

 
Manaus, 16 de outubro de 2020. 

 
 
 
 
 

PORTARIA Nº 0573/2020-SEMED/GSAF 
 

O SUBSECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, 
no exercício da competência que lhe confere o Decreto datado de 02 de 
outubro de 2020, 
 

CONSIDERANDO o artigo 34, da Lei Nº 1.126, de 05 de 
junho de 2007; 

 
CONSIDERANDO o que consta do Processo 

nº 2020.18000.19118.0.009894, 
 

RESOLVE: 
 

EXCLUIR o pagamento de FEM da professora efetiva, 
investida em Função Especial do Magistério, constante da tabela abaixo, 
lotada nesta Secretaria, conforme datas especificadas. 
 

CARGA DOBRADA 
Nº SERVIDORA MATRÍCULA EXCLUIR A 

CONTAR DE 
PORTARIA 

1 ROSALINA DE FATIMA COSTA MACIEL 106.502-5 A 08/10/2020 0539/2020 

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

 
Manaus, 19 de outubro de 2020. 

 

  



 

Manaus, quinta-feira, 22 de outubro de 2020
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CONSELHO  MUNICIPAL  DE  EDUCAÇÃO 

 
 

PORTARIA Nº 005/CME/2020 
 

O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MANAUS, 
no uso das atribuições legais conferidas pela Lei n. 377 de 18.12.1996, 
alterada pelas Leis n. 528 de 07.04.2000 e n. 1.107 de 30.03.2007, 
 

RESOLVE: 
 

Art. 1º CONSTITUIR Comissão transitória, composta por 
Assessores Técnicos deste Conselho, abaixo nominados para, sob a 
coordenação do primeiro, elaborar Minuta de Resolução estabelecendo 
critérios para Construção do Projeto Político-Pedagógico e Regimento 
Escolar das Instituições Educacionais integrantes do Sistema Municipal 
de Ensino de Manaus. 
 

1. Roselly da Mata Passos; 
2. Ana Cássia Alves Cascais; 
3. Maria das Graças Alves Cascais; 
4. Maria do Perpétuo Socorro Lopes Bonetti; 
5. Rosilene de Souza Nascimento. 
 

Art. 2º Estabelecer prazo de 120 (cento e vinte) dias, a 
contar da data de instalação da comissão, para a conclusão dos trabalhos. 
 

Art. 3º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação no Diário Oficial do Município de Manaus (DOM). 

 
Manaus, 06 de outubro de 2020. 

 
 
 

SECRETARIA  MUNICIPAL  DA  MULHER, 
ASSISTÊNCIA  SOCIAL  E  CIDADANIA 

 
 

PORTARIA N°193/2020-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 que dispõe no Decreto n° 0055, de 20 

de março de 2009, art. 128, II LOMAN e Decreto n° 0144, de 05 de 
junho de 2009. 
 

RESOLVE: 
 

I - DISPENSAR, a contar de 01/10/2020, a Função Gratificada 
desta Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania, a 
servidora abaixo relacionada, do quadro de pessoal desta Prefeitura. 
Nome: HANNA TALASSA SILVA OLIVEIRA. 
Cargo: TECNICO MUNICIPAL 
Matricula: 118.754-6 A 
Função: CHEFIA E ASSESSORAMENTO – Simbologia FG – 2. 

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

 
Manaus, 07 de outubro de 2020. 

 



 

Manaus, quinta-feira, 22 de outubro de 2020
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ERRATA 
 
ERRATA ao item 6.2, 11.3 e 11.4 do EDITAL Nº 001/2020-SEMASC 
Manaus, que trata do Edital de Chamamento Público visando a seleção 
de Organizações da Sociedade Civil - OSC interessadas em celebrar 
Termos de Colaboração que tenham por objeto a execução de serviços 
socioassistenciais, publicado no Caderno 1, DOM Edição nº 4905, 
páginas 21-28, de 14 de Agosto de 2020 e republicado no DOM Edição 
nº.4946, páginas 12-19, de 14 de outubro de 2020. 
 
ONDE SE LÊ: 
 
Item 6.2 
 
Data: 19/10/2020 Publicação Resultado Preliminar 

Período: 19/10/2020 a 23/10/2020 
Horário: 8h às 14h 

Prazo para Organizações da Sociedade 
Civil (OSC) interpor recurso contra 
resultado preliminar. 

Período: 24/10/2020 à 29/10/2020 
Julgamento do Recurso pela Comissão de 
Seleção 

Data: 30/10/2020 
Homologação e Publicação do Resultado 
Definitivo. 

 
Item 11.3 
 
Este chamamento e as parcerias terão vigência e execução 
exclusivamente no exercício de 2020, a entidade pública municipal 
indicará a previsão dos créditos necessários para garantir a execução 
das parcerias dos orçamentos dos exercícios seguintes conforme 
previsto nas peças orçamentárias. 
 
Item 11.4 
 
O valor total de recursos disponibilizados para as parcerias com vigência 
ocorrerá exclusivamente no exercício de 2020 e deverá ser utilizado na 
seguinte proporção: 
 

DESCRIÇÃO PERCENTUAL 
Recursos Humanos (todos os encargos, impostos e FGTS): 
Remuneração da equipe encarregada da execução do plano de 
trabalho exclusiva, durante a vigência da parceria, compreendendo 
as despesas com pagamentos de impostos, contribuições sociais, 
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, férias, décimo 
terceiro salário, salários proporcionais, verbas rescisórias e demais 
encargos sociais e trabalhistas. 

Até 60% (sessenta por 
cento) 

Gêneros alimentícios, Outros materiais de consumo, Locação de 
imóvel ou equipamento, ou transporte Bens e materiais 
permanentes, Manutenção, Prestação de serviços e Combustível. 

A partir de 40% 
(quarenta por cento) 

 
LEIA-SE: 
 
Item 6.2 
 
Data: 19/10/2020 Publicação Resultado Preliminar 

Período: 19/10/2020 a 29/10/2020 
Horário: 8h às 14h 

Prazo para Organizações da Sociedade 
Civil (OSC) interpor 
recurso contra resultado preliminar. 

Período: 30/10/2020 à 09/11/2020 
Julgamento do Recurso pela Comissão de 
Seleção 

Data: 10/11/2020 
Homologação e Publicação do Resultado 
Definitivo. 

 
Item 11.3 
 
Neste chamamento, o repasse do recurso ocorrerá no exercício de 2020, 
a entidade pública municipal indicará a previsão dos créditos 
necessários para garantir a execução das parcerias. 
 
Item 11.4 
 
O repasse do valor total de recursos disponibilizados para as parcerias 
ocorrerá exclusivamente no exercício de 2020 e deverá ser utilizado na 
seguinte proporção: 
 

DESCRIÇÃO PERCENTUAL 
Recursos Humanos (todos os encargos, impostos e FGTS): 
Remuneração da equipe encarregada da execução do plano de 
trabalho exclusiva, durante a vigência da parceria, compreendendo 
as despesas com pagamentos de impostos, contribuições sociais, 
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, férias, décimo 
terceiro salário, salários proporcionais, verbas rescisórias e demais 
encargos sociais e trabalhistas. 

Até 60% (sessenta por 
cento) 

Gêneros alimentícios, Outros materiais de consumo, Locação de 
imóvel ou equipamento, ou transporte Bens e materiais 
permanentes, Manutenção, Prestação de serviços e Combustível. 

A partir de 40% 
(quarenta por cento) 

PUBLIQUE-SE 
 

Manaus-AM, 22 de Outubro de 2020. 
 

 
 

 
 
 

SECRETARIA  MUNICIPAL  DO  TRABALHO, 
EMPREENDEDORISMO  E  INOVAÇÃO 

 
 

PORTARIA Nº 012/2020–GS / SEMTEPI 
 

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DO TRABALHO, 
EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO – SEMTEPI, em exercício das 
prerrogativas que lhe outorga o art. 128, II da Lei Orgânica do Município 
de Manaus / AM. 
 

CONSIDERANDO o teor do Termo de Contrato  
Nº 001/2020, celebrado entre a empresa BREEZE COMÉRCIO E 
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA e esta Secretaria Municipal 
do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação – SEMTEPI; 
 

RESOLVE 
 

DESIGNAR os servidores relacionados abaixo como 
responsáveis pelo acompanhamento e fiscalização do  Primeiro  Termo 
de Contrato Nº 001/2020, nos termos do Art. 24, II, da Lei Nº 8.666/93. 
 

GESTORA DO CONTRATO 
Servidor Matrícula 

Daniele Lobo da Silva 123.401-3F 
MEMBROS COMISSÃO DO CONTRATO 

Servidor Matrícula 
Andreza Correia Teixeira 115.971-2D 
Lindinalva Marinho Soares 130.583-2B 
Kelly Macedo Marques 078.340-4D 

SUPLENTE MEMBRO DE COMISSÃO DO CONTRATO 
Servidor Matrícula 

Arilson de Carvalho Vieira 102.892-8G 

 
Esta portaria terá seus efeitos a contar de 01/09/2020. 

 
Cientifique-se, Publique-se e Cumpra-se. 

 
Manaus, 22 de Outubro de 2020. 

 
 
 

 
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003-SEMTEPI/2020 
SELEÇÃO DE ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC 

 
1. DO PREÂMBULO 
 
A Prefeitura Municipal de Manaus, pessoa jurídica de direito público 
interno, com sede na Avenida Brasil, nº 2.971 – Compensa, CEP nº 69036-
110, Manaus/Amazonas, por intermédio da Secretaria Municipal do 
Trabalho, Empreendedorismo e Inovação – SEMTEPI, torna público e para 
conhecimento dos interessados o presente EDITAL DE CHAMAMENTO 
PÚBLICO, que selecionará Organização da Sociedade Civil sem fins 
lucrativos através da celebração de Termo de Colaboração  para 
consecução de finalidades de interesse público e recíproco para execução 
de atividades de desenvolvimento tecnológico e inovação no Centro de 
Empreendedorismo e Inovação – Casarão da Inovação Cassina. 



 

Manaus, quinta-feira, 22 de outubro de 2020
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2. JUSTIFICATIVA 
 
A Prefeitura Municipal de Manaus, por meio da SEMTEPI – Secretaria 
Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação, propôs a criação 
do Centro de Empreendedorismo e Inovação  - Casarão da Inovação 
Cassina,  para fomentar o ecossistema de empreendedorismo e inovação 
tecnológica, e industrial na Cidade de Manaus, a partir do incentivo a 
criação de novas empresas e iniciativas de apoio a tecnologia e inovação 
em Manaus, utilizando um espaço público localizado na esquina das ruas 
Bernardo Ramos e Governador Vitório, no Centro Histórico de Manaus. De 
acordo com o prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, a escolha do local 
se deu pela simbologia. “Eu poderia alugar ou comprar um conjunto de 
salas e faria o polo de startups, mas não seria simbólico. Simbólico é nós 
fazermos aqui, onde os barões da borracha jogavam dinheiro fora e onde 
os jovens virão para jogar dinheiro para dentro da vida do povo de 
Manaus”, ao relembrar que o local também funcionou como Cabaré 
Chinelo, e que a proposta é “transformar o templo do desperdício e da farra 
em um templo da economia 4.0”. “Queremos fazer disto aqui um polo de 
alto conteúdo tecnológico para startups”. 
 
A SEMTEPI buscando atuar com enfoque de “cidade inteligente”, vislumbra 
a referida criação do Centro de Empreendedorismo e Inovação - Casarão 
da inovação Cassina para que Manaus integre o rol de cidades inteligentes 
por apresentarem um arranjo no qual o fluxo do conhecimento atravessa 
várias instâncias, do planejamento urbano às atividades econômicas que 
ali se concentram. O empreendedorismo e a inovação tecnológica são 
fortemente estimulados nessas áreas, abrindo oportunidades de empregos, 
principalmente de alta qualificação, promovendo um incremento na 
economia e benefícios de ordem social e cultural. 
 
Entende-se por região ou cidade inteligente uma geografia caracterizada 
pela grande oferta de infraestrutura e serviços baseados em tecnologias da 
informação e comunicação (TIC) (STEVENTON; WRIGHT, 2006); habitado 
por pessoas com grande capacidade de aprender, adaptar -se e inovar 
(FLORIDA, 2002, 2005); e que utiliza as dimensões humana, tecnológica e 
institucional para ,sistematicamente, promover desenvolvimento 
sustentável, melhoria dos serviços públicos e qualidade de vida 
(KOMNINOS 2002, 2006). 
 
O Centro de Empreendedorismo e Inovação - Casarão da Inovação 
Cassina, tem como objetivo a execução de atividades de pesquisa 
científica, desenvolvimento tecnológico e inovação, por meio do fomento 
do ecossistema de empreendedorismo e inovação tecnológica, industrial 
na Cidade de Manaus. 
 
Seus objetivos específicos são: 
 

 Articular a formação, a pesquisa, a inovação, o desenvolvimento de 
produtos e serviços, a transferência de tecnologia para o mercado, e o 
empreendedorismo; 
 Criar condições para prover maior competitividade à indústria – 
inclusive as organizações que venham a se instalar no Centro de 
Empreendedorismo e Inovação; 
 Oferecer um ambiente de interação institucional e empresarial, 
promotor da inovação empresarial e local, com estrutura produtiva de 
interação diversificada entre o setor privado, academia e governo, 
contendo serviços de base científico-tecnológica, e setores de P&D&I de 
empresas e das Startups; 
 Promover a interação de potenciais investidores com participantes de 
projetos de pesquisa científica e desenvolvimento tecnológico em 
instituições de ensino, centros de P&D e empresas no Centro de 
Empreendedorismo e Inovação; 
 Disponibilizar Coworking para estimular à criatividade, à inovação, ao 
consumo de informações, à geração de novos conhecimentos, ao 
aprendizado contínuo e às múltiplas conexões nos negócios; 
 Captar recursos não reembolsáveis para projetos de apoio ao 
desenvolvimento das empresas de base tecnológicas e do ecossistema 
de empreendedorismo e inovação tecnológica e industrial; 
 Disponibilizar capacitação para profissionais e empreendedores nas 
áreas de TIC; Cultura Empreendedora e áreas afins, a partir das 
necessidades das empresas situadas no Pólo Industrial de Manaus; 
 Absolver startups, incubadas ou aceleradas em outras instituições, 
mas que identificam a necessidade de maior suporte para continuidade 
do negócio; 
 Realizar programas de incubação e aceleração para empresas de 
base tecnológica; 

 Fomentar a aproximação entre academia e mercado de trabalho, por 
meio da publicação de casos oriundos do projeto e possibilitando o 
debate para entendimento e amadurecimento do processo de formação 
dos profissionais e acadêmicos da cidade de Manaus; 
 Criar desafios em Hackathons que estimulam a participação de jovens, 
cursos técnicos e empreendedores a se interessarem para explorar 
soluções potencialmente inovadoras, disseminar a cultura de inovação; 
 Promover estudos periódicos e workshops de construção de cenários 
para o desenvolvimento do Centro de Empreendedorismo e Inovação - 
Casarão da Inovação Cassina; 
 Articular canais de financiamento; 
 Realizar intermediações comerciais para viabilizar produtos e serviços 
desenvolvidos pelas empresas em desenvolvimento no Centro de 
Empreendedorismo e Inovação; 
 Atrair empresas e núcleos de P&D&I de grandes empresas para que 
se instalem em ambiente físico preparado para este fim, permitindo que 
pesquisadores, instituições de PD&I e empresas, de forma integrada, 
desenvolvam novas tecnologias que poderão se transformar em 
produtos de alto valor agregado; 
 Fortalecer o ecossistema local, gerando novos empreendedores; 
 Desenvolver outras atividades correlatas ao objeto. 
 

A Organização da Sociedade Civil - OSC selecionada celebrará Termo 
de Colaboração para execução de atividades de desenvolvimento 
tecnológico e inovação no Centro de Empreendedorismo e Inovação - 
Casarão da Inovação Cassina. O Centro de Empreendedorismo está 
localizado na esquina das ruas Bernardo Ramos e Governador Vitório, 
no centro histórico de Manaus, o antigo Hotel Cassina que está sendo 
reformado e adaptado sob a responsabilidade do Instituto Municipal de 
Planejamento Urbano – IMPLURB, introduzindo um novo modelo de 
ocupação, distribuído em quatro pisos, totalizando aproximadamente 1. 
465m², preservando as fachadas do antigo Hotel Cassina. 
 

A busca por autonomia financeira do Centro de Empreendedorismo e 
Inovação - Casarão da Inovação Cassina, no primeiro momento, ficará a 
cargo da SEMTEPI, através da captação de recursos com entidades 
públicas e privadas, tais como: 
a) investimentos de empresas beneficiárias da Lei de Informática que 
objetivem adimplir suas obrigações de aplicação de recursos em 
pesquisa, desenvolvimento e inovação – P&D&I, mediante aplicação de 
recursos; 
b) editais ou chamadas públicas ou privadas para projetos de pesquisa, 
desenvolvimento tecnológico ou inovação; e 
c) parcerias ou convênios com instituições nacionais e internacionais. 
d) emendas parlamentares, entre outros. 
 
3. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 
 

3.1. O presente EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO fundamenta-se, 
na Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014, alterada pela Lei 
Federal nº 13.204, de 14 de dezembro de 2015, que estabelece o regime 
jurídico das parcerias entre a administração pública e as organizações 
da sociedade civil, Lei Federal nº 10.973, de 2 de dezembro de 2004, 
dispõe sobre incentivos à inovação e à pesquisa científica e tecnológica 
no ambiente produtivo, Lei Federal nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, 
Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais - LGPD; Lei Municipal 
nº 2.565, de 26 de dezembro de 2019, institui o Programa de Incentivos 
Fiscais e Extrafiscais (Proinfe) para criação e fomento do Polo Digital de 
Manaus, Lei Municipal nº 2.566, de 26 de dezembro de 2019, que 
concede benefício fiscal do imposto sobre serviços de qualquer natureza 
(ISSQN), a institutos de pesquisa e desenvolvimento sem fins lucrativos, 
estabelecidos no município de Manaus, Lei Municipal nº 2.370, de 30 de 
novembro de 2018, dispõe sobre a nova estrutura organizacional da 
SEMTEPI, Lei 2.476/2019, que dispõe sobre o FUMIPEQ, Lei Municipal 
nº 2.574, de 30 de dezembro de 2019, Lei Orçamentária Anual – 
LOA/2020, Lei Municipal nº 2.575,  de 30 de dezembro de 2019, Plano 
Plurianual – PPA, e pelos demais normativos aplicáveis junto ao Tribunal 
de Contas do Estado - TCE, além das condições previstas neste Edital. 
 

4. DO OBJETO 
 

4.1. O objeto deste EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO consiste em 
selecionar Organização da Sociedade Civil - OSC sem fins lucrativos, 
para a consecução de atividades de interesse público e recíproco, 
através de Termo de Colaboração, para execução de atividades de 
desenvolvimento tecnológico e inovação no Centro de 
Empreendedorismo e Inovação - Casarão da Inovação Cassina. 
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Os quadros 1, 2, 3 e 4 apresentam resumidamente o escopo e requisitos 
mínimos necessários para cada atividade por lote, servindo de base para 
que a OSC apresente sua proposta de execução e programação 
detalhadamente no Plano de Trabalho. 
 

Quadro 1 – OBJETOS A SEREM ATENDIDOS 

No. Lote Descrição do Objeto 
Número de 

Vagas Valor Global R$ 

1 Capacitação 

Realizar capacitação para jovens 
atendidos pelo Centro de 
Empreendedorismo e Inovação - 
Casarão da Inovação Cassina. 

620 354.000,00 

2 Eventos de Inovação 

Realizar eventos de inovação para 
empreendedores e potenciais 
empreendedores no Centro de 
Empreendedorismo e Inovação - 
Casarão da Inovação Cassina. 

1.655 294.000,00 

3 
Incubação e 
Aceleração 

Realizar atividades de incubação e 
aceleração para startups no Centro 
de Empreendedorismo e Inovação - 
Casarão da Inovação Cassina. 

120 200.000,00 

TOTAL 2.395 848.000,00 

 
4.2. ESPECIFICAÇAO DOS LOTES: 
 
a) Local: Centro de Empreendedorismo e Inovação - Casarão da 
Inovação Cassina. 
b) Período de execução: 12 (doze) meses. 
c) Área de abrangência: Cidade de Manaus. 
 
4.2.1. LOTE 1 – CAPACITAÇÃO 
 
a) Objeto: Realizar capacitação para jovens atendidos pelo Centro de 
Empreendedorismo e Inovação - Casarão da Inovação Cassina. 
b) Público alvo: Residentes no município de Manaus que estejam 
cursando o nível médio e/ou superior, em especial na área de tecnologia 
da informação. 
c) Valor total do Lote: 354.000,00 (Trezentos e cinquenta e quatro mil 
reais). 
 

Quadro 2 – Lote 1: Capacitação 

Meta Descrição Etapa 
/meta 

Unid. 
Medida 

Quantde 
Ação 

Carga 
Horaria 

Total de 
Vagas 

1 

Realizar 9 (nove) 
oficinas para 

atender o 
ecossistema de 

empreendedorismo 
e inovação. 

Realizar 3 (três) oficinas 
com foco de desenvolver 
a BIOECONOMIA na 
cidade de Manaus 
(biomassa, bioprodutos, 
energia renovável e 
desafios em mudança do 
clima, recursos naturais e 
serviços ecossistêmicos). 

oficina 3 8h 60 

Realizar 6 (seis) oficinas 
sobre problemas e 
soluções da cidade de 
Manaus e o Casarão da 
Inovação Cassina na 
perspectiva de 
diversificação da matriz 
econômica local e criação 
de empresas de base 
tecnológica. 

oficina 6 8h 120 

2 

 
Realizar 1 

workshop de 
Ganhos, 

Aprendizados e 
Construção de 

Caminhos para o 
futuro do Casarão 

da Inovação 
Cassina. 

 

Realizar 1 (um) workshop 
de Ganhos, Aprendizados 
e Caminhos para o futuro 
do Distrito de Inovação de 
Manaus destinado ao 
Ecossistema de inovação 
que participou do 
Workshop inicial de 
criação das diretrizes do 
Polo Digital Cassina. 
 

*Incluir almoço, lanche e 
material didático. 

workshop 1 8h 40 

3 

Realizar 20 (vinte) 
turmas de alunos 

em cursos na área 
de TIC. 

 

Realizar 20 (vinte) turmas de 
20 alunos em cursos como: 
tizen, unit, modelagem 3D, 
produção de áudio/vídeo, 
desenvolvimento móbile, 
arduino, robótica, gestão de 
projetos dentre outros. 

turma 20 80h 400 

TOTAL DE VAGAS DO LOTE 620 
 

OBS: 
 Para as metas 1 – realizar oficinas, 2 - Workshop de ganhos e 

aprendizados e 3 – realizar cursos, será utilizado o espaço físico do 
Centro de Empreendedorismo e inovação - Casarão da Inovação 
Cassina e seus 

 equipamentos de áudio e vídeo, além de internet. Os itens, portanto, 
não devem ser incluídos no orçamento da OSC. 

 Demais custos necessários para o cumprimento dos requisitos 
deverão ser considerados no orçamento da OSC (material didático, 
instrutores, entre outros). 

 As etapas de inscrição e seleção de participantes para cada atividade 
é de responsabilidade da OSC, sob a supervisão da SEMTEPI, 
observando as devidas recomendações da transparência no processo 
e cumprimentos dos prazos acordados no Plano de Trabalho. 

 
4.2.2. LOTE 2 – EVENTOS DE INOVAÇÃO 
 
a) Objeto: Realizar eventos para empreendedores e potenciais 
empreendedores no Centro de Empreendedorismo e Inovação - Casarão 
da Inovação Cassina. 
b) Público alvo: Residentes no município de Manaus que estejam 
cursando o nível médio e/ou superior, em especial na área de tecnologia 
da informação. 
c) Valor total do Lote: 294.000,00 (Duzentos e noventa e quatro mil 
reais). 
 

Quadro 3 – Lote 2: Eventos de Inovação 

Meta Descrição 
Etapa 
/meta 

Unid. 
Medida 

Quant de 
Ação 

Carga 
Horaria 

Total de 
Vagas 

1 

Realizar 1 (uma) 
Feira do Centro de 
Empreendedorismo 

e Inovação - 
Casarão da 

Inovação Cassina. 
 

Realizar 1 (uma) Feira do 
Centro de Empreendedorismo 
e Inovação - Casarão da 
Inovação Cassina, para 
exposição à sociedade sobre 
as ações do Casarão da 
Inovação Cassina com 
duração de 1 dia, 
antecedendo a Feira do Polo 
Digital de Manaus – integrante 
do calendário oficial da cidade 
- ou no dia seguinte ao 
encerramento. Espera-se 
receber 1.000 visitantes na 
feira. 
 
Dispor de 30 stands 
devidamente equipados 
(elétrica, mobília, identidade 
visual, etc) e distribuídos na 
praça Dom Pedro II, entorno 
da sede do Casarão da 
Inovação Cassina, permitindo 
a apresentação e venda de 
produtos e serviços 
tecnológicos 
 
* Incluir água mineral, 
camisas, brindes (exemplo: 
caneta, copo pasta, posts, 
calendários, livros, etc), 
atração musical, palestrantes 
renomados abordando temas 
referentes à tecnologia da 
informação. 
 

Feira 1 - 1.000 
Visitantes 

2 

Realizar 12 (doze) 
eventos CASSINA 
INNOVATION com 
comunidades ou 
instituições sem 

fins lucrativos, nas 
áreas de inovação, 

tecnologia da 
informação, 

comunicação e 
economia criativa. 

 

 
Realizar 12 (doze) eventos de 
inovação voltados para as 
áreas de inovação, tecnologia 
da informação, comunicação 
e economia criativa, no 
espaço físico do Casarão da 
Inovação Cassina para 
realização do Cassina 
Innovation, sendo meetup's, 
work cafés, startups 
weekends, sarau de economia 
criativa, rodadas de pitchs e 
negócios. 
 

*incluir coffee break, material 
para as atividades. 
 

Eventos 
de 

Inovação 
12 - 480 

 

3 

Realizar 1 (um) 
hackathon com 48 
horas ininterruptas 
de duração com 
participação de 

jovens 
universitários, 

empreendedores e 
potenciais 

empreendedores. 
 

 
Possibilitar que jovens, 
empreendedores e potenciais 
empreendedores em 
diferentes níveis de 
maturidade explorarem 
soluções potencialmente 
inovadoras, e experimentem a 
cultura de inovação, com os 
temas ligados às oficinas 
sobre problemas e soluções 
da cidade de Manaus e do 
Casarão da Inovação 
Cassina, realizadas no lote 1. 
 
O hackathon deverá ocorrer 
com capacidade de 10 
equipes de trabalho, com 4 
pessoas, incluindo premiação 
para o primeiro colocado, no 
valor de 5 mil reais. 
 

A equipe de suporte, 
monitores e mentores devem 
ser de 10 (dez) pessoas. 
 

*incluir material gráfico, 
lanches, material para 
atividades, camisas. 
 

hackathon 1 - 50 
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4 

Realizar 5 (cinco) 
Visitas Técnicas 

guiadas pelo 
Casarão da 

Inovação Cassina 
com estudantes da 

rede pública e 
privada da de 

Manaus. 
 

 
Realizar 5 (cinco) visitas 
técnicas guiadas pelo 
Casarão da Inovação Cassina 
com o grupo de no mínimo de 
25 alunos cada, para 
estudantes da rede pública e 
privada de Manaus com 
intuito de abordar a temática 
de tecnologia da informação e 
interação com as startups 
residentes no Casarão da 
Inovação Cassina afim de 
sensibilizar os jovens para um 
futuro na área de TIC. (Tempo 
médio de duração da visita, 
incluindo palestra de 
apresentação do Casarão da 
Inovação Cassina será de 4h) 
 
*Incluir lanche e transporte do 
grupo. 
 

Visita 
Técnica 5 - 125 

TOTAL DE VAGAS DO LOTE 1.655 

 
 

OBS: 
 Para as metas 2 – realizar Cassina Innovation e 3 – realizar 

Hackathon, será utilizado o espaço físico do Centro de 
Empreendedorismo e inovação - Casarão da Inovação Cassina e 
seus equipamentos de áudio e vídeo, além de internet. Os itens, 
portanto, não devem ser incluídos no orçamento da OSC. 
 

 Demais custos necessários para o cumprimento dos requisitos 
deverão ser considerados no orçamento da OSC (identidade visual, 
impressões gráficas, entre outros). 
 

 As etapas de inscrição e seleção de participantes para cada atividade 
é de responsabilidade da OSC, sob a supervisão da SEMTEPI, 
observando as devidas recomendações da transparência no processo 
e cumprimentos dos prazos acordados no Plano de Trabalho. 
 

 O Pagamento da equipe campeã do hackathon (meta 3) deverá ser 
feito via transferência bancária. 

 
 
4.2.3. .LOTE 3 – INCUBAÇÃO E ACELERAÇÃO 
 
a) Objeto: Realizar atividades de incubação e aceleração para startups 
no Centro de Empreendedorismo e Inovação - Casarão da Inovação 
Cassina. 
b) Público alvo: Residentes no município de Manaus que estejam 
cursando o nível médio e/ou superior em especial na área de tecnologia 
da informação. 
c) Valor total do Lote: .200.000,00 (Duzentos mil reais). 
 

Quadro 4 – Lote 3: Incubação e Aceleração 

Meta Descrição 
Etapa 
/meta 

Unid. 
Medida 

Quant de 
Ação 

Carga 
Horaria 

Total de 
Vagas 

1 

Realizar 2 (dois) 
Programas de 

Incubação para 
startups de base 

tecnológica. 

Programa de Incubação: 12 
semanas, grupos de 10 
negócios (média de 3 
participantes por negócio). 
Grupos iniciando nos 
trimestres 2 e 3. 
 
Um treinamento semanal de 3 
horas para o grupo com 
temas relacionados à 
necessidade empresarial e de 
gestão diagnosticada no 
momento da seleção das 
empresas participantes, 1 
mentoria por empresa por 
semana, de 1 hora. Finaliza-
se o programa com a 
realização de um demoday. 
 
FOCO: Encontrar e validar o 
modelo de negócio 
 
Nível de maturidade do 
negócio/perfil para pré-
aceleração: negócios formais 
ou informais (com ou sem 
CNPJ), micro e pequenos, 
desde que já tenham iniciado 
suas operações de venda 
e/ou prestação de serviço, no 
segmento de TIC. 
 
Espera-se contemplar até 20 
negócios e em média 60 
participantes. 

programa 2 -  
60 

2 

Realizar 2 (dois)  
Programas de 

Aceleração para 
startups de base 

tecnológica. 

Programa de aceleração: 12 
semanas, grupos de 10 
negócios (média de 3 
participantes por negócio). 
Grupos iniciando nos 
trimestres 3 e 4. 
 
1 treinamento semanal de 3 
horas para os grupos com 
temas relacionados a 
necessidade empresarial e de 
gestão diagnosticada no 
momento da seleção das 
empresas participantes, além 
de empreendedorismo, 
finanças e contabilidade 
empresarial, precificação, 
LGPD, marketing digital e 
vendas, 1 mentoria, de 1 
hora, por empresa por 
semana, pacote de 
assessorias jurídica/contábil e 
preparação de tese de 
investimento. 
 
FOCO: encaixe 
produto/mercado, busca de 
escala, validação real de MVP 
e aumento de faturamento. 
 
Nível de maturidade do 
negócio/perfil empresas 
formais (com CNPJ) que já 
operam na venda ou 
prestação de serviços no 
segmento de TIC. 
 
Espera-se contemplar um 
total de 20 negócios nos dois 
grupos. 

programa 2 - 60 

TOTAL DE VAGAS DO LOTE 120 

 
OBS: 
 Na meta 1 e 2 – programa de incubação e aceleração será utilizado 

o espaço físico do Centro de Empreendedorismo e inovação - 
Casarão da Inovação Cassina e seus equipamentos de áudio e vídeo, 
além de internet. Os itens, portanto, não devem ser incluídos no 
orçamento da OSC. 

 Demais custos necessários para o cumprimento dos requisitos 
deverão ser considerados no orçamento da OSC (identidade visual, 
impressões gráficas, consultores, instrutores, material didático, entre 
outros). 

 As etapas de inscrição e seleção de participantes para cada atividade 
é de responsabilidade da OSC, sob a supervisão da SEMTEPI, 
observando as devidas recomendações da transparência no processo 
e cumprimentos dos prazos acordados no Plano de Trabalho. 

 É necessário estabelecer-se contínua conexão entre as atividades e 
público-alvo atendidos pelos lotes 1 e 2. 

 As startups participantes dos Programas de incubação e aceleração 
poderão ser residentes no Coworking do Centro de 
Empreendedorismo e Inovação – Casarão da Inovação Cassina, 
durante a execução do programa. 

 
5. DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO POLO DIGITAL CASSINA 
 
5.1. A Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação 
– SEMTEPI, exercerá a responsabilidade de planejamento estratégico, 
definição de políticas públicas, regulação, financiamento, fomento, e 
supervisão das atividades executadas pelo Centro de 
Empreendedorismo e Inovação - Casarão da Inovação Cassina. 
5.2. Durante o período de execução do projeto, a SEMTEPI ficará 
responsável pelo gerenciamento e manutenção predial do Centro de 
Empreendedorismo e Inovação - Casarão da Inovação Cassina. 
 
6. DO PLANO DE TRABALHO 
 
6.1. Todos os serviços ou atividades a serem desenvolvidas deverão 
constar no Plano de Trabalho de acordo com o Art. 22 da Lei Federal 
nº 13.019, de 31 de julho de 2014, alterada pela Lei Federal nº 13.204, 
de 14 de dezembro de 2015, sendo: 
6.1.1. Descrição da realidade que será objeto da parceria, devendo ser 
demonstrado o nexo entre essa realidade e as atividades ou projetos e 
metas a serem atingidas. 
6.1.2. Descrição de metas a serem atingidas e de atividades ou projetos 
a serem executados. 
6.1.3. Previsão de receitas e de despesas a serem realizadas na 
execução das atividades ou dos projetos abrangidos pela parceria. 
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6.1.4. Forma de execução das atividades ou dos projetos e de 
cumprimento das metas a eles atreladas. 
6.1.5. Definição dos parâmetros a serem utilizados para a aferição do 
cumprimento das metas. 
 
OBS: A OSC deverá anexar ao Plano de Trabalho as cotações de 
preços correspondentes as aquisições de materiais e contratação de 
serviços. 
 
7. DOS PARTICIPANTES 
 
7.1. Poderão participar deste Edital, as Organizações da Sociedade Civil 
(OSC’s)  que se enquadrem nos termos do Art. 2º, inciso I, alíneas “a” da 
Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014 (com redação dada pela Lei 
13.204, de 14 de dezembro de 2015), sendo entidade privada sem fins 
lucrativos aquela que não distribua entre os seus sócios ou associados, 
conselheiros, diretores, empregados, doadores ou terceiros eventuais 
resultados, sobras, excedentes operacionais, brutos ou líquidos, 
dividendos, isenções de qualquer natureza, participações ou parcelas do 
seu patrimônio, auferidos mediante o exercício de suas atividades, e que 
os apliques integralmente na consecução do respectivo objeto social, de 
forma imediata ou por meio da constituição de fundo patrimonial ou 
fundo de reserva; 
7.2. As OSC´s deverão prever em Estatuto que, em caso de dissolução 
da entidade, o respectivo patrimônio líquido seja transferido a outra 
pessoa jurídica de igual natureza que preencha os requisitos da Lei 
Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014, alterada pela Lei Federal 
nº 13.204, de 14 de dezembro de 2015, e cujo objeto social seja, 
preferencialmente, o mesmo da entidade extinta. 
7.3. As OSC’s devem possuir mais de cinco anos de existência, com 
cadastro ativo, comprovados por meio de documentação emitida pela 
Secretaria da Receita Federal do Brasil, com base no Cadastro Nacional 
da Pessoa Jurídica (CNPJ), cujas atividades sejam dirigidas à pesquisa 
científica, ao desenvolvimento tecnológico, a inovação. 
7.4. As OSC’s devem ter escrituração de acordo com os princípios 
fundamentais de contabilidade e com as Normas Brasileiras de 
Contabilidade. 
7.5. As OSC’s devem estar cientes de que a simples participação no 
edital de chamamento público pressupõe seu conhecimento prévio e sua 
concordância com o atendimento das disposições deste edital e das Leis 
Federais nºs 13.019, de 31 de julho de 2014, 13.204, de 14 de dezembro 
de 2015 e a Lei Municipal nº 2.370, de 30 de novembro de 2018, além 
das normas  e legislações pertinentes à prestação de contas junto ao 
Tribunal de Contas do Estado do Amazonas – TCE/AM, ainda que não 
expressamente consignadas neste Edital. 
 
8. DAS VEDAÇÕES 
 
8.1. Ficará impedida de celebrar qualquer modalidade de parceria 
prevista na Lei n° 13.019, de 31 de julho de 2014, alterada pela Lei n° 
13.204, de 14 de dezembro de 2015,  a organização da sociedade civil 
que: 
I. Não esteja regularmente constituída ou, se estrangeira, não esteja 
autorizada a funcionar no território nacional; 
II. Esteja omissa no dever de prestar contas de parceria anteriormente 
celebrada; 
III. Tenha como dirigente membro de Poder ou do Ministério Público, ou 
dirigente de órgão ou entidade da administração pública da mesma 
esfera governamental na qual será celebrado o termo de colaboração ou 
de fomento, estendendo-se a vedação aos respectivos cônjuges ou 
companheiros, bem como parentes em linha reta, colateral ou por 
afinidade, até o segundo grau; 
IV. Tenha tido as contas rejeitadas pela administração pública nos 
últimos cinco anos, exceto se: 
a) For sanada a irregularidade que motivou a rejeição e quitados os 
débitos eventualmente imputados; 
b) For reconsiderada ou revista a decisão pela rejeição, 
c) A apreciação das contas estiver pendente de decisão sobre recurso 
com efeito suspensivo. 
V. Tenha sido punida com uma das seguintes sanções, pelo período que 
durar a penalidade: 
a) suspensão de participação em licitação e impedimento de contratar 
com a administração; 
b) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 
administração pública; 
c) a prevista no inciso II do art. 73 da Lei 13.019 de 2014, 

d) a prevista no inciso III do art. 73 da Lei 13.019 de 2014. 
VI. Tenha tido contas de parceria julgadas irregulares ou rejeitadas por 
Tribunal ou Conselho de Contas dequalquer esfera da Federação, em 
decisão irrecorrível, nos últimos 8 (oito) anos; 
VII. Tenha entre seus dirigentes pessoa: 
a) cujas contas relativas a parcerias tenham sido julgadas irregulares ou 
rejeitadas por Tribunal ou Conselho de Contas de qualquer esfera da 
Federação, em decisão irrecorrível, nos últimos 8 (oito) anos; 
b) julgada responsável por falta grave e inabilitada para o exercício de 
cargo em comissão ou função de confiança, enquanto durar a inabilitação, 
c) considerada responsável por ato de improbidade, enquanto durarem 
os prazos estabelecidos nos incisos I, II e III do Art. 12 da Lei Federal 
nº 8.429, de 2 de junho de 1992. 
VIII. É vedada a celebração de parcerias previstas na Lei 13.019 de 
2014, alterada pela Lei 13.204 de 2015, que tenham por objetos, 
envolvam ou incluam, direta ou indiretamente, delegação das funções de 
regulação, de fiscalização, de exercício do poder de polícia ou de outras 
atividades exclusivas de Estado. 
 
9. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NO CHAMAMENTO 
PÚBLICO – ETAPAS DE SELEÇÃO 
 
O processo dar-se-á em 02 (duas) etapas: de seleção e habilitação, 
ambas de caráter eliminatório e classificatório. 
9.1. As organizações da sociedade civil interessadas em estabelecer a 
parceria, nos nos termos do presente Edital e das legislações que o 
fundamentam, deverão apresentar suas respectivas propostas 
obrigatoriamente no protocolo da sede da Secretaria Municipal do 
Trabalho, Empreendedorismo e Inovação – SEMTEPI, localizado no 
Quadro 6 – Etapas de Seleção, constante no subitem 10.5 deste Edital, 
no horário das 08h às 14h, situada na Rua Rio Jamary, n°77 – Cj. 
Vieiralves, Nossa Senhora das Graças. 
9.2. Primeira etapa/competitiva: Seleção – a SEMTEPI receberá a 
documentação das Organizações da Sociedade Civil, interessadas em 
participar do Edital de Chamamento Público para fins de seleção; 
9.2.1. As propostas deverão estar em envelope lacrado (tamanho A4) e 
com identificação da instituição proponente e meios de contato, com a 
inscrição “Proposta – Edital de chamamento público nº 003 - SEMTEPI 
/2020”, da seguinte forma: 
 

 
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO nº 003-SEMTEPI/2020 

 
Destinatário: À Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e 
Inovação/SEMTEPI. Endereço: Rua Rio Jamary, n°77 – Cj. Vieiralves, Nossa 
Senhora das Graças. CEP 69053-560 Manaus - AM 
 
À 
Comissão Técnica de Seleção – 1ª Etapa /Competitiva - Seleção 
 
Remetente: (Nome da entidade, sem abreviatura, conforme registro no CNPJ) 
Endereço completo 
 

 
9.2.2. O envelope deverá conter, em via única, os documentos, 
numerados e rubricados, em sua totalidade, (o que, em caso de 
descumprimento, enseja a eliminação no processo), e contendo no 
mínimo: 
I. Requerimento encaminhando a proposta e os documentos listados no 
item, endereçado a presidente da Comissão Técnica de Seleção, em 
papel timbrado da entidade, assinado por seu representante legal, 
manifestando o interesse na participação do edital (Anexo I); 
II. Proposta de Plano de Trabalho, em papel timbrado da organização e 
entidade pública, devidamente assinado pelo seu representante legal 
(Anexo III); 
III. Comprovante de Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ 
emitido pela Receita   Federal; 
IV. Atestado(s) de capacidade técnica, conforme indicado no subitem 
9.2.3.2 do edital -  (Quadro 5 - item 4.C); 
V. Comprovação da formação acadêmica do responsável técnico, 
conforme indicado no subitem 9.2.3.2 do edital (Quadro 5 – item 4.B); 
VI. Comprovante de que a organização da sociedade civil funciona no 
endereço por ela declarado; (Iptu, água, energia, telefone, contrato de 
locação etc...). 
VII. O envelope deverá conter as propostas contendo informações que 
atendem aos critérios de julgamento estabelecidos no Quadro 5, bem 
como os Anexos II,  IV, VI e VII. 
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9.2.3. DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 
9.2.3.1. A Comissão Técnica de Seleção analisará as propostas 
apresentadas pelas OSC’s concorrentes. A análise e o  
julgamento de cada proposta serão realizados pela Comissão Técnica 
de Seleção, que terá total independência técnica para exercer seu 
julgamento; 
9.2.3.2. As propostas deverão conter informações que atendam aos 
critérios de julgamento estabelecidos no quadro abaixo: 
 

QUADRO 5 - CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 
ITENS CRITÉRIOS PONTUAÇÃO PESO 

(1) 
Conformidade da 

documentação 

1.A) Apresentação de toda documentação em 
conformidade com o item 9.2 do Edital. 0 à 2 1 

(2) 
Qualidade da 

Proposta 
OBS.: A atribuição de 

nota “zero” nos critérios 
de (A à E) implica 

eliminação da 
proposta. 

 
 

2.A) Ações a serem executadas. 
-Não descreve as ações/atividades que serão 
executadas pelo projeto/atividade = eliminada; 
-Descreve ações/atividades com execução 
razoável/mediano = até 1 ponto; 
-Descreve ações/atividades de maneira 
detalhada, compreensível e perfeitamente 
executáveis = até 2 pontos. 

0 à 2 

2 
2.B) Metas a serem atingidas. 
- Não descreve as metas = eliminada; 
-Descreve as metas de maneira 
razoável/mediano = até 1 ponto; 
-Descreve as metas de maneira detalhada, 
compreensível e perfeitamente executáveis = 
até 2 pontos. 

0 à 2 

2.C) Indicadores que aferirão o cumprimento 
das metas. No caso de cursos, oficinas e 
palestras, deverão ser estabelecidos em horas. 
- Não descreve os indicadores = eliminada; 
-Descreve os indicadores de maneira 
razoável/mediano = até 1 ponto; 
-Descreve os indicadores de maneira 
detalhada, compreensível e perfeitamente 
executáveis = até 2 pontos. 

0 à 2 
2 

2.D) Prazos para a execução das ações e o 
cumprimento das metas. 0 à 2 

 

2.E) Descrição da realidade objeto da parceria e 
o nexo com a atividade ou o projeto proposto. 
-Não apresenta nexo = eliminada; 
-Demonstra o nexo de maneira razoável = até 1 
ponto 
-Demonstra o nexo de maneira detalhada e 
compreensível = até 2 pontos. 

0 à 2 2 

(3) 
Adequação da 

Proposta 
 

3.A) Adequação da proposta aos objetivos da 
política, da ação em que se insere a parceria – 
conforme estabelecido na especificação do lote. 

0 à 2 

1 
3.B) Adequação da proposta ao valor global 
proposto é igual ao valor de referência do 
Edital, bem como, detalhamento orçamentário 
do projeto considerando os gastos previstos, a 
razoabilidade e exequibilidade orçamentária e 
as cotações de preços. 

0 à 2 

(4) 
Capacidade Técnico-

operacional da 
Instituição 

proponente, por meio 
de experiência 
comprovada no 

portfólio de 
realizações na gestão 

de atividades ou 
projetos relacionados 
ao objeto da parceria 

ou de natureza 
semelhante. 

 

4. A) Apresentar o tempo de existência da 
instituição (CNPJ): 
 No mínimo 1(um) ano (1,0); 
 Até 2(dois) anos (2,0); 
 Até 3 (três) anos (3,0); 
 Até 4 (quatro) anos (4,0); 
 Acima de 4(quatro) anos (5,0). 

 
0 à 5 

 
1 

4.B) Formação acadêmica do responsável 
técnico na execução das ações de capacitação: 
 Apresentar título de doutor ou PhD (3,0); 
 Apresentar título de mestre (2,0), 
 Apresentar título de especialista (1,0). 

0 à 3 

4.C) Apresentar atestado de capacidade técnica 
relacionado ao objeto ou de natureza 
semelhante: 
 No mínimo 1(um) atestado (1,0); 
 Até2(dois) atestados (2,0); 
 Até 3(três) atestados (3,0); 
 Até 4 (quatro) atestados (4,0); 
Acima de 4(quatro) atestados (5,0). 

0 à 5 

4.D) Apresentar declaração informando se 
possui instalações e condições materiais. 
 

0 à 1 

PONTUAÇÃO MÁXIMA GLOBAL 40,0  

 
9.2.3.3. Serão eliminadas aquelas propostas: 
a) Cuja pontuação total for inferior a 22,0 (vinte e dois) pontos; 
b) Que recebam nota “zero” nos critérios de julgamento (2.A) a (2.E); 
c) Que estejam em desacordo com o Edital; 
d) Com valor incompatível com o objeto da parceria, a ser avaliado pela 
Comissão de Seleção, e de eventuais diligências complementares, que 
ateste a inviabilidade econômica e financeira da proposta, inclusive à luz 
do orçamento disponível. 
9.2.3.4. No caso de empate entre duas ou mais propostas, o 
desempate será feito com base na maior pontuação obtida no critério 
de julgamento (4). Persistindo a situação de igualdade, o desempate 
será feito com base na maior pontuação obtida, sucessivamente, nos 
critérios de julgamento (2) e (3). Caso essas regras não solucionem o 
empate, será considerada vencedora a entidade com mais tempo de 
constituição. 

9.3. Segunda etapa: habilitação para Celebração do Termo de 
Colaboração – a SEMTEPI receberá a documentação das 
Organizações da Sociedade Civil, classificadas na primeira etapa do 
Edital de Chamamento Público. 
9.3.1. A habilitação da Organização da Sociedade Civil será exigida 
depois de encerrada a etapa competitiva e ordenadas as propostas, 
procedendo a verificação dos documentos que comprovem o 
atendimento pela instituição classificada com maior pontuação; 
9.3.1.1. Na hipótese de a organização da sociedade civil classificada 
com maior pontuação não atender aos requisitos exigidos na segunda 
etapa, aquela imediatamente mais bem classificada poderá ser 
convidada a aceitar a celebração de parceria nos termos da proposta por 
ela apresentada; 
9.3.1.2. Caso a organização da sociedade civil convidada nos termos do 
subitem 9.3.1.2. aceite celebrar a parceria, proceder-se-á à verificação 
dos documentos que comprovem o atendimento aos requisitos previstos  
neste edital. 
9.3.2. A habilitação será feita por requerimento encaminhado a 
presidente da Comissão Técnica de Seleção da SEMTEPI, dentro de 
envelope lacrado (tamanho A4) e endereçado da seguinte forma: 
 

 
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO nº 003-SEMTEPI/2020 

 
Destinatário: À Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e 
Inovação/SEMTEPI. Endereço: Rua Rio Jamary, n°77 – Cj. Vieiralves, Nossa 
Senhora das Graças. CEP 69053-560 Manaus - AM 
 
À 
Comissão Técnica de Seleção – 2ª Etapa /Habilitação 
 
Remetente: (Nome da entidade, sem abreviatura, conforme registro no CNPJ) 
Endereço completo 
 

 
9.3.3. O envelope deverá conter, em via única, os documentos, 
numerados e rubricados, em sua totalidade, e relacionados na seguinte 
ordem: 
a) Requerimento de habilitação, endereçado ao presidente da Comissão 
de Seleção da SEMTEPI, em papel timbrado da entidade, assinado por 
seu representante legal, manifestando o interesse na participação do 
edital; 
b) Certidões de regularidade fiscal, previdenciária, tributária e 
trabalhista, a saber: 
- Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e a 
Dívida Ativa da União. 
-  Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas. 
-  Certidão Negativa de Débitos da Fazenda Estadual. 
-  Certidão Negativa de Débitos de Tributos Municipais. 
-  Certificado de Regularidade do FGTS. 
c) Certidão de existência jurídica expedida pelo cartório de registro civil 
ou cópia do estatuto registrado   e de eventuais alterações ou, tratando-
se de sociedade cooperativa, certidão simplificada emitida por junta 
comercial; 
d) Cópia da ata de eleição do quadro dirigente atual; 
e) Relação nominal atualizada dos dirigentes da entidade, com 
endereço, número e órgão expedidor da carteira de identidade e número 
de registro no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF da Secretaria da 
Receita Federal do Brasil – RFB de cada um deles, conforme Anexo V. 
9.3.4. Todos os documentos exigidos nos itens anteriores deverão estar 
dentro de seus prazos de validade, no período da análise dos 
documentos. 
9.4. Não serão permitidos quaisquer adendos, acréscimos ou 
retificações no conteúdo da documentação, uma vez entregues. 
9.5. O ato de entrega da documentação exigida neste chamamento 
público, não gera,  nenhuma expectativa de direito para a organização 
quanto à obrigatoriedade de repasse de recursos por parte do  
município. 
9.6. A análise dos envelopes com a documentação para  
seleção e habilitação, será realizada pela Comissão de Seleção da 
SEMTEPI. 
9.7. Após a análise da documentação, será lavrada ata circunstanciada 
da sessão, que será assinada pela Comissão Técnica de Seleção da 
SEMTEPI. 
9.8. É facultado a Comissão Técnica de Seleção, a qualquer tempo, 
realizar diligência na sede da Organização da Sociedade Civil - OSC, 
constatado qualquer irregularidade a intituição será inabilitada. 
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10. DA COMISSÃO TÉCNICA DE SELEÇÃO E DOS PRAZOS 
 
10.1. A Comissão Técnica de Seleção é o órgão colegiado destinado a 
avaliar o processo de seleção das organizações da sociedade civil, 
cabendo-lhe, ainda, a análise e julgamento das propostas apresentadas 
ao presente chamamento público, instituída previamente à referida 
análise através de portaria especifica, a ser composta por servidores da 
SEMTEPI, sendo que, pelo menos 01 (um), deva ser servidor ocupante 
de cargo efetivo, nos termos estabelecidos pela Lei nº13.019, de 31 de 
julho de 2014, alterada pela Lei nº 13.204, de 14 de dezembro de 2015, 
e publicar seus atos no Diário Oficial do Munícipio de Manaus – DOM e 
no sítio eletrônico semtepi.manaus.am.gov.br. 
10.2. Para subsidiar seus trabalhos, a Comissão Técnica de Seleção 
poderá solicitar assessoramento técnico de especialista que não seja 
membro desse colegiado. 
10.3. A Comissão Técnica de Seleção poderá realizar, a qualquer tempo, 
diligências para verificar a autenticidade das informações e dos documentos 
apresentados pelas entidades concorrentes ou para esclarecer dúvidas e 
omissões. Em qualquer situação, devem ser observados os princípios da 
isonomia, da impessoalidade e da transparência. 
10.4. Deverá se declarar impedido de participar do certame o membro 
da Comissão Técnica de Seleção que tenha participado, nos últimos 5 
(cinco) anos, contados da publicação do presente Edital, como 
associado, cooperado, dirigente, conselheiro ou empregado de qualquer 
OSC participante do chamamento público, ou cuja atuação no processo 
de seleção configure conflito de interesse, nos termos da Lei nº 12.813, 
de 16 de maio de 2013 (Art. 27, § 2º e §3º, da Lei nº 13.019, de 2014. 
 
11. DOS PRAZOS DAS ETAPAS DE SELEÇAO 
 
11.1. As interessadas deverão apresentar as documentações 
correspondente a etapa competitiva de seleção na sede da SEMTEPI, 
no horário das 8:00h às 14:00h, de segunda a sexta-feira. 
11.2. O presente chamamento público obedecerá ao seguinte 
cronograma: 
 

QUADRO 6 – ETAPAS DE SELEÇÃO 
ITENS ETAPAS PRAZOS ESTIMADOS 

1 

Data de início da apresentação de propostas, 
após publicação do Edital de Chamamento no 
Diário Oficial do Município - DOM e no sítio: 
https://www.manaus.am.gov.br, 

23/10/2020 

2 Data final para recebimento das propostas – 
Etapa 1 Coompetitiva/Seleção 

30 (trrinta) dias corridos, da 
data da apresentaçao de 

proposta  no DOM 

3 
Divulgação do resultado preliminar 
Etapa1 no DOM e no sítio: https:// 
www.manaus.am.gov.br . 

5 (cinco) dias úteis,contados da 
data final de recebimento da 

proposta. 

4 
Data final para recebimento das 
documentações – Etapa 2 /habilitação no sítio: 
https:// www.manaus.am.gov.br . 

02 (dois) dias 
corridos,contados após a 
divulgação do resultado. 

5 
Divulgação do resultado preliminar Etapa 2 no 
DOM e no Sitio: 
https:// www.manaus.am.gov.br . 

5 (cinco) dias úteis,contados 
após data final de recebimento 

das documentaçoes. 

6 Interposição de recursos contra o resultado 
preliminar 

5 (cinco) dias corridos, 
contados da divulgação do 

resultado 

7 Análise dos recursos pela Comissão Técnica 
de Seleção. 

5 (cinco) dias corridos, 
contados do fim do prazo de 

interposição de recursos. 

8 

Homologação e publicação do resultado 
definitivo da fase de seleção, com divulgação 
das decisões recursais proferidas (se houver), 
no Diário Oficial do Município - DOM e no sítio: 
https:// www.manaus.am.gov.br . 

5 (cinco) dias úteis contados. 
 

9 Celebração do instrumento da parceria com a 
OSC classificada em 1º lugar. 

Apresentar documentos 
descritos no subitem 12.1 em 
até 15 (quinze) dias corridos 

após a homologação do 
resultado final. 

 
11.3. A homologação do resultado do julgamento da presente seleção 
deverá ser divulgada no Diário Oficial   do Município - DOM e no sítio: 
https:// www.manaus.am.gov.br ; 
11.4. A homologação não gera direito para a organização da sociedade 
civil à celebração da parceria. 
 
12. DA CELEBRAÇÃO DO INSTRUMENTO DE PARCERIA 
 
12.1. A OSC selecionada e classificada com maior pontuação terá o 
prazo de até 15 (quinze) dias corridos após a publicação da 

Homologação do resultado final no Diário Oficial do Munícipio 
(DOM), para apresentar o Plano de Trabalho definitivo de acordo com a 
proposta aprovada e os termos do Edital, bem como a documentação 
relacionada abaixo, com vistas a celebração do instrumento de parceria, 
a ser entregue no protocolo da sede da Secretaria Municipal do 
Trabalho, Empreendedorismo e Inovação, localizado na Rua Rio Jamary, 
n°77 – Cj. Vieiralves, Nossa Senhora das Graças, no horário das 08h às 
14h. 
a) Requerimento endereçado ao secretário da SEMTEPI, em papel 
timbrado da entidade, assinado por seu representante legal; 
b) Plano de trabalho definitivo; 
c) Cópia da indentidade e do CPF do representante legal da instituição; 
d) Cópia do comprovante de endereço do representante legal da 
instituição. 
e) Comprovante de Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ 
emitido pela Receita   Federal; 
f) Certidões de regularidade fiscal, previdenciária, tributária e trabalhista, 
a saber: 
- Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e a 
Dívida Ativa da União. 
-  Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas. 
- Certidão Negativa de Débitos da Fazenda  Estadual. 
- Certidão Negativa de Débitos de Tributos  Municipais. 
-  Certificado de Regularidade do FGTS. 
12.1.1. Todos os documentos exigidos nos itens anteriores deverão 
estar dentro de seus prazos de validade, no período da análise dos 
documentos. 
12.2. Caso seja constatada necessidade de adequação no plano de 
trabalho enviado pela OSC, a SEMTEPI solicitará a realização de ajustes 
e a OSC deverá fazê-lo em até 15 (quinze) dias corridos, contados da 
data de recebimento da solicitação apresentada. 
12.3. A celebração do instrumento de parceria dependerá da adoção das 
providências impostas pela legislação regente, incluindo a aprovação do 
plano de trabalho, a emissão do parecer técnico pelo órgão ou entidade 
pública federal, as designações do gestor da parceria e da Comissão de 
Monitoramento e Avaliação, e de prévia dotação orçamentária para 
execução da parceria. 
12.4. A aprovação do Plano de Trabalho não gerará direito à celebração 
da parceria. 
12.5. No período entre a apresentação da documentação prevista no 
subitem 12.1. e a assinatura do instrumento de parceria, a OSC fica 
obrigada a informar qualquer evento superveniente que possa prejudicar 
a regular celebração da parceria, sobretudo quanto ao cumprimento dos 
requisitos e exigências previstos para celebração. 
12.6. O Termo de Colaboração somente produzirá efeitos jurídicos após 
a publicação do respectivo extrato no Diário Oficial do Município (DOM) 
(Art. 38 da Lei nº 13.019, de 2014). 
 
13. DA PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA A REALIZAÇÃO 
DO OBJETO 
 
13.1. A despesa prevista no presente Edital correrá à conta do programa 
de trabalho: 11.334.0035.1012 – Capacitação Empreendedora, Natureza  
de Despesa: 335039; Fonte de Recursos Proprios do FUMIPEQ, sendo 
seu valor total de R$ 848.000,00 (Oitocentos e quarenta e oito mil reais). 
13.2. O repasse dos recursos à OSC que tiver sua proposta selecionada 
para execução do projeto, será de acordo com o montante referente a 
cada Lote para qual a OSC foi selecionada, com vigência de até 12 
(doze) meses, conforme quadro abaixo: 
 

QUADRO 7 – PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
N. LOTE VALOR GLOBAL R$ 
1 Capacitação 354.000,00 
2 Eventos de Inovação 294.000,00 
3 Incubação e Aceleração 200.000,00 

Valor global R$ 848.000,00 
 
13.3. O recurso será depositado em conta bancária especifica para cada 
Lote nos bancos oficiais, a saber: Banco do Brasil, Banco da Amazônia 
(Basa) ou na Caixa Econômica Federal. 
 
14. DA CONTRAPARTIDA 
 
Não sera exigida da OSC selecionada contrapartida financeira em bens 
e serviços economicamente mensuráveis em razão do enquadramento 
previsto no Art. 35 §1º da Lei 13.019, de 31 de julho de 2014. 
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15. DO TERMO DE COLABORAÇAO 
 
A parceria será formalizada mediante a celebração de Termo de 
Colaboração, que conterá as cláusulas essenciais previstas no artigo 42 
da Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014, alterada pela lei 13.204, de 14 
de dezembro de 2015. 
 
16. DAS OBRIGAÇÕES 
 
16.1. É obrigatório o uso da logomarca da Prefeitura de Manaus e da 
SEMTEPI em todos os materiais de divulgação, bem como nos casos 
em que serão necessários a confecção e/ou impressão de apostilas, 
livros, ou quaisquer outros tipos de materiais ou objetos impresso e/ou 
digital. 
16.2. A logomarca da Prefeitura de Manaus e da SEMTEPI estão 
disponíveis para download no portal: https://semtepi.manaus.am.gov.br. 
16.3. Os demais direitos e obrigações das partes serão objetos do 
Termo de Colaboração e deverão atender a Lei Federal 13.019, de 2014, 
a Lei Federal 13.204, de 2015, além das normas  pertinentes à 
prestação de contas junto ao Tribunal de Contas do Estado do 
Amazonas – TCE/AM. 
 
17. DO GESTOR DA PARCERIA 
 
17.1. O agente público responsável pela gestão de parceria celebrada 
por meio de Termo de Colaboração será designado pela SEMTEPI, nos 
termos estabelecidos pela lei 13.204, de 14 de dezembro de 2015, com 
poderes de controle e fiscalização. 
17.2. São obrigações do gestor: 
I. Acompanhar e fiscalizar a execução da parceria; 
II. Informar ao seu superior hierárquico a existência de fatos que 
comprometam ou possam comprometer as atividades ou metas da 
parceria e de indícios de irregularidades na gestão dos recursos, bem 
como as providências adotadas ou que serão adotadas para sanar os 
problemas detectados; 
III. Emitir parecer técnico conclusivo de análise da prestação de contas 
final, levando em consideração o conteúdo do relatório técnico de 
monitoramento e avaliação de que trata o art. 59 da lei 13.204, de 14 de 
dezembro de 2015, 
IV. Disponibilizar materiais e equipamentos tecnológicos necessários às 
atividades de monitoramento e avaliação. 
 
18. DO MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO 
 
18.1. A Comissão de Monitoramento e Avaliação, a ser constituída pela 
SEMTEPI/FUMIPEQ através de portaria específica, nos termos 
estabelecidos pela lei 13.204, de 14 de dezembro de 2015, é a instância 
administrativa colegiada responsável pelo monitoramento do conjunto de 
parcerias, pela proposta de aprimoramento dos procedimentos, pela 
padronização de objetos, custos e indicadores e pela produção de 
entendimentos voltados à priorização do controle de resultados, sendo 
de sua competência a avaliação e a homologação dos relatórios técnicos 
de monitoramento e avaliação. 
18.2. A comissão de monitoramento e avaliação poderá solicitar 
assessoramento técnico de especialista que não seja membro desse 
colegiado para subsidiar seus trabalhos. 
18.3. As ações de monitoramento e avaliação terão caráter preventivo e 
saneador, objetivando a gestão adequada e regular das parcerias. 
18.4. As ações de monitoramento e avaliação poderão utilizar 
ferramentas tecnológicas de verificação do alcance de resultados, 
incluídas as redes sociais na internet, aplicativos e outros mecanismos 
de tecnologia da informação. 
18.5. A comissão de monitoramento e avaliação deverá realizar visita 
técnica in loco para subsidiar o monitoramento da parceria, nas 
hipóteses em que esta for essencial para verificação do cumprimento do 
objeto da parceria e do alcance das metas. 
18.6. Sem prejuízo do monitoramento e avaliação, poderão ser 
realizadas eventuais auditorias pelos controles interno e externo, no 
âmbito da fiscalização preventiva. 
 
19. DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 
 
19.1. Para fins de prestação de contas anual e final, a organização da 
sociedade civil deverá seguir as diretrizes do Guia Básico de Prestação 
de Contas, que se encontra disponibilizado no site 
https://semtepi.manaus.am.gov.br . 

19.2. A prestação de contas deverá ser feita observando-se as regras 
previstas na Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014, alterada pela lei 
13.204, de 14 de dezembro de 2015, além de prazos e normas de 
elaboração constantes no Termo de Colaboração e no plano de trabalho. 
 

20. DA VIGÊNCIA E DA PRORROGAÇÃO DO ACORDO 
 
20.1. O Termo de Colaboração terá a vigência de até 12 (doze) meses a 
contar da data da publicação do extrato do Termo de Colaboração no 
Diário Oficial do Munícipio (DOM). 
20.2. O prazo de vigência poderá ser prorrogado, mediante interesse da 
administração pública ou solicitação da organização da sociedade civil, 
devidamente formalizada e justificada, a ser apresentada à 
Administração Pública em, no mínimo, 30 (trinta) dias antes do fim do 
termo, a qual dependerá da concordância da SEMTEPI mediante 
avaliação do desempenho da organização da sociedade civil. 
20.3. A prorrogação de ofício da vigência do termo de colaboração ou de 
fomento deve ser feita pela administração pública quando ela der causa 
a atraso na liberação de recursos financeiros, limitada ao exato período 
do atraso verificado. 
20.4. Cabe a Administração Pública Municipal a prerrogativa para 
assumir ou transferir a responsabilidade pela execução do objeto, no 
caso de paralisação, de modo a evitar sua descontinuidade. 
 
21. DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL 
 
21.1. Até 05 (cinco) dias antes da data fixada para o recebimento dos 
envelopes pela Comissão Técnica de Seleção da SEMTEPI, e qualquer 
cidadão poderá impugnar o presente Edital, apresentando o pedido no 
protocolo da SEMTEPI. 
21.2. Não serão conhecidas as impugnações protocoladas fora do prazo 
estipulado. 
 
22. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
 
22.1. Das decisões proferidas pela Comissão Técnica de Seleção da 
SEMTEPI, caberão recursos administrativos, no prazo de 05 (cinco) dias 
corridos, contados da divulgação do resultado da análise. 
22.2. Os recursos deverão ser endereçados à SEMTEPI e entregues no 
protocolo da Secretaria, apresentados em forma de petição, clara e 
objetivamente, e assinado pelo representante legal da recorrente. 
 

23. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

23.1. As informações e todos os elementos sobre a seleção de que trata 
este Edital poderão ser obtidos junto à Comissão Técnica de Seleção. 
23.2. A SEMTEPI reserva-se o direito de alterar o presente Edital, por 
conveniência da Administração e atendido o princípio do interesse 
público, sem que caiba, às entidades proponentes, direitos a qualquer 
indenização, ressaltando-se que, caso venha a influenciar na elaboração 
das propostas, fixar-se-á novo prazo para apresentação e publicação no 
site  https://semtepi.manaus.am.gov.br. 
23.3. É facultado a SEMTEPI promover diligências destinadas a 
esclarecer o processo, bem como solicitar a comprovação de qualquer 
informação apresentada pela entidade interessada. 
23.4. Toda a documentação apresentada fará parte dos autos do 
processo de seleção e em hipótese alguma, será devolvida à entidade 
interessada. 
23.5. A execução será acompanhada e fiscalizada de forma a garantir a 
regularidade dos atos praticados e a plena execução do objeto, 
respondendo o proponente pelos danos causados a terceiros, 
decorrentes de culpa ou dolo na execução do Termo de Colaboraçao  ou 
instrumento congênere. 
23.6. A classificação da entidade poderá ser anulada a qualquer tempo, 
desde que seja constatada ilegalidade no processo, ou revogada, por 
conveniência da Administração Pública, através de decisão 
fundamentada. 
23.7. A SEMTEPI poderá prorrogar os prazos para recebimento das 
propostas ou para sua abertura, ocorrendo fatos que justifique tal 
medida. 
23.8. Os anexos passam a fazer parte integrante do presente 
chamamento, independentemente de transcrição, para todos os efeitos 
legais. 
23.9. A organização da sociedade civil deverá divulgar na internet e em 
locais visíveis de suas sedes sociais e dos estabelecimentos em que 
exerça suas ações todas as parcerias celebradas com a administração 
pública. 
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23.10. Os casos omissos deste Edital serão resolvidos pela Comissão 
de Seleção, observada a legislação aplicável. 
23.11. Esclarecimentos acerca do conteúdo desta chamada pública 
poderão ser obtidos através do telefone (92) 3631-9274 e pelo e-mail 
gabinete.semtepi@pmm.am.gov.br . 
 
Os Anexos deste Edital, abaixo relacionados, estão disponíveis para 
download no site: https://www.manaus.am.gov.br, ou pode ser solicitado 
pelo e-mail: gabinete.semtepi@pmm.am.gov.br . 
 
 Anexo I – Modelo de Requerimento; 
 Anexo II – Ficha de Cadastro; 
 Anexo III – Modelo de Proposta Plano de Trabalho; 
 Anexo IV – Declaração sobre instalações e condições materiais; 
 Anexo V – Declaração do Art. 39 da Lei 13.019/2014; 
 Anexo VI – Declaração da não ocorrência de impedimentos; 
 Anexo VII – Declaração de Ciência e Concordância, 
 Anexo XIII – Minuta do Termo de Colaboração. 
 

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

Manaus/AM, 22 de outubro de 2020. 

 
 
 

SECRETARIA  MUNICIPAL  DE 
MEIO  AMBIENTE  E  SUSTENTABILIDADE 

 
 

EXTRATO 
 
1. ESPÉCIE E DATA: Quarto Termo Aditivo ao Contrato de Prestação 
de Serviços nº. 004/2017, celebrado em 29/09/2020. 
2. CONTRATANTES: O Município de Manaus, por meio do Fundo 
Municipal para o Desenvolvimento e Meio Ambiente e a empresa Reche 
Galdeano & Cia Ltda. – EPP. 
3. OBJETO: Dilação do prazo do Contrato original, referente à 
Contratação de empresa para o serviço de locação de 05 (cinco) 
veículos, tipo utilitário pequeno pick up cabine dupla, motor mínimo 
de 1.4cc, bicombustível, com ar condicionado, 02 (duas) portas, 
capacidade mínima para 04 (quatro) passageiros, com no máximo 
02 (dois) anos de uso, em bom estado de conservação para atender 
as necessidades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e 
Sustentabilidade/SEMMAS. 
4. VALOR GLOBAL: 131.940,00 (Cento e trinta e um mil e novecentos 
e quarenta reais). 
5. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Nota de Empenho nº. 2020NE00085, 
de 28/09/2020,  no valor de R$ 733,00 (Setecentos e trinta e três reais), 
Modalidade Pregão Eletrônico nº 120/2016/CAERD/RO, Ata de Registro 
de Preços nº 035/2017 à conta da seguinte rubrica orçamentária 
18.542.0005.2000.0000, fonte 02100000, natureza da despesa  
33903307, ficando o saldo remanescente a ser empenhado. 
6. PRAZO: O prazo de vigência do presente contrato será de 12 (doze) 
meses, a contar da data da Ordem de Serviço, e poderá chegar ao seu 
termo final com a entrega de todo o seu objeto e a consequente 
liquidação da despesa. 

 
Manaus, 29 de setembro de 2020. 

 
 

 
 
 
 
 

DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO torna público que recebeu da 
SEMMAS, a LMO Nº 095/2016-1 sob o processo nº 2020.15848. 
15868.0.000383, que autoriza a atividade Administração Pública em 
geral, com a finalidade de Sede da Defensoria Pública da União – 
DPU/AM, com validade de 12 meses, sito na rua Santo Antônio com rua 
Rio Jutaí e rua Rio Purus, s/n, Nossa Senhora das Graças – 
Manaus/AM. 
 
 
 
 

FÉ COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO 
LTDA torna público que recebeu da SEMMAS, a LMO Nº 341/2015-1 
sob o processo nº 2019.15848.15858.0.001434, que autoriza a atividade 
Comercialização de Combustíveis, com a finalidade de comércio 
varejista de combustíveis para veículos automotores – composto por 05 
(cinco) tanques de armazenamento, sendo 03 (três) plenos com 
capacidade individual de 15m³, 01 (um) pleno de 30m³ e 01 (um) tanque 
bipartido 15/15, totalizando 105m³, com validade de 36 meses, sito na 
Av. Torquato Tapajós, nº 13.434 – Lago Azul, Manaus/AM. 
 
 
 
 
 

JOSÉ EDMILSON MAIA BRITO torna público que recebeu da SEMMAS, a 
LMO Nº 068/2018-1 sob o processo nº 2018.15848.15875.0.000759, que 
autoriza a atividade Serviço, com a finalidade de funcionamento do 
Sistema Sonoro do Veículo VW/SAVEIRO 1.6, Cor PRETA, Placa JXL-
8013, para a realização de “PROPAGANDA VOLANTE”, com validade de 
12 meses e atuação na Área Urbana da Manaus, Amazonas. 
 
 
 
 
 

TELEFÔNICA BRASIL S.A. torna público que recebeu da SEMMAS, a 
LMO Nº 059/2020 sob o processo nº 2020.15848.15875.0.000265, que 
autoriza a atividade Serviço de Telecomunicação, com a finalidade de 
Torre de Telefonia – Estação Rádio Base – 698341627 – DVG “Antenas 
da empresa TELEFONICA BRASIL S.A.”, com validade de 36 meses, 
sito na Av. Constantino Nery, nº 2329, Condomínio Residencial Juçara – 
Chapada – Manaus/AM. 
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INSTITUTO  MUNICIPAL  DE 
PLANEJAMENTO  URBANO 

 
 

PORTARIA Nº162/2020/PRES/IMPLURB 
 

O VICE-PRESIDENTE DO INSTITUTO MUNICIPAL DE 
PLANEJAMENTO URBANO - IMPLURB, no uso das atribuições legais 
que lhe são conferidas pela legislação vigente. 

 
CONSIDERANDO que cabe ao Instituto Municipal de 

Planejamento Urbano-IMPLURB, nos termos do disposto nos artigos 58 
inciso III, 67 e 73 e seus respectivos parágrafos da Lei nº8.666/93, 
acompanhar, fiscalizar a execução dos contratos celebrados através de 
um representante da Administração; 

 
CONSIDERANDO o teor do Termo de Contrato 006/2020, 

celebrado entre o Instituto Municipal de Planejamento Urbano-IMPLURB 
e o BANCO DO BRASIL S/A. 

 
CONSIDERANDO que os órgãos públicos devem manter 

fiscal formalmente designado durante toda a vigência dos contratos por 
sí celebrados; 

 
CONSIDERANDO que as principais atribuições do Gestor 

de Contrato são: 
- Coordenar e comandar o processo de fiscalização da 

execução contratual; 
 
CONSIDERANDO que as principais atribuições dos Fiscais 

dos Contratos são: 
I- Zelar pelo efetivo cumprimento das obrigações 

contratuais assumidas e pela qualidade dos produtos fornecidos e dos 
serviços prestados ao município de Manaus, através do IMPLURB; 

II- Verificar se a entrega de materiais, execução de obras 
ou prestação de serviços (bem como seus preços e quantitativos) está 
sendo cumprida de acordo com o instrumento contratual e instrumento 
convocatório; 

III- Acompanhar, fiscalizar e atestar as aquisições, a 
execução dos serviços e obras contratadas; 

IV-  Indicar eventuais glosas das faturas. 
 
 

RESOLVE: 
 
 

I- INSTITUIR a composição da Comissão para 
Acompanhamento, Fiscalização e Atesto  da execução do Termo  de 
Contrato nº006/2020 de prestação, pelo Contratado, dos serviços de 
recebimento dos tributos e demais receitas públicas do Contratante e 
respectiva prestação de contas, por meio eletrônico, dos valores 
arrecadados, com extensão da prestação dos serviços de arrecadação dos 
tributos municipais e demais receitas públicas a todos pontos de 
atendimento do Contratado, inclusive por intermédio de terceiros 
contratados, conforme especificações detalhadas no Termo de Referência, 
constante do Processo Administrativo nº2020/00796/00824/0/000372-
SIGED. 

 
II - DESIGNAR os servidores, abaixo relacionados, como 

membros da referida Comissão: 
 

Servidor(a) Matrícula 
Gestor do Contrato:  

Adriane Souza Noronha 114.361-1A 
Fiscais do Contrato:  

Ronaldo Pereira da Silva 107.377-0H 
Jennilce Barroncas de Queiroz 114.272-0A 
Naiade Socorro Santos Soares Pinto 130.753-9B 

Suplente:  
Nayane Freitas do Monte Reis 110.260-5F 

 
III - DETERMINAR que na situação de impedimento do 

Gestor do Contrato, um dos fiscais assumirá as funções do mesmo, 
mediante despacho do titular da pasta. 

 
IV - ESTABELECER que a participação na Comissão será 

considerada prestação de serviços relevantes, não remunerada. 
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V - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
operando seus efeitos a partir de 01/10/2020 

 
 

CERTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 
 
 

Manaus, 20 de outubro de 2020 
 

 
 
 
 
 

DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO 
 

TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2020 - CL/IMPLURB 
 

O VICE-PRESIDENTE DO INSTITUTO MUNICIPAL DE 
PLANEJAMENTO URBANO – IMPLURB, no uso de suas atribuições 
legais e estatutárias e, 

 
CONSIDERANDO o teor da Ata de Reunião da Comissão 

de Licitação do IMPLURB, anexa aos autos, pertinente ao Processo 
Licitatório nº.2020.00796.00824.0.000326, modalidade Tomada de 
Preços nº 003/2020/CL/IMPLURB/PM; 

 
CONSIDERANDO que a Comissão declara que os atos 

praticados estão, consubstanciados nos autos e obedeceram a todas as 
normas editalícias e as disposições da Lei Federal nº8666/93; 

 
CONSIDERANDO o Parecer nº.082/2020/PROJUR/IMPLURB, 

exarado pela Procuradoria Jurídica do IMPLURB, que constatou que o 
procedimento cumpriu o princípio da finalidade, qual seja, o atendimento 
ao interesse público, sendo a licitação dirigida com imparcialidade, 
atingindo o preço adequado e atendidos os ditames da Lei  
nº 8.666/93. 
 

RESOLVE: 
 

I - HOMOLOGAR o resultado apontado pela Comissão 
de Licitação/IMPLURB/PM, relativo ao procedimento licitatório 
supramencionado, que tem por objeto a contratação de empresa  
para a execução dos serviços de Revitalização de Passeio Público e 
Espaço Cultural, localizado no Bairro do Morro da Liberdade,  
de acordo com as especificações contidas no Projeto Básico e  
anexos. 

 
II - ADJUDICAR o objeto do certame acima referido à 

empresa F.S.L VASCONCELOS-ME, inscrita no CNPJ sob o  
nº 84.462.209/0001-67, importando sua proposta no valor global de  
R$ 260.491,78 (Duzentos e sessenta mil, quatrocentos e noventa e um 
reais e setenta e oito centavos). 

 
III - PUBLIQUE-SE o presente despacho no Diário Oficial 

do Município – DOM. 
 
IV - DETERMINAR a emissão da respectiva Nota de 

Empenho. 
 

GABINETE DO VICE PRESIDENTE DO INSTITUTO 
MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO - IMPLURB 

 

 
Manaus, 21 de outubro de 2020 

 
 

 

AGÊNCIA REGULADORA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS 
DELEGADOS DO MUNICÍPIO DE MANAUS 

 
 

PORTARIA Nº 008/2020-AGEMAN 
 
 

O DIRETOR-PRESIDENTE DA AGÊNCIA REGULADORA 
DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO MUNICÍPIO DE 
MANAUS – AGEMAN, no uso das competências que lhe conferem o art. 
128, inciso II da Lei Orgânica do Município de Manaus. 

 
CONSIDERANDO as competências e finalidades da 

estrutura organizacional e administrativa da AGEMAN, definidas na Lei 
nº 2.265, de 11 de dezembro de 2017; 

 
CONSIDERANDO os dispostos nos artigos 67 e 73, da Lei 

nº 8.666, de 21 de junho de 1993; 
 
CONSIDERANDO o Termo de Contrato nº 001/2020 

Locação de Veículo Automotor tipo passeio, popular sem motorista, 
celebrado entre o Município de Manaus por meio da Agência Reguladora 
dos Serviços Públicos Delegados do Município de Manaus – AGEMAN 
CNPJ 29.916.198/0001-30 e a Empresa RECHE GALDEANO 
LOCAÇÃO DE FROTAS - CNPJ: 08.713.403/0001-90. 
 

RESOLVE: 
 

I - DESIGNAR os servidores abaixo relacionados para 
acompanhar, fiscalizar e atestar as Notas Fiscais e/ou Recibos, 
referentes à execução de todos os contratos e aditivos acima citados. 

 
Gestor do Contrato 

Servidor Matrícula 
Roosevelt da Silva Lima  131.704-0B 

Fiscais do Contrato 
Adriana Lucia Coelho Lobo 131.747-4C 
José Augustos Mendes Gonçalves Junior 133.933 8B 
Allex Ramos Batista 134.374-2A 

Fiscal Suplente 
Abraão D’Ávila da Costa 132.813-3A 

 
II - ESTABELECER que serão necessárias, no mínimo, 03 

(três) assinaturas dos servidores acima designados para fins de atesto 
das Notas Fiscais. 

 
III – CONVALIDAR que este ato tenha seus efeitos a 

contar de 01-10-2020, início de vigência do contrato. 
 

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

Manaus, 22 de outubro de 2020. 

                        
 

 



 

Manaus, quinta-feira, 22 de outubro de 2020
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COMISSÃO  MUNICIPAL  DE  LICITAÇÃO 

 
 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO N. 130/2020-CML/PM 

(Processo n. 2020/1637/1437 - SEMSA) 
REGISTRO DE PREÇOS 

 
OBJETO: “Eventual fornecimento de insumos químico-

cirúrgicos para atender a Secretaria Municipal de Educação – SEMED, e 
a Fundação de Apoio ao Idoso Dr. Thomas – FDT da Prefeitura de 
Manaus, conforme quantidade, especificações técnicas, regras e 
condições estabelecidas no Termo de Referência”. 
Edital disponível: a partir do dia 27/10/2020 às 15h. 
Limite para recebimento das Propostas: dia 11/11/2020 às 09h45. 
Inicio da sessão: dia 11/11/2020 às 10h00 (horário de Brasília). 
Maiores informações: 

 
O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, 

através do Portal de Compras da Prefeitura de Manaus, com o endereço 
eletrônico  compras.manaus.am.gov.br. 

 
Será sempre considerado o horário de Brasília (DF) para 

todas as indicações de tempo constantes no edital. 
 
Maiores informações na Comissão Municipal de Licitação, 

telefone 0xx 92 3215 6375 / 3215 - 6376, das 09 às 15h. e-mail: 
cml.se@pmm.am.gov.br. 

 
Manaus, 22 de outubro de 2020. 

 

 
 
 
 
 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO N. 131/2020 – CML/PM 

(Processo n. 2020/11209/18988/00019 – UGCM/SEMAD) 
 

OBJETO: “Eventual aquisição de equipamentos de 
telefonia com tecnologia voz sobre IP (VOIP), licenças de uso, 
acessórios, instalação, configuração, suporte e garantia contratual 
estendida para atender as necessidades dos órgãos e entidades da 
Administração Pública”. 
Edital disponível: a partir do dia 26/10/2020 às 15h. 
Limite para recebimento das Propostas: dia 10/11/2020 às 09h45. 
Inicio da sessão: dia 10/11/2020 às 10h00 (horário de Brasília). 
Maiores informações: 

 
O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, 

através do Portal de Compras da Prefeitura de Manaus, com o endereço 
eletrônico  compras.manaus.am.gov.br. 

 
Será sempre considerado o horário de Brasília (DF) para 

todas as indicações de tempo constantes no edital.  
 
Maiores informações na Comissão Municipal de Licitação, 

telefone 0xx-92-3215 6375/ 6376, das 09 às 15h, e-mail: 
cml.se@pmm.am.gov.br.  

 
Manaus, 22 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: 26/10/2020 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. 
 

Manaus, 22 de outubro de 2020. 

 
 

 
 
 

Publicações Diversas 
 
 
ACCEB – ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO E CONDOMÍNIOS E 
EMPREENDIMENTOS BELÉM LTDA torna público que recebeu do 
IPAAM, a Outorga de Uso do Recurso Hídrico nº 194/2020, que 
autoriza a captação de água subterrânea por poço tubular, localizada na 
Rodovia Manoel Urbano, km 19, MD, s/n, Zona Rural, nas coordenadas 
geográficas: 03°09’47,360”S e 60°13’55,270”W, Manaus-AM, com 
validade de 05 anos. 
 
 
 

 



 

Manaus, quinta-feira, 22 de outubro de 2020
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