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SECRETARIA  MUNICIPAL  DE  EDUCAÇÃO 

 
 

PORTARIA Nº 0798/2022-SEMED/GS 
 

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

 
CONSIDERANDO o disposto na Lei nº 1.126, de 05 de 

junho de 2007, que dispõe sobre o Plano de Carreira, Cargos e 
Subsídios dos Profissionais do Magistério do Município de Manaus 
(PCCS); 

 
CONSIDERANDO o Parecer nº 103/2017-P. Pessoal/PGM, 

assinado pela Chefe da Procuradoria de Pessoal/PGM, que trata da 
Evolução Funcional do Profissional do Magistério, em virtude de 
Progressão e Progressão por Titularidade; 

 
CONSIDERANDO o Parecer nº 90/2018-P. Pessoal/PGM, 

assinado pela Chefe da Procuradoria de Pessoal/PGM, que trata da Evolução 
Funcional do Profissional do Magistério, em virtude de Progressão; 

 
CONSIDERANDO, ainda, o que consta no Processo 

nº 2022.18000.19120.0.005775, de 18/03/2022, 
 

RESOLVE: 
 

ALTERAR a Portaria 0280/2017-SEMED/GS, publicada na 
Edição nº 4177, do Diário Oficial do Município, de 31-07-2017, 
especificamente, quanto à Evolução Funcional na Carreira, em virtude 
de Progressão por Titularidade (ESPECIALIZAÇÃO), da servidora 
abaixo especificada, integrante da estrutura organizacional da 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED, cuja redação 
passa a viger da forma que segue. 
 
Nº 984 
PROCESSO 2014/4114/4147/11671 
SERVIDOR MARLYOMAR POLLARES FALCÃO 
MATRÍCULA 097.717-9 B 
CARGO PROFESSOR NÍVEL SUPERIOR - 20H 
PADRÃO E REFERÊNCIA ANTERIOR 2-A 
NOVO PADRÃO E REFERÊNCIA POR PROGRESSÃO 
POR TITULARIDADE (ESPECIALIZAÇÃO) 

2-D 

VIGÊNCIA 25/07/2014 

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

 
Manaus, 06 de abril de 2022. 

 

PORTARIA Nº 1161/2022-SEMED/GS 
 

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

 

CONSIDERANDO o que consta nos artigos 51 a 54 da Lei 
nº 1.126, de 05 de junho de 2007, que dispõe sobre o Plano de Cargos, 
Carreiras e Remuneração dos Profissionais do Magistério; 

 

CONSIDERANDO o Parecer nº 57/2018-P.PESSOAL/ 
PGM, assinado pela Chefe da Procuradoria de Pessoal, que trata de 
questionamentos diversos relativos à Evolução Funcional dos servidores 
da Secretaria Municipal de Educação; 

 

CONSIDERANDO o PARECER 90/2018 que opina que a 
Progressão por Titularidade, gerará efeitos legais, para fins de inclusão 
em folha, a partir do mês subsequente ao da publicação do ato, 
retroagindo financeiramente à data do pedido do servidor; 

 

CONSIDERANDO o que consta no Processo 
nº 2021.18000.18125.0.008051, de 26/05/2021 (apenso os autos 
nº 2019/4114/4147/01609, de 11/03/2019), 
 

RESOLVE: 
 

Art. 1º DETERMINAR a Evolução Funcional, em virtude de 
Progressão por Titularidade, da servidora MARISE DA CONCEIÇÃO 
MENEZES CARIOCA DA SILVA, matrícula 073.254-0 F, que ocupa o 
Cargo de PROFESSOR NÍVEL MÉDIO  - 20H,  posicionada, atualmente, 
no Padrão e Referência: 2-A, na forma a seguir: 
 

TIPO DE EVOLUÇÃO FUNCIONAL PADRÃO E REFERÊNCIA 
Progressão por Titularidade 

(ESPECIALIZAÇÃO) 2-D 

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

publicação, com efeito financeiro a contar de 11/03/2019. 
 

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

Manaus, 04 de maio de 2022. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

PORTARIA Nº 1189/2022-SEMED/GS 
 

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

 

CONSIDERANDO o que consta nos artigos 51 a 54 da Lei 
nº 1.126, de 05 de junho de 2007, que dispõe sobre o Plano de Cargos, 
Carreiras e Remuneração dos Profissionais do Magistério; 
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CONSIDERANDO que a Evolução Funcional, por 
Progressão por Titularidade, dá-se mediante provocação do 
interessado(a), por meio de requerimento e este se submete à 
avaliação da Comissão de Evolução Funcional dos Servidores  
Efetivos da Secretaria Municipal de Educação de Manaus - CEF e 
tendo parecer favorável, seus efeitos, independente de interstício, 
serão gerados no mês seguinte ao da publicação do ato que a 
concede; 

 
CONSIDERANDO o Parecer nº 57/2018-

P.PESSOAL/PGM, assinado pela Chefe da Procuradoria de Pessoal, 
que trata de questionamentos diversos relativos à Evolução Funcional 
dos servidores da Secretaria Municipal de Educação; 

 
CONSIDERANDO o PARECER 90/2018 que opina que a 

Progressão por Titularidade, gerará efeitos legais, para fins de inclusão 
em folha, a partir do mês subsequente ao da publicação do ato, 
retroagindo financeiramente à data do pedido do servidor; 

 
CONSIDERANDO o que consta no Processo 

nº 2021.18000.18125.0.004103, de 30/03/2021 (apenso os autos 
nº 2019/4114/4147/01430, de 12/03/2019), 
 

RESOLVE: 
 

Art. 1º DETERMINAR a Evolução Funcional, em virtude de 
Progressão por Titularidade, do  servidor  MARCUS LIBÓRIO DE LIMA, 
matrícula 086.196-0 D, que ocupa o Cargo de PROFESSOR NÍVEL 
SUPERIOR  - 20H,  posicionado, atualmente, no Padrão e Referência: 
2-D, na forma a seguir: 
 

TIPO DE EVOLUÇÃO FUNCIONAL PADRÃO E REFERÊNCIA 
Progressão por Titularidade 

(Especialização) 2-G 

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

publicação, com efeito financeiro a contar de 12/03/2019. 
 

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

Manaus, 05 de maio de 2022 
 

 
 
 
 
 

PORTARIA Nº 1234/2022-SEMED/GS 
 

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

 
CONSIDERANDO o que consta nos artigos 51 a 54 da Lei 

nº 1.126, de 05 de junho de 2007, que dispõe sobre o Plano de Cargos, 
Carreiras e Remuneração dos Profissionais do Magistério; 

 
CONSIDERANDO o Parecer nº 57/2018-

P.PESSOAL/PGM, assinado pela Chefe da Procuradoria de Pessoal, 
que trata de questionamentos diversos relativos à Evolução Funcional 
dos servidores da Secretaria Municipal de Educação; 

 
CONSIDERANDO o PARECER 90/2018 que opina que a 

Progressão por Titularidade, gerará efeitos legais, para fins de inclusão 
em folha, a partir do mês subsequente ao da publicação do ato, 
retroagindo financeiramente à data do pedido do servidor; 

 
CONSIDERANDO o que consta no Processo 

nº 2021.18000.18125.0.014504, de 19/08/2021, 

RESOLVE: 
 

Art. 1º DETERMINAR a Evolução Funcional, em virtude de 
Progressão por Titularidade, da servidora MAGNA GALVÃO DE LIMA 
COLLYER, matrícula 090.920-3 D, que ocupa o Cargo de PEDAGOGO  - 20H,  
posicionada, atualmente, no Padrão e Referência: 1-A, na forma a seguir: 
 

TIPO DE EVOLUÇÃO FUNCIONAL PADRÃO E REFERÊNCIA 
Progressão por Titularidade 

(ESPECIALIZAÇÃO) 1-D 

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

publicação, com efeito financeiro a contar de 19/08/2021. 
 

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

Manaus, 10 de maio de 2022. 

 
 

 
PORTARIA Nº 1324/2022-SEMED/GS 

 
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no 

exercício da competência que lhe confere o art. 128, inciso II, da LEI 
ORGÂNICA DO MUNICÍPIO, 

 
CONSIDERANDO o que consta nos artigos 51 a 54 da Lei 

nº 1.126, de 05 de junho de 2007, que dispõe sobre o Plano de Cargos, 
Carreiras e Remuneração dos Profissionais do Magistério; 

 
CONSIDERANDO o Parecer nº 57/2018-

P.PESSOAL/PGM, assinado pela Chefe da Procuradoria de Pessoal, 
que trata de questionamentos diversos relativos à Evolução Funcional 
dos servidores da Secretaria Municipal de Educação; 

 
CONSIDERANDO o PARECER 90/2018 que opina que a 

Progressão por Titularidade, gerará efeitos legais, para fins de inclusão 
em folha, a partir do mês subsequente ao da publicação do ato, 
retroagindo financeiramente à data do pedido do servidor. 

 
CONSIDERANDO o que consta no Processo 

nº 2022.18000.19120.0.008515 (2018/4114/4147/02947, de 
26/03/2018), de 28/04/2022, 
 

RESOLVE: 
 

Art. 1º Determinar a Evolução Funcional, em virtude de 
Progressão Por Titularidade da servidora ROSIMAR MARLY 
BANDEIRA, matrícula 084.659-7 B, que ocupa o Cargo de 
PROFESSOR NIVEL SUPERIOR - 20H,  posicionada atualmente no 
Padrão e Referência: 2-F, na forma a seguir. 
 

TIPO DE EVOLUÇÃO FUNCIONAL PADRÃO E REFERÊNCIA 
Progressão por Titularidade. 

(ESPECIALIZAÇÃO) 3-B 

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

publicação, com efeito financeiro a contar de 26/03/2018. 
 

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

Manaus, 18 de maio de 2022. 
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PORTARIA Nº 2061/2022-SEMED/GS 
 

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

 
CONSIDERANDO o que consta sobre Progressão 

Funcional e Promoção Funcional nos artigos 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 e 
57, Lei nº 1.624, de 30 de dezembro de 2011, que dispõe sobre o Plano 
de Carreira, Cargos e Remuneração dos servidores públicos da área 
Administrativa da Educação Municipal; 

 
CONSIDERANDO o Parecer nº 57/2018-

P.PESSOAL/PGM, assinado pela Chefe da Procuradoria de Pessoal, 
que trata de questionamentos diversos relativos à Evolução Funcional 
dos servidores da Secretaria Municipal de Educação; 

 
CONSIDERANDO o que consta no Processo 

nº 2020.18000.18125.0.011624, de 02/12/2020 e, ainda, 
2013/4114/4147/12152 de 19/03/2013, 
 

RESOLVE: 
 

TORNAR SEM EFEITO a Portaria nº 1082/2013-
SEMED/GS, publicada na Edição do Diário Oficial do Município n° 3274, 
de 16-10-2013, da Promoção Funcional (Especialização) autorizada à 
servidora TATIANE DOS SANTOS CRUZ, ocupante do cargo de 
ANALISTA MUN/BIBLIOTECONOMIA/SEMED, matrícula 119.083-0 A, 
que avançou para o Padrão e Classe 1-E, pertencente ao quadro dos 
servidores efetivos da Secretaria Municipal de Educação SEMED. 
 

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

Manaus, 25 de julho de 2022. 

 
 

 
 
 

PORTARIA Nº 2068/2022-SEMED/GS 
 

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

 
CONSIDERANDO o que consta nos artigos 51 a 54 da Lei 

nº 1.126, de 05 de junho de 2007, que dispõe sobre o Plano de Cargos, 
Carreiras e Remuneração dos Profissionais do Magistério; 

 
CONSIDERANDO o Parecer nº 57/2018- 

P.PESSOAL/PGM, assinado pela Chefe da Procuradoria de Pessoal, 
que trata de questionamentos diversos relativos à Evolução Funcional 
dos servidores da Secretaria Municipal de Educação; 

 
CONSIDERANDO o PARECER 90/2018 que opina que a 

Progressão por Titularidade, gerará efeitos legais, para fins de inclusão 
em folha, a partir do mês subsequente ao da publicação do ato, 
retroagindo financeiramente à data do pedido do servidor; 

 
CONSIDERANDO o que consta no Processo 

nº 2021.18000.18125.0.004144, (2019/4114/4147/04235 de 
27/12/2019), de 30/03/2021, 
 

RESOLVE: 
 

RETIFICAR a Portaria nº 1.733/2012–SEMED/GS, de 
22/11/2012, publicada no Diário Oficial do Município – DOM, edição 
nº 3062, de 05/12/2012, especificamente quanto à Evolução Funcional 
na Carreira, em virtude de Progressão por Titularidade (Especialização), 

da servidora abaixo especificada, integrante da estrutura organizacional 
da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED, cuja redação 
passa a viger da forma que segue: 
 
Nº 13 
PROCESSO 2012/4114/4147/16120 
SERVIDOR(A) ELISANGELA GUEDES DA SILVA 
MATRÍCULA 121.448-9 A 
CARGO PROFESSOR NÍVEL SUPERIOR  - 20H 
PADRÃO E REFERÊNCIA ANTERIOR 1-A 
NOVO PADRÃO E REFERÊNCIA POR 
PROGRESSÃO POR TITULARIDADE 

1-D 

VIGÊNCIA 14/08/2012 

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

 
Manaus, 25 de julho de 2022. 

 
 
 
 

PORTARIA Nº 2069/2022-SEMED/GS 
 

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

 
CONSIDERANDO o que consta nos artigos 51 a 54 da Lei 

nº 1.126, de 05 de junho de 2007, que dispõe sobre o Plano de Cargos, 
Carreiras e Remuneração dos Profissionais do Magistério; 

 
CONSIDERANDO o Parecer nº 57/2018-

P.PESSOAL/PGM, assinado pela Chefe da Procuradoria de Pessoal, 
que trata de questionamentos diversos relativos à Evolução Funcional 
dos servidores da Secretaria Municipal de Educação; 

 
CONSIDERANDO o PARECER 90/2018 que opina que a 

Progressão por Titularidade, gerará efeitos legais, para fins de inclusão 
em folha, a partir do mês subsequente ao da publicação do ato, 
retroagindo financeiramente à data do pedido do servidor; 

 
CONSIDERANDO o que consta no Processo 

nº 2021.18000.18125.0.004144, (2019/4114/4147/04235 de 
27/12/2019), de 30/03/2021, 
 

RESOLVE: 
 

Art. 1º DETERMINAR a Evolução Funcional, em virtude de 
Progressão Por Titularidade da servidora ELISANGELA GUEDES DA 
SILVA, matrícula 121.448-9 A, que ocupa o Cargo de PROFESSOR 
NIVEL SUPERIOR - 20H,  posicionada atualmente no Padrão e 
Referência: 1-F, na forma a seguir. 
 

TIPO DE EVOLUÇÃO FUNCIONAL PADRÃO E REFERÊNCIA 
Progressão por Titularidade. 

(MESTRADO) 
2-C 

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

publicação, com efeito financeiro a contar de 27/12/2019. 
 

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

Manaus, 25 de julho de 2022. 
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PORTARIA Nº 2070/2022-SEMED/GS 
 

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

 
CONSIDERANDO o que consta nos artigos 51 a 54 da Lei 

nº 1.126, de 05 de junho de 2007, que dispõe sobre o Plano de Cargos, 
Carreiras e Remuneração dos Profissionais do Magistério; 

 
CONSIDERANDO o Parecer nº 57/2018-

P.PESSOAL/PGM, assinado pela Chefe da Procuradoria de Pessoal, 
que trata de questionamentos diversos relativos à Evolução Funcional 
dos servidores da Secretaria Municipal de Educação; 

 
CONSIDERANDO o PARECER 90/2018 que opina que a 

Progressão por Titularidade, gerará efeitos legais, para fins de inclusão 
em folha, a partir do mês subsequente ao da publicação do ato, 
retroagindo financeiramente à data do pedido do servidor; 

 
CONSIDERANDO o que consta no Processo 

nº 2021.18000.18125.0.003086, (2020/4114/4147/00228, de 
20/01/2020), de 16/03/2021, 
 

RESOLVE: 
 

Art. 1º DETERMINAR a Evolução Funcional, em virtude de 
Progressão Por Titularidade do servidor  FRANCISCA FERREIRA DE 
FREITAS, matrícula 120.027-5 B, que ocupa o Cargo de PROFESSOR 
NIVEL SUPERIOR - 20H,  posicionado atualmente no Padrão e 
Referência: 1-B, na forma a seguir. 
 

TIPO DE EVOLUÇÃO FUNCIONAL PADRÃO E REFERÊNCIA 
Progressão por Titularidade. 

(ESPECIALIZAÇÃO) 1-E 

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

publicação, com efeito financeiro a contar de 20/01/2020. 
 

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

 

 
Manaus, 25 de julho de 2022. 

 

 
 
 
 
 

PORTARIA Nº 2112/2022-SEMED/GS 
 

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

 
CONSIDERANDO o que consta no Processo nº  

2022.18000.19119.0.015882, de 21/07/2022, 
 

RESOLVE: 
 

DETERMINAR, que o servidor ROGERIO BEZERRA DE 
LIMA, matrícula 122.933-8 A, responda pelas atribuições da Função 
Gratificada de Gerente de Folha de Pagamento, constante na 
estrutura organizacional da Secretaria Municipal de Educação - 
SEMED, no período de 28/07/2022 a 11/08/2022, com direito à 
percepção das vantagens inerentes ao exercício da função, durante o 
impedimento legal da titular ILDECI VINHOTE DE SOUZA, matrícula 
112.104-9 A, por motivo de Férias. 
 

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

Manaus, 27 de julho de 2022. 

 
 
 
 

PORTARIA Nº 2113/2022-SEMED/GS 
 

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

CONSIDERANDO o que consta nos artigos 49 e 50 da Lei 
Municipal 1.126, de 05/06/2007, que dispõe sobre o Plano de Cargos, 
Carreiras e Remuneração dos Profissionais do Magistério; 
 

CONSIDERANDO, ainda, o que consta no Processo 
nº 2021.18000.19120.0.021313, (apenso 2018/4114/1990.9/00034, de 
18/10/2018), de 08/11/2021, 
 

RESOLVE: 
 

TORNAR SEM EFEITO a ERRATA da Portaria n° 
1.577/2012 de 25 de setembro de 2012-DOM n° 3061 de 04/12/2012, 
referente à progressão de tempo de serviço, da servidora JANEMAR 
HOUNSELL CRUZ, matricula 093.832-7 C do quadro de pessoal da 
Secretaria Municipal de Educação, publicada no DOM 3119, de 04 de 
março de 2013, página 15. 
 

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

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

Manaus, 27 de julho de 2022. 

 
 
 
 

PORTARIA Nº 2114/2022-SEMED/GS 
 

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

CONSIDERANDO o que consta nos artigos 51 a 54 da Lei 
nº 1.126, de 05 de junho de 2007, que dispõe sobre o Plano de Cargos, 
Carreiras e Remuneração dos Profissionais do Magistério; 
 

CONSIDERANDO que a evolução funcional, por 
progressão por titularidade, dá-se mediante provocação do 
interessado(a), por meio de requerimento e este se submete à avaliação 
da Comissão de Evolução Funcional dos Servidores Efetivos da 
Secretaria Municipal de Educação de Manaus - CEF e tendo parecer 
favorável, seus efeitos, independente de interstício, serão gerados no 
mês seguinte ao da publicação do ato que a concede; 

 
CONSIDERANDO Despacho, assinado pela 

Subprocuradora Adjunta do Município, que dirimiu possível controvérsia 
entre o Parecer nº 103/2017-P.PESSOAL/PGM e Parecer nº 90/2018-
P.PESSOAL/PGM, indicando que a concessão da Progressão por 
Titularidade, somente gerará efeitos legais, para fins de inclusão em 
folha, a partir do mês subsequente ao da publicação do ato, nos termos 
do art. 53, da lei 1.126/2007, retroagindo financeiramente à data do 
pedido do servidor; 
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CONSIDERANDO o Parecer nº 81/2020 
P.PESSOAL/PGM, que entre outros assuntos, opina que a contagem do 
interstício para primeira Progressão, reinicia com a mudança de 
referência, mesmo que ocorra meses após a sua posse, em razão de 
Progressão por Titularidade, sendo que deve ser considerada a contar 
da data de formalização do processo administrativo que a pleiteou; 
 

CONSIDERANDO o que consta no Processo 
nº 2021.18000.19120.0.021313, (apenso 2018/4114/1990.9/00034, de 
18/10/2018), de 08/11/2021, 
 

RESOLVE: 
 

Art. 1º DETERMINAR a Evolução Funcional, em virtude de 
Progressão Por Titularidade da servidora JANEMAR HOUNSELL 
CRUZ, matrícula 093.832-7 C, que ocupa o Cargo de PROFESSOR 
NÍVEL SUPERIOR – 20 HORAS,  posicionada atualmente, no anexo II-
A, da Lei Municipal 1.126, de 05/06/2007, alterada pela Lei Municipal  n° 
2458, de 13 de junho de 2019,  no Padrão e Referência: 2-E, na forma 
a seguir. 
 

TIPO DE EVOLUÇÃO FUNCIONAL PADRÃO E REFERÊNCIA 
Progressão por Titularidade. 

(ESPECIALIZAÇÃO) 3-A 

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

publicação, com efeito financeiro a contar de 18/10/2018. 
 
 

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

Manaus, 27 de julho de 2022. 
 

 
 
 
 

(*) PORTARIA Nº 2128/2022-SEMED/GS 
 

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no 
exercício das prerrogativas que lhe outorga o inciso II do artigo 128 da 
LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE MANAUS, 
 

CONSIDERANDO os princípios da legalidade, 
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, que norteiam as 
atividades da Administração Pública; 

 
CONSIDERANDO o que consta no Memorando 

nº 171/2022 FISCALIZAÇÃO GERAL/DEPLAN/SEMED; 
 
CONSIDERANDO o que cabe à SEMED nos termos 

disposto no artigo 58, Inciso III, 67, 73 a 76 e seus respectivos 
parágrafos da Lei n. º 8.666/93, que prevê a composição de uma 
Comissão para acompanhar, fiscalizar e atestar os serviços e notas 
fiscais referentes a execução dos contratos; 
 

RESOLVE: 
 

I - CONSTITUIR a Comissão de Acompanhamento e 
Fiscalização da Execução do Contrato nº 055/2022 e seus aditivos, se 
houver, celebrado entre a Secretaria Municipal de Educação – SEMED e 
a Empresa VE INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS GRÁFICOS 
LTDA, CNPJ: 07.439.885/0001-79, referente a aquisição de livro didático 
para práticas pedagógicas da Secretaria Municipal de Educação - 
SEMED, conforme Extrato publicado no DOM 5387 de 19.07.2022. 
 

II - APRESENTAR a comissão constituída por 5 (cinco) 
servidores, conforme tabela abaixo, sendo os 3 (três) primeiros titulares 
direto da atividade, e os demais atuantes somente em caráter de 
suplência/substituição por impedimento dos 3 (três) primeiros: 

FISCAIS DO CONTRATO 
 
Thamires Leão Correa Martins – Matrícula nº 134.438-2A 
Juliana Bezerra de Oliveira – Matrícula nº 119.332-5A 
Juliana Rodrigues do Nascimento – Matrícula nº 094.119-0C 
 
SUPLENTE 
Alan Oliveira Barroso – Matrícula nº 138.005-2A 
Clayton Barros de Sant Anna – Matrícula nº 129.905-0B 
 
RESPONSABILIDADES DOS FISCAIS DO CONTRATO: 
 
 Zelar pelo efetivo cumprimento das obrigações contratuais assumidas e pela qualidade dos serviços 
prestados à SEMED; 
 Verificar se a entrega dos materiais, execução de obras ou prestação de serviços (bem como seus 
preços e quantitativos) está sendo cumprida de acordo com o instrumento contratual e instrumento 
convocatório; 
 Acompanhar, fiscalizar e atestar as aquisições, a execução dos serviços e obras contratadas; 
 Indicar eventuais glosas das faturas, recibos e/ou notas fiscais; 

 
III - ESTABELECER que serão necessárias, no mínimo 3 

(três) assinaturas, dos servidores mencionados no inciso II desta 
Portaria, para fins de atesto das Notas Fiscais; 

 
IV - Esta Portaria retroage seus efeitos a contar de 

07/07/2022, data da assinatura do contrato, podendo ser alterada a 
qualquer tempo e a critério da autoridade competente. 
 

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

Manaus, 27 de julho de 2022. 

 
 
(*) Republicação do Portaria 2128/2022, publicada no DOM edição 5399, de 
04/08/2022, inserindo-se alterações. 
 

 
 
 

PORTARIA Nº 2139/2022-SEMED/GS 
 

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

 
CONSIDERANDO o que consta no Decreto nº 2682, de 26 

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

 
CONSIDERANDO o que consta no Art. 5º da Lei Delegada 

nº 13, de 31 de julho de 2013, que dispõe sobre a estrutura 
organizacional da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – 
SEMED, suas finalidades e competências, fixa seu quadro de cargos 
comissionados e dá outras providências, publicada no DOM nº 3221, de 
31/07/2013. 

 
CONSIDERANDO o que consta no Processo 

nº 2022.18000.19119.0.016355, de 27/07/2022, 
 

RESOLVE: 
 

I - DISPENSAR, a contar de 26/07/2022, da Função 
Gratificada especificada, da SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO–SEMED, o servidor abaixo identificado, do Quadro de 
Pessoal da Prefeitura Municipal de Manaus. 
 

Nº Matrícula Nome Simbologia DDZ 

01 111.252-0 B 
ROBERT ANDREY 
ROCHA DE SOUZA FGCA Leste 2 

 
II - DESIGNAR, a contar de 26/07/2022, da Função 

Gratificada especificada, da SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO–SEMED, o servidor abaixo identificado, do Quadro de 
Pessoal da Prefeitura Municipal de Manaus. 



 

Manaus, quarta-feira, 10 de agosto de 2022 
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Nº Matrícula Nome Simbologia DDZ 
01 127.543-7 A LEANDRO ANJOS SILVA FGCA Leste 2 

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

 
Manaus, 28 de julho de 2022. 

 
 
 

 
 

PORTARIA Nº 2140/2022-SEMED/GS 
 

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

 
CONSIDERANDO, o teor do Processo de 

nº 2022.18000.18125.0.011582; 
 

RESOLVE: 
 

INCLUIR a Portaria n° 1763/2021, publicada no DOM 
Nº 5218 de 08/11/2021, referente à escala de férias dos servidores desta 
Secretaria. 
 

MATRÍCULA SERVIDOR PAGAMENTO DE 1/3 GOZO 
067.463-0D JOANA APARECIDA VERÇOSA AGOSTO/2022 AGOS/2022 

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

 
Manaus, 28 de julho de 2022. 

 
 
 
 

(*) PORTARIA Nº 2167/2022-SEMED/GS 
 

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no 
exercício das prerrogativas que lhe outorga o inciso II do artigo 128 da 
LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE MANAUS, 
 

CONSIDERANDO os princípios da legalidade, 
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, que norteiam as 
atividades da Administração Pública; 

 
CONSIDERANDO o que consta no Memorando 

nº 132/2022 FISCALIZAÇÃO GERAL/DEPLAN/SEMED; 
 
CONSIDERANDO o que cabe à SEMED nos termos 

disposto no artigo 58, Inciso III, 67, 73 a 76 e seus respectivos 
parágrafos da Lei n. º 8.666/93, que prevê a composição de uma 
Comissão para acompanhar, fiscalizar e atestar os serviços e notas 
fiscais referentes a execução dos contratos; 
 

RESOLVE: 
 

I - CONSTITUIR a Comissão de Fiscalização e 
Acompanhamento da Execução do Contrato de Aquisição nº 034/2022 e 
seus aditivos, se houver, celebrado entre a Secretaria Municipal de 
Educação – SEMED e a KINGPEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 
PRODUTOS E ARTIGOS PARA SAÚDE EIRELI, CNPJ: 
14.199.685/0001-51, referente a aquisição de material de higiene e 
limpeza (papel higiênico e papel toalha), conforme Extrato publicado no 
DOM 5374 de 30.06.2022. 

II - APRESENTAR a comissão constituída por 5 (cinco) 
servidores, conforme tabela abaixo, sendo os 4 (quatro) primeiros 
titulares direto da atividade, e o quinto atuante somente em caráter de 
suplência/substituição por impedimento dos 4 (quatro) primeiros: 
 

FISCAIS DO CONTRATO 
 
Mônica de Jesus Teixeira da Silva– Matrícula nº 095.465-9C 
Sérgio Roberto de Oliveira Lopes – Matrícula nº 134.689-0A 
Jerry Mesquita Maquiné – Matrícula nº 066.812-5B 
Emanuel Florêncio Santiago Júnior – Matrícula nº 100.314-3C 
 
SUPLENTES 
Margareth Inhuma Delgado – Matrícula nº 103.683-1A/B 
 
RESPONSABILIDADES DOS FISCAIS DO CONTRATO: 
 Zelar pelo efetivo cumprimento das obrigações contratuais assumidas e pela qualidade dos serviços 
prestados à SEMED; 
 Verificar se a entrega dos materiais, execução de obras ou prestação de serviços (bem como seus 
preços e quantitativos) está sendo cumprida de acordo com o instrumento contratual e instrumento 
convocatório; 
 Acompanhar, fiscalizar e atestar as aquisições, a execução dos serviços e obras contratadas; 
 Indicar eventuais glosas das faturas, recibos e/ou notas fiscais; 
 

 
III - ESTABELECER que serão necessárias, no mínimo 3 

(três) assinaturas, dos servidores mencionados no inciso II desta 
Portaria, para fins de atesto das Notas Fiscais; 
 

IV - Esta Portaria retroage seus efeitos a contar de 
02/06/2022, data da assinatura do contrato, podendo ser alterada a 
qualquer tempo e a critério da autoridade competente. 
 

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

Manaus, 01 de agosto de 2022. 
 

 
(*) Republicação do Portaria 2167/2022, publicada no DOM edição 5399, de 
04/08/2022, inserindo-se alterações. 
 
 
 
 

PORTARIA Nº 2168/2022-SEMED/GS 
 

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

 
CONSIDERANDO o que consta nos artigos 51 a 54 da Lei 

nº 1.126, de 05 de junho de 2007, que dispõe sobre o Plano de Cargos, 
Carreiras e Remuneração dos Profissionais do Magistério; 

 
CONSIDERANDO que a evolução funcional, por 

progressão por titularidade, dá-se mediante provocação do interessado 
(a), por meio de requerimento e este se submete à avaliação da 
Comissão de Evolução Funcional dos Servidores Efetivos da Secretaria 
Municipal de Educação de Manaus – CEF e tendo parecer favorável, 
seus efeitos, independente de interstício, serão gerados no mês seguinte 
ao da publicação do ato que a concede; 

 
CONSIDERANDO o Parecer nº 57/2018-

P.PESSOAL/PGM, assinado pela Chefe da Procuradoria de Pessoal, 
que trata de questionamentos diversos relativos à Evolução Funcional 
dos servidores da Secretaria Municipal de Educação; 

 
CONSIDERANDO o PARECER 90/2018 que opina que a 

Progressão por Titularidade, gerará efeitos legais, para fins de inclusão 
em folha, a partir do mês subsequente ao da publicação do ato, 
retroagindo financeiramente, à data do pedido do servidor. 

 
CONSIDERANDO o que consta no Processo 

nº 2021.18000.19120.0.015959, de 01/09/2021, 



 

Manaus, quarta-feira, 10 de agosto de 2022 
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RESOLVE: 
 

RETIFICAR a Portaria nº 0079/2008–SEMED/GS, de 
16/07/2008, publicada no Diário Oficial do Município – DOM, edição 
nº 2010, de 28-07-2008, especificamente quanto à Evolução Funcional 
na Carreira, em virtude de Progressão por Titularidade da servidora 
abaixo especificada, integrante da estrutura organizacional da 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED, cuja redação 
passa a viger da forma que segue: 
 
Nº 1 
PROCESSO 2007/4114/4147/15477 

SERVIDOR(A) ALDENIRES SILVA OLIVEIRA DE 
SOUSA 

MATRÍCULA 094.686-9 B 
CARGO PROFESSOR NÍVEL MÉDIO - 20 H 
PADRÃO E REFERÊNCIA ANTERIOR 1-A 
NOVO PADRÃO E REFERÊNCIA POR PROGRESSÃO 
POR TITULARIDADE (GRADUAÇÃO) 1-C 

VIGÊNCIA 29/08/2007 

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

 
Manaus, 02 de agosto de 2022. 

 

 
 
 
 
 

PORTARIA Nº 2169/2022-SEMED/GS 
 

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

 
CONSIDERANDO o que consta nos artigos 51 a 54 da Lei 

nº 1.126, de 05 de junho de 2007, que dispõe sobre o Plano de Cargos, 
Carreiras e Remuneração dos Profissionais do Magistério; 

 
CONSIDERANDO que a evolução funcional, por 

progressão por titularidade, dá-se mediante provocação do interessado 
(a), por meio de requerimento e este se submete à avaliação da 
Comissão de Evolução Funcional dos Servidores Efetivos da Secretaria 
Municipal de Educação de Manaus – CEF e tendo parecer favorável, 
seus efeitos, independente de interstício, serão gerados no mês seguinte 
ao da publicação do ato que a concede; 

 
CONSIDERANDO o Parecer nº 57/2018-

P.PESSOAL/PGM, assinado pela Chefe da Procuradoria de Pessoal, 
que trata de questionamentos diversos relativos à Evolução Funcional 
dos servidores da Secretaria Municipal de Educação; 

 
CONSIDERANDO o PARECER 90/2018 que opina que a 

Progressão por Titularidade, gerará efeitos legais, para fins de inclusão 
em folha, a partir do mês subsequente ao da publicação do ato, 
retroagindo financeiramente, à data do pedido do servidor. 

 
CONSIDERANDO o que consta no Processo 

nº 2021.18000.19120.0.015959, de 01/09/2021, 
 

RESOLVE: 
 

RETIFICAR a Portaria nº 0234/2011–SEMED/GS, de 
22/03/2011, publicada no Diário Oficial do Município – DOM, edição 
nº 2653, de 28-03-2011, especificamente quanto à Evolução Funcional 
na Carreira, em virtude de Progressão por Titularidade da servidora 
abaixo especificada, integrante da estrutura organizacional da 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED, cuja redação 
passa a viger da forma que segue: 

Nº 3 
PROCESSO 2010/4114/4147/19288 

SERVIDOR(A) ALDENIRES SILVA OLIVEIRA DE 
SOUSA 

MATRÍCULA 094.686-9 B 
CARGO PROFESSOR NÍVEL MÉDIO - 20 H 
PADRÃO E REFERÊNCIA ANTERIOR 1-D 
NOVO PADRÃO E REFERÊNCIA POR PROGRESSÃO 
POR TITULARIDADE (ESPECIALIZAÇÃO) 1-G 

VIGÊNCIA 14/12/2010 

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

 
Manaus, 02 de agosto de 2022. 

 
 

 
 
 

PORTARIA Nº 2170/2022-SEMED/GS 
 

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

 
CONSIDERANDO o que consta nos artigos 51 a 54 da Lei 

nº 1.126, de 05 de junho de 2007, que dispõe sobre o Plano de Cargos, 
Carreiras e Remuneração dos Profissionais do Magistério; 

 
CONSIDERANDO que a evolução funcional, por 

progressão por titularidade, dá-se mediante provocação do 
interessado(a), por meio de requerimento e este se submete à avaliação 
da Comissão de Avaliação e Evolução Funcional dos Profissionais da 
Educação – CAEFPE e tendo parecer favorável, seus efeitos, 
independente de interstício, serão gerados no mês seguinte ao da 
publicação do ato que a concede; 

 
CONSIDERANDO Despacho, assinado pela 

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

 
CONSIDERANDO o Parecer nº 81/2020 P. 

PESSOAL/PGM, que entre outros assuntos, opina que a contagem do 
interstício para primeira Progressão, reinicia com a mudança de 
referência, mesmo que ocorra meses após a sua posse, em razão de 
Progressão por Titularidade, sendo que deve ser considerada a contar 
da data de formalização do processo administrativo que a pleiteou. 
 

CONSIDERANDO o que consta no Processo 
2021.18000.18125.0.007245, (apenso de 2017.4114.4147.06031), de 
12/05/2021(13/07/2017), 
 

RESOLVE: 
 

Art. 1º DETERMINAR a Evolução Funcional, em virtude de 
Progressão por Titularidade do servidor ANTONIO CARLOS 
MAGALHAES DE MENEZES, matrícula 103.758-7 B, que ocupa o 
Cargo de PROFESSOR NÍVEL SUPERIOR - 20 HORAS, posicionado 
atualmente, no Padrão e Referência: 1-A, na forma a seguir. 
 

TIPO DE EVOLUÇÃO FUNCIONAL PADRÃO E REFERÊNCIA 
Progressão por Titularidade 

(ESPECIALIZAÇÃO) 1-D 

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

publicação, com efeito financeiro a contar de 13/07/2017. 



 

Manaus, quarta-feira, 10 de agosto de 2022 
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REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 
 

Manaus, 02 de agosto de 2022. 

 
 
 
 

PORTARIA Nº 2171/2022-SEMED/GS 
 

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

 
CONSIDERANDO o que consta nos artigos 51 a 54 da Lei 

nº 1.126, de 05 de junho de 2007, que dispõe sobre o Plano de Cargos, 
Carreiras e Remuneração dos Profissionais do Magistério; 

 
CONSIDERANDO o Parecer nº 57/2018-

P.PESSOAL/PGM, assinado pela Chefe da Procuradoria de Pessoal, 
que trata de questionamentos diversos relativos à Evolução Funcional 
dos servidores da Secretaria Municipal de Educação; 

 
CONSIDERANDO o PARECER 90/2018 que opina que a 

Progressão por Titularidade, gerará efeitos legais, para fins de inclusão 
em folha, a partir do mês subsequente ao da publicação do ato, 
retroagindo financeiramente à data do pedido do servidor. 

 
CONSIDERANDO o que consta no Processo 

nº 2022.18000.19336.0.000061, de 03/01/2022, 
 

RESOLVE: 
 

Art. 1º DETERMINAR a Evolução Funcional, em virtude de 
Progressão por Titularidade do servidor FRANCISCO DAVID DA SILVA 
LIMA, matrícula 117.570-0 A, que ocupa o Cargo de PROFESSOR 
NÍVEL SUPERIOR - 40H, posicionado atualmente no Padrão e 
Referência: 1-E, na forma a seguir. 
 

TIPO DE EVOLUÇÃO FUNCIONAL PADRÃO E REFERÊNCIA 
Progressão por Titularidade 

(ESPECIALIZAÇÃO) 2-A 

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

publicação, com efeito financeiro a contar de 03/01/2022. 
 

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

Manaus, 02 de agosto de 2022. 

 
 
 
 

PORTARIA Nº 2174/2022-SEMED/GS 
 

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

 
CONSIDERANDO o que consta nos artigos 51 a 54 da Lei 

nº 1.126, de 05 de junho de 2007, que dispõe sobre o Plano de Cargos, 
Carreiras e Remuneração dos Profissionais do Magistério; 

 
CONSIDERANDO que a evolução funcional, por 

progressão por titularidade, dá-se mediante provocação do 

interessado(a), por meio de requerimento e este se submete à avaliação 
da Comissão de Evolução Funcional dos Servidores Efetivos da 
Secretaria Municipal de Educação de Manaus - CEF e tendo parecer 
favorável, seus efeitos, independente de interstício, serão gerados no 
mês seguinte ao da publicação do ato que a concede; 

 
CONSIDERANDO Despacho, assinado pela 

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

 
CONSIDERANDO o Parecer nº 81/2020 

P.PESSOAL/PGM, que entre outros assuntos, opina que a contagem do 
interstício para primeira Progressão, reinicia com a mudança de 
referência, mesmo que ocorra meses após a sua posse, em razão de 
Progressão por Titularidade, sendo que deve ser considerada a contar 
da data de formalização do processo administrativo que a pleiteou. 
 

CONSIDERANDO o que consta no Processo 
nº 2021.18000.19120.0.017839 (apenso de 2017/4114/9648/01027 de 
22/08/2017), de 22/09/2021, 
 

RESOLVE: 
 

Art. 1º Determinar a Evolução Funcional, em virtude de 
Progressão Por Titularidade da servidora VALERIA MARTINS, matrícula 
107.050-9 A, que ocupa o Cargo de PROFESSOR NÍVEL SUPERIOR – 
20 HORAS,  posicionada atualmente, no anexo II-A, da Lei Municipal 
1.126, de 05/06/2007, alterada pela Lei Municipal  n° 2458, de 13 de 
junho de 2019,  no Padrão e Referência: 2-B, na forma a seguir. 
 

TIPO DE EVOLUÇÃO FUNCIONAL PADRÃO E REFERÊNCIA 
Progressão por Titularidade. 

(ESPECIALIZAÇÃO) 
2-E 

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

publicação, com efeito financeiro a contar de 22/08/2017. 
 

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

Manaus, 02 de agosto de 2022. 

 
 
 
 
 

PORTARIA Nº 2175/2022-SEMED/GS 
 

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

 
CONSIDERANDO o que consta nos artigos 51 a 54 da Lei 

nº 1.126, de 05 de junho de 2007, que dispõe sobre o Plano de Cargos, 
Carreiras e Remuneração dos Profissionais do Magistério; 

 
CONSIDERANDO que a evolução funcional, por 

progressão por titularidade, dá-se mediante provocação do 
interessado(a), por meio de requerimento e este se submete à avaliação 
da Comissão de Evolução Funcional dos Servidores Efetivos da 
Secretaria Municipal de Educação de Manaus - CEF e tendo parecer 
favorável, seus efeitos, independente de interstício, serão gerados no 
mês seguinte ao da publicação do ato que a concede; 

 
CONSIDERANDO o Parecer nº 57/2018-

P.PESSOAL/PGM, assinado pela Chefe da Procuradoria de Pessoal, 



 

Manaus, quarta-feira, 10 de agosto de 2022 
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que trata de questionamentos diversos relativos à Evolução Funcional 
dos servidores da Secretaria Municipal de Educação; 

 
CONSIDERANDO o PARECER 90/2018 que opina que a 

Progressão por Titularidade, gerará efeitos legais, para fins de inclusão 
em folha, a partir do mês subsequente ao da publicação do ato, 
retroagindo financeiramente à data do pedido do servidor; 

 
CONSIDERANDO o que consta no Processo 

nº 2021.18000.19120.0.017841(apenso 2017/4114/9648/01027, de 
22/08/2017) de 22/09/2021, 
 

RESOLVE: 
 

Art. 1º Determinar a Evolução Funcional, em virtude de 
Progressão Por Titularidade da servidora VALERIA MARTINS, matrícula 
107.050-9 B, que ocupa o Cargo de PROFESSOR NIVEL SUPERIOR  - 
20H,  posicionada atualmente, no anexo II-A, da Lei Municipal 1.126, de 
05/06/2007, alterada pela Lei Municipal  n° 2458, de 13 de junho de 
2019,  no Padrão e Referência: 1-B, na forma a seguir. 
 

TIPO DE EVOLUÇÃO FUNCIONAL PADRÃO E REFERÊNCIA 
Progressão por Titularidade. 

(ESPECIALIZAÇÃO) 1-E 

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

publicação, com efeito financeiro a contar de 22/08/2017. 
 

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

Manaus, 02 de agosto de 2022. 
 

 
 
 
 
 

PORTARIA Nº 2180/2022-SEMED/GS 
 

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

 
CONSIDERANDO o que consta nos artigos 51 a 54 da Lei 

nº 1.126, de 05 de junho de 2007, que dispõe sobre o Plano de Cargos, 
Carreiras e Remuneração dos Profissionais do Magistério; 

 
CONSIDERANDO que a evolução funcional, por 

progressão por titularidade, dá-se mediante provocação do 
interessado(a), por meio de requerimento e este se submete à avaliação 
da Comissão de Evolução Funcional dos Servidores Efetivos da 
Secretaria Municipal de Educação de Manaus – CEF e tendo parecer 
favorável, seus efeitos, independente de interstício, serão gerados no 
mês seguinte ao da publicação do ato que a concede; 

 
CONSIDERANDO o Parecer nº 57/2018-

P.PESSOAL/PGM, assinado pela Chefe da Procuradoria de Pessoal, 
que trata de questionamentos diversos relativos à Evolução Funcional 
dos servidores da Secretaria Municipal de Educação; 

 
CONSIDERANDO o Parecer nº 90/2018 

P.PESSOAL/PGM, opina que a Progressão por Titularidade, gerará 
efeitos legais, para fins de inclusão em folha, a partir do mês 
subsequente ao da publicação do ato, retroagindo financeiramente, à 
data do pedido do servidor. 

 
CONSIDERANDO o que consta no Processo 

nº 2021.18000.19120.0.016616, de 08/09/2021, 

RESOLVE: 
 

RETIFICAR a Portaria nº 1179/2011 – SEMED/GS, de 
03/10/2011, publicada no Diário Oficial do Município – DOM, edição 
nº 2787 (CAD 1), de 11/10/2011, especificamente quanto à Evolução 
Funcional na Carreira, em virtude de Progressão por Titularidade 
(Graduação), da servidora abaixo especificada, integrante da estrutura 
organizacional da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED, 
cuja redação passa a viger da forma que segue: 
 
Nº 23 
PROCESSO 2011/4114/4147/14899 
SERVIDOR(A) GRACIETE DA SILVA BRITO 
MATRÍCULA 100.157-4 B 
CARGO PROFESSOR NÍVEL MÉDIO  - 20H 
PADRÃO E REFERÊNCIA ANTERIOR 1-B 
NOVO PADRÃO E REFERÊNCIA POR PROGRESSÃO 
POR TITULARIDADE (GRADUAÇÃO) 1-D 

VIGÊNCIA 02/08/2011 

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

 
Manaus, 03 de agosto de 2022. 

 

 
 
 
 
 

PORTARIA Nº 2181/2022-SEMED/GS 
 

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

 
CONSIDERANDO o que consta nos artigos 51 a 54 da Lei 

nº 1.126, de 05 de junho de 2007, que dispõe sobre o Plano de Cargos, 
Carreiras e Remuneração dos Profissionais do Magistério; 

 
CONSIDERANDO que a evolução funcional, por 

progressão por titularidade, dá-se mediante provocação do 
interessado(a), por meio de requerimento e este se submete à avaliação 
da Comissão de Evolução Funcional dos Servidores Efetivos da 
Secretaria Municipal de Educação de Manaus – CEF e tendo parecer 
favorável, seus efeitos, independente de interstício, serão gerados no 
mês seguinte ao da publicação do ato que a concede; 

 
CONSIDERANDO o Parecer nº 57/2018-

P.PESSOAL/PGM, assinado pela Chefe da Procuradoria de Pessoal, 
que trata de questionamentos diversos relativos à Evolução Funcional 
dos servidores da Secretaria Municipal de Educação; 

 
CONSIDERANDO o Parecer nº 90/2018 P. 

PESSOAL/PGM, opina que a Progressão por Titularidade, gerará efeitos 
legais, para fins de inclusão em folha, a partir do mês subsequente ao da 
publicação do ato, retroagindo financeiramente, à data do pedido do 
servidor. 
 

CONSIDERANDO o que consta no Processo 
nº 2021.18000.19120.0.016616, de 08/09/2021, 
 

RESOLVE: 
 

RETIFICAR a Portaria nº 1179/2011 – SEMED/GS, de 
03/10/2011, publicada no Diário Oficial do Município – DOM, edição 
nº 2787 (CAD 1), de 11/10/2011, especificamente quanto à Evolução 
Funcional na Carreira, em virtude de Progressão por Titularidade 
(Especialização), da servidora abaixo especificada, integrante da 
estrutura organizacional da SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO-SEMED, cuja redação passa a viger da forma que segue: 



 

Manaus, quarta-feira, 10 de agosto de 2022 
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Nº 505 
PROCESSO 2015/4114/4247/00932 
SERVIDOR(A) GRACIETE DA SILVA BRITO 
MATRÍCULA 100.157-4 B 
CARGO PROFESSOR NÍVEL MÉDIO  - 20H 
PADRÃO E REFERÊNCIA ANTERIOR 1-E 
NOVO PADRÃO E REFERÊNCIA POR PROGRESSÃO 
POR TITULARIDADE (ESPECIALIZAÇÃO) 

2-A 

VIGÊNCIA 31/07/2015 

 
 

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

Manaus, 03 de agosto de 2022. 
 

 
 
 
 
 

PORTARIA Nº 2183/2022-SEMED/GS 
 

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no 
exercício das prerrogativas que lhe outorga o inciso II do artigo 128 da 
LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE MANAUS, 

 
CONSIDERANDO os princípios da legalidade, 

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

 
CONSIDERANDO o que cabe à SEMED nos termos 

disposto no artigo 58, Inciso III, 67, 73 a 76 e seus respectivos 
parágrafos da Lei n. º 8.666/93, que prevê a composição de uma 
Comissão para acompanhar, fiscalizar e atestar os serviços e notas 
fiscais referentes a execução dos contratos; 
 

RESOLVE: 
 

I - CONSTITUIR a Comissão de Acompanhamento e 
Fiscalização da Execução do Contrato de Prestação de Serviços 
nº 004/2022, e seus aditivos, se houver, celebrado entre a Secretaria 
Municipal de Educação – SEMED e o Sr. MÁRCIO MARQUES 
GONÇALVES, referente aos serviços Consultoria Individual 
Especializada em Gestão de Custos para apoiar o Projeto de Expansão 
e Melhoria Educacional da Rede Pública Municipal de Manaus – 
PROEMEM, conforme Extrato publicado no DOM 5387 de 19.07.2022. 
 

II - APRESENTAR a comissão constituída por 5 (cinco) 
servidores, conforme tabela abaixo, sendo os 3 (três) primeiros titulares 
direto da atividade, e os demais atuantes somente em caráter de 
suplência/substituição por impedimento dos 3 (três) primeiros: 
 
 

FISCAIS DO CONTRATO 
 
João Carlos da Silva Filho – Matrícula n.º 065.313-6A/B 
Kelly Regina França de Souza – Matrícula n.º 104.537-7A/B 
Ailton da Cruz Galvão – Matrícula n.º 119.028-8A 
 
SUPLENTES 
Antônio José de Paula Barroso Junior – Matrícula n.º 097.779-9A 
Janemar Hounsell Cruz – Matrícula n.º 093.832-7C 
 
RESPONSABILIDADES DOS FISCAIS DO CONTRATO: 
 Zelar pelo efetivo cumprimento das obrigações contratuais assumidas e pela qualidade dos serviços 
prestados à SEMED; 
 Verificar se a entrega dos materiais, execução de obras ou prestação de serviços (bem como seus 
preços e quantitativos) está sendo cumprida de acordo com o instrumento contratual e instrumento 
convocatório; 
 Acompanhar, fiscalizar e atestar as aquisições, a execução dos serviços e obras contratadas; 
 Indicar eventuais glosas das faturas, recibos e/ou notas fiscais; 
 

 
III - ESTABELECER que serão necessárias, no mínimo 3 

(três) assinaturas, dos servidores mencionados no inciso II desta 
Portaria, para fins de atesto das Notas Fiscais; 

IV - Esta Portaria retroage seus efeitos a contar de 
22/06/2022, data da assinatura do contrato, podendo ser alterada a 
qualquer tempo e a critério da autoridade competente. 
 

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

 

 
Manaus, 03 de agosto de 2022. 

 

 
 
 
 
 

PORTARIA Nº 2190/2022-SEMED/GS 
 

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

CONSIDERANDO o que consta nos artigos 51 a 54, da Lei 
nº 1.126, de 05 de junho de 2007, que dispõe sobre o Plano de Cargos, 
Carreiras e Remuneração dos Profissionais do Magistério; 

 
CONSIDERANDO o Parecer nº 57/2018-

P.PESSOAL/PGM, assinado pela Chefe da Procuradoria de Pessoal, 
que trata de questionamentos diversos relativos à Evolução Funcional 
dos servidores da Secretaria Municipal de Educação; 

 
CONSIDERANDO o Parecer nº 90/2018 P. 

PESSOAL/PGM, opina que a Progressão por Titularidade, gerará efeitos 
legais, para fins de inclusão em folha, a partir do mês subsequente ao da 
publicação do ato, retroagindo financeiramente, à data do pedido do 
servidor. 

 
CONSIDERANDO o que consta no Processo 

nº 2021.18000.19120.0.018977, de 07/10/2021, 
 

RESOLVE: 
 

RETIFICAR a Portaria nº 0280/2017–SEMED/GS, de 
25/07/2017, publicada no Diário Oficial do Município – DOM, edição 
nº 4177, de 31/07/2017, especificamente, quanto à Evolução Funcional 
na Carreira, em virtude de Progressão por Titularidade (Graduação), 
do servidor abaixo relacionado, integrante da estrutura organizacional da 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED, cuja redação 
passa a viger da forma que segue: 
 
Nº 619 
PROCESSO 2016/4114/9648/00498 
SERVIDOR(A) JORGE CARLOS LEAL DE SOUZA 
MATRÍCULA 050.276-6 A 
CARGO PROFESSOR NIVEL MEDIO  - 20H 
PADRÃO E REFERÊNCIA ANTERIOR 2-G 
NOVO PADRÃO E REFERÊNCIA POR PROGRESSÃO 
POR TITULARIDADE (GRADUAÇÃO) 3-B 

VIGÊNCIA 15/04/2016 

 
 

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

 
Manaus, 04 de agosto de 2022. 

 

 



 

Manaus, quarta-feira, 10 de agosto de 2022 
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PORTARIA Nº 2191/2022-SEMED/GS 
 

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

 
CONSIDERANDO o que consta nos artigos 51 a 54 da Lei 

nº 1.126, de 05 de junho de 2007, que dispõe sobre o Plano de Cargos, 
Carreiras e Remuneração dos Profissionais do Magistério; 

 
CONSIDERANDO que a evolução funcional, por 

progressão por titularidade, dá-se mediante provocação do 
interessado(a), por meio de requerimento e este se submete à avaliação 
da Comissão de Evolução Funcional dos Servidores Efetivos da 
Secretaria Municipal de Educação de Manaus – CEF e tendo parecer 
favorável, seus efeitos, independente de interstício, serão gerados no 
mês seguinte ao da publicação do ato que a concede; 

 
CONSIDERANDO o Parecer nº 57/2018-

P.PESSOAL/PGM, assinado pela Chefe da Procuradoria de Pessoal, 
que trata de questionamentos diversos relativos à Evolução Funcional 
dos servidores da Secretaria Municipal de Educação; 

 
CONSIDERANDO o PARECER 90/2018 que opina que a 

Progressão por Titularidade, gerará efeitos legais, para fins de inclusão 
em folha, a partir do mês subsequente ao da publicação do ato, 
retroagindo financeiramente, à data do pedido do servidor. 

 
CONSIDERANDO o que consta no Processo 

nº 2021.18000.19120.0.014711, de 23/08/2021, 
 

RESOLVE: 
 

RETIFICAR a Portaria nº 1251/2012–SEMED/GS, de 
17/07/2012, publicada no Diário Oficial do Município – DOM, edição 
nº 3003, de 30/08/2012, especificamente quanto à Evolução Funcional 
na Carreira, em virtude de Progressão por Titularidade do servidor 
abaixo relacionado, integrante da estrutura organizacional da 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED, cuja redação 
passa a viger da forma que segue: 
 
Nº 13 
PROCESSO 2012/4114/4147/01469 

SERVIDOR(A) 
JOCELIM HUMBERTO DA SILVA 
OLIVEIRA 

MATRÍCULA 010.728-0 A 
CARGO PROFESSOR NÍVEL SUPERIOR 
PADRÃO E REFERÊNCIA ANTERIOR 5-C 
NOVO PADRÃO E REFERÊNCIA POR PROGRESSÃO 
POR TITULARIDADE (ESPECIALIZAÇÃO) 5-F 

VIGÊNCIA 26/01/2012 

 
 

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

Manaus, 04 de agosto de 2022. 
 

 
 
 
 
 

PORTARIA Nº 2194/2022-SEMED/GS 
 

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

 
CONSIDERANDO o que consta no Decreto nº 2682, de 26 

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

CONSIDERANDO o que consta no Art. 5º da Lei Delegada 
nº 13, de 31 de julho de 2013, que dispõe sobre a estrutura 
organizacional da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED, 
suas finalidades e competências, fixa seu quadro de cargos 
comissionados e dá outras providências, publicada no DOM nº 3.221, de 
31/07/2013; 
 

CONSIDERANDO o que consta no Processo 
nº 2022.18000.19119.0.016667, de 02/08/2022, 
 

RESOLVE: 
 

I – DESIGNAR, a contar de 04/07/2022, da Função 
especificada, da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO–SEMED, 
o servidor abaixo identificado, do Quadro de Pessoal da Prefeitura 
Municipal de Manaus. 
 

Nº Matrícula Nome Função 

1 127.543-7 A LEANDRO ANJOS SILVA RESPONSÁVEL PELA DIVISÃO DE 
AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO 

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

 
Manaus, 04 de agosto de 2022. 

 
 
 
 
 

PORTARIA Nº 2195/2022-SEMED/GS 
 

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

 
CONSIDERANDO os princípios da legalidade, 

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

 
CONSIDERANDO o que consta no Memorando 

n.º 172/2022-FISCALIZAÇÃO GERAL/SEMED; 
 
CONSIDERANDO o que cabe à SEMED nos termos 

disposto no artigo 58, Inciso III, 67, 73 a 76 e seus respectivos 
parágrafos da Lei n. º 8.666/93, que prevê a composição de uma 
Comissão para acompanhar, fiscalizar e atestar os serviços e notas 
fiscais referentes a execução dos contratos: 
 

RESOLVE 
 

I – ALTERAR a portaria n.° 1247/2022-SEMED/GS, 
devidamente publicada no DOM 5347 de 20.05.2022; 

 
II – NESTE ATO, substituir da Comissão de Fiscalização o 

servidor Gelcimar Bentes de Souza - Matrícula nº 133.976-1A; 
 
III - CONSTITUIR a Comissão de Acompanhamento e 

Fiscalização da Execução do Contrato nº 003/2022 e seus aditivos, se 
houver, celebrado entre a Secretaria Municipal de Educação – SEMED e 
a Empresa CONSTRUTORA PHX LTDA, CNPJ: 04.645.099/0001-30, 
referente prestação de serviços de aplicação de tinta tecnológica 
inseticida à base de água e micro encapsulamento de princípios ativos 
de controle de insetos vetores e enfermidades endêmicas, com 
fornecimento de material e mão de obra nas unidades escolares e 
administrativas pertencentes a esta Secretaria Municipal de Educação, 
conforme Extrato publicado no DOM 5334 de 03.05.2022. 
 

IV - APRESENTAR a comissão constituída por 4 (quatro) 
servidores, conforme tabela abaixo, sendo os 3 (três) primeiros titulares 



 

Manaus, quarta-feira, 10 de agosto de 2022 
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direto da atividade, e o quarto atuante somente em caráter de 
suplência/substituição por impedimento dos 3 (três) primeiros: 
 

FISCAIS DO CONTRATO 
 
Lucas Andrey dos Santos – Matrícula nº 134.339-4C 
Francisco José Freire Teles – Matrícula nº 066.981-4K 
Gelcimar Bentes de Souza - Matrícula nº 133.976-1A 
 
SUPLENTE 
Alexandre Menezes Jacauna– Matrícula nº 140.616-7A 
 
RESPONSABILIDADES DOS FISCAIS DO CONTRATO: 
 Zelar pelo efetivo cumprimento das obrigações contratuais assumidas e pela qualidade dos serviços 
prestados à SEMED; 
 Verificar se a entrega dos materiais, execução de obras ou prestação de serviços (bem como seus 
preços e quantitativos) está sendo cumprida de acordo com o instrumento contratual e instrumento 
convocatório; 
 Acompanhar, fiscalizar e atestar as aquisições, a execução dos serviços e obras contratadas; 
 Indicar eventuais glosas das faturas, recibos e/ou notas fiscais; 
 

 
V - ESTABELECER que serão necessárias, no mínimo 3 

(três) assinaturas, dos servidores mencionados no inciso II desta 
Portaria, para fins de atesto das Notas Fiscais; 

 
VI - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 

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

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

Manaus, 04 de agosto de 2022. 
 

 
 
 
 
 

PORTARIA Nº 2196/2022-SEMED/GS 
 

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

 
CONSIDERANDO o disposto na Lei nº 1.126, de 05 de 

junho de 2007, que dispõe sobre o Plano de Carreira, Cargos e 
Subsídios dos Profissionais do Magistério do Município de Manaus 
(PCCS); 

 
CONSIDERANDO o Parecer n.º 103/2017-P. 

Pessoal/PGM, assinado pela Chefe da Procuradoria de Pessoal/PGM, 
que trata da Evolução Funcional do Profissional do Magistério, em 
virtude de Progressão e Progressão por Titularidade; 

 
CONSIDERANDO o Parecer n. º 90/2018-P. Pessoal/PGM, 

assinado pela Chefe da Procuradoria de Pessoal/PGM, que trata da 
Evolução Funcional do Profissional do Magistério, em virtude de 
Progressão; 

 
CONSIDERANDO, ainda, o que consta no Processo 

nº 2021.18000.18125.0.008316, de 31/05/2021 (Apenso 
nº 2019.4114.4147.01196, de 06/05/2019), 
 

RESOLVE: 
 

RETIFICAR a Portaria nº 0745/2010–SEMED/GS, de 
22/06/2010, publicada no Diário Oficial do Município – DOM, edição 
nº 2475, de 30/06/2010, especificamente, quanto à Evolução Funcional 
na Carreira, em virtude de Progressão por Titularidade (Especialização), 
da servidora abaixo relacionada, integrante da estrutura organizacional 
da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED, cuja redação 
passa a viger da forma que segue. 

Nº 06 
PROCESSO 2010/4114/4147/06253 

SERVIDORA DENISE TERESINHA MACHADO SOARES 
DE SOUZA 

MATRÍCULA 117.600-5 A 
CARGO PROFESSOR NÍVEL SUPERIOR  - 20H 
PADRÃO E REFERÊNCIA ANTERIOR 1-A 
NOVO PADRÃO E REFERÊNCIA POR 
PROGRESSÃO POR TITULARIDADE 1-D 

VIGÊNCIA 12/04/2010 

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

 
Manaus, 04 de agosto de 2022. 

 
 
 
 
 

PORTARIA Nº 2197/2022-SEMED/GS 
 

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

 
CONSIDERANDO o que consta nos artigos 51, 52, 53 e 54 

da Lei nº 1.126, de 05 de junho de 2007, que dispõe sobre o Plano de 
Cargos, Carreiras e Remuneração dos Profissionais do Magistério; 

 
CONSIDERANDO que a evolução funcional, por 

progressão por titularidade, dá-se mediante provocação do interessado, 
por meio de requerimento e este se submete à avaliação da Comissão 
de Evolução Funcional dos Servidores Efetivos da Secretaria Municipal 
de Educação    – CEF/SEMED, e tendo parecer favorável, seus efeitos, 
independente de interstício, serão gerados no mês seguinte ao da 
publicação do ato que a concede; 

 
CONSIDERANDO – O Decreto nº 424, de 21 de janeiro de 

2010, que regulamenta os artigos 51 e 54 da seção III, que dispõe sobre 
Progressão por Titularidade, prevista no Plano de Cargos, Carreiras e 
Subsídios dos Profissionais do Magistério do Município de Manaus, Lei 
nº 1126, de 5 de junho de 2007; 

 
CONSIDERANDO Despacho, assinado pela 

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

 
CONSIDERANDO o que consta no Processo 

nº 2021.18000.18125.0.008316, de 31/05/2021 (Apenso 
nº 2019.4114.4147.01196, de 06/05/2019), 
 

RESOLVE: 
 

Art. 1º Determinar a Evolução Funcional, em virtude de 
Progressão Por Titularidade da servidora DENISE TERESINHA 
MACHADO SOARES DE SOUZA, matrícula 117.600-5 A, que ocupa o 
Cargo de PROFESSOR NÍVEL SUPERIOR-20 H, atualmente, 
posicionada no anexo II-A, da Lei Municipal 1.126, de 05/06/2007, 
alterada pela Lei Municipal n° 2458, de 13 de junho de 2019, no Padrão 
e Referência: 1-G, na forma a seguir. 
 

TIPO DE EVOLUÇÃO FUNCIONAL PADRÃO E REFERÊNCIA 
Progressão por Titularidade 

(MESTRADO) 2-D 

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

publicação, com efeito financeiro a contar de 06/05/2019. 



 

Manaus, quarta-feira, 10 de agosto de 2022 
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REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 
 

Manaus, 04 de agosto de 2022. 

 
 
 

 
 

PORTARIA Nº 2198/2022-SEMED/GS 
 

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no 
exercício das prerrogativas que lhe outorga o inciso II do artigo 128 da 
LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE MANAUS, 

 
CONSIDERANDO os princípios da legalidade, 

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

 
CONSIDERANDO o que consta no Memorando 

nº 095/2022 FISCALIZAÇÃO GERAL/DEPLAN/SEMED; 
 
CONSIDERANDO o que cabe à SEMED nos termos 

disposto no artigo 58, Inciso III, 67, 73 a 76 e seus respectivos 
parágrafos da Lei n. º 8.666/93, que prevê a composição de uma 
Comissão para acompanhar, fiscalizar e atestar os serviços e notas 
fiscais referentes a execução dos contratos: 
 

RESOLVE 
 

I – ALTERAR a Portaria n.°0163/2021-SEMED/GS, 
devidamente publicada no DOM 5047 de 04.03.2021; 

 
II – NESTE ATO, substituir da Comissão de Fiscalização o 

servidor Ernesto de Oliveira Leal Neto – Matrícula nº 137.223-4B; 
 
III – CONSTITUIR a Comissão de Atesto, Recebimento e 

Fiscalização da Execução do Contrato de Prestação de Serviços 
nº 005/2019 e seus aditivos, se houver, celebrado entre a Secretaria 
Municipal de Educação – SEMED e a Empresa OLIVEIRA SERVIÇOS 
DE INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO DE ENERGIA RENOVÁVEIS 
LTDA, CNPJ: 27.335.943/0001-21, referente a prestação de serviços 
especializados de engenharia par manutenção de subestações de 
energia elétrica, compreendendo fornecimento de peças, materiais e 
demais insumos, conforme especificações e condições constantes no 
Projeto Básico, para atendimento das unidades escolares da Secretaria 
Municipal de Educação – SEMED, conforme Extrato publicado no DOM 
5228 de 23.11.2021. 

 
IV – APRESENTAR a comissão constituída por 4 (quatro) 

servidores, conforme tabela abaixo, sendo os 3 (três) primeiros titulares 
direto da atividade, e o quarto atuante somente em caráter de 
suplência/substituição por impedimento dos 3 (três) primeiros: 
 

FISCAIS DO CONTRATO 
 
Michael Davilan de Mattos - Matrícula n° 131.229-4B 
Glauber Marcos Cavalcante Duarte – Matrícula nº 108.028-8D 
Elton Evangelista de Medeiros - Matrícula n° 088.666-1A 
 
SUPLENTE 
Luciano Lima de Oliveira - Matrícula n° 118.913-1A 
 
RESPONSABILIDADES DOS FISCAIS DO CONTRATO: 
 Zelar pelo efetivo cumprimento das obrigações contratuais assumidas e pela qualidade dos serviços 
prestados à SEMED; 
 Verificar se a entrega dos materiais, execução de obras ou prestação de serviços (bem como seus 
preços e quantitativos) está sendo cumprida de acordo com o instrumento contratual e instrumento 
convocatório; 
 Acompanhar, fiscalizar e atestar as aquisições, a execução dos serviços e obras contratadas; 
 Indicar eventuais glosas das faturas, recibos e/ou notas fiscais; 
 

 
V – ESTABELECER que serão necessárias, no mínimo 3 

(três) assinaturas, dos servidores mencionados no inciso IV desta 

Portaria, para fins de atesto das Notas Fiscais, Recibos e/ou Ordem de 
Serviço; 

 
VI – Esta Portaria retroage seus efeitos a contar de 

13/04/2022, podendo ser alterada a qualquer tempo e a critério da 
autoridade competente. 
 

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

Manaus, 04 de agosto de 2022. 

 
 

 
 
 

PORTARIA Nº 2200/2022-SEMED/GS 
 

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

 
CONSIDERANDO o que determina a Lei nº 2.365, de 12 

de novembro de 2018, que dispõe sobre o Programa de Incentivo e 
Valorização aos servidores lotados nas unidades de ensino da Rede 
Municipal de Educação com melhor desempenho na Educação Infantil, 
no Ensino Fundamental e na Educação de Jovens e Adultos e dá outras 
providências; 

 
CONSIDERANDO o que determina o Decreto nº 4.684, de 

25 de novembro de 2018, que regulamenta a Lei nº 2.365, de 12 de 
novembro de 2018, que dispõe sobre o Incentivo e Valorização aos 
servidores lotados nas unidades de ensino da Rede Municipal de 
Educação com melhor desempenho na Educação Infantil, no Ensino 
Fundamental e na Educação de Jovens e Adultos e dá outras 
providências; 

 
CONSIDERANDO a Portaria nº 0693/2020-SEMED/GS 

que reconhece o direito do pagamento do 14º e 15º salários proporcional 
ao período trabalhado no ano de 2019, aos servidores lotados nas 
unidades de ensino abaixo relacionadas, tendo em vista os 
cumprimentos dos requisitos previstos no o Decreto nº 4.684, de 25 de 
novembro de 2018; 

 
CONSIDERANDO o teor do Processo 

nº 2022.18000.18125.0.002225; 
 

RESOLVE: 
 

I – RECONHECER o direito ao pagamento do 14º (décimo 
quarto) salário e 15º salário (décimo quinto), proporcional ao período 
trabalhado no exercício de 2019, aos servidores abaixo relacionados, 
constantes no Anexo Único, lotados nesta Secretaria de Educação, 
considerando que as respectivas Unidades Escolares atingiram as metas 
previstas no Decreto nº 4.684, de 25 de novembro de 2018. 
 

II – DETERMINAR que o pagamento seja realizado com 
base na remuneração do mês de novembro de 2019. 
 

ANEXO ÙNICO 
 

EDUCAÇÃO INFANTIL 
DIVISÃO DISTRITAL OESTE 

E.M. MARIA MADALENA CORREA 

ORD. NOME MATRÍCULA CARGO 
Nº 

MESES 

1 MARCIA JEFFRES MARTINS 107.592-6 A PROFESSOR NÍVEL 
SUPERIOR 

12 

*Carga Dobrada / Tempo Integral 

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



 

Manaus, quarta-feira, 10 de agosto de 2022 
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Manaus, 05 de agosto de 2022. 

 
 
 
 

PORTARIA Nº 2205/2022-SEMED/GS 
 

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

 
CONSIDERANDO o que consta nos artigos 51 a 54 da Lei 

nº 1.126, de 05 de junho de 2007, que dispõe sobre o Plano de Cargos, 
Carreiras e Remuneração dos Profissionais do Magistério; 

 
CONSIDERANDO que a evolução funcional, por 

progressão por titularidade, dá-se mediante provocação do 
interessado(a), por meio de requerimento e este se submete à avaliação 
da Comissão de Avaliação e Evolução Funcional dos Profissionais da 
Educação – CAEFPE e tendo parecer favorável, seus efeitos, 
independente de interstício, serão gerados no mês seguinte ao da 
publicação do ato que a concede; 

 
CONSIDERANDO Despacho, assinado pela Subprocuradora 

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

 
CONSIDERANDO o Parecer nº 81/2020 P. 

PESSOAL/PGM, que entre outros assuntos, opina que a contagem do 
interstício para primeira Progressão, reinicia com a mudança de 
referência, mesmo que ocorra meses após a sua posse, em razão de 
Progressão por Titularidade, sendo que deve ser considerada a contar 
da data de formalização do processo administrativo que a pleiteou. 

 
CONSIDERANDO, ainda, o que consta no Processo 

nº 2021.18000.19120.0.016594 (apenso de 2017.4114.4147.06648), de 
08/09/2021 (03/08/2017), 
 

RESOLVE: 
 

Art. 1º DETERMINAR a Evolução Funcional, em virtude de 
Progressão por Titularidade do servidor JOSÉ CLÁUDIO ARAÚJO 
TEIXEIRA, ocupante do cargo de PROFESSOR NÍVEL SUPERIOR - 
20H, matrícula 089.516-4 F, posicionado atualmente, no Padrão e 
Referência: 2-B, na forma a seguir. 
 

TIPO DE EVOLUÇÃO FUNCIONAL PADRÃO E REFERÊNCIA 
Progressão por Titularidade 

(Especialização) 2-E 

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

publicação, com efeito financeiro a contar de 03/08/2017. 
 

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

Manaus, 05 de agosto de 2022. 

 

PORTARIA Nº 2206/2022-SEMED/GS 
 

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no 
exercício das prerrogativas que lhe outorga o inciso II do artigo 128 da 
LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE MANAUS, 

 
CONSIDERANDO os princípios da legalidade, 

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

 
CONSIDERANDO o que consta no Memorando 

n.º 176/2022 FISCALIZAÇÃO GERAL/DEPLAN/SEMED; 
 
CONSIDERANDO o que cabe à SEMED nos termos 

disposto no artigo 58, Inciso III, 67, 73 a 76 e seus respectivos 
parágrafos da Lei n. º 8.666/93, que prevê a composição de uma 
Comissão para acompanhar, fiscalizar e atestar os serviços e notas 
fiscais referentes a execução dos contratos, 
 

RESOLVE: 
 

I – ALTERAR a Portaria n.°0303/2021-SEMED/GS, 
devidamente publicada no DOM 5084 de 28.04.2021; 

 
II – NESTE ATO, substituir da Comissão de Fiscalização o 

servidor Ernesto de Oliveira Leal Neto – Matrícula nº 137.223-4B e 
Wesley Gomes Feitosa – Matrícula nº 104.487-7B; 

 
III - CONSTITUIR a Comissão de Atesto, Recebimento e 

Fiscalização da Execução do Contrato de Prestação de Serviços 
nº 081/2018 e seus aditivos, se houver, celebrado entre a Secretaria 
Municipal de Educação – SEMED e a Empresa JOSE FELIPE PERES 
DOS SANTOS, CNPJ: 18.928.346/0001-10, referente a prestação de 
serviços de manutenção preventiva e corretiva e serviços equipamentos 
e peças destinados a atender as necessidades das unidades 
administrativas da Secretaria Municipal de Educação – SEMED, 
conforme Extrato publicado no DOM 5225 de 18.11.2021. 

 
IV - APRESENTAR a comissão constituída por 4 (quatro) 

servidores, conforme tabela abaixo, sendo os 3 (três) primeiros titulares 
direto da atividade, e o quarto atuante somente em caráter de 
suplência/substituição por impedimento dos 3 (três) primeiros: 
 

FISCAIS DO CONTRATO 
 
Alexandre Menezes Jacauna – Matrícula n.º 140.616-7A 
Luiz Walter Pimenta Rego - Matrícula n.° 130.846-7C 
Herlen Kelly Soares da Silva - Matrícula n.° 135.110-9B 
 
SUPLENTE 
Marilene Lima Silva de Mello - Matrícula n.° 138.070-2A 
 
RESPONSABILIDADES DOS FISCAIS DO CONTRATO: 
 Zelar pelo efetivo cumprimento das obrigações contratuais assumidas e pela qualidade dos serviços 
prestados à SEMED; 
 Verificar se a entrega dos materiais, execução de obras ou prestação de serviços (bem como seus 
preços e quantitativos) está sendo cumprida de acordo com o instrumento contratual e instrumento 
convocatório; 
 Acompanhar, fiscalizar e atestar as aquisições, a execução dos serviços e obras contratadas; 
 Indicar eventuais glosas das faturas, recibos e/ou notas fiscais; 
 

 
V - ESTABELECER que serão necessárias, no mínimo 3 

(três) assinaturas, dos servidores mencionados no inciso IV desta Portaria, 
para fins de atesto das Notas Fiscais, Recibos e/ou Ordem de Serviço; 
 

VI - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
podendo ser alterada a qualquer tempo e a critério da autoridade competente. 
 

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

Manaus, 05 de agosto de 2022. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Manaus, quarta-feira, 10 de agosto de 2022 
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PORTARIA Nº 2207/2022-SEMED/GS 
 

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

 
CONSIDERANDO o que consta nos artigos 51 a 54 da Lei 

nº 1.126, de 05 de junho de 2007, que dispõe sobre o Plano de Cargos, 
Carreiras e Remuneração dos Profissionais do Magistério; 

 
CONSIDERANDO que a evolução funcional, por 

progressão por titularidade, dá-se mediante provocação do 
interessado(a), por meio de requerimento e este se submete à avaliação 
da Comissão de Avaliação e Evolução Funcional dos Profissionais da 
Educação – CAEFPE e tendo parecer favorável, seus efeitos, 
independente de interstício, serão gerados no mês seguinte ao da 
publicação do ato que a concede; 

 
CONSIDERANDO Despacho, assinado pela 

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

 
CONSIDERANDO o Parecer nº 81/2020 P. 

PESSOAL/PGM, que entre outros assuntos, opina que a contagem do 
interstício para primeira Progressão, reinicia com a mudança de 
referência, mesmo que ocorra meses após a sua posse, em razão de 
Progressão por Titularidade, sendo que deve ser considerada a contar 
da data de formalização do processo administrativo que a pleiteou. 

 
CONSIDERANDO, ainda, o que consta no Processo 

n.º 2021.18000.19120.0.002159 (apenso de 2017.4114.4239.00920), de 
02/3/2021 (09/08/2017), 
 

RESOLVE: 
 

Art. 1º DETERMINAR a Evolução Funcional, em virtude de 
Progressão por Titularidade da servidora MANUELA RAMOS PAES, 
ocupante do cargo de PROFESSOR NÍVEL SUPERIOR - 20H, matrícula 
127.950-5 A,   posicionada atualmente, no Padrão e Referência: 1-B, 
na forma a seguir. 
 

TIPO DE EVOLUÇÃO FUNCIONAL PADRÃO E REFERÊNCIA 
Progressão por Titularidade 

(ESPECIALIZAÇÃO) 
1-E 

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

publicação, com efeito financeiro a contar de 09/08/2017. 
 

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

Manaus, 05 de agosto de 2022. 

 
 
 
 

PORTARIA Nº 2208/2022-SEMED/GS 
 

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

 
CONSIDERANDO o que consta nos artigos 51 a 54 da Lei 

nº 1.126, de 05 de junho de 2007, que dispõe sobre o Plano de Cargos, 
Carreiras e Remuneração dos Profissionais do Magistério; 

CONSIDERANDO o Parecer nº 57/2018-
P.PESSOAL/PGM, assinado pela Chefe da Procuradoria de Pessoal, 
que trata de questionamentos diversos relativos à Evolução Funcional 
dos servidores da Secretaria Municipal de Educação; 

 
CONSIDERANDO o PARECER 90/2018 que opina que a 

Progressão por Titularidade, gerará efeitos legais, para fins de inclusão 
em folha, a partir do mês subsequente ao da publicação do ato, 
retroagindo financeiramente à data do pedido do servidor; 

 
CONSIDERANDO o que consta no Processo 

nº 2022.18000.19120.0.003256 (apenso de 2019.4114.4239.00412, de 
27/09/2019), de 16/02/2022; 
 

RESOLVE: 
 

Art. 1º DETERMINAR a Evolução Funcional, em virtude de 
Progressão Por Titularidade da servidora RITA DE CASSIA LINHARES 
MOREIRA, matrícula 079.679-4 A, que ocupa o Cargo de PROFESSOR 
NÍVEL MÉDIO - 20H, posicionada atualmente no Padrão e Referência: 
3-A, na forma a seguir. 
 

TIPO DE EVOLUÇÃO FUNCIONAL PADRÃO E REFERÊNCIA 
Progressão por Titularidade 

(ESPECIALIZAÇÃO) 3-D 

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

publicação, com efeito financeiro a contar de 27/09/2019. 
 

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

Manaus, 05 de agosto de 2022. 

 
 
 

 

PORTARIA Nº 2213/2022-SEMED/GS 
 

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

 
CONSIDERANDO os princípios da legalidade, 

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

 
CONSIDERANDO a necessidade de designar servidores 

para, no âmbito da Administração Pública Municipal, acompanhar e 
fiscalizar a execução dos convênios administrativos celebrados, 
conforme disposto na Lei nº 8.666/1993; 

 
CONSIDERANDO que os órgãos públicos devem manter 

fiscais formalmente designados durante toda a vigência dos acordos 
celebrados pela Entidade, 
 

RESOLVE: 
 

I – DESIGNAR a servidora abaixo relacionada para 
supervisionar e fiscalizar a execução do Termo de Convênio nº 01/2022 
– celebrado entre o Tribunal de Contas do Estado do Amazonas e esta 
Secretaria Municipal de Educação – SEMED, que tem por objeto a cessão 
da servidora GUIOMAR NOGUEIRA MONTEIRO, pertencente ao quadro 
de pessoal da Secretaria Municipal de Educação, para prestar serviços no 
Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, tendo por finalidade o 
exercício de suas atividades funcionais na escola de Contas Públicas do 
TCE/AM, credenciada no Conselho estadual de Educação com vigência de 
12 (doze) meses, a partir de 01 de janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 
2022, tudo na forma do Plano de Trabalho, conforme extrato publicado no 
Diário Oficial do Município nº 5361 de 09/06/2022. 



 

Manaus, quarta-feira, 10 de agosto de 2022 
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Servidora Matrícula 
MICHELLE KELLY FERNANDES DRAY ALVES 122.242 2- A/B 

 
II – Os trabalhos prestados pelo referido servidor não serão 

remunerados; 
 

III – Esta Portaria retroage seus efeitos ao dia 25 de março 
de 2022, podendo ser alterada a qualquer tempo e a critério da 
autoridade competente. 
 

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

Manaus, 08 de agosto de 2022. 

 
 

 
PORTARIA Nº 2214/2022-SEMED/GS 

 
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no 

exercício da competência que lhe confere o art. 128, inciso II, da LEI 
ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE MANAUS, 

 
CONSIDERANDO os princípios da legalidade, 

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

 
CONSIDERANDO a necessidade de designar servidores 

para, no âmbito da Administração Pública Municipal, acompanhar e 
fiscalizar a execução dos convênios administrativos celebrados, 
conforme disposto na Lei nº 8.666/1993; 

 
CONSIDERANDO que os órgãos públicos devem manter 

fiscais formalmente designados durante toda a vigência dos acordos 
celebrados pela Entidade, 
 

RESOLVE: 
 

I – DESIGNAR a servidora abaixo relacionada para 
supervisionar e fiscalizar a execução do Termo de Convênio nº 02/2022 
– celebrado entre o Tribunal de Contas do Estado do Amazonas e esta 
Secretaria Municipal de Educação – SEMED, que tem por objeto a cessão 
do servidor IZABEL MARTINS DOS ANJOS, pertencente ao quadro de 
pessoal da Secretaria Municipal de Educação, para prestar serviços no 
Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, tendo por finalidade o 
exercício de suas atividades funcionais na escola de Contas Públicas do 
TCE/AM, credenciada no Conselho estadual de Educação com vigência de 
12 (doze) meses, a partir de 01 de janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 
2022, tudo na forma do Plano de Trabalho, conforme extrato publicado no 
Diário Oficial do Município nº 5361 de 09/06/2022. 
 

Servidora Matrícula 
MICHELLE KELLY FERNANDES DRAY ALVES 122.242 2- A/B 

 
II – Os trabalhos prestados pelo referido servidor não serão 

remunerados; 
 

III – Esta Portaria retroage seus efeitos ao dia 25 de março 
de 2022, podendo ser alterada a qualquer tempo e a critério da 
autoridade competente. 
 

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

Manaus, 08 de agosto de 2022. 

 

PORTARIA Nº 2215/2022-SEMED/GS 
 

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

 
CONSIDERANDO os princípios da legalidade, 

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

 
CONSIDERANDO a necessidade de designar servidores 

para, no âmbito da Administração Pública Municipal, acompanhar e 
fiscalizar a execução dos convênios administrativos celebrados, 
conforme disposto na Lei nº 8.666/1993; 

 
CONSIDERANDO que os órgãos públicos devem manter 

fiscais formalmente designados durante toda a vigência dos acordos 
celebrados pela Entidade, 
 

RESOLVE: 
 

I – DESIGNAR a servidora abaixo relacionada para 
supervisionar e fiscalizar a execução do Termo de Convênio 
nº 03/2022 – celebrado entre o Tribunal de Contas do Estado do 
Amazonas e esta Secretaria Municipal de Educação – SEMED, que tem 
por objeto a cessão do servidor EDY RAIMUNDO CORREA LIMA DE 
MATOS pertencente ao quadro de pessoal da Secretaria Municipal de 
Educação, para prestar serviços no Tribunal de Contas do Estado do 
Amazonas, tendo por finalidade o exercício de suas atividades funcionais 
na escola de Contas Públicas do TCE/AM, credenciada no Conselho 
estadual de Educação com vigência de 12 (doze) meses, a partir de 01 
de janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 2022, tudo na forma do Plano 
de Trabalho, conforme extrato publicado no Diário Oficial do Município 
nº 5361 de 09/06/2022. 
 

Servidora Matrícula 
MICHELLE KELLY FERNANDES DRAY ALVES 122.242 2- A/B 

 
II – Os trabalhos prestados pelo referido servidor não serão 

remunerados; 
 

III – Esta Portaria retroage seus efeitos ao dia 25 de março 
de 2022, podendo ser alterada a qualquer tempo e a critério da 
autoridade competente. 
 

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

Manaus, 08 de agosto de 2022. 

 
 
 
 

PORTARIA Nº 2222/2022-SEMED/GS 
 

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no 
exercício das prerrogativas que lhe outorga o inciso II do artigo 128 da 
LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE MANAUS, 

 
CONSIDERANDO os princípios da legalidade, 

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

 
CONSIDERANDO o que consta no Memorando 

n.º 174/2022 FISCALIZAÇÃO GERAL/DEPLAN/SEMED; 
 

CONSIDERANDO o que cabe à SEMED nos termos 
disposto no artigo 58, Inciso III, 67, 73 a 76 e seus respectivos 
parágrafos da Lei n. º 8.666/93, que prevê a composição de uma 
Comissão para acompanhar, fiscalizar e atestar os serviços e notas 
fiscais referentes a execução dos contratos, 



 

Manaus, quarta-feira, 10 de agosto de 2022 
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RESOLVE: 
 

I – ALTERAR a portaria n.° 2093/2021-SEMED/GS, 
devidamente publicada no DOM 5252 de 29.12.2021; 

 
II – NESTE ATO, substituir da Comissão de Fiscalização o 

servidor Wesley Gomes Feitosa – Matricula n.º 104.487-7B; 
 
III - CONSTITUIR a Comissão de Acompanhamento e 

Fiscalização da execução do contrato nº 076/2021 e seus aditivos, se 
houver, celebrado entre a Secretaria Municipal de Educação – SEMED e 
a Empresa P1 CONSTRUTORA LTDA, CNPJ: 20.755.228/0001-07, 
referente à prestação de serviços de pintura predial, com fornecimento 
de mão de obra e material para manutenção e revitalização das 
unidades escolares da Secretaria Municipal de Educação - SEMED, 
conforme Extrato publicado no DOM 5247 de 21.12.2021. 
 

IV - APRESENTAR a comissão constituída por 4 (quatro) 
servidores, conforme tabela abaixo, sendo os 3 (três) primeiros titulares 
direto da atividade, e o quarto atuante somente em caráter de 
suplência/substituição por impedimento dos 3 (três) primeiros 
 

FISCAIS DO CONTRATO 
 
Alexandre Menezes Jacaúna – Matricula n.º 140.616-7A 
Francisco José Freire Teles – Matrícula n.º 066.981-4K 
Gelcimar Bentes de Souza – Matricula n.º 133.976 -1A 
 
SUPLENTE 
Lucas Andrey dos Santos – Matrícula n.º 134.339-4C 
 
RESPONSABILIDADES DOS FISCAIS DO CONTRATO: 
 Zelar pelo efetivo cumprimento das obrigações contratuais assumidas e pela qualidade dos serviços 
prestados à SEMED; 
 Verificar se a entrega dos materiais, execução de obras ou prestação de serviços (bem como seus 
preços e quantitativos) está sendo cumprida de acordo com o instrumento contratual e instrumento 
convocatório; 
 Acompanhar, fiscalizar e atestar as aquisições, a execução dos serviços e obras contratadas; 
 Indicar eventuais glosas das faturas, recibos e/ou notas fiscais; 
 

 
V - ESTABELECER que serão necessárias, no mínimo 3 

(três) assinaturas, dos servidores mencionados no inciso II desta 
Portaria, para fins de atesto das Notas Fiscais; 

 
VI – Esta Portaria entra em vigor na data de sua 

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

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

Manaus, 09 de agosto de 2022. 

 
 

 
 
 

PORTARIA Nº 2256/2022-SEMED/GS 
 

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no 
exercício das prerrogativas que lhe outorga o inciso II do artigo 128 da 
LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE MANAUS, 

 
CONSIDERANDO os princípios da legalidade, 

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

 
CONSIDERANDO o que consta no Memorando 

nº 177/2022 FISCALIZAÇÃO GERAL/DEPLAN/SEMED; 
 
CONSIDERANDO o que cabe à SEMED nos termos 

disposto no artigo 58, Inciso III, 67, 73 a 76 e seus respectivos 

parágrafos da Lei n. º 8.666/93, que prevê a composição de uma 
Comissão para acompanhar, fiscalizar e atestar os serviços e notas 
fiscais referentes a execução dos contratos; 
 

RESOLVE 
 

I – ALTERAR a portaria n° 1103/2021-SEMED/GS, 
devidamente publicada no DOM 5171 de 26.08.2021; 

 
II – NESTE ATO, substituir da Comissão de Fiscalização o 

servidor Wesley Gomes Feitosa – Matricula nº 104.487-7B; 
 
III – CONSTITUIR a Comissão de Acompanhamento e 

Fiscalização da execução do contrato nº 037/2019 e seus aditivos, se 
houver, celebrado entre a Secretaria Municipal de Educação – SEMED e 
a Empresa CR OBRAS DA CONSTRUÇÃO LTDA, CNPJ 
01.756.239/0001-59, referente à prestação de serviços de manutenção 
preventiva e corretiva predial, destinado às unidades educacionais 
correspondentes ao Lote III pertencentes a Secretaria Municipal de 
Educação/SEMED. 

 
IV – APRESENTAR a comissão constituída por 4 (quatro) 

servidores, conforme tabela abaixo, sendo os 3 (três) primeiros titulares 
direto da atividade, e o quarto atuante somente em caráter de 
suplência/substituição por impedimento dos 3 (três) primeiros 
 
 
FISCAIS DO CONTRATO 
 
Alexandre Menezes Jacaúna – Matricula nº 140.616-7A 
Francisco José Freire Teles – Matrícula nº 066.981-4K 
Lucas Andrey dos Santos – Matrícula nº 134.339-4C 
 
 SUPLENTE 
Michael Davilan de Mattos – Matrícula nº 131.229-4B 
 
RESPONSABILIDADES DOS FISCAIS DO CONTRATO: 
 Zelar pelo efetivo cumprimento das obrigações contratuais assumidas e pela qualidade dos serviços 
prestados à SEMED; 
 Verificar se a entrega dos materiais, execução de obras ou prestação de serviços (bem como seus 
preços e quantitativos) está sendo cumprida de acordo com o instrumento contratual e instrumento 
convocatório; 
 Acompanhar, fiscalizar e atestar as aquisições, a execução dos serviços e obras contratadas; 
 Indicar eventuais glosas das faturas, recibos e/ou notas fiscais; 
 

 
V – ESTABELECER que serão necessárias, no mínimo 3 

(três) assinaturas, dos servidores mencionados no inciso IV desta 
Portaria, para fins de atesto das Notas Fiscais, Recibos e/ou Ordem de 
Serviço; 
 

VI – Esta Portaria retroage seus efeitos a contar de 
01/07/2022, podendo ser alterada a qualquer tempo e a critério da 
autoridade competente. 
 

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

Manaus, 09 de agosto de 2022. 
 

 
 
 
 
 

PORTARIA Nº 2257/2022-SEMED/GS 
 

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no 
exercício das prerrogativas que lhe outorga o inciso II do artigo 128 da 
LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE MANAUS, 

 
CONSIDERANDO os princípios da legalidade, 

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



 

Manaus, quarta-feira, 10 de agosto de 2022 
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CONSIDERANDO o que consta no Memorando 
nº 173/2022-FISCALIZAÇÃO GERAL/SEMED; 

 
CONSIDERANDO o que cabe à SEMED nos termos 

disposto no artigo 58, Inciso III, 67, 73 a 76 e seus respectivos 
parágrafos da Lei n. º 8.666/93, que prevê a composição de uma 
Comissão para acompanhar, fiscalizar e atestar os serviços e notas 
fiscais referentes a execução dos contratos: 
 

RESOLVE 
 

I – ALTERAR a portaria n° 0797/2022-SEMED/GS, 
devidamente publicada no DOM 5330 de 27.04.2022; 

 
II – NESTE ATO, substituir da Comissão de Fiscalização o 

servidor Wesley Gomes Feitosa – Matricula nº 104.487-7B; 
 
III – CONSTITUIR a Comissão de Acompanhamento e 

Fiscalização da Execução do Contrato n.º 040/2020, e seus aditivos, 
se houver, celebrado entre a Secretaria Municipal de Educação e a 
Empresa  R M CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ: 08.731.640/0001-83,  
que tem como objeto à prestação de serviços de manutenção corretiva 
e/ou preventiva e/ou adequações necessárias nas edificações, 
espaços públicos e equipamentos de propriedade do município de 
Manaus nas unidades administrativas e escolas com demandas do 
Ministério Público do Estado do Amazonas da Secretaria Municipal de 
Educação – SEMED, com o fornecimento de mão de obra,  
peças, acessórios, ferramentas, equipamentos, materiais de consumo 
e materiais de reposição imediata, na forma estabelecida em  
planilha de serviços e insumos diversos descritos no sistema nacional 
de pesquisa de custo e índices da construção civil, denominado 
SINAPI. 

 
IV – APRESENTAR a comissão constituída por 4 (quatro) 

servidores, conforme tabela abaixo, sendo os 3 (três) primeiros titulares 
direto da atividade, e o quarto atuante somente em caráter de 
suplência/substituição por impedimento dos 3 (três) primeiros: 
 
FISCAIS DO CONTRATO 
 
Francisco José Freire Teles – Matrícula nº 066.981-4J 
Herlen Kelly Soares da Silva – Matrícula nº 135.110-9B 
Alexandre Menezes Jacaúna – Matrícula nº 140.616-7A 
 
SUPLENTE 
Lucas Andrey dos Santos – Matrícula nº 134.339-4C 
 
RESPONSABILIDADES DOS FISCAIS DO CONTRATO: 
 Zelar pelo efetivo cumprimento das obrigações contratuais assumidas e pela qualidade dos serviços 
prestados à SEMED; 
 Verificar se a entrega dos materiais, execução de obras ou prestação de serviços (bem como seus 
preços e quantitativos) está sendo cumprida de acordo com o instrumento contratual e instrumento 
convocatório; 
 Acompanhar, fiscalizar e atestar as aquisições, a execução dos serviços e obras contratadas; 
 Indicar eventuais glosas das faturas, recibos e/ou notas fiscais; 
 

 
V – ESTABELECER que serão necessárias, no mínimo 3 

(três) assinaturas, dos servidores mencionados no inciso IV desta 
Portaria, para fins de atesto das Notas Fiscais; 
 

VI – Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, podendo ser alterada a qualquer tempo e a critério da 
autoridade competente. 
 
 

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

 
Manaus, 09 de agosto de 2022. 

 
 

 

PORTARIA Nº 2258/2022-SEMED/GS 
 

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no 
exercício das prerrogativas que lhe outorga o inciso II do artigo 128 da 
LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE MANAUS, 
 

CONSIDERANDO os princípios da legalidade, 
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, que norteiam as 
atividades da Administração Pública; 
 

CONSIDERANDO o que consta no Memorando 
nº 175/2022 FISCALIZAÇÃO GERAL/DEPLAN/SEMED; 

 
CONSIDERANDO o que cabe à SEMED nos termos 

disposto no artigo 58, Inciso III, 67, 73 a 76 e seus respectivos 
parágrafos da Lei n. º 8.666/93, que prevê a composição de uma 
Comissão para acompanhar, fiscalizar e atestar os serviços e notas 
fiscais referentes a execução dos contratos: 
 

RESOLVE 
 

I – ALTERAR a Portaria n.°1473/2022-SEMED/GS, 
devidamente publicada no DOM 5357 de 03.06.2022; 

 
II – NESTE ATO, substituir da Comissão de Fiscalização o 

servidor Wesley Gomes Feitosa - Matrícula n° 104.487-7B e Glauber 
Marcos Cavalcante Duarte – Matrícula nº 108.028-8D; 

 
III – CONSTITUIR a Comissão de Acompanhamento e 

Fiscalização da execução do Contrato nº 036/2019 e seus aditivos, se 
houver, celebrado entre a Secretaria Municipal de Educação – SEMED e 
a Empresa SUP SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÃO 
EIRELI, CNPJ nº 04.465.383/0001-24, tendo como objeto a prestação de 
serviços de manutenção preventiva e corretiva predial, destinados às 
Unidades Educacionais correspondentes às Divisões Distritais Zonais VI 
e VII, pertencentes à SEMED, conforme Extrato publicado no DOM 
n.º 5334 de 03.05.2022; 

 
IV – APRESENTAR a comissão constituída por 4 (quatro) 

servidores, conforme tabela abaixo, sendo os 3 (três) primeiros titulares 
direto da atividade, e o quarto atuante somente em caráter de 
suplência/substituição por impedimento dos 3 (três) primeiros: 
 

FISCAIS DO CONTRATO 
 
Luiz Walter Pimenta Rego - Matrícula n° 130.846-7E 
Francisco José Freire Teles - Matrícula n° 066.981-4K 
Alexandre Menezes Jacaúna - Matrícula n° 140.616-7A 
 
SUPLENTE 
Iris Xavier Gomes – Matrícula nº 088.710-2A 
 
RESPONSABILIDADES DOS FISCAIS DO CONTRATO: 
 Zelar pelo efetivo cumprimento das obrigações contratuais assumidas e pela qualidade dos serviços 
prestados à SEMED; 
 Verificar se a entrega dos materiais, execução de obras ou prestação de serviços (bem como seus 
preços e quantitativos) está sendo cumprida de acordo com o instrumento contratual e instrumento 
convocatório; 
 Acompanhar, fiscalizar e atestar as aquisições, a execução dos serviços e obras contratadas; 
 Indicar eventuais glosas das faturas, recibos e/ou notas fiscais; 
 
 

V – ESTABELECER que serão necessárias, no mínimo 3 
(três) assinaturas, dos servidores mencionados no inciso IV desta Portaria, 
para fins de atesto das Notas Fiscais, Recibos e/ou Ordem de Serviço; 

 

VI – Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, podendo ser alterada a qualquer tempo e a critério da 
autoridade competente. 
 

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

Manaus, 09 de agosto de 2022. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Manaus, quarta-feira, 10 de agosto de 2022 
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PORTARIA Nº 0641/2022-SEMED/GSAF 
 

O SUBSECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E 
FINANÇAS, no exercício da competência que lhe confere o Decreto 
datado de 06 de janeiro de 2021, 
 

CONSIDERANDO o que determina a Lei nº 1.879, de 04 e 
junho de 2014, que reajusta a retribuição pecuniária mensal básica dos 
servidores da Secretaria Municipal de Educação, adotando a modalidade 
vencimento para especificar a remuneração dos profissionais do Magistério; 

 

CONSIDERANDO as disposições do art. 2º, inciso III, alíneas 
de “b”, “c”, “d” e “e” da Lei nº 1879, de 04 de junho de 2014, que alterou a Lei 
1.126, de 05 de junho de 2007 que dispõe sobre o Plano de Cargos Carreiras 
e Remuneração dos Profissionais do Magistério do Município de Manaus; 

 

CONSIDERANDO o que consta do Processo 
nº 2022.18000.19118.0.016561, 
 

RESOLVE: 
 

I - AUTORIZAR o pagamento de Função Especial do 
Magistério - FEM, a professora efetiva, constante na relação abaixo, 
lotada  nesta secretaria, de acordo com dispositivo legal citado acima, do 
Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração dos Profissionais do 
Magistério do Município de Manaus, conforme FEM e períodos 
especificados no quadro abaixo. 

 

II – DETERMINAR ao Departamento Administrativo 
Financeiro – DEAFIN que proceda ao ajuste do vencimento da servidora 
na respectiva FEM prevista no dispositivo das leis acima mencionadas, 
conforme especificado na relação abaixo. 
 

SEDE/SUBSECRETARIA DE GESTÃO EDUCACIONAL 
ASSESSORIA PEDAGÓGICA 

N° NOME MATRÍCULA A PARTIR DE 

1 ELIETE MARIA DA SILVA RABELO 079.454-6 A 09/05/2022 

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

 
Manaus, 01 de agosto de 2022. 

                
 

 
PORTARIA Nº 0736/2022-SEMED/GSAF 

 
O SUBSECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E 

FINANÇAS, no exercício da competência que lhe confere o Decreto de 
06 de janeiro de 2021, 

 

CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo 
nº 2022.18000.18125.0.002779, em especial, a solicitação formal da 
prestadora de serviço temporário quanto a sua dispensa, 
 

RESOLVE: 
 

DISPENSAR, a pedido, a contar de 11.02.2022, nos termos do 
inciso II, do artigo 13, da Lei nº 1.425, de 26 de março de 2010; c/c Decreto 
nº 0544/2010, e, nos termos da Cláusula Oitava, letra “d” do Termo de 
Prorrogação de Prestação de Serviço por Tempo Determinado, a prestadora 
de serviço temporário MARIA REJANE ARAUJO FREITAS, 
PROF.SUBST.NDTR1/RDA/AU/40H, matrícula nº 120.137-9B, admitida sob 
a égide do Direito Administrativo, junto à Secretaria Municipal de Educação. 

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

 
Manaus, 03 de agosto de 2022. 

              
 

 
 
 
 
 

PORTARIA Nº 0739/2022-SEMED/GSAF 
 

O SUBSECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E 
FINANÇAS, no exercício da competência que lhe confere o Decreto de 
06 de janeiro de 2021, 
 

RESOLVE: 
 

EXCLUIR a parte da publicação em que consta o nome da 
servidora ARTEMIS COUTINHO DE BRITO LIRA, matrícula 132.283-4 
A, da Portaria nº 0592/2022 – SEMED/GSAF e Extrato, datado de 
02/06/2022, que tratam de Dispensa de Contrato de servidores RDAs, a 
contar de 30/06/2022, ambos publicados no Diário Oficial do Município 
nº 5.356, de 02/06/2022. 
 

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

Manaus, 03 de agosto de 2022. 

              
 

 
 
 

PORTARIA Nº 0783/2022-SEMED/GSAF 
 

O SUBSECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E 
FINANÇAS, no exercício da competência que lhe confere o Decreto de 
06 de janeiro de 2021, 
 

CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo 
nº 2022.18000.18125.0.015694, em especial, a solicitação formal do(a) 
prestador(a) de serviço temporário quanto a sua dispensa, 
 

RESOLVE: 
 

DISPENSAR, a pedido, a contar de 20.07.2022, nos 
termos do inciso II, do artigo 13, da Lei nº 1.425, de 26 de março de 
2010; c/c Decreto nº 0544/2010, e, nos termos da Cláusula Oitava, letra 
“d” do Termo de Prorrogação de Prestação de Serviço por Tempo 
Determinado, a prestadora de serviço temporário MARIA ESMERALDA 
SOARES MENDES, PROF.SUBST.NDTR1/RDA/AU/40H, matrícula 
nº 091.146-1 F, admitido(a) sob a égide do Direito Administrativo, junto à 
Secretaria Municipal de Educação. 
 

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

Manaus, 08 de agosto de 2022. 

 
 
 

EXTRATO 
 
1. ESPÉCIE E DATA: Contrato de Aquisição n. 043/2022, celebrado em 
13/06/2022. 
2. CONTRATANTES: O Município de Manaus, através da Secretaria 
Municipal de Educação, e a empresa MILLENIA DISTRIBUIDORA LTDA. 
3. OBJETO: Por força do presente contrato, a CONTRATADA obriga-se 
a entregar à CONTRATANTE gêneros alimentícios (leite de coco), para 
atendimento dos alunos da rede municipal de ensino, conforme 
Memorando n. 035/2022-DESLOG, Termo de Referência, Pregão 
Eletrônico n. 278/2021-CML-/PM, Ata de Registro de Preços 
n. 0016/2022-DIVRP/DEGCM/UGCM/SEMAD, Cronograma de entrega, 
Notas de Empenho e demais documentos constantes do processo 
n. 2022.18000.19201.0.006606. 



 

Manaus, quarta-feira, 10 de agosto de 2022 
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4. VALOR GLOBAL: O valor global do presente Contrato importa a 
quantia de R$280.000,00 (duzentos e oitenta mil reais). 
5.DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente 
contrato foram empenhadas sob o n. 2022NE02050, datada de 13/06/2022, 
à conta da seguinte rubrica orçamentária: 18101.12.306.0051.2060.0000. 
15520173.33903007, no valor de R$20.160,00 (vinte mil,  cento  e 
sessenta reais), n. 2022NE02051, datada de 13/06/2022, à conta da 
seguinte rubrica orçamentária: 18101.12.306.0051.2060.0000.15520177. 
33903007, no valor de R$43.680,00 (quarenta e três mil, seiscentos e 
oitenta reais), n. 2022NE02052, datada de 13/06/2022, à conta da seguinte 
rubrica orçamentária: 18101.12.306.0051.2060.0000.15520178.33903007, 
no valor de R$21.840,00 (vinte e um mil, oitocentos e quarenta reais), 
n. 2022NE02053, datada de 13/06/2022, à conta da seguinte rubrica 
orçamentária: 18101.12.306.0051.2060.0000.15520179.33903007, no valor 
de R$21.840,00 (vinte  e  um mil,  oitocentos e  quarenta reais), ficando o 
saldo remanescente a ser empenhado nos exercícios de 2022  e 2023. 
6. PRAZO: O prazo de vigência do presente contrato será de 12 (doze) 
meses, a contar da data de sua assinatura, e poderá chegar ao seu 
termo final com a entrega de todo o seu objeto e a consequente 
liquidação da despesa. 
 

Manaus, 13 de junho de 2022. 

 
 
 

EXTRATO 
 
1. ESPÉCIE E DATA: Contrato n. 057/2022, celebrado em 15/06/2022. 
2. CONTRATANTES: O Município de Manaus, através da Secretaria 
Municipal de Educação, e a empresa DG SERVIÇOS DE 
ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E 
FESTAS LTDA - ME. 
3. OBJETO: Por força do presente contrato, a CONTRATADA obriga-se a 
locar à CONTRATANTE palco modulado, para atender a Secretaria 
Municipal de Educação, em adesão a Ata de Registro de Preços n. 006/2021, 
oriunda do Pregão Presencial de n. 006/2021-CIL-ADS, conforme 
Memorando n. 147/2022-DEPLAN/SEMED, Termo de Referência, Planilha 
Comparativa de Preços, Impacto Financeiro, Nota de Dotação, Parecer 
Jurídico n. 319.06.2022  - ASSTEC/SEMED, Nota de Empenho e demais 
documentos constantes do processo n. 2022.18000.19101.0.010642. 
4. VALOR GLOBAL: O valor do presente contrato importa na quantia de 
R$150.300,00 (cento e cinquenta mil e trezentos reais). 
5.DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente 
contrato foram empenhadas sob o n. 2022NE02212, datada de 15/06/2022, à 
conta da seguinte rubrica orçamentária: 18101.12.361.0118.2170.0000. 
15000000.33903922, no valor de R$150.300,00 (cento e cinquenta mil e 
trezentos reais). 
6. PRAZO: O prazo de vigência do presente contrato é de 12 (doze) 
meses, a contar da data da assinatura do contrato, podendo ser 
prorrogada por iguais e sucessivos períodos até o limite de 60 (sessenta) 
meses, desde que devidamente fundamentado. 

 
Manaus, 15 de junho de 2022. 

 
 
 
 

EXTRATO 
 
1.ESPÉCIE E DATA:: 5º Termo Aditivo do Contrato de Prestação de 
Serviços nº 033/2017, celebrado em 20 de junho de 2022, Processo 
nº 2022.18000.19982.0.010396. 

2.CONTRATANTES: O Município de Manaus, através da Secretaria 
Municipal de Educação e a empresa EYES NWHERE SISTEMAS 
INTELIGENTES DE IMAGEM LTDA. 
3.OBJETO: Dilação do prazo do Contrato de Prestação de Serviços 
nº 033/2017, por mais 12 (doze) meses, a contar de sua assinatura, cujo 
objeto é a prestação de serviços de comunicação de dados metro 
ethernet com tecnologia IP/MPLS, com circuito de acesso em fibra óptica 
acesso à Internet com circuitos de acesso em fibra óptica para atender 
as unidades funcionais da Secretaria Municipal de Educação/SEMED, na 
forma identificada no Projeto Básico, conforme Memorando n.º 414/2022 
– DACC/SEMED; Justificativa; Notificação n.º 018/2022 e resposta; 
Documentação da empresa; Planilha Comparativa de Preços; Relação 
de Serviços para Empenho; Parecer Jurídico nº 184.06.2022 – 
ASSTEC/SEMED; Nota de Empenho constantes do Processo 
nº 2022.18000.19982.0.010396. 
4.VALOR GLOBAL: O valor do presente aditivo importa a quantia de 
R$ 3.417.987,37 (três milhões, quatrocentos e dezessete mil, 
novecentos e oitenta e sete reais e trinta e sete centavos). 
5.DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente 
aditamento foram empenhadas sob o nº. 2022NE02224, de 15/06/2022, 
à conta da seguinte rubrica orçamentária: 18101.12.126.0007. 
2022.0000.15000000.33904020, no valor de R$ 1.993.825,96 (um 
milhão, novecentos e noventa e três mil, oitocentos e vinte e cinco reais 
e noventa e seis centavos), ficando saldo remanescente a ser 
empenhado durante o exercício de 2023. 
6.PRAZO: O prazo do presente aditivo é de 12 (doze) meses, a contar 
de sua assinatura. 
 

Manaus, 20 de junho de 2022. 

 
 
 
 

EXTRATO 
 
1.ESPÉCIE E DATA: 4º Termo Aditivo ao Contrato n.º 041/2020 - 
SEMED, celebrado em 01/08/2022, referente ao Processo 
nº 2022.18000.19201.0.016379. 
2.CONTRATANTES: O Município de Manaus, através da Secretaria 
Municipal de Educação - SEMED e a empresa WR CALÇADOS EIRELI. 
3.OBJETO: Dilação do prazo do Contrato n.º 041/2020, de 02/08/2022, 
até 03/11/2022, referente ao Fornecimento de Fardamento Escolar 
(Calça, Bermuda, Camisa Malha, Camisa Regata e Short), para atender 
os alunos da rede Municipal de Educação, no exercício de 2020 e 2021, 
conforme Memorando nº 084/2022-DESLOG/SEMED (fl. 02); 
Diagnóstico da Necessidade (fls. 03/04); Termo de referência (fls. 05/20); 
Notificação nº 026/2022 e resposta (fls.60); Ficha Financeira; Parecer 
Jurídico nº 544.07.2022 – ASSTEC/SEMED; Despacho do Subsecretário 
de Administração e Finanças e demais documentos constantes no 
Processo n. º 2022.18000.19201.0.016379. 
4.PRAZO: O presente termo aditivo vigerá até 03/11/2022, a contar de 
02/08/2022. 

Manaus, 01 de agosto de 2022. 

 
 
 

EXTRATO 
 
1. ESPÉCIE: Sexto Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços 
de Pessoal por tempo determinado, sob a égide de Regime de Direito 
Administrativo. 
2. CONTRATANTES: O Município de Manaus, por meio da Secretaria 
Municipal de Educação, e a senhora abaixo relacionada no Anexo Único 
que integra este Extrato. 



 

Manaus, quarta-feira, 10 de agosto de 2022 
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3. OBJETO: Dilação do prazo firmado mediante Termo de Contrato de 
Prestação de Serviços, por tempo necessário e suficiente, até a 
realização da perícia médica da contratada no INSS. 
4. FUNDAMENTAÇÃO: Comprovante de agendamento de perícia médica no 
INSS, documento constante no Processo n°. 2022.18000.18125.0.014871. 
5. PRAZO: O prazo do contrato fica prorrogado pelo período 30.06.2022 
A 06.02.2023. 
 

Manaus, 03 de agosto de 2022. 

      
 

ANEXO ÚNICO 
 

Nº 
PROF.SUBST.NDTR1/RDA/AU/40H 

MATRÍCULA NOME 
1 132.283-4 A ARTEMIS COUTINHO DE BRITO LIRA 

 
 

 

EXTRATO 
 
1. ESPÉCIE: Termo de Rescisão da Prestação de Serviços por tempo 
determinado do Pessoal sob o Regime de Direito Administrativo. 
2. PARTES: O Município de Manaus, por meio da Secretaria Municipal 
de Educação e o(a) Senhor(a) MARIA REJANE ARAUJO FREITAS, 
PROF.SUBST.NDTR1/RDA/AU/40H, matrícula nº 120.137-9B. 
3. OBJETO: Termo de Rescisão da Prestação de Serviços, por iniciativa 
do(a) prestador(a) de serviço temporário, com base no inciso II, do artigo 
13, da Lei nº 1.425, de 26 de março de 2010; c/c Decreto nº 0544/2010, 
e, nos termos da Cláusula Oitava, letra “d” do Termo de Prorrogação da 
Prestação de Serviços por Tempo Determinado, conforme os autos do 
Processo nº 2022.18000.18125.0.002779. 
4. FUNDAMENTAÇÃO: Solicitação formal do(a) prestador(a) de serviço e 
manifestação da Procuradoria Geral do Município por meio do parecer 160 
e 193/2009 da Procuradoria de Pessoal/PGM, e respectivos Despachos. 
5. VIGÊNCIA: A contar de 11.02.2022. 
 

Manaus, 03 de agosto de 2022. 

                 
 
 
 

EXTRATO 
 
1. ESPÉCIE: Termo de Rescisão da Prestação de Serviços por tempo 
determinado do Pessoal sob o Regime de Direito Administrativo. 
2. PARTES: O Município de Manaus, por meio da Secretaria Municipal 
de Educação e a Senhora MARIA ESMERALDA SOARES MENDES, 
PROF.SUBST.NDTR1/RDA/AU/40H, matrícula nº 091.146-1 F. 
3. OBJETO: Termo de Rescisão da Prestação de Serviços, por iniciativa 
do(a) prestador(a) de serviço temporário, com base no inciso II, do artigo 
13, da Lei nº 1.425, de 26 de março de 2010; c/c Decreto nº 0544/2010, 
e, nos termos da Cláusula Oitava, letra “d” do Termo de Prorrogação da 
Prestação de Serviços por Tempo Determinado, conforme os autos do 
Processo nº 2022.18000.18125.0.015694. 
4. FUNDAMENTAÇÃO: Solicitação formal da prestadora de serviço e 
manifestação da Procuradoria Geral do Município por meio do parecer 
160 e 193/2009 da Procuradoria de Pessoal/PGM, e respectivos 
Despachos. 
5. VIGÊNCIA: A contar de 20.07.2022. 

Manaus, 08 de agosto de 2022. 

                   
 
 

EXTRATO 
 
1. ESPÉCIE: Termo Aditivo ao Contrato da Prestação de Serviços por 
Tempo Determinado. 
2. PARTES: O Município de Manaus, através da Secretaria Municipal de 
Educação e os (as) senhores (as) abaixo relacionados. 
3. OBJETO: Readequar a remuneração originalmente estabelecida no 
termo de contrato de prestação de serviço por tempo determinado para 
os valores constantes nas relações abaixo, conforme autos do Processo 
n. º 2022.18000.19118.0.017109. 
4. FUNDAMENTAÇÃO: Art. 8, § 1º cc art. 12 da Lei nº 1.425/2010. 
5. VIGÊNCIA: a contar das datas especificadas nas tabelas abaixo. 
 

ALTERAR 
 

DIVISÃO DISTRITAL DA ZONA LESTE II 
N° NOME MATRÍCULA 

REMUNERAÇÃO PERIODO 
ANTERIOR ATUAL INICIO TERMINO 

PROF.SUBST.NDTR1/RDA/AU/20H 
1 AILSON DA SILVA DE ARAUJO 139.096-1 A 6.140,52 3.070,26 15/07/2022 31/08/2022 

 
DIVISÃO DISTRITAL DA ZONA OESTE 

N° NOME MATRÍCULA 
REMUNERAÇÃO PERIODO 

ANTERIOR ATUAL INICIO TERMINO 
PROF.SUBST.NDTR1/RDA/AU/20H 

1 GEORGETE SOUZA E SOUZA 123.933-3 B 5.388,98 2.694,49 02/08/2022 31/12/2022 

 
Manaus, 09 de agosto de 2022. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ASSUNTO: DECLARAÇÃO DE BENS 
 
SERVIDOR: MARIA ESMERALDA SOARES MENDES 
ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
CARGO: PROF.SUBST.NDTR1/RDA/AU/40H 
SITUAÇÃO: ( ) NOMEAR (X) DISPENSAR ( ) ANUAL 
NADA A DECLARAR 
DECLARO QUE NÃO POSSUO QUALQUER OUTRO BEM QUE NÃO OS ENUMERADOS 
NESTE FORMULÁRIO E RESPONSABILIZO-ME PELA AUTENTICIDADE DAS 
DECLARAÇÕES AQUI PRESTADAS. 
“Declaração feita em conformidade com o artigo 2º da Lei nº 8.730, de 10/11/1993”. 

 

 
 

ASSUNTO: DECLARAÇÃO DE BENS 
 
SERVIDORA: MARIA REJANE ARAUJO FREITAS 
ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
CARGO: PROF.SUBST.NDTR1/RDA/AU/40H 
SITUAÇÃO: ( ) NOMEAR (X) DISPENSAR ( ) ANUAL 
01 - CARRO, MODELO GOL 1.0, GERAÇÃO IV, ANO 2010, COR PRATA, PLACA NWX 1008 
- QUITADO 
DECLARO QUE NÃO POSSUO QUALQUER OUTRO BEM QUE NÃO OS ENUMERADOS 
NESTE FORMULÁRIO E RESPONSABILIZO-ME PELA AUTENTICIDADE DAS 
DECLARAÇÕES AQUI PRESTADAS. 
“Declaração feita em conformidade com o artigo 2º da Lei nº 8.730, de 10/11/1993”. 

 



 

Manaus, quarta-feira, 10 de agosto de 2022 
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ERRATA 
 
ERRATA à Portaria n.º 2023/2022 – SEMED/GS, devidamente publicada 
no DOM 5399 de 04.08.2022, referente a Comissão de Acompanhamento 
e  Fiscalização da execução do  Contrato nº 044/2022 e seus aditivos, se 
houver, celebrado entre a Secretaria Municipal de Educação – SEMED e a 
Empresa BARRA SOM SISTEMAS DE AUDIO LTDA-EPP, CNPJ: 
03.340.266/0001-71, referente a locar à CONTRATANTE equipamentos de 
sonorização para atender a Secretaria Municipal de Educação, conforme 
Extrato publicado no DOM 5382 de 12.07.2022. 
 
ONDE SE LÊ: 
 

II - APRESENTAR comissão constituída por 5 (cinco) servidores, 
conforme tabela abaixo, sendo os 3 (três) primeiros titulares direto da 
atividade, e o quarto atuante somente em caráter de 
suplência/substituição por impedimento dos 3 (três) primeiros. 
 
LEIA-SE: 
 

II - APRESENTAR a comissão constituída por 5 (cinco) servidores, 
conforme tabela abaixo, sendo os 3 (três) primeiros titulares direto da 
atividade, e os demais atuantes somente em caráter de 
suplência/substituição por impedimento dos 3 (três) primeiros. 
 

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

Manaus, 08 de agosto de 2022. 

 
 
 

ERRATA 
 
ERRATA à Portaria n.º 2027/2022 – SEMED/GS, devidamente publicada 
no DOM 5399 de 04.08.2022, referente a Comissão de Acompanhamento 
e  Fiscalização da execução do  Contrato nº 046/2022 e seus aditivos, se 
houver, celebrado entre a Secretaria Municipal de Educação – SEMED e a 
Empresa HG SERVICE PRODUÇÕES DE EVENTOS LTDA-EPP, CNPJ: 
10.764.346/0001-10, que tem como objeto a locação de equipamentos 
(tablado), para atender a Secretaria Municipal de Educação, conforme 
Extrato publicado no DOM 5379 de 07.07.2022. 
 
ONDE SE LÊ: 
 

II - APRESENTAR comissão constituída por 5 (cinco) servidores, 
conforme tabela abaixo, sendo os 3 (três) primeiros titulares direto da 
atividade, e o quarto atuante somente em caráter de 
suplência/substituição por impedimento dos 3 (três) primeiros. 
 
LEIA-SE: 
 

II - APRESENTAR a comissão constituída por 5 (cinco) servidores, 
conforme tabela abaixo, sendo os 3 (três) primeiros titulares direto da 
atividade, e os demais atuantes somente em caráter de 
suplência/substituição por impedimento dos 3 (três) primeiros. 
 

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

Manaus, 08 de agosto de 2022. 

 
 
 
 

ERRATA 
 
ERRATA à Portaria n.º 2076/2022 – SEMED/GS, devidamente publicada no 
DOM 5399 de 04.08.2022, referente a Comissão de Acompanhamento e  

Fiscalização da execução do  Contrato nº 050/2022 e seus aditivos, se houver, 
celebrado entre a Secretaria Municipal de Educação – SEMED e a Empresa 
BARRA SOM SISTEMAS DE AUDIO LTDA-EPP, CNPJ: 03.340.266/0001-71, 
referente os serviços de locação de palco modulado, com instalação, conforme 
descrito abaixo, para atender a Secretaria Municipal de Educação, conforme 
Extrato publicado no DOM 5379 de 07.07.2022. 
 
ONDE SE LÊ: 
 

II - APRESENTAR comissão constituída por 5 (cinco) servidores, 
conforme tabela abaixo, sendo os 3 (três) primeiros titulares direto da 
atividade, e o quarto atuante somente em caráter de 
suplência/substituição por impedimento dos 3 (três) primeiros. 
 
LEIA-SE: 
 

II - APRESENTAR a comissão constituída por 5 (cinco) servidores, 
conforme tabela abaixo, sendo os 3 (três) primeiros titulares direto da 
atividade, e os demais atuantes somente em caráter de 
suplência/substituição por impedimento dos 3 (três) primeiros. 
 

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

Manaus, 08 de agosto de 2022. 
 

 
 
 
 
 
 
 

ERRATA 
 
ERRATA à Portaria n.º 2186/2022 – SEMED/GS, devidamente publicada no 
DOM 5399 de 04.08.2022, referente a Comissão de Acompanhamento e  
Fiscalização da execução do Contrato de Aquisição de nº 037/2022 e seus 
aditivos, se houver, celebrado entre a Secretaria Municipal de Educação – 
SEMED e a Empresa COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE 
PRODUTORES DO PROJETO UATUMÃ – CPU UATUMÃ, CNPJ: 
04.220.402/0001-52, referente a aquisição de gêneros alimentícios (banana 
pacovã, laranja, pimentão, quiabo, repolho, maxixe, pimenta de cheiro e 
tangerina) da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para 
atender ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE, por meio da 
Chamada Pública n. 001/2021-SEMED, conforme Extrato publicado no DOM 
5374 de 30.06.2022. 
 
ONDE SE LÊ: 
 

II - APRESENTAR comissão constituída por 5 (cinco) servidores, 
conforme tabela abaixo, sendo os 3 (três) primeiros titulares direto da 
atividade, e o quarto atuante somente em caráter de 
suplência/substituição por impedimento dos 3 (três) primeiros. 
 
LEIA-SE: 
 

II - APRESENTAR a comissão constituída por 5 (cinco) servidores, 
conforme tabela abaixo, sendo os 3 (três) primeiros titulares direto da 
atividade, e os demais atuantes somente em caráter de 
suplência/substituição por impedimento dos 3 (três) primeiros. 
 

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

Manaus, 08 de agosto de 2022. 

 
 
 

 

ERRATA 
 
ERRATA à Portaria n.º 1872/2022 – SEMED/GS, devidamente publicada 
no DOM 5399 de 04.08.2022, referente a Comissão de 
Acompanhamento e  Fiscalização da execução do Contrato de Aquisição 



 

Manaus, quarta-feira, 10 de agosto de 2022 
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de nº 028/2022 e seus aditivos, se houver, celebrado entre a Secretaria 
Municipal de Educação – SEMED e a Empresa ASSOCIAÇÃO 
INDÍGENA MISTA UNIÃO DAS ÁGUIAS DE RIO PRETO DA EVA - 
AIMUARPE, CNPJ: 21.482.221/0001-13, referente a aquisição de 
gêneros alimentícios (abóbora e abacaxi) da Agricultura Familiar e do 
Empreendedor Familiar Rural, para atender ao Programa Nacional de 
Alimentação Escolar – PNAE, por meio da Chamada Pública n. 01/2021-
SEMED, conforme Extrato publicado no DOM 5374 de 30.06.2022. 
 
ONDE SE LÊ: 
 

II - APRESENTAR comissão constituída por 5 (cinco) servidores, 
conforme tabela abaixo, sendo os 3 (três) primeiros titulares direto da 
atividade, e o quarto atuante somente em caráter de 
suplência/substituição por impedimento dos 3 (três) primeiros. 
 
LEIA-SE: 
 

II - APRESENTAR a comissão constituída por 5 (cinco) servidores, 
conforme tabela abaixo, sendo os 3 (três) primeiros titulares direto da 
atividade, e os demais atuantes somente em caráter de 
suplência/substituição por impedimento dos 3 (três) primeiros. 
 

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

Manaus, 09 de agosto de 2022. 

 
 

 
 

ERRATA 
 
ERRATA à Portaria n.º 1875/2022 – SEMED/GS, devidamente publicada 
no DOM 5399 de 04.08.2022, referente a Comissão de 
Acompanhamento e  Fiscalização da execução do Contrato de Aquisição 
de nº 033/2022 e seus aditivos, se houver, celebrado entre a Secretaria 
Municipal de Educação – SEMED e a Empresa COOPERATIVA MISTA 
DOS PRODUTORES RURAIS NOVO HORIZONTE, CNPJ: 
07.755.541/0001-79, referente a aquisição de gêneros alimentícios 
(banana pacovã, laranja, quiabo, cheiro verde, abacaxi, maxixe, pimenta 
de cheiro) da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, 
para atender ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE, por 
meio da Chamada Pública n. 001/2021-SEMED, conforme Extrato 
publicado no DOM 5374 de 30.06.2022. 
 
ONDE SE LÊ: 
 

II - APRESENTAR comissão constituída por 5 (cinco) servidores, 
conforme tabela abaixo, sendo os 3 (três) primeiros titulares direto da 
atividade, e o quarto atuante somente em caráter de 
suplência/substituição por impedimento dos 3 (três) primeiros. 
 
LEIA-SE: 
 

II - APRESENTAR a comissão constituída por 5 (cinco) servidores, 
conforme tabela abaixo, sendo os 3 (três) primeiros titulares direto da 
atividade, e os demais atuantes somente em caráter de 
suplência/substituição por impedimento dos 3 (três) primeiros. 
 

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

Manaus, 09 de agosto de 2022. 

 

ERRATA 
 
ERRATA à Portaria n.º 2021/2022 – SEMED/GS, devidamente publicada 
no DOM 5399 de 04.08.2022, referente a Comissão de 
Acompanhamento e  Fiscalização da execução do Contrato nº 053/2022 
e seus aditivos, se houver, celebrado entre a Secretaria Municipal de 
Educação – SEMED e a Empresa DG SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO 
DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS LTDA – ME., 
CNPJ: 29.179.838/0001-76, referente a locar à CONTRATANTE 
equipamentos de sonorização para atender a Secretaria Municipal de 
Educação, conforme Extrato publicado no DOM 5387, de 19.07.2022. 
 
ONDE SE LÊ: 
 

II - APRESENTAR comissão constituída por 5 (cinco) servidores, 
conforme tabela abaixo, sendo os 3 (três) primeiros titulares direto da 
atividade, e o quarto atuante somente em caráter de 
suplência/substituição por impedimento dos 3 (três) primeiros. 
 
LEIA-SE: 
 

II - APRESENTAR a comissão constituída por 5 (cinco) servidores, 
conforme tabela abaixo, sendo os 3 (três) primeiros titulares direto da 
atividade, e os demais atuantes somente em caráter de 
suplência/substituição por impedimento dos 3 (três) primeiros. 
 

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

Manaus, 09 de agosto de 2022. 

 
 
 
 

ERRATA 
 
ERRATA à Portaria n.º 2073/2022 – SEMED/GS, devidamente publicada 
no DOM 5399 de 04.08.2022, referente a Comissão de Acompanhamento 
e  Fiscalização da execução do Contrato de Aquisição de nº 036/2022 e 
seus aditivos, se houver, celebrado entre a Secretaria Municipal de 
Educação – SEMED e a Empresa COOPERATIVA DOS PRODUTORES 
RURAIS DE BORBA - COOPBOR, CNPJ: 14.968.310/0001-09, referente 
a aquisição de gêneros alimentícios ( Repolho e batata doce) da 
Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para atender ao 
Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE, conforme Extrato 
publicado no DOM 5379, de 07.07.2022. 
 
ONDE SE LÊ: 
 

II - APRESENTAR comissão constituída por 5 (cinco) servidores, 
conforme tabela abaixo, sendo os 3 (três) primeiros titulares direto da 
atividade, e o quarto atuante somente em caráter de 
suplência/substituição por impedimento dos 3 (três) primeiros. 
 
LEIA-SE: 
 

II - APRESENTAR a comissão constituída por 5 (cinco) servidores, 
conforme tabela abaixo, sendo os 3 (três) primeiros titulares direto da 
atividade, e os demais atuantes somente em caráter de 
suplência/substituição por impedimento dos 3 (três) primeiros. 
 

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

Manaus, 09 de agosto de 2022. 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


