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DECRETO DE 18 DE AGOSTO DE  2022 
 

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

CONSIDERANDO o Decreto nº 126, de 12-05-1976, 
alterado pelo Decreto nº 2.817, de 01-06-1995, que cria a COMISSÃO 
MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL – COMDEC; 
 

CONSIDERANDO o teor do Ofício nº 043/2022 – 
GEPES/DAF/SEMSEG e o que consta nos autos do Processo                                                         
nº 2022.18911.18923.0.016595 (Siged) (Volume 1), 
 

RESOLVE: 
 

I – CONSIDERAR DISPENSADO, a contar de                   
01-08-2022, o senhor abaixo relacionado da função que exerce junto à 
COMISSÃO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL – COMDEC: 
 

NOME FUNÇÃO 

ÉDIPO LIMA BARRONCAS Secretário Executivo 

 
II – CONSIDERAR DESIGNADO, a contar de                    

01-08-2022, o senhor abaixo relacionado, para exercer a função na 
COMISSÃO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL – COMDEC, constituída 
pelo Decreto nº 126, de 12-05-1976, alterado pelo Decreto nº 2.817, de 
01-06-1995: 
 

NOME FUNÇÃO 

LUIZ GUILHERME JOHNSON DE ASSIS JUNIOR Secretário Executivo 

 
III – FICA CONSOLIDADA na forma do Anexo Único deste 

Decreto a composição da COMISSÃO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL 
– COMDEC, constituída pelo Decreto nº 126, de 12-05-1976, alterado 
pelo Decreto nº 2.817, de 01-06-1995. 

 
 

Manaus, 18 de agosto de 2022. 

 
 
 

ANEXO ÚNICO 
 

COMISSÃO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL – COMDEC 

NOME FUNÇÃO 

JOSÉ DA SILVA MENDES Presidente 

ARIOMAR DE FREITAS NOBRE Coordenador de Operações 

RAQUEL DOS SANTOS SOUZA Coordenador de Assistência 

LUIZ GUILHERME JOHNSON DE ASSIS JUNIOR Secretário Executivo 

MIKAELY ARAÚJO RIBEIRO Membro 

PATRIK CONDE REIS Membro 

DECRETO DE 18 DE AGOSTO DE 2022 
 

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

 
CONSIDERANDO o Decreto datado publicado na Edição                  

nº 4.791 do Diário Oficial do Município de 04-03-2020, que homologou o 
Resultado Final do Concurso Público – Edital nº 02/2019 – Prefeitura de 
Manaus, de 04 de março de 2020, para provimento de vagas de cargos 
efetivos e Formação de Cadastro Reserva para  os cargos Técnico de 
Tecnologia da Informação da Fazenda Municipal, Assistente Técnico de 
Tecnologia da Fazenda Municipal-Programador, Assistente Técnico de 
Tecnologia da Fazenda Municipal-Suporte; 

 
CONSIDERANDO o Parecer nº 013/2022 – 

ASTEC/M/SEMEF; 
 
CONSIDERANDO o disposto na Portaria por Delegação                 

nº 27.545/2022 – GSAL, que exonerou a pedido, a servidora Camila 
Funes Carneiro, do cargo de Assistente Técnico de Tecnologia da 
Informação da Fazenda Municipal – Programador; 

 
CONSIDERANDO a manifestação da Gerência de Análise 

e Acompanhamento de Direitos e Benefícios Funcionais da Secretaria 
Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação – SEMEF; 

 
CONSIDERANDO a manifestação da Divisão de 

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

 
CONSIDERANDO o Despacho subscrito pela 

Subsecretária de Orçamento e Projetos/SUBORP – SEMEF, que opina 
pelo deferimento do pleito; 

 
CONSIDERANDO o Decreto datado publicado na Edição                    

nº 5.387, páginas 1 e 2 do Diário Oficial do Município de 19-07-2022, 
que tornou sem efeito as nomeações dos candidatos identificados no 
Anexo Único deste Decreto, aprovados no Concurso Público, objeto do 
Edital nº 02/2019 – Prefeitura de Manaus – Secretaria Municipal de 
Finanças e Tecnologia da Informação – SEMEF; 

 
CONSIDERANDO o Decreto datado publicado na Edição                    

nº 5.405, páginas 2 a 9 do Diário Oficial do Município de 12-08-2022, 
que tornou pública a lista atualizada, em virtude das formalizações de 
desistências, reclassificações para o fim de fila, exonerações e não 
comparecimento para tomar posse, dos candidatos aprovados e 
identificados no Anexo Único deste Decreto aprovados no Concurso 
Público objeto do Edital nº 02/2019 – Prefeitura de Manaus; 

 
CONSIDERANDO o teor do Ofício nº 1.860/2022 – 

SEMAD e o que consta nos autos do Processo nº 
2021.11209.15259.0.083800 (Siged) (Volume 1), resolve 

 
NOMEAR, nos termos do art. 11, inc. I, da Lei nº 1.118, de                 

01-09-1971 – Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Manaus, 
os candidatos identificados no Anexo Único deste Decreto, aprovados no 
Concurso Público objeto do Edital nº 02/2019 – SEMEF, para exercer, 
em caráter efetivo, o cargo especificado pertencente ao quadro de 



 

Manaus, quinta-feira, 18 de agosto de 2022 
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pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TECNOLOGIA 
DA INFORMAÇÃO – SEMEF, objeto da Lei nº 1.955, de 29 de 
dezembro de 2014. 
 

Manaus, 18 de agosto de 2022. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO ÚNICO 
 

CARGO: C03 – TÉCNICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DA FAZENDA MUNICIPAL 

CLASSIFICAÇÃO INSCRIÇÃO CANDIDATO 

5º 0022930b CARLOS ROBERTO SANTOS DAMASCENO 

6º 0023266k MAURICIO CARVALHO MARINHO 

7º 0023394i GUILHERME DE LIMA MANSO 

8º 0023339a ISRAEL FERNANDES BEZERRA DOS SANTOS 

CARGO: F06 – ASSISTENTE TÉCNICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DA FAZENDA 
MUNICIPAL – PROGRAMADOR 

CLASSIFICAÇÃO INSCRIÇÃO CANDIDATO 

2º 0020312j JARLAN CASTRO DA COSTA 

3º 0021113i AMANDA RAMOS DA COSTA 

4º 0020351i SAVIO MOREIRA TORQUATO 

5º 0020862a ALEX KEITI NOSSE 

6º 0020274f MARCELO RAMOS PEREIRA 

7º 0020309j GUSTAVO SIMONETTI BOMFIM 

8º 0020285k RONEI MACEDO GUALBERTO 

9º 0020320i MARCOS ANTONIO DA SILVA GOMES 

10º 0020277a MIKAEL FONSECA PINTO 

11º 0020318k MAGNOLUZ SANCELMO DE MENEZES DA SILVA 

12º 0020349k JOAO RUFINO DA COSTA NETO 

CARGO: G07 – ASSISTENTE TÉCNICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DA FAZENDA 
MUNICIPAL – SUPORTE 

CLASSIFICAÇÃO INSCRIÇÃO CANDIDATO 

3º 0020610g CARLOS ROBERTO SANTOS DAMASCENO 

4º 0020558i ADELMO CAMPOS NETO 

5º 0020680f JULIO CESAR LINS SENA 

6º 0020550d SERGIO ROBERTO PINTO DE OLIVEIRA 

7º 0020620j JOSE FRANCISCO BRANDAO DE SOUSA 

8º 0020611i CLAUDIA SUZANY LOURENCO DE SOUZA 

9º 0021999k ERIVALDO ALVES DA SILVA 

10º 0022179k BRENO SILVA LIMA 

11º 0022296d LUCIO MATHEUS FERREIRA DO REGO 

12º 0020519j EDUARDO SANTIAGO TRINDADE DA SILVA 

 
 

DECRETO DE 18 DE AGOSTO DE 2022 
 

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

CONSIDERANDO o requerimento da servidora abaixo 
identificada; 

 
CONSIDERANDO o teor do Ofício nº 4.252/2022 – 

SEMAD e que consta nos autos do Processo                                                    
nº 2022.16330.17148.0.000881 (Siged) (Volume 1), resolve 

 
CONSIDERAR EXONERADA, a pedido, a contar de        

06-06-2022, nos termos do art. 103, inc. I, § 1º, inc. I, alínea “a”, da           
Lei nº 1.118, de 01-09-1971 ― Estatuto dos Servidores Públicos do 
Município de Manaus, a servidora ALICE CAROLINA FERNANDES 
MOSS do cargo de Assessor II, simbologia CAD-2, integrante da 
estrutura organizacional da UNIDADE GESTORA DE COMPRAS 
MUNICIPAIS – UGCM, órgão vinculado à SECRETARIA MUNICIPAL 
DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E GESTÃO – SEMAD. 

 
Manaus, 18 de agosto de 2022. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DECRETO DE 18 DE AGOSTO DE 2022 
 

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

 
CONSIDERAR NOMEADO, a contar de 01-08-2022, nos 

termos do art. 11, inc. II, da Lei nº 1.118, de 01-09-1971 – Estatuto dos 
Servidores Públicos do Município de Manaus, o senhor ORLANDO 
DIEGO NAHMIAS MELO para exercer o cargo de Assessor II, 
simbologia CAD-2, integrante da estrutura organizacional                          
da UNIDADE GESTORA DE COMPRAS MUNICIPAIS – UGCM,          
órgão vinculado à SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, 
PLANEJAMENTO E GESTÃO – SEMAD, objeto da Lei nº 2.078,              
de 30-12-2015, combinada com a Lei nº 2.624, de 01-07-2020. 

 
Manaus, 18 de agosto de 2022. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DECRETO DE 18 DE AGOSTO DE 2022 
 

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

 
CONSIDERANDO o disposto no § 1º do art. 5º do Decreto 

nº 7.866, de 20 de abril de 2005; 
 
CONSIDERANDO a Comunicação Interna nº 015/2022, 

oriunda da Comissão Permanente de Acumulação de Cargos Públicos 
do Município – COPACM; 

 
CONSIDERANDO o Decreto datado publicado na Edição 

nº 4.905, página 9 do Diário Oficial do Município de 14-08-2020, que 
designou a servidora Priscila Aguiar Costa como Membro da Comissão 
Permanente de Acumulação de Cargos do Município – COPACM; 

 
CONSIDERANDO o Decreto datado publicado na Edição 

nº 4.920, página 1 do Diário Oficial do Município de 04-09-2020, que 
designou a servidora Gloria Christiani Aquino de Oliveira a como 
Membro Suplente da Comissão Permanente de Acumulação de Cargos 
do Município – COPACM; 

 
CONSIDERANDO o teor do Ofício nº 4.159/2022 – 

SEMAD e o que consta nos autos do Processo                                                 
nº 2022.16330.16336.0.001366 (SIGED) (Volume 1), resolve 

 
CONSIDERAR RECONDUZIDAS, a contar de 12-08-2022,  

nos termos do § 1º, art. 5º do Decreto nº 7.866, de 20 de abril de 2005, 
as senhoras abaixo identificadas, à COMISSÃO PERMANENTE DE 
ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO – COPACM: 
 

NOME MATRÍCULA FUNÇÃO 

PRISCILA AGUIAR COSTA 110.940-5 B Membro 

GLÓRIA CHRISTIANI AQUINO DE OLIVEIRA 127.522-4 A Membro Suplente 

 
Manaus, 18 de agosto de 2022. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Manaus, quinta-feira, 18 de agosto de 2022 
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DECRETO DE 18 DE AGOSTO DE 2022 
 

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

 
CONSIDERANDO o teor do Ofício nº 640/2022 – 

GS/SEMTEPI e o que consta nos autos do Processo                                                    
nº 2022.18911.18923.0.017005 (Siged) (Volume 1), 
 

RESOLVE: 
 

I – CONSIDERAR EXONERADA, a contar de 01-08-2022, 
nos termos do art. 103, inc. I, § 1º, inc. II, alínea “a”, da Lei nº 1.118, de 
01-09-1971 ― Estatuto dos Servidores Públicos do Município de 
Manaus, a servidora FLÁVIA MARINA OLIVEIRA MOURA do cargo de 
Assessor Técnico II, simbologia DAS-2, integrante da estrutura 
organizacional da SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, 
EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO – SEMTEPI; 

 
II – CONSIDERAR NOMEADA, a contar de 01-08-2022, 

nos termos do art. 11, inc. II, da Lei nº 1.118, de 01-09-1971 – Estatuto 
dos Servidores Públicos do Município de Manaus, a senhora             
ANDREZA CORREIA TEIXEIRA, para exercer o cargo mencionado no 
inc. I deste Decreto, integrante da estrutura organizacional da 
SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, EMPREENDEDORISMO 
E INOVAÇÃO – SEMTEPI, objeto da Lei nº 2.370, de 30 de novembro 
de 2018. 

 
 

Manaus, 18 de agosto de 2022. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DECRETO DE 18 DE AGOSTO DE 2022 
 

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

 
CONSIDERAR NOMEADA, a contar de 01-08-2022, nos 

termos do art. 11, inc. II, da Lei nº 1.118, de 01-09-1971 – Estatuto 
dos Servidores Públicos do Município de Manaus, a senhora 
VALENTINA GONÇALVES SANDRI, para exercer o cargo de 
Assessor I, simbologia CAD-3, integrante da estrutura organizacional 
da AGÊNCIA REGULADORA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS 
DELEGADOS DO MUNICÍPIO DE MANAUS – AGEMAN, objeto da 
Lei nº 2.265, de 11 de dezembro de 2017, combinada com a Lei nº 
2.627, de 01-07-2020. 

 
 

Manaus, 18 de agosto de 2022. 

 

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 28.567/2022-GSAL 
 

DECLARA ESTÁVEL servidor avaliado  
em estágio probatório, na forma que 
especifica. 

 
O SUBSECRETÁRIO DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS 

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

CONSIDERANDO a delegação de competência firmada 
pelo Prefeito de Manaus no Decreto nº 5.302, publicado na Edição 5333 
do DOM de 02-05-2022; 
 

CONSIDERANDO o art. 41, § 4º, da Constituição Federal 
de 1988, combinado com o art. 20, § 4º, e artigos 20 e 21 da Lei                 
nº 1.118, de 01 de setembro 1971 – Estatuto dos Servidores Públicos do 
Município de Manaus; 
 

CONSIDERANDO nos termos dos artigos 3º, inc. VI, 7º a 
11 da Lei nº 1.126, de 05 de junho de 2007, que dispõe sobre o  
Plano de Carreira, Cargos e Remuneração dos Profissionais do 
Magistério; 
 

CONSIDERANDO o disposto nos Pareceres nº 029/2014 e 
nº 055/2021 – P. Pessoal/PGM, utilizados como paradigma pela 
Administração, que opina pela aprovação tácita e consequente aquisição 
da estabilidade no serviço público; 
 

CONSIDERANDO as informações prestadas na Certidão 
de Cumprimento do Estágio Probatório dos Profissionais do Magistério, 
que considerou a servidora abaixo identificada, aprovada pelo 
cumprimento do estágio probatório, subscrito pela Secretária Municipal 
de Educação; 
 

CONSIDERANDO o Parecer nº 2508/2022 – CAD/SEMED, 
da Comissão de Avaliação de Desempenho – CAD, dos servidores 
efetivos da SEMED, que opina pela declaração de estabilização no 
serviço público da servidora, acolhido pela Secretária Municipal de 
Educação; 
 

CONSIDERANDO o encaminhamento dos autos por 
intermédio do Ofício nº 7096/2022 – SEMED/GS, subscrito pela 
Secretária Municipal de Educação; 
 

CONSIDERANDO a manifestação da Divisão de 
Acompanhamento de Pessoal e Gestão de Benefício da Secretaria 
Municipal de Administração, Planejamento e Gestão; 
 

CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo            
nº 2022.18000.19969.0.014812, resolve 
 
 

DECLARAR ESTÁVEL no serviço público, a contar de    
09-04-2022, a servidora KATIA CRUZ RODRIGUES, matrícula                
nº 106.246-8 B, nomeada para provimento do cargo de Professor Nível 
Superior, vinculado ao Regime Jurídico Estatutário, pertencente ao 
quadro de pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – 
SEMED. 

 
GABINETE DO SUBSECRETÁRIO DE ASSUNTOS 

LEGISLATIVOS DA CASA CIVIL, em Manaus, 18 de agosto de 2022. 

 



 

Manaus, quinta-feira, 18 de agosto de 2022 
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PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 28.568/2022-GSAL 
 

DECLARA ESTÁVEL servidor avaliado  
em estágio probatório, na forma que 
especifica. 

 
O SUBSECRETÁRIO DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS 

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

CONSIDERANDO a delegação de competência firmada 
pelo Prefeito de Manaus no Decreto nº 5.302, publicado na Edição 5333 
do DOM de 02-05-2022; 
 

CONSIDERANDO o art. 41, § 4º, da Constituição Federal 
de 1988, combinado com o art. 20, § 4º, e artigos 20 e 21 da Lei                 
nº 1.118, de 01 de setembro 1971 – Estatuto dos Servidores Públicos do 
Município de Manaus; 
 

CONSIDERANDO nos termos dos artigos 3º, inc. VI, 7º a 
11 da Lei nº 1.126, de 05 de junho de 2007, que dispõe sobre o  
Plano de Carreira, Cargos e Remuneração dos Profissionais do 
Magistério; 
 

CONSIDERANDO o disposto nos Pareceres nº 029/2014 e 
nº 055/2021 – P. Pessoal/PGM, utilizados como paradigma pela 
Administração, que opina pela aprovação tácita e consequente aquisição 
da estabilidade no serviço público; 
 

CONSIDERANDO as informações prestadas na Certidão 
de Cumprimento do Estágio Probatório dos Profissionais do Magistério, 
que considerou o servidor abaixo identificado, aprovado pelo 
cumprimento do estágio probatório, subscrito pela Secretária Municipal 
de Educação; 
 

CONSIDERANDO o Parecer nº 1648/2022 – CAD/SEMED, 
da Comissão de Avaliação de Desempenho – CAD, dos servidores 
efetivos da SEMED, que opina pela declaração de estabilização no 
serviço público do servidor, acolhido pela Secretária Municipal de 
Educação; 

 
CONSIDERANDO o encaminhamento dos autos por 

intermédio do Ofício nº 7098/2022 – SEMED/GS, subscrito pela 
Secretária Municipal de Educação; 
 

CONSIDERANDO a manifestação da Divisão de 
Acompanhamento de Pessoal e Gestão de Benefício da Secretaria 
Municipal de Administração, Planejamento e Gestão; 
 

CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo            
nº 2022.18000.19969.0.014795, resolve 
 
 

DECLARAR ESTÁVEL no serviço público, a contar de        
05-06-2021, o servidor KLINGER CARLOS DE MACEDO, matrícula                                
nº 132.833-6 A, nomeado para provimento no cargo de Professor Nível 
Superior, vinculado ao Regime Jurídico Estatutário, pertencente ao 
quadro de pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – 
SEMED. 
 

GABINETE DO SUBSECRETÁRIO DE ASSUNTOS 
LEGISLATIVOS DA CASA CIVIL, em Manaus, 18 de agosto de 2022. 

 

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 28.569/2022-GSAL 
 

DECLARA ESTÁVEL servidor avaliado  
em estágio probatório, na forma que 
especifica. 

 
O SUBSECRETÁRIO DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS 

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

CONSIDERANDO a delegação de competência firmada 
pelo Prefeito de Manaus no Decreto nº 5.302, publicado na Edição 5333 
do DOM de 02-05-2022; 
 

CONSIDERANDO o art. 41, § 4º, da Constituição Federal 
de 1988, combinado com o art. 20, § 4º, e artigos 20 e 21 da Lei                 
nº 1.118, de 01 de setembro 1971 – Estatuto dos Servidores Públicos do 
Município de Manaus; 
 

CONSIDERANDO nos termos dos artigos 3º, inc. VI, 7º a 
11 da Lei nº 1.126, de 05 de junho de 2007, que dispõe sobre o  
Plano de Carreira, Cargos e Remuneração dos Profissionais do 
Magistério; 
 

CONSIDERANDO o disposto nos Pareceres nº 029/2014 e 
nº 055/2021 – P. Pessoal/PGM, utilizados como paradigma pela 
Administração, que opina pela aprovação tácita e consequente aquisição 
da estabilidade no serviço público; 
 

CONSIDERANDO as informações prestadas na Certidão 
de Cumprimento do Estágio Probatório dos Profissionais do Magistério, 
que considerou o servidor abaixo identificado, aprovado pelo 
cumprimento do estágio probatório, subscrito pela Secretária Municipal 
de Educação; 
 

CONSIDERANDO o Parecer nº 2443/2022 – CAD/SEMED, 
da Comissão de Avaliação de Desempenho – CAD, dos servidores 
efetivos da SEMED, que opina pela declaração de estabilização no 
serviço público do servidor, acolhido pela Secretária Municipal de 
Educação; 

 
CONSIDERANDO o encaminhamento dos autos por 

intermédio do Ofício nº 7343/2022 – SEMED/GS, subscrito pela 
Secretária Municipal de Educação; 
 

CONSIDERANDO a manifestação da Divisão de 
Acompanhamento de Pessoal e Gestão de Benefício da Secretaria 
Municipal de Administração, Planejamento e Gestão; 
 

CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo            
nº 2022.18000.19969.0.014849, resolve 
 

DECLARAR ESTÁVEL no serviço público, a contar de        
23-04-2022, o servidor JOAO LUCIO CABRAL DE OLIVEIRA, matrícula                                
nº 131.980-9 B, nomeado para provimento no cargo de Professor Nível 
Superior, vinculado ao Regime Jurídico Estatutário, pertencente ao 
quadro de pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – 
SEMED. 
 

GABINETE DO SUBSECRETÁRIO DE ASSUNTOS 
LEGISLATIVOS DA CASA CIVIL, em Manaus, 18 de agosto de 2022. 

 



 

Manaus, quinta-feira, 18 de agosto de 2022 
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PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 28.570/2022-GSAL 
 

DECLARA ESTÁVEL servidor avaliado  
em estágio probatório, na forma que 
especifica. 

 
O SUBSECRETÁRIO DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS 

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

CONSIDERANDO a delegação de competência firmada 
pelo Prefeito de Manaus no Decreto nº 5.302, publicado na Edição 5333 
do DOM de 02-05-2022; 
 

CONSIDERANDO o art. 41, § 4º, da Constituição Federal 
de 1988, combinado com o art. 20, § 4º, e artigos 20 e 21 da Lei                 
nº 1.118, de 01 de setembro 1971 – Estatuto dos Servidores Públicos do 
Município de Manaus; 
 

CONSIDERANDO nos termos dos artigos 3º, inc. VI, 7º a 
11 da Lei nº 1.126, de 05 de junho de 2007, que dispõe sobre o  
Plano de Carreira, Cargos e Remuneração dos Profissionais do 
Magistério; 
 

CONSIDERANDO o disposto nos Pareceres nº 029/2014 e 
nº 055/2021 – P. Pessoal/PGM, utilizados como paradigma pela 
Administração, que opina pela aprovação tácita e consequente aquisição 
da estabilidade no serviço público; 
 

CONSIDERANDO as informações prestadas na Certidão 
de Cumprimento do Estágio Probatório dos Profissionais do Magistério, 
que considerou o servidor abaixo identificado, aprovado pelo 
cumprimento do estágio probatório, subscrito pela Secretária Municipal 
de Educação; 
 

CONSIDERANDO o Parecer nº 1610/2022 – CAD/SEMED, 
da Comissão de Avaliação de Desempenho – CAD, dos servidores 
efetivos da SEMED, que opina pela declaração de estabilização no 
serviço público do servidor, acolhido pela Secretária Municipal de 
Educação; 

 
CONSIDERANDO o encaminhamento dos autos por 

intermédio do Ofício nº 6943/2022 – SEMED/GS, subscrito pela 
Secretária Municipal de Educação; 
 

CONSIDERANDO a manifestação da Divisão de 
Acompanhamento de Pessoal e Gestão de Benefício da Secretaria 
Municipal de Administração, Planejamento e Gestão; 
 

CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo            
nº 2022.18000.19969.0.014607, resolve 
 
 

DECLARAR ESTÁVEL no serviço público, a contar de        
20-08-2021, o servidor JOSÉ MEDEIROS LIMA, matrícula                               
nº 129.931-0 B, nomeado para provimento no cargo de Professor Nível 
Superior, vinculado ao Regime Jurídico Estatutário, pertencente ao 
quadro de pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – 
SEMED. 
 

GABINETE DO SUBSECRETÁRIO DE ASSUNTOS 
LEGISLATIVOS DA CASA CIVIL, em Manaus, 18 de agosto de 2022. 

 

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 28.571/2022-GSAL 
 

DECLARA ESTÁVEL servidor avaliado  
em estágio probatório, na forma que 
especifica. 

 
O SUBSECRETÁRIO DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS 

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

CONSIDERANDO a delegação de competência firmada 
pelo Prefeito de Manaus no Decreto nº 5.302, publicado na Edição 5333 
do DOM de 02-05-2022; 
 

CONSIDERANDO o art. 41, § 4º, da Constituição Federal 
de 1988, combinado com o art. 20, § 4º, e artigos 20 e 21 da Lei                 
nº 1.118, de 01 de setembro 1971 – Estatuto dos Servidores Públicos do 
Município de Manaus; 
 

CONSIDERANDO nos termos dos artigos 3º, inc. VI, 7º a 
11 da Lei nº 1.126, de 05 de junho de 2007, que dispõe sobre o  
Plano de Carreira, Cargos e Remuneração dos Profissionais do 
Magistério; 
 

CONSIDERANDO o disposto nos Pareceres nº 029/2014 e 
nº 055/2021 – P. Pessoal/PGM, utilizados como paradigma pela 
Administração, que opina pela aprovação tácita e consequente aquisição 
da estabilidade no serviço público; 
 

CONSIDERANDO as informações prestadas na Certidão 
de Cumprimento do Estágio Probatório dos Profissionais do Magistério, 
que considerou o servidor abaixo identificado, aprovado pelo 
cumprimento do estágio probatório, subscrito pela Secretária Municipal 
de Educação; 
 

CONSIDERANDO o Parecer nº 2545/2022 – CAD/SEMED, 
da Comissão de Avaliação de Desempenho – CAD, dos servidores 
efetivos da SEMED, que opina pela declaração de estabilização no 
serviço público do servidor, acolhido pela Secretária Municipal de 
Educação; 

 
CONSIDERANDO o encaminhamento dos autos por 

intermédio do Ofício nº 6580/2022 – SEMED/GS, subscrito pela 
Secretária Municipal de Educação; 
 

CONSIDERANDO a manifestação da Divisão de 
Acompanhamento de Pessoal e Gestão de Benefício da Secretaria 
Municipal de Administração, Planejamento e Gestão; 
 

CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo            
nº 2022.18000.19969.0.014354, resolve 
 
 

DECLARAR ESTÁVEL no serviço público, a contar de    
08-03-2022, o servidor LEANDRO D VINCI BABILONIA BRANDÃO, 
matrícula nº 134.263-0 A, nomeado para provimento no cargo de 
Professor Nível Superior, vinculado ao Regime Jurídico Estatutário, 
pertencente ao quadro de pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO – SEMED. 
 

GABINETE DO SUBSECRETÁRIO DE ASSUNTOS 
LEGISLATIVOS DA CASA CIVIL, em Manaus, 18 de agosto de 2022. 

 

 



 

Manaus, quinta-feira, 18 de agosto de 2022 
 
 

 
 

DOM | Edição 5409 | Página 6 
 

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 28.572/2022-GSAL 
 

DECLARA ESTÁVEL servidor avaliado  
em estágio probatório, na forma que 
especifica. 

 
O SUBSECRETÁRIO DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS 

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

CONSIDERANDO a delegação de competência firmada 
pelo Prefeito de Manaus no Decreto nº 5.302, publicado na Edição 5333 
do DOM de 02-05-2022; 
 

CONSIDERANDO o art. 41, § 4º, da Constituição Federal 
de 1988, combinado com o art. 20, § 4º, e artigos 20 e 21 da Lei                 
nº 1.118, de 01 de setembro 1971 – Estatuto dos Servidores Públicos do 
Município de Manaus; 
 

CONSIDERANDO nos termos dos artigos 3º, inc. VI, 7º a 
11 da Lei nº 1.126, de 05 de junho de 2007, que dispõe sobre o  
Plano de Carreira, Cargos e Remuneração dos Profissionais do 
Magistério; 
 

CONSIDERANDO o disposto nos Pareceres nº 029/2014 e 
nº 055/2021 – P. Pessoal/PGM, utilizados como paradigma pela 
Administração, que opina pela aprovação tácita e consequente aquisição 
da estabilidade no serviço público; 
 

CONSIDERANDO as informações prestadas na Certidão 
de Cumprimento do Estágio Probatório dos Profissionais do Magistério, 
que considerou a servidora abaixo identificada, aprovada pelo 
cumprimento do estágio probatório, subscrito pela Secretária Municipal 
de Educação; 
 

CONSIDERANDO o Parecer nº 2641/2022 – CAD/SEMED, 
da Comissão de Avaliação de Desempenho – CAD, dos servidores 
efetivos da SEMED, que opina pela declaração de estabilização no 
serviço público da servidora, acolhido pela Secretária Municipal de 
Educação; 

 
CONSIDERANDO o encaminhamento dos autos por 

intermédio do Ofício nº 6657/2022 – SEMED/GS, subscrito pela 
Secretária Municipal de Educação; 
 

CONSIDERANDO a manifestação da Divisão de 
Acompanhamento de Pessoal e Gestão de Benefício da Secretaria 
Municipal de Administração, Planejamento e Gestão; 
 

CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo            
nº 2022.18000.19969.0.014371, resolve 
 

DECLARAR ESTÁVEL no serviço público, a contar de    
15-03-2022, a servidora MARIA DE NAZARE DA SILVA MOURA, 
matrícula nº 123.774-8 C, nomeada para provimento do cargo de 
Professor Nível Superior, vinculado ao Regime Jurídico Estatutário, 
pertencente ao quadro de pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO – SEMED. 
 

GABINETE DO SUBSECRETÁRIO DE ASSUNTOS 
LEGISLATIVOS DA CASA CIVIL, em Manaus, 18 de agosto de 2022. 

 

 

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 28.573/2022-GSAL 
 

DECLARA ESTÁVEL servidor avaliado  
em estágio probatório, na forma que 
especifica. 

 
O SUBSECRETÁRIO DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS 

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

CONSIDERANDO a delegação de competência firmada 
pelo Prefeito de Manaus no Decreto nº 5.302, publicado na Edição 5333 
do DOM de 02-05-2022; 
 

CONSIDERANDO o art. 41, § 4º, da Constituição Federal 
de 1988, combinado com o art. 20, § 4º, e artigos 20 e 21 da Lei                 
nº 1.118, de 01 de setembro 1971 – Estatuto dos Servidores Públicos do 
Município de Manaus; 
 

CONSIDERANDO nos termos dos artigos 3º, inc. VI, 7º a 
11 da Lei nº 1.126, de 05 de junho de 2007, que dispõe sobre o  
Plano de Carreira, Cargos e Remuneração dos Profissionais do 
Magistério; 
 

CONSIDERANDO o disposto nos Pareceres nº 029/2014 e 
nº 055/2021 – P. Pessoal/PGM, utilizados como paradigma pela 
Administração, que opina pela aprovação tácita e consequente aquisição 
da estabilidade no serviço público; 
 

CONSIDERANDO as informações prestadas na Certidão 
de Cumprimento do Estágio Probatório dos Profissionais do Magistério, 
que considerou a servidora abaixo identificada, aprovada pelo 
cumprimento do estágio probatório, subscrito pela Secretária Municipal 
de Educação; 
 

CONSIDERANDO o Parecer nº 2324/2022 – CAD/SEMED, 
da Comissão de Avaliação de Desempenho – CAD, dos servidores 
efetivos da SEMED, que opina pela declaração de estabilização no 
serviço público da servidora, acolhido pela Secretária Municipal de 
Educação; 

 
CONSIDERANDO o encaminhamento dos autos por 

intermédio do Ofício nº 6746/2022 – SEMED/GS, subscrito pela 
Secretária Municipal de Educação; 
 

CONSIDERANDO a manifestação da Divisão de 
Acompanhamento de Pessoal e Gestão de Benefício da Secretaria 
Municipal de Administração, Planejamento e Gestão; 
 

CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo            
nº 2022.18000.19969.0.014184, resolve 
 

DECLARAR ESTÁVEL no serviço público, a contar de    
09-04-2022, a servidora FRANCISCA CELI DE AZEVEDO LIMA, 
matrícula nº 134.349-1 A, nomeada para provimento do cargo de 
Professor Nível Superior, vinculado ao Regime Jurídico Estatutário, 
pertencente ao quadro de pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO – SEMED. 
 

GABINETE DO SUBSECRETÁRIO DE ASSUNTOS 
LEGISLATIVOS DA CASA CIVIL, em Manaus, 18 de agosto de 2022. 

 

 



 

Manaus, quinta-feira, 18 de agosto de 2022 
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PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 28.574/2022-GSAL 
 

DECLARA ESTÁVEL servidor avaliado  
em estágio probatório, na forma que 
especifica. 

 
O SUBSECRETÁRIO DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS 

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

CONSIDERANDO a delegação de competência firmada 
pelo Prefeito de Manaus no Decreto nº 5.302, publicado na Edição 5333 
do DOM de 02-05-2022; 
 

CONSIDERANDO o art. 41, § 4º, da Constituição Federal 
de 1988, combinado com o art. 20, § 4º, e artigos 20 e 21 da Lei                 
nº 1.118, de 01 de setembro 1971 – Estatuto dos Servidores Públicos do 
Município de Manaus; 
 

CONSIDERANDO nos termos dos artigos 3º, inc. VI, 7º a 
11 da Lei nº 1.126, de 05 de junho de 2007, que dispõe sobre o  
Plano de Carreira, Cargos e Remuneração dos Profissionais do 
Magistério; 
 

CONSIDERANDO o disposto nos Pareceres nº 029/2014 e 
nº 055/2021 – P. Pessoal/PGM, utilizados como paradigma pela 
Administração, que opina pela aprovação tácita e consequente aquisição 
da estabilidade no serviço público; 
 

CONSIDERANDO as informações prestadas na Certidão 
de Cumprimento do Estágio Probatório dos Profissionais do Magistério, 
que considerou o servidor abaixo identificado, aprovado pelo 
cumprimento do estágio probatório, subscrito pela Secretária Municipal 
de Educação; 
 

CONSIDERANDO o Parecer nº 2781/2022 – CAD/SEMED, 
da Comissão de Avaliação de Desempenho – CAD, dos servidores 
efetivos da SEMED, que opina pela declaração de estabilização no 
serviço público do servidor, acolhido pela Secretária Municipal de 
Educação; 

 
CONSIDERANDO o encaminhamento dos autos por 

intermédio do Ofício nº 6990/2022 – SEMED/GS, subscrito pela 
Secretária Municipal de Educação; 
 

CONSIDERANDO a manifestação da Divisão de 
Acompanhamento de Pessoal e Gestão de Benefício da Secretaria 
Municipal de Administração, Planejamento e Gestão; 
 

CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo            
nº 2022.18000.19969.0.014209, resolve 
 

DECLARAR ESTÁVEL no serviço público, a contar de        
20-02-2022, o servidor REGINALDO RAMOS DA SILVA, matrícula        
nº 134.226-6 A, nomeado para provimento no cargo de Professor Nível 
Superior, vinculado ao Regime Jurídico Estatutário, pertencente ao 
quadro de pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – 
SEMED. 
 

GABINETE DO SUBSECRETÁRIO DE ASSUNTOS 
LEGISLATIVOS DA CASA CIVIL, em Manaus, 18 de agosto de 2022. 

 

 

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 28.575/2022-GSAL 
 

DECLARA ESTÁVEL servidor avaliado  
em estágio probatório, na forma que 
especifica. 

 
O SUBSECRETÁRIO DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS 

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

CONSIDERANDO a delegação de competência firmada 
pelo Prefeito de Manaus no Decreto nº 5.302, publicado na Edição 5333 
do DOM de 02-05-2022; 
 

CONSIDERANDO o art. 41, § 4º, da Constituição Federal 
de 1988, combinado com o art. 20, § 4º, e artigos 20 e 21 da Lei                 
nº 1.118, de 01 de setembro 1971 – Estatuto dos Servidores Públicos do 
Município de Manaus; 
 

CONSIDERANDO nos termos dos artigos 3º, inc. VI, 7º a 
11 da Lei nº 1.126, de 05 de junho de 2007, que dispõe sobre o  
Plano de Carreira, Cargos e Remuneração dos Profissionais do 
Magistério; 
 

CONSIDERANDO o disposto nos Pareceres nº 029/2014 e 
nº 055/2021 – P. Pessoal/PGM, utilizados como paradigma pela 
Administração, que opina pela aprovação tácita e consequente aquisição 
da estabilidade no serviço público; 
 

CONSIDERANDO as informações prestadas na Certidão 
de Cumprimento do Estágio Probatório dos Profissionais do Magistério, 
que considerou o servidor abaixo identificado, aprovado pelo 
cumprimento do estágio probatório, subscrito pela Secretária Municipal 
de Educação; 
 

CONSIDERANDO o Parecer nº 2321/2022 – CAD/SEMED, 
da Comissão de Avaliação de Desempenho – CAD, dos servidores 
efetivos da SEMED, que opina pela declaração de estabilização no 
serviço público do servidor, acolhido pela Secretária Municipal de 
Educação; 

 
CONSIDERANDO o encaminhamento dos autos por 

intermédio do Ofício nº 6636/2022 – SEMED/GS, subscrito pela 
Secretária Municipal de Educação; 
 

CONSIDERANDO a manifestação da Divisão de 
Acompanhamento de Pessoal e Gestão de Benefício da Secretaria 
Municipal de Administração, Planejamento e Gestão; 
 

CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo            
nº 2022.18000.19969.0.014171, resolve 
 

DECLARAR ESTÁVEL no serviço público, a contar de    
11-02-2022, o servidor FRANCINEI ARAÚJO DE OLIVEIRA, matrícula                  
nº 129.937-9 B, nomeado para provimento no cargo de Professor Nível 
Superior, vinculado ao Regime Jurídico Estatutário, pertencente ao 
quadro de pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – 
SEMED. 
 

GABINETE DO SUBSECRETÁRIO DE ASSUNTOS 
LEGISLATIVOS DA CASA CIVIL, em Manaus, 18 de agosto de 2022. 

 

 



 

Manaus, quinta-feira, 18 de agosto de 2022 
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PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 28.576/2022-GSAL 
 

DECLARA ESTÁVEL servidor avaliado  
em estágio probatório, na forma que 
especifica. 

 
O SUBSECRETÁRIO DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS 

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

CONSIDERANDO a delegação de competência firmada 
pelo Prefeito de Manaus no Decreto nº 5.302, publicado na Edição 5333 
do DOM de 02-05-2022; 
 

CONSIDERANDO o art. 41, § 4º, da Constituição Federal 
de 1988, combinado com o art. 20, § 4º, e artigos 20 e 21 da Lei                 
nº 1.118, de 01 de setembro 1971 – Estatuto dos Servidores Públicos do 
Município de Manaus; 
 

CONSIDERANDO nos termos dos artigos 3º, inc. VI, 7º a 
11 da Lei nº 1.126, de 05 de junho de 2007, que dispõe sobre o  
Plano de Carreira, Cargos e Remuneração dos Profissionais do 
Magistério; 
 

CONSIDERANDO o disposto nos Pareceres nº 029/2014 e 
nº 055/2021 – P. Pessoal/PGM, utilizados como paradigma pela 
Administração, que opina pela aprovação tácita e consequente aquisição 
da estabilidade no serviço público; 
 

CONSIDERANDO as informações prestadas na Certidão 
de Cumprimento do Estágio Probatório dos Profissionais do Magistério, 
que considerou a servidora abaixo identificada, aprovada pelo 
cumprimento do estágio probatório, subscrito pela Secretária Municipal 
de Educação; 
 

CONSIDERANDO o Parecer nº 2773/2022 – CAD/SEMED, 
da Comissão de Avaliação de Desempenho – CAD, dos servidores 
efetivos da SEMED, que opina pela declaração de estabilização no 
serviço público da servidora, acolhido pela Secretária Municipal de 
Educação; 

 
CONSIDERANDO o encaminhamento dos autos por 

intermédio do Ofício nº 6638/2022 – SEMED/GS, subscrito pela 
Secretária Municipal de Educação; 
 

CONSIDERANDO a manifestação da Divisão de 
Acompanhamento de Pessoal e Gestão de Benefício da Secretaria 
Municipal de Administração, Planejamento e Gestão; 
 

CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo            
nº 2022.18000.19969.0.014065, resolve 
 

DECLARAR ESTÁVEL no serviço público, a contar de    
11-02-2022, a servidora RANYERY CORREIA LIMA JUNIOR, matrícula 
nº 134.224-0 A, nomeada para provimento do cargo de Professor Nível 
Superior, vinculado ao Regime Jurídico Estatutário, pertencente ao 
quadro de pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – 
SEMED. 
 

GABINETE DO SUBSECRETÁRIO DE ASSUNTOS 
LEGISLATIVOS DA CASA CIVIL, em Manaus, 18 de agosto de 2022. 

 

 

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 28.577/2022-GSAL 
 

DECLARA ESTÁVEL servidor avaliado  
em estágio probatório, na forma que 
especifica. 

 
O SUBSECRETÁRIO DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS 

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

CONSIDERANDO a delegação de competência firmada 
pelo Prefeito de Manaus no Decreto nº 5.302, publicado na Edição 5333 
do DOM de 02-05-2022; 
 

CONSIDERANDO o art. 41, § 4º, da Constituição Federal 
de 1988, combinado com o art. 20, § 4º, e artigos 20 e 21 da Lei                 
nº 1.118, de 01 de setembro 1971 – Estatuto dos Servidores Públicos do 
Município de Manaus; 
 

CONSIDERANDO nos termos dos artigos 3º, inc. VI, 7º a 
11 da Lei nº 1.126, de 05 de junho de 2007, que dispõe sobre o  
Plano de Carreira, Cargos e Remuneração dos Profissionais do 
Magistério; 
 

CONSIDERANDO o disposto nos Pareceres nº 029/2014 e 
nº 055/2021 – P. Pessoal/PGM, utilizados como paradigma pela 
Administração, que opina pela aprovação tácita e consequente aquisição 
da estabilidade no serviço público; 
 

CONSIDERANDO as informações prestadas na Certidão 
de Cumprimento do Estágio Probatório dos Profissionais do Magistério, 
que considerou a servidora abaixo identificada, aprovada pelo 
cumprimento do estágio probatório, subscrito pela Secretária Municipal 
de Educação; 
 

CONSIDERANDO o Parecer nº 2711/2022 – CAD/SEMED, 
da Comissão de Avaliação de Desempenho – CAD, dos servidores 
efetivos da SEMED, que opina pela declaração de estabilização no 
serviço público da servidora, acolhido pela Secretária Municipal de 
Educação; 

 
CONSIDERANDO o encaminhamento dos autos por 

intermédio do Ofício nº 6639/2022 – SEMED/GS, subscrito pela 
Secretária Municipal de Educação; 
 

CONSIDERANDO a manifestação da Divisão de 
Acompanhamento de Pessoal e Gestão de Benefício da Secretaria 
Municipal de Administração, Planejamento e Gestão; 
 

CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo            
nº 2022.18000.19969.0.014064, resolve 
 
 

DECLARAR ESTÁVEL no serviço público, a contar de    
11-02-2022, a servidora MICHELLE KELLY FERNADES DRAY ALVES, 
matrícula nº 122.242-2 B, nomeada para provimento do cargo de 
Professor Nível Superior, vinculado ao Regime Jurídico Estatutário, 
pertencente ao quadro de pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO – SEMED. 
 

GABINETE DO SUBSECRETÁRIO DE ASSUNTOS 
LEGISLATIVOS DA CASA CIVIL, em Manaus, 18 de agosto de 2022. 

 

 



 

Manaus, quinta-feira, 18 de agosto de 2022 
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PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 28.578/2022-GSAL 
 

DECLARA ESTÁVEL servidor avaliado  
em estágio probatório, na forma que 
especifica. 

 
O SUBSECRETÁRIO DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS 

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

CONSIDERANDO a delegação de competência firmada 
pelo Prefeito de Manaus no Decreto nº 5.302, publicado na Edição 5333 
do DOM de 02-05-2022; 
 

CONSIDERANDO o art. 41, § 4º, da Constituição Federal 
de 1988, combinado com o art. 20, § 4º, e artigos 20 e 21 da Lei                 
nº 1.118, de 01 de setembro 1971 – Estatuto dos Servidores Públicos do 
Município de Manaus; 
 

CONSIDERANDO nos termos dos artigos 3º, inc. VI, 7º a 
11 da Lei nº 1.126, de 05 de junho de 2007, que dispõe sobre o Plano de 
Carreira, Cargos e Remuneração dos Profissionais do Magistério; 
 

CONSIDERANDO o disposto nos Pareceres nº 029/2014 e 
nº 055/2021 – P. Pessoal/PGM, utilizados como paradigma pela 
Administração, que opina pela aprovação tácita e consequente aquisição 
da estabilidade no serviço público; 
 

CONSIDERANDO as informações prestadas na Certidão 
de Cumprimento do Estágio Probatório dos Profissionais do Magistério, 
que considerou a servidora abaixo identificada, aprovada pelo 
cumprimento do estágio probatório, subscrito pela Secretária Municipal 
de Educação; 
 

CONSIDERANDO o Parecer nº 2249/2022 – CAD/SEMED, 
da Comissão de Avaliação de Desempenho – CAD, dos servidores 
efetivos da SEMED, que opina pela declaração de estabilização no 
serviço público da servidora, acolhido pela Secretária Municipal de 
Educação; 

 
CONSIDERANDO o encaminhamento dos autos por 

intermédio do Ofício nº 6647/2022 – SEMED/GS, subscrito pela 
Secretária Municipal de Educação; 
 

CONSIDERANDO a manifestação da Divisão de 
Acompanhamento de Pessoal e Gestão de Benefício da Secretaria 
Municipal de Administração, Planejamento e Gestão; 
 

CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo            
nº 2022.18000.19969.0.014031, resolve 
 

DECLARAR ESTÁVEL no serviço público, a contar de    
05-04-2022, a servidora EDINA RIBEIRO DE OLIVEIRA, matrícula                  
nº 123.942-2 C, nomeada para provimento do cargo de Professor Nível 
Superior, vinculado ao Regime Jurídico Estatutário, pertencente ao 
quadro de pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – 
SEMED. 
 

GABINETE DO SUBSECRETÁRIO DE ASSUNTOS 
LEGISLATIVOS DA CASA CIVIL, em Manaus, 18 de agosto de 2022. 

 

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 28.579/2022-GSAL 
 

DECLARA ESTÁVEL servidor avaliado  
em estágio probatório, na forma que 
especifica. 

 
O SUBSECRETÁRIO DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS 

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

CONSIDERANDO a delegação de competência firmada 
pelo Prefeito de Manaus no Decreto nº 5.302, publicado na Edição 5333 
do DOM de 02-05-2022; 
 

CONSIDERANDO o art. 41, § 4º, da Constituição Federal 
de 1988, combinado com o art. 20, § 4º, e artigos 20 e 21 da Lei                 
nº 1.118, de 01 de setembro 1971 – Estatuto dos Servidores Públicos do 
Município de Manaus; 
 

CONSIDERANDO nos termos dos artigos 3º, inc. VI, 7º a 
11 da Lei nº 1.126, de 05 de junho de 2007, que dispõe sobre o  
Plano de Carreira, Cargos e Remuneração dos Profissionais do 
Magistério; 
 

CONSIDERANDO o disposto nos Pareceres nº 029/2014 e 
nº 055/2021 – P. Pessoal/PGM, utilizados como paradigma pela 
Administração, que opina pela aprovação tácita e consequente aquisição 
da estabilidade no serviço público; 
 

CONSIDERANDO as informações prestadas na Certidão 
de Cumprimento do Estágio Probatório dos Profissionais do Magistério, 
que considerou o servidor abaixo identificado, aprovado pelo 
cumprimento do estágio probatório, subscrito pela Secretária Municipal 
de Educação; 
 

CONSIDERANDO o Parecer nº 1611/2022 – CAD/SEMED, 
da Comissão de Avaliação de Desempenho – CAD, dos servidores 
efetivos da SEMED, que opina pela declaração de estabilização no 
serviço público do servidor, acolhido pela Secretária Municipal de 
Educação; 

 
CONSIDERANDO o encaminhamento dos autos por 

intermédio do Ofício nº 7135/2022 – SEMED/GS, subscrito pela 
Secretária Municipal de Educação; 
 

CONSIDERANDO a manifestação da Divisão de 
Acompanhamento de Pessoal e Gestão de Benefício da Secretaria 
Municipal de Administração, Planejamento e Gestão; 
 

CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo            
nº 2022.18000.19969.0.014608, resolve 
 

DECLARAR ESTÁVEL no serviço público, a contar de    
26-12-2021, o servidor JOSÉ MEDEIROS LIMA, matrícula                                 
nº 129.931-0 C, nomeado para provimento no cargo de Professor Nível 
Superior, vinculado ao Regime Jurídico Estatutário, pertencente ao 
quadro de pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – 
SEMED. 
 

GABINETE DO SUBSECRETÁRIO DE ASSUNTOS 
LEGISLATIVOS DA CASA CIVIL, em Manaus, 18 de agosto de 2022. 

 

 



 

Manaus, quinta-feira, 18 de agosto de 2022 
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PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 28.580/2022-GSAL 
 

DECLARA ESTÁVEL servidor avaliado  
em estágio probatório, na forma que 
especifica. 

 
O SUBSECRETÁRIO DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS 

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

CONSIDERANDO a delegação de competência firmada 
pelo Prefeito de Manaus no Decreto nº 5.302, publicado na Edição 5333 
do DOM de 02-05-2022; 
 

CONSIDERANDO o art. 41, § 4º, da Constituição Federal 
de 1988, combinado com o art. 20, § 4º, e artigos 20 e 21 da Lei                 
nº 1.118, de 01 de setembro 1971 – Estatuto dos Servidores Públicos do 
Município de Manaus; 
 

CONSIDERANDO nos termos dos artigos 3º, inc. VI, 7º a 
11 da Lei nº 1.126, de 05 de junho de 2007, que dispõe sobre o  
Plano de Carreira, Cargos e Remuneração dos Profissionais do 
Magistério; 
 

CONSIDERANDO o disposto nos Pareceres nº 029/2014 e 
nº 055/2021 – P. Pessoal/PGM, utilizados como paradigma pela 
Administração, que opina pela aprovação tácita e consequente aquisição 
da estabilidade no serviço público; 
 

CONSIDERANDO as informações prestadas na Certidão 
de Cumprimento do Estágio Probatório dos Profissionais do Magistério, 
que considerou a servidora abaixo identificada, aprovada pelo 
cumprimento do estágio probatório, subscrito pela Secretária Municipal 
de Educação; 
 

CONSIDERANDO o Parecer nº 1577/2022 – CAD/SEMED, 
da Comissão de Avaliação de Desempenho – CAD, dos servidores 
efetivos da SEMED, que opina pela declaração de estabilização no 
serviço público da servidora, acolhido pela Secretária Municipal de 
Educação; 

 
CONSIDERANDO o encaminhamento dos autos por 

intermédio do Ofício nº 6652/2022 – SEMED/GS, subscrito pela 
Secretária Municipal de Educação; 
 

CONSIDERANDO a manifestação da Divisão de 
Acompanhamento de Pessoal e Gestão de Benefício da Secretaria 
Municipal de Administração, Planejamento e Gestão; 
 

CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo            
nº 2022.18000.19969.0.013775, resolve 
 
 

DECLARAR ESTÁVEL no serviço público, a contar de    
21-06-2021, a servidora JAILA BONET, matrícula nº 121.200-1 B, 
nomeada para provimento do cargo de Pedagogo, vinculado ao Regime 
Jurídico Estatutário, pertencente ao quadro de pessoal da SECRETARIA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED. 
 

GABINETE DO SUBSECRETÁRIO DE ASSUNTOS 
LEGISLATIVOS DA CASA CIVIL, em Manaus, 18 de agosto de 2022. 

 

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 28.581/2022-GSAL 
 

DECLARA ESTÁVEL servidor avaliado  
em estágio probatório, na forma que 
especifica. 

 
O SUBSECRETÁRIO DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS 

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

CONSIDERANDO a delegação de competência firmada 
pelo Prefeito de Manaus no Decreto nº 5.302, publicado na Edição 5333 
do DOM de 02-05-2022; 
 

CONSIDERANDO o art. 41, § 4º, da Constituição Federal 
de 1988, combinado com o art. 20, § 4º, e artigos 20 e 21 da Lei                 
nº 1.118, de 01 de setembro 1971 – Estatuto dos Servidores Públicos do 
Município de Manaus; 
 

CONSIDERANDO nos termos dos artigos 3º, inc. VI, 7º a 
11 da Lei nº 1.126, de 05 de junho de 2007, que dispõe sobre o  
Plano de Carreira, Cargos e Remuneração dos Profissionais do 
Magistério; 
 

CONSIDERANDO o disposto nos Pareceres nº 029/2014 e 
nº 055/2021 – P. Pessoal/PGM, utilizados como paradigma pela 
Administração, que opina pela aprovação tácita e consequente aquisição 
da estabilidade no serviço público; 
 

CONSIDERANDO as informações prestadas na Certidão 
de Cumprimento do Estágio Probatório dos Profissionais do Magistério, 
que considerou o servidor abaixo identificado, aprovado pelo 
cumprimento do estágio probatório, subscrito pela Secretária Municipal 
de Educação; 
 

CONSIDERANDO o Parecer nº 1409/2022 – CAD/SEMED, 
da Comissão de Avaliação de Desempenho – CAD, dos servidores 
efetivos da SEMED, que opina pela declaração de estabilização no 
serviço público do servidor, acolhido pela Secretária Municipal de 
Educação; 

 
CONSIDERANDO o encaminhamento dos autos por 

intermédio do Ofício nº 6637/2022 – SEMED/GS, subscrito pela 
Secretária Municipal de Educação; 
 

CONSIDERANDO a manifestação da Divisão de 
Acompanhamento de Pessoal e Gestão de Benefício da Secretaria 
Municipal de Administração, Planejamento e Gestão; 
 

CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo            
nº 2022.18000.19969.0.010503, resolve 
 

DECLARAR ESTÁVEL no serviço público, a contar de    
06-06-2021, o servidor DANILO MARINHO PASSOS LEMOS, matrícula                  
nº 127.654-9 B, nomeado para provimento no cargo de  
Pedagogo, vinculado ao Regime Jurídico Estatutário, pertencente ao 
quadro de pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – 
SEMED. 
 

GABINETE DO SUBSECRETÁRIO DE ASSUNTOS 
LEGISLATIVOS DA CASA CIVIL, em Manaus, 18 de agosto de 2022. 

 

 



 

Manaus, quinta-feira, 18 de agosto de 2022 
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PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 28.582/2022-GSAL 
 

DECLARA ESTÁVEL servidor avaliado  
em estágio probatório, na forma que 
especifica. 

 
O SUBSECRETÁRIO DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS 

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

CONSIDERANDO a delegação de competência firmada 
pelo Prefeito de Manaus no Decreto nº 5.302, publicado na Edição 5333 
do DOM de 02-05-2022; 
 

CONSIDERANDO o art. 41, § 4º, da Constituição Federal 
de 1988, combinado com o art. 20, § 4º, e artigos 20 e 21 da Lei                 
nº 1.118, de 01 de setembro 1971 – Estatuto dos Servidores Públicos do 
Município de Manaus; 
 

CONSIDERANDO nos termos dos artigos 3º, inc. VI, 7º a 
11 da Lei nº 1.126, de 05 de junho de 2007, que dispõe sobre o  
Plano de Carreira, Cargos e Remuneração dos Profissionais do 
Magistério; 
 

CONSIDERANDO o disposto nos Pareceres nº 029/2014 e 
nº 055/2021 – P. Pessoal/PGM, utilizados como paradigma pela 
Administração, que opina pela aprovação tácita e consequente aquisição 
da estabilidade no serviço público; 
 

CONSIDERANDO as informações prestadas na Certidão 
de Cumprimento do Estágio Probatório dos Profissionais do Magistério, 
que considerou a servidora abaixo identificada, aprovada pelo 
cumprimento do estágio probatório, subscrito pela Secretária Municipal 
de Educação; 
 

CONSIDERANDO o Parecer nº 2757/2022 – CAD/SEMED, 
da Comissão de Avaliação de Desempenho – CAD, dos servidores 
efetivos da SEMED, que opina pela declaração de estabilização no 
serviço público da servidora, acolhido pela Secretária Municipal de 
Educação; 

 
CONSIDERANDO o encaminhamento dos autos por 

intermédio do Ofício nº 6522/2022 – SEMED/GS, subscrito pela 
Secretária Municipal de Educação; 
 

CONSIDERANDO a manifestação da Divisão de 
Acompanhamento de Pessoal e Gestão de Benefício da Secretaria 
Municipal de Administração, Planejamento e Gestão; 
 

CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo            
nº 2022.18000.19969.0.013847, resolve 
 
 

DECLARAR ESTÁVEL no serviço público, a contar de    
31-01-2022, a servidora QUEILA SOUZA DO MONTE, matrícula           
nº 119.957-9 C, nomeada para provimento do cargo de Professor Nível 
Superior, vinculado ao Regime Jurídico Estatutário, pertencente ao 
quadro de pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – 
SEMED. 
 

GABINETE DO SUBSECRETÁRIO DE ASSUNTOS 
LEGISLATIVOS DA CASA CIVIL, em Manaus, 18 de agosto de 2022. 

 

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 28.583/2022-GSAL 
 

DECLARA ESTÁVEL servidor avaliado  
em estágio probatório, na forma que 
especifica. 

 
O SUBSECRETÁRIO DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS 

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

CONSIDERANDO a delegação de competência firmada 
pelo Prefeito de Manaus no Decreto nº 5.302, publicado na Edição 5333 
do DOM de 02-05-2022; 
 

CONSIDERANDO o art. 41, § 4º, da Constituição Federal 
de 1988, combinado com o art. 20, § 4º, e artigos 20 e 21 da Lei                 
nº 1.118, de 01 de setembro 1971 – Estatuto dos Servidores Públicos do 
Município de Manaus; 
 

CONSIDERANDO nos termos dos artigos 3º, inc. VI, 7º a 
11 da Lei nº 1.126, de 05 de junho de 2007, que dispõe sobre o  
Plano de Carreira, Cargos e Remuneração dos Profissionais do 
Magistério; 
 

CONSIDERANDO o disposto nos Pareceres nº 029/2014 e 
nº 055/2021 – P. Pessoal/PGM, utilizados como paradigma pela 
Administração, que opina pela aprovação tácita e consequente aquisição 
da estabilidade no serviço público; 
 

CONSIDERANDO as informações prestadas na Certidão 
de Cumprimento do Estágio Probatório dos Profissionais do Magistério, 
que considerou a servidora abaixo identificada, aprovada pelo 
cumprimento do estágio probatório, subscrito pela Secretária Municipal 
de Educação; 
 

CONSIDERANDO o Parecer nº 1513/2022 – CAD/SEMED, 
da Comissão de Avaliação de Desempenho – CAD, dos servidores 
efetivos da SEMED, que opina pela declaração de estabilização no 
serviço público da servidora, acolhido pela Secretária Municipal de 
Educação; 

 
CONSIDERANDO o encaminhamento dos autos por 

intermédio do Ofício nº 6752/2022 – SEMED/GS, subscrito pela 
Secretária Municipal de Educação; 
 

CONSIDERANDO a manifestação da Divisão de 
Acompanhamento de Pessoal e Gestão de Benefício da Secretaria 
Municipal de Administração, Planejamento e Gestão; 
 

CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo            
nº 2022.18000.19969.0.013539, resolve 
 
 

DECLARAR ESTÁVEL no serviço público, a contar de    
28-12-2021, a servidora FRANCISCA DO SOCORRO AMORIM 
FRANCO, matrícula nº 133.832-3 A, nomeada para provimento do cargo 
de Professor Nível Superior, vinculado ao Regime Jurídico Estatutário, 
pertencente ao quadro de pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO – SEMED. 
 

GABINETE DO SUBSECRETÁRIO DE ASSUNTOS 
LEGISLATIVOS DA CASA CIVIL, em Manaus, 18 de agosto de 2022. 

 

 



 

Manaus, quinta-feira, 18 de agosto de 2022 
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PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 28.584/2022-GSAL 
 

DECLARA ESTÁVEL servidor avaliado  
em estágio probatório, na forma que 
especifica. 

 
O SUBSECRETÁRIO DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS 

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

CONSIDERANDO a delegação de competência firmada 
pelo Prefeito de Manaus no Decreto nº 5.302, publicado na Edição 5333 
do DOM de 02-05-2022; 
 

CONSIDERANDO o art. 41, § 4º, da Constituição Federal 
de 1988, combinado com o art. 20, § 4º, e artigos 20 e 21 da Lei                 
nº 1.118, de 01 de setembro 1971 – Estatuto dos Servidores Públicos do 
Município de Manaus; 
 

CONSIDERANDO nos termos dos artigos 3º, inc. VI, 7º a 
11 da Lei nº 1.126, de 05 de junho de 2007, que dispõe sobre o  
Plano de Carreira, Cargos e Remuneração dos Profissionais do 
Magistério; 
 

CONSIDERANDO o disposto nos Pareceres nº 029/2014 e 
nº 055/2021 – P. Pessoal/PGM, utilizados como paradigma pela 
Administração, que opina pela aprovação tácita e consequente aquisição 
da estabilidade no serviço público; 
 

CONSIDERANDO as informações prestadas na Certidão 
de Cumprimento do Estágio Probatório dos Profissionais do Magistério, 
que considerou a servidora abaixo identificada, aprovada pelo 
cumprimento do estágio probatório, subscrito pela Secretária Municipal 
de Educação; 
 

CONSIDERANDO o Parecer nº 2523/2022 – CAD/SEMED, 
da Comissão de Avaliação de Desempenho – CAD, dos servidores 
efetivos da SEMED, que opina pela declaração de estabilização no 
serviço público da servidora, acolhido pela Secretária Municipal de 
Educação; 

 
CONSIDERANDO o encaminhamento dos autos por 

intermédio do Ofício nº 6940/2022 – SEMED/GS, subscrito pela 
Secretária Municipal de Educação; 
 

CONSIDERANDO a manifestação da Divisão de 
Acompanhamento de Pessoal e Gestão de Benefício da Secretaria 
Municipal de Administração, Planejamento e Gestão; 
 

CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo            
nº 2022.18000.19969.0.014810, resolve 
 
 

DECLARAR ESTÁVEL no serviço público, a contar de    
08-04-2022, a servidora KELLY REGINA AMBROZIO DE OLIVEIRA 
SILVA, matrícula nº 119.722-3 D, nomeada para provimento do cargo de 
Professor Nível Superior, vinculado ao Regime Jurídico Estatutário, 
pertencente ao quadro de pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO – SEMED. 
 

GABINETE DO SUBSECRETÁRIO DE ASSUNTOS 
LEGISLATIVOS DA CASA CIVIL, em Manaus, 18 de agosto de 2022. 

 

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 28.585/2022-GSAL 
 

DECLARA ESTÁVEL servidor avaliado  
em estágio probatório, na forma que 
especifica. 

 
O SUBSECRETÁRIO DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS 

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

CONSIDERANDO a delegação de competência firmada 
pelo Prefeito de Manaus no Decreto nº 5.302, publicado na Edição 5333 
do DOM de 02-05-2022; 
 

CONSIDERANDO o art. 41, § 4º, da Constituição Federal 
de 1988, combinado com o art. 20, § 4º, e artigos 20 e 21 da Lei                 
nº 1.118, de 01 de setembro 1971 – Estatuto dos Servidores Públicos do 
Município de Manaus; 
 

CONSIDERANDO nos termos dos artigos 3º, inc. VI, 7º a 
11 da Lei nº 1.126, de 05 de junho de 2007, que dispõe sobre o  
Plano de Carreira, Cargos e Remuneração dos Profissionais do 
Magistério; 
 

CONSIDERANDO o disposto nos Pareceres nº 029/2014 e 
nº 055/2021 – P. Pessoal/PGM, utilizados como paradigma pela 
Administração, que opina pela aprovação tácita e consequente aquisição 
da estabilidade no serviço público; 
 

CONSIDERANDO as informações prestadas na Certidão 
de Cumprimento do Estágio Probatório dos Profissionais do Magistério, 
que considerou a servidora abaixo identificada, aprovada pelo 
cumprimento do estágio probatório, subscrito pela Secretária Municipal 
de Educação; 
 

CONSIDERANDO o Parecer nº 2823/2022 – CAD/SEMED, 
da Comissão de Avaliação de Desempenho – CAD, dos servidores 
efetivos da SEMED, que opina pela declaração de estabilização no 
serviço público da servidora, acolhido pela Secretária Municipal de 
Educação; 

 
CONSIDERANDO o encaminhamento dos autos por 

intermédio do Ofício nº 6941/2022 – SEMED/GS, subscrito pela 
Secretária Municipal de Educação; 
 

CONSIDERANDO a manifestação da Divisão de 
Acompanhamento de Pessoal e Gestão de Benefício da Secretaria 
Municipal de Administração, Planejamento e Gestão; 
 

CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo            
nº 2022.18000.19969.0.014809, resolve 
 
 

DECLARAR ESTÁVEL no serviço público, a contar de    
03-04-2022, a servidora SANDRA LIMA DA SILVA, matrícula                         
nº 119.864-5 C, nomeada para provimento do cargo de Professor Nível 
Superior, vinculado ao Regime Jurídico Estatutário, pertencente ao 
quadro de pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – 
SEMED. 
 

GABINETE DO SUBSECRETÁRIO DE ASSUNTOS 
LEGISLATIVOS DA CASA CIVIL, em Manaus, 18 de agosto de 2022. 

 

 



 

Manaus, quinta-feira, 18 de agosto de 2022 
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PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 28.586/2022-GSAL 
 

DECLARA ESTÁVEL servidor avaliado  
em estágio probatório, na forma que 
especifica. 

 
O SUBSECRETÁRIO DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS 

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

CONSIDERANDO a delegação de competência firmada 
pelo Prefeito de Manaus no Decreto nº 5.302, publicado na Edição 5333 
do DOM de 02-05-2022; 
 

CONSIDERANDO o art. 41, § 4º, da Constituição Federal 
de 1988, combinado com o art. 20, § 4º, e artigos 20 e 21 da Lei                 
nº 1.118, de 01 de setembro 1971 – Estatuto dos Servidores Públicos do 
Município de Manaus; 
 

CONSIDERANDO nos termos dos artigos 3º, inc. VI, 7º a 
11 da Lei nº 1.126, de 05 de junho de 2007, que dispõe sobre o  
Plano de Carreira, Cargos e Remuneração dos Profissionais do 
Magistério; 
 

CONSIDERANDO o disposto nos Pareceres nº 029/2014 e 
nº 055/2021 – P. Pessoal/PGM, utilizados como paradigma pela 
Administração, que opina pela aprovação tácita e consequente aquisição 
da estabilidade no serviço público; 
 

CONSIDERANDO as informações prestadas na Certidão 
de Cumprimento do Estágio Probatório dos Profissionais do Magistério, 
que considerou a servidora abaixo identificada, aprovada pelo 
cumprimento do estágio probatório, subscrito pela Secretária Municipal 
de Educação; 
 

CONSIDERANDO o Parecer nº 2482/2022 – CAD/SEMED, 
da Comissão de Avaliação de Desempenho – CAD, dos servidores 
efetivos da SEMED, que opina pela declaração de estabilização no 
serviço público da servidora, acolhido pela Secretária Municipal de 
Educação; 

 
CONSIDERANDO o encaminhamento dos autos por 

intermédio do Ofício nº 7099/2022 – SEMED/GS, subscrito pela 
Secretária Municipal de Educação; 

 
CONSIDERANDO a manifestação da Divisão de 

Acompanhamento de Pessoal e Gestão de Benefício da Secretaria 
Municipal de Administração, Planejamento e Gestão; 
 

CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo            
nº 2022.18000.19969.0.014784, resolve 
 
 

DECLARAR ESTÁVEL no serviço público, a contar de    
04-04-2022, a servidora JULIANNE DA COSTA RODRIGUES, matrícula 
nº 127.858-4 B, nomeada para provimento do cargo de Professor Nível 
Superior, vinculado ao Regime Jurídico Estatutário, pertencente ao 
quadro de pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – 
SEMED. 
 

GABINETE DO SUBSECRETÁRIO DE ASSUNTOS 
LEGISLATIVOS DA CASA CIVIL, em Manaus, 18 de agosto de 2022. 

 

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 28.587/2022-GSAL 
 

DECLARA ESTÁVEL servidor avaliado  
em estágio probatório, na forma que 
especifica. 

 
O SUBSECRETÁRIO DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS 

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

CONSIDERANDO a delegação de competência firmada 
pelo Prefeito de Manaus no Decreto nº 5.302, publicado na Edição 5333 
do DOM de 02-05-2022; 
 

CONSIDERANDO o art. 41, § 4º, da Constituição Federal 
de 1988, combinado com o art. 20, § 4º, e artigos 20 e 21 da Lei                 
nº 1.118, de 01 de setembro 1971 – Estatuto dos Servidores Públicos do 
Município de Manaus; 
 

CONSIDERANDO nos termos dos artigos 3º, inc. VI, 7º a 
11 da Lei nº 1.126, de 05 de junho de 2007, que dispõe sobre o  
Plano de Carreira, Cargos e Remuneração dos Profissionais do 
Magistério; 
 

CONSIDERANDO o disposto nos Pareceres nº 029/2014 e 
nº 055/2021 – P. Pessoal/PGM, utilizados como paradigma pela 
Administração, que opina pela aprovação tácita e consequente aquisição 
da estabilidade no serviço público; 
 

CONSIDERANDO as informações prestadas na Certidão 
de Cumprimento do Estágio Probatório dos Profissionais do Magistério, 
que considerou o servidor abaixo identificado, aprovado pelo 
cumprimento do estágio probatório, subscrito pela Secretária Municipal 
de Educação; 
 

CONSIDERANDO o Parecer nº 2933/2022 – CAD/SEMED, 
da Comissão de Avaliação de Desempenho – CAD, dos servidores 
efetivos da SEMED, que opina pela declaração de estabilização no 
serviço público do servidor, acolhido pela Secretária Municipal de 
Educação; 

 
CONSIDERANDO o encaminhamento dos autos por 

intermédio do Ofício nº 7072/2022 – SEMED/GS, subscrito pela 
Secretária Municipal de Educação; 
 

CONSIDERANDO a manifestação da Divisão de 
Acompanhamento de Pessoal e Gestão de Benefício da Secretaria 
Municipal de Administração, Planejamento e Gestão; 

 
CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo            

nº 2022.18000.19969.0.014779, resolve 
 
 

DECLARAR ESTÁVEL no serviço público, a contar de        
04-05-2018, o servidor JOYLGON DO NASCIMENTO PINTO, matrícula                               
nº 097.742-0 D, nomeado para provimento no cargo de Professor Nível 
Superior, vinculado ao Regime Jurídico Estatutário, pertencente ao 
quadro de pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – 
SEMED. 
 

GABINETE DO SUBSECRETÁRIO DE ASSUNTOS 
LEGISLATIVOS DA CASA CIVIL, em Manaus, 18 de agosto de 2022. 
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PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 28.588/2022-GSAL 
 

DECLARA ESTÁVEL servidor avaliado  
em estágio probatório, na forma que 
especifica. 

 
O SUBSECRETÁRIO DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS 

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

CONSIDERANDO a delegação de competência firmada 
pelo Prefeito de Manaus no Decreto nº 5.302, publicado na Edição 5333 
do DOM de 02-05-2022; 
 

CONSIDERANDO o art. 41, § 4º, da Constituição Federal 
de 1988, combinado com o art. 20, § 4º, e artigos 20 e 21 da Lei                 
nº 1.118, de 01 de setembro 1971 – Estatuto dos Servidores Públicos do 
Município de Manaus; 
 

CONSIDERANDO nos termos dos artigos 3º, inc. VI, 7º a 
11 da Lei nº 1.126, de 05 de junho de 2007, que dispõe sobre o  
Plano de Carreira, Cargos e Remuneração dos Profissionais do 
Magistério; 
 

CONSIDERANDO o disposto nos Pareceres nº 029/2014 e 
nº 055/2021 – P. Pessoal/PGM, utilizados como paradigma pela 
Administração, que opina pela aprovação tácita e consequente aquisição 
da estabilidade no serviço público; 
 

CONSIDERANDO as informações prestadas na Certidão 
de Cumprimento do Estágio Probatório dos Profissionais do Magistério, 
que considerou a servidora abaixo identificada, aprovada pelo 
cumprimento do estágio probatório, subscrito pela Secretária Municipal 
de Educação; 
 

CONSIDERANDO o Parecer nº 1605/2022 – CAD/SEMED, 
da Comissão de Avaliação de Desempenho – CAD, dos servidores 
efetivos da SEMED, que opina pela declaração de estabilização no 
serviço público da servidora, acolhido pela Secretária Municipal de 
Educação; 

 
CONSIDERANDO o encaminhamento dos autos por 

intermédio do Ofício nº 7010/2022 – SEMED/GS, subscrito pela 
Secretária Municipal de Educação; 

 
CONSIDERANDO a manifestação da Divisão de 

Acompanhamento de Pessoal e Gestão de Benefício da Secretaria 
Municipal de Administração, Planejamento e Gestão; 
 

CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo            
nº 2022.18000.19969.0.014602, resolve 
 
 

DECLARAR ESTÁVEL no serviço público, a contar de    
27-12-2021, a servidora JOICE OLIVEIRA ANDRADE, matrícula          
nº 133.979-6 A, nomeada para provimento do cargo de Professor Nível 
Superior, vinculado ao Regime Jurídico Estatutário, pertencente ao 
quadro de pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – 
SEMED. 
 

GABINETE DO SUBSECRETÁRIO DE ASSUNTOS 
LEGISLATIVOS DA CASA CIVIL, em Manaus, 18 de agosto de 2022. 

 

CASA  CIVIL 

 
 

DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO 
 

O SECRETÁRIO MUNICIPAL CHEFE DA CASA CIVIL no 
uso de suas atribuições legais, e 

 
CONSIDERANDO a deliberação da Comissão Municipal 

de Licitação no procedimento referente ao Pregão Eletrônico nº 
173/2022-CML/PM no processo siged nº 2022.18911.18913.0.014171; 

 
CONSIDERANDO a perfeita regularidade do processo, 

atendidos os princípios legais e normas procedimentais pertinentes, 
resultando na obtenção de proposta exequível e satisfatória ao interesse 
público; 

 
CONSIDERANDO a inexistência de vício, irregularidade ou 

recurso pendente ao referido processo licitatório, e sem a necessidade 
de quaisquer apurações ou diligências complementares; 

 
CONSIDERANDO o teor do Relatório Final exarado pela 

Diretoria Jurídica da Comissão Municipal de Licitação às fls. 380 a 381, 
com manifestação favorável à regularidade do certame; 
 

RESOLVE: 
 

I – HOMOLOGAR a adjudicação proferida pelo pregoeiro 
da Comissão Municipal de Licitação – CML/PM, referente à licitação na 
modalidade Pregão Eletrônico nº 173/2022-CML/PM, tipo menor preço 
por item, cujo objeto é a contratação de empresa especializada em 
prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva em sistema 
de vídeo monitoramento com link de dados, com revisão, correção, 
fornecimento de peças de reposição, insumos e componentes para 
atender as necessidades do Centro de Cooperação da Cidade - CCC, 
unidade vinculada à Casa Civil, declarando vencedor a empresa 
MOTOROLA SOLUTIONS LTDA, CNPJ 10.652.730/0007-16. 
 

II – ENCAMINHAR o processo ao Departamento 
Financeiro para providências subsequentes. 

 
 

Manaus, 18 de agosto de 2022. 
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CASA  MILITAR 

 
 

PORTARIA Nº 045/2022 - GEPES/DAF/CM 
 

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

 
CONSIDERANDO o Decreto nº 3.077, de 31/10/95, que 

regulamenta a Gratificação do Salário Produtividade, instituída pela Lei 
nº 175, de 10/03/93. 

 
CONSIDERANDO o Decreto nº 2.234, de 10/04/2013, que 

estabelece procedimentos para concessão da Gratificação Salário- 
Produtividade. 

CONSIDERANDO a Portaria nº 815/2021 – GP/MANAUS 
PREVIDÊNCIA, publicada no DOM 5254, de 03/01/2022. 

 
CONSIDERANDO o que consta dos autos do processo 

SIGED nº 2021.22000.22027.0.019658. 
 

RESOLVE 
 

ALTERAR, a contar de 01/08/2022, o percentual de 
Gratificação de Produtividade da servidora abaixo identificada, 
pertencente ao quadro de pessoal da Casa Militar. 
 

Matrícula Servidor De Para 

123.421-8 A Marília Silva de Melo 200% 300% 

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

 
Manaus, 17 de agosto de 2022. 

 
 

 
 
 
 
 

PORTARIA Nº 046/2022 - GEPES/DAF/CM 
 

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

 

CONSIDERANDO o Decreto nº 3.077, de 31/10/95, que 
regulamenta a Gratificação do Salário Produtividade, instituída pela Lei 
nº 175, de 10/03/93. 

 

CONSIDERANDO o Decreto nº 2.234, de 10/04/2013, que 
estabelece procedimentos para concessão da Gratificação Salário- 
Produtividade. 

 

CONSIDERANDO a Portaria nº 815/2021 – GP/MANAUS 
PREVIDÊNCIA, publicada no DOM 5254, de 03/01/2022. 

 

CONSIDERANDO o que consta dos autos do processo 
SIGED nº 2021.22000.22027.0.019659. 
 

RESOLVE 
 

ALTERAR, a contar de 01/08/2022, o percentual de 
Gratificação de Produtividade do servidor abaixo identificado, 
pertencente ao quadro de pessoal da Casa Militar. 
 

Matrícula Servidor De Para 

118.235-8 A Rodrigo dos Santos Gadelha 200% 300% 

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

 
Manaus, 17 de agosto de 2022. 

 
 
 
 

SECRETARIA  MUNICIPAL  DE  FINANÇAS  E 
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

 
 

EDITAL 
 

O Departamento de Auditoria Fiscal e Cadastro Mobiliário - 
DEAFM, da Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da 
Informação – SEMEF, INTIMA os contribuintes a seguir identificados a 
apresentarem as guias de recolhimento do ISSQN/ISSRF e/ou a 
documentação fiscal constantes nos TIAFI abaixo: 
 
1- CONSTRUTORA TOCANTINS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA - 
EPP, Inscrição Municipal nº 54518-01, localizado na Rua Salvador Dali, 
17, Parque 10 de Novembro, CEP 69054-332, de acordo com o Termo 
de Início de Ação Fiscal - TIAFI nº 202200483, de 15/08/2022, originado 
da Programação de Ação Fiscal nº 416/2022, DAF nº 202201177, 
referente ao procedimento de fiscalização do ISSQN e ISSRF do período 
de 01/01/2018 a 31/10/2021 e às providências quanto a adesão ao DTE 
– Domicílio Tributário Eletrônico no prazo de 05 dias; 
 
2- S. CORDEIRO DE ALMEIDA – CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP, 
Inscrição Municipal nº 206005-01, localizado na Av. Eduardo Ribeiro, 
639, Centro, CEP 69010-001, de acordo com o Termo de Início de Ação 
Fiscal - TIAFI nº 202200476, de 15/08/2022, originado da Programação 
de Ação Fiscal nº 414/2022, DAF nº 202201176, referente ao 
procedimento de fiscalização do ISSQN e ISSRF do período de 
01/01/2018 a 31/10/2021 e às providências quanto a adesão ao DTE – 
Domicílio Tributário Eletrônico no prazo de 05 dias. 
 

Diante do exposto, ficam intimados, os sujeitos passivos, a 
apresentarem os documentos constantes nos TIAFI acima, no prazo de 
05 (cinco) dias, contados a partir da publicação deste. 

 
O presente Edital e as cópias dos documentos encontram-

se à disposição dos contribuintes ou de seus representantes legais, 
devidamente autorizados, no Departamento de Auditoria Fiscal e 
Cadastro Mobiliário - DEAFM, localizado na Av. Japurá, 488 – 2º andar, 
sala 206 – Centro. 
 

Manaus, 16 de agosto de 2022. 

 
 
 

 
 

EDITAL 
 

O Departamento de Auditoria Fiscal e Cadastro Mobiliário - 
DEAFM, da Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da 
Informação – SEMEF, INTIMA os contribuintes a seguir identificados a 
apresentarem as guias de recolhimento do ISSQN/ISSRF e/ou a 
documentação fiscal constantes nos TIAFI abaixo: 
 
1- G A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LTDA, Inscrição Municipal nº 
404152-01, localizado na Rua João Severino da Fonseca, nº 9, Dom 
Pedro I, CEP 69042-760, de acordo com o Termo de Início de Ação 
Fiscal - TIAFI nº 202200562, de 09/08/2022, originado da Programação 
de Ação Fiscal nº 820/2022, DAF nº 202201321, referente ao 
recolhimento da diferença de alíquota do ISSRF do período de 
01/01/2020 a 31/12/2020 e às providências quanto a adesão ao DTE – 
Domicílio Tributário Eletrônico no prazo de 05 dias; 
 
2- EE COMÉRCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO 
CIVIL LTDA, Inscrição Municipal nº 228354-01, localizado na Rua do 
Comércio, nº 115, Parque 10 de Novembro, CEP 69055-000, de acordo 
com o Termo de Início de Ação Fiscal - TIAFI nº 202200563, de 



 

Manaus, quinta-feira, 18 de agosto de 2022 
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09/08/2022, originado da Programação de Ação Fiscal nº 824/2022, DAF 
nº 202201320, referente ao recolhimento da diferença de alíquota do 
ISSRF do período de 01/01/2020 a 31/12/2020 e às providências quanto 
a adesão ao DTE – Domicílio Tributário Eletrônico no prazo de 05 dias; 
 
3- PHD SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, 
Inscrição Municipal nº 401020-01, localizado na Rua Belo Horizonte, nº 
19,  Adrianópolis, CEP 69057-060, de acordo com o Termo de Início de 
Ação Fiscal - TIAFI nº 202200547, de 09/08/2022, originado da 
Programação de Ação Fiscal nº 817/2022, DAF nº 202201324, referente 
ao recolhimento da diferença de alíquota do ISSRF do período de 
01/01/2020 a 31/12/2020 e às providências quanto a adesão ao DTE – 
Domicílio Tributário Eletrônico no prazo de 05 dias. 
 
4- LIRA SERVIÇOS DE SANEAMENTO E POÇOS EIRELI - ME, 
Inscrição Municipal nº 441974-01, localizado na Rua Quintino Bocaiuva, 
nº 189, Centro, CEP 69005-110, de acordo com o Termo de Início de 
Ação Fiscal - TIAFI nº 202200576, de 12/08/2022, originado da 
Programação de Ação Fiscal nº 813/2022, DAF nº 202201371, referente 
ao recolhimento da diferença de alíquota do ISSRF do período de 
01/01/2020 a 31/12/2020 e às providências quanto a adesão ao DTE – 
Domicílio Tributário Eletrônico no prazo de 05 dias; 
 
5- SIRINEU SILVANO MARIALVA SOARES - ME, Inscrição Municipal nº 
202949-01, localizado na Rua 29 C, nº 258, Lírio do Vale, CEP 69038-
563, de acordo com o Termo de Início de Ação Fiscal - TIAFI nº 
202200570, de 11/08/2022, originado da Programação de Ação Fiscal nº 
739/2022, DAF nº 202201368, referente ao recolhimento da diferença de 
alíquota do ISSRF do período de 01/01/2021 a 31/10/2021 e às 
providências quanto a adesão ao DTE – Domicílio Tributário Eletrônico 
no prazo de 05 dias. 
 

Diante do exposto, ficam intimados, os sujeitos passivos, a 
apresentarem os documentos constantes nos TIAFI acima, no prazo de 
05 (cinco) dias, contados a partir da publicação deste. 

 
O presente Edital e as cópias dos documentos encontram-

se à disposição dos contribuintes ou de seus representantes legais, 
devidamente autorizados, no Departamento de Auditoria Fiscal e 
Cadastro Mobiliário - DEAFM, localizado na Av. Japurá, 488 – 2º andar, 
sala 206 – Centro. 
 

Manaus, 17 de agosto de 2022. 
 

 
 
 
 
 

SECRETARIA  MUNICIPAL  DE  ADMINISTRAÇÃO,  
PLANEJAMENTO  E  GESTÃO 

 
 

PORTARIA N.º 0404/2022-SEMAD 
 

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, 
PLANEJAMENTO E GESTÃO, responsável pela gestão dos 
RECURSOS SUPERVISIONADOS PELA SEMAD – RS SEMAD, no uso 
das atribuições legais conferidas pela legislação vigente, 

 
CONSIDERANDO as disposições do Decreto n.º 1.441, de 

30 de janeiro de 2012, que estabelece novos procedimentos a serem 
observados por órgãos e entidades quando da concessão de 
descentralização de créditos orçamentários, 

 
CONSIDERANDO o que dispõe no art. 10, da Lei 

Municipal n.º 2.840, de 30 de dezembro de 2021, 

CONSIDERANDO ainda o que dispõe no art. 15 e art. 16, 
do Decreto Municipal n.º 5.240, de 28 de janeiro de 2022. 
 

RESOLVE: 
 

Art. 1º DEVOLVER à Unidade Gestora 230701 – FUNDO 
MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA, o valor total de R$ 187.140,20 (cento 
e oitenta e sete mil, cento e quarenta reais e vinte centavos), oriundo do 
Destaque Concedido pela Portaria nº 061/2022 – DPLAN/SEMSA, de 28 
de janeiro de 2022, publicado no DOM 5274, conforme Anexo Único 
desta Portaria. 

 
Art.  2º A Devolução de que se trata esta portaria refere-se 

ao saldo orçamentário da natureza de despesa 339039, enviado para 
pagamento dos serviços de telefonia por contrato que não será mais 
utilizado pela Unidade Gestora 140103 - Recursos Supervisionados pela 
SEMAD - RS SEMAD 

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

publicação, operando seus efeitos a partir de 1º de agosto de 2022. 
 

Anexo Único da Portaria Nº 0404/2022-SEMAD 
N° F SF P A ND FR R$ 

01 10 122 0128 2204 339039 1500 187.140,20 

Total: 187.140,20 

 
N°: Sequência Ordinal da Programação de Trabalho Descentralizada 
Códigos: 
F: Função 
SF: Subfunção 
P: Programa 
A: Ação 
ND: Natureza de Despesa 
FR: Fonte de Recurso 
 

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

Manaus, 16 de agosto de 2022 

 
 
 

 
 

PORTARIA Nº 416/2022-SEMAD 
 

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, 
PLANEJAMENTO E GESTÃO, no uso das atribuições que lhe confere o 
art. 128, inc. II, da Lei Orgânica do Município de Manaus, e 

 
CONSIDERANDO o Edital de Convocação nº 037/2021, 

republicado no Diário Oficial do Município – DOM, Edição 5148 de 
26/07/2021; 

 
CONSIDERANDO a Portaria de Contratação nº 372/2021-

SEMAD, publicada no Diário Oficial do Município – DOM, Edição 5184 
de 15/09/2021; 

 
CONSIDERANDO a solicitação contida no Ofício nº 

1288/2022–DIVP/MANAUSCULT, de 16/08/2022, inserida nos autos do 
Documento Siged nº 2022.23000.23001.9.123787; 

 
CONSIDERANDO as condições consolidadas no Termo de 

Compromisso de Estágio – TCE; 
 
CONSIDERANDO o fundamento expresso no Art. 41 da 

Instrução Normativa Nº 001/2020-GS/SEMAD, de 11/09/2020, veiculada 
no Diário Oficial do Município – DOM, Edição 4924, Caderno II de 
11/09/2020; 

 
CONSIDERANDO o Termo de Desligamento de  

Estágio, integrantes dos autos do Documento Siged nº 
2022.23000.23001.9.123787; e 
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CONSIDERANDO a inexistência de qualquer vício ou 
irregularidade, 
 

RESOLVE: 
 

DESLIGAR, a pedido, a contar de 1º/08/2022, o estagiário 
abaixo informado, do Programa Municipal de Estágio Remunerado, com 
exercício na FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E 
EVENTOS - MANAUSCULT, no nível de escolaridade adiante 
especificado, revogando as condições estabelecidas no respectivo 
Termo de Compromisso de Estágio – TCE: 
 

ESTAGIÁRIO MATRÍCULA TCE Nº 
NÍVEL DE 

ESCOLARIDADE 
CURSO 

RAFAEL ALVES DE 
FREITAS 

139.027-9 A 0739/2021 NÍVEL SUPERIOR 
ENGENHARIA DA 

COMPUTAÇÃO 

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

 
Manaus, 17 de agosto de 2022. 

 

 
 
 
 
 

PORTARIA Nº 417/2022-SEMAD 
 

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, 
PLANEJAMENTO E GESTÃO, no exercício da competência que lhe 
confere os art. 128, inciso II, da Lei Orgânica do Município de Manaus, e 

 
CONSIDERANDO o disposto no art. 9° da Lei n° 175, de 

10-03-1993, regulamentada pelo Decreto n° 3.077, de 31-10-1995, 
alterado mediante Decreto nº 3.696, de 16-01-1997, c/c o Decreto nº 
2.234, de 10-04-2013; 

 
CONSIDERANDO a Portaria por Delegação nº 

28.184/2022-GSAL, publicada no Diário Oficial do Município – DOM 
edição nº 5.399, que concedeu Licença para Tratar de Interesse 
Particular ao servidor SILAS DE SOUZA CAUPER, do quadro de 
pessoal da Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e 
Gestão – SEMAD; 

 
CONSIDERANDO as informações e/ou indicações 

constantes na Comunicação Interna nº 061/2022 - GABSEC-SEMAD, de 
17-08-2022; 

 
CONSIDERANDO que a movimentação de que trata esta 

Portaria, inserida nos critérios de remanejamento de salário 
produtividade, não produzirá impacto orçamentário-financeiro adicional 
em Folha de Pagamento, excepcionando-se, portanto, da necessidade 
da análise e validação orçamentária da Secretaria Municipal de Finanças 
e Tecnologia da Informação – SEMEF, 
 

RESOLVE: 
 

I – CONSIDERAR CESSADOS, a contar de 1º-08-2022, os 
efeitos da Portaria nº 488/2014-SEMAD, publicada no Diário Oficial do 
Município – DOM ed. nº 3.561, pg. 33, de 30-12-2014, que concedeu 
Gratificação de Produtividade, no percentual de 300% (trezentos por 
cento), ao servidor SILAS DE SOUZA CAUPER, matrícula 121.820-4 A, 
vinculado ao quadro de pessoal da Secretaria Municipal de 
Administração, Planejamento e Gestão – SEMAD. 

 
II – CONSIDERAR CONCEDIDA, a contar de 1º-08-2022, 

em conformidade com o art. 9° da Lei n° 175, de 10-03-1993, 
regulamentada pelo Decreto n° 3.077, de 31-10-1995, alterado mediante 
Decreto nº 3.696, de 16-01-1997, Gratificação de Produtividade aos 
servidores abaixo nominados, vinculados ao quadro de pessoal da 
Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão – 
SEMAD, nos percentuais indicados. 

MATRÍCULA SERVIDOR GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE (%) 

118.766-0 A IZABELLA TELLO XAVIER 200% 

 

MATRÍCULA SERVIDOR 
GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE C/ 

ACRÉSCIMO (%) 

100.620-7 B OZEIAS PEREIRA MOTA 100% 

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

 
Manaus, 17 de agosto de 2022 

 
 
 

 

PORTARIA Nº 418/2022-SEMAD 
 

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, 
PLANEJAMENTO E GESTÃO, no uso da competência que lhe confere 
o art. 128, inciso. II, da Lei Orgânica do Município de Manaus, e 

 
CONSIDERANDO a Portaria por Delegação nº 28.184/2022-

GSAL, publicada no Diário Oficial do Município – DOM edição nº 5.399, 
que concedeu Licença para Tratar de Interesse Particular ao servidor 
SILAS DE SOUZA CAUPER, do quadro de pessoal da Secretaria 
Municipal de Administração, Planejamento e Gestão – SEMAD; 

 
CONSIDERANDO as indicações constantes da 

Comunicação Interna nº 053/2022 – GSEC/SEMAD, de 17-08-2022, e o 
que mais consta da instrução do Doc. SIGED nº 
2022.16330.16333.9.032708, 
 

RESOLVE: 
 

I – DISPENSAR, a contar de 20-07-2022, o servidor SILAS 
DE SOUZA CAUPER, Técnico Municipal/Administrativa, matrícula 
121.820-4 A, do exercício de Função Gratificada, nomenclatura Chefe de 
Setor, simbologia FG-02, integrante da estrutura organizacional da 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO 
E GESTÃO – SEMAD. 

 
II – DESIGNAR, a contar de 20-07-2022, a servidora 

PRISCILA MOREIRA DE ANDRADE, Técnico Municipal, matrícula 
118.403-2 A, para o exercício da Função de que trata o item precedente, 
integrante da estrutura organizacional da SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E GESTÃO – SEMAD, em 
conformidade com o disposto no art. 5º da Lei Delegada nº 011, de 31 de 
julho de 2013, c/c a Lei nº 2.078, de 30-12-2015. 
 

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

Manaus, 17 de agosto de 2022. 

 
 
 
 

SECRETARIA  MUNICIPAL  DE  SAÚDE 

 
 

PORTARIA Nº 479/2022-GCONT/SEMSA 
 

O SUBSECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO 
ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO, no uso das atribuições que lhe 
são conferidas pela Portaria nº 186/2021-NTRAB/SEMSA, e 

 
CONSIDERANDO os dispositivos nos artigos 67 e 73, da 

Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; 



 

Manaus, quinta-feira, 18 de agosto de 2022 
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CONSIDERANDO o Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 
010/2021 - Prorrogação, que celebram entre si o Município de Manaus, 
por meio da Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA, e CARBOXI 
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE GASES LTDA; 

 
CONSIDERANDO a contratação de empresa 

especializada em fornecimento ininterruptos de gases medicinais 
liquefeitos e gasosos com e sem comodato de tanques criogênicos, 
misturadores, monitor de óxido nítrico e cilindros de aço e outros, para 
atender as necessidades dos Estabelecimentos de Assistência à Saúde 
da Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA, conforme quantidade, 
especificações técnicas, regras e condições estabelecidas no Termo de 
Referência e no Edital n.º 063/2021 - CML/PM. 
 

RESOLVE: 
 

I – DESIGNAR os servidores abaixo relacionados para 
acompanhar, fiscalizar e atestar as Notas Fiscais e/ou Recibos, 
referentes à execução do contrato acima citado: 
 

NOME MATRÍCULA FUNÇÃO 

FRANCISCA SONJA ALE GIRÃO FARIAS 091.070-8B 
GESTOR DO 
CONTRATO 

ÁLVARO LEANDRO DA ROCHA RODRIGUES QUEIROZ 115.327-7A 

FISCAIS 
DO CONTRATO 

LEDA LIMA SOBRAL 063.426-8A 

JANDER RAMOS LIBÓRIO 109.826-8A 

MONICA SIMÃO CABRAL 109.057-7A 

VANESSA LOPES AZEDO 111.005-5A 

ROSINEZ BENEDITA COSTA SANTANA 109.100-0A 

MANOEL BINDÁ DE SOUZA 108.437-2A FISCAIS 
SUPLENTES EVERTON DE FREITAS GOMES 082.027-0B 

 
II – ESTABELECER que serão necessárias, no mínimo, 3 

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

III – CONVALIDAR que este ato tenha seus efeitos a 
contar da data da assinatura do contrato. 
 

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

Manaus, 17 de agosto de 2022. 

 
 
 

 

CONVOCAÇÃO 
 

A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMSA 
CONVOCA os responsáveis legais das empresas INSTRUMENTAL 
TÉCNICO LTDA, PH COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E 
HOSPITALARES EIRELI, ARAÚJO COMÉRCIO DE PRODUTOS 
HOSPITALARES LTDA, DECARES COMÉRCIO LTDA E EHM SATO - 
ME, vencedoras do processo licitatório na modalidade Pregão Eletrônico 
nº 170/2022 – CML/PM – Eventual fornecimento de insumos químico-
cirúrgicos para atender a Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA da 
Prefeitura Municipal de Manaus, através do Sistema de Registro de 
Preços, regulamentado pelo Decreto nº 5.111 de 16/07/2021, a fim de 
que compareçam no prazo de 03 (três) dias úteis a contar da publicação 
do presente ato, para assinatura da Ata de Registro de Preços, na 
Divisão de Registro de Preços da Secretaria Municipal de Saúde – 
SEMSA, situada na Av. Mário Ypiranga, nº 1695, Adrianópolis, no 
horário das 08h às 17h. 

A inobservância desta convocação importará na aplicação 
das penalidades previstas no Edital. 
 

Manaus, 17 de agosto de 2022. 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 169/2022–CML/PM 
 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0061/2022–DIREP/DAI/SEMSA 
 

No dia 15 de agosto de 2022, no Órgão Gerenciador, 
foram registrados os preços das empresas abaixo identificadas, para 
eventual fornecimento de insumos odontológicos para atender a 
Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA, resultante do Pregão 
Eletrônico nº 169/2022 – CML/PM para Sistema de Registro de Preços. 
As especificações e o termo de referências constantes do Processo 
Administrativo nº 010011.16370076/2022-SEMSA, assim como os 
termos das propostas de preços, integram esta Ata de Registro de 
Preços, independentemente de transcrição. 

O presente registro terá a vigência de 12 meses, a partir da 
data de publicação desta. 
 
MAMORÉ GESTÃO EM SAÚDE EIRELI 

Item Unid Qtd ID Descrição Marca Valor R$ 

04 Unidade 300 503999 

BROCA ENDO - Z, Classificação 
ANVISA: Classe II Apresentação: 
broca Endo Z - 21mm, para alta 
rotação, tronco-cônica, com ponta 
inativa. Material(is): produzida em 
aço carbide. 

MICRO DONT 6,41 

05 Kit 200 504027 

CIMENTO ENDODÔNTICO, 
Classificação ANVISA: classe II. 
Tamanho(s): kit contendo 1 frasco 
com 8g de pó e 1 tubo com 9g de 
resina. Apresentação: Cimento 
endodôntico com excelente 
capacidade de retenção e 
vedamento, alta radiopacidade, 
longo tempo de trabalho e 
biocompatibilidade. Material(is): a 
base de hidróxido de cálcio e resina. 
Unidade de Fornecimento: kit. 

AAF DO 
BRASIL 

34,27 

11 Tubo 60.000 504106 

CREME DENTAL, Classificação 
ANVISA: Classe I. Tamanho(s): no 
mínimo 90g. Apresentação: creme 
dental adulto com flúor. Material(is): 
composto de 1.500 PPM de flúor, 
água, sorbitol, glicerina, silicato de 
sódio, sacarina sódica, 
metilparabeno, carboximetil celulose, 
carbonato de cálcio, lauril sulfato de 
sódio, composição Aromática e 
monofluorfosfato de sódio. Unidade 
de Fornecimento: tubo. 

REY MOUNS 
/ FREEDENT 

MENTA 
1,48 

16 Pote 100 504206 

EVIDENCIADOR DE PLACA 
BACTERIANA, Classificação 
ANVISA: Classe I. Apresentação: 
pastilhas evidenciadoras. 
Material(is): à base de fuccina 
básica. Tamanho(s): pote com no 
mínimo 100 unidades. Unidade de 
fornecimento: pote. 

AAF DO 
BRASIL 

11,18 

 
ELVIS ROBERTO MATOS DE SOUZA 

Item Unid Qtd ID Descrição Marca Valor R$ 

14 Unidade 5.000 504202 

ESCOVA DE ROBSON, 
Classificação ANVISA: Classe I. 
Apresentação: escova para polimento 
dental com cerdas planas para contra 
ângulo. Material(is): corpo em aço 
carbono e cerdas em nylon. 

AAF DO 
BRASIL 

1,55 

 
Manaus, 15 de agosto de 2022. 

 

 



 

Manaus, quinta-feira, 18 de agosto de 2022 
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EXTRATO 
 
1. ESPÉCIE E DATA: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 010/2021 – 
Prorrogação, celebrado em 8 de julho de 2022. 
2. CONTRATANTES: O Município de Manaus, por intermédio da 
Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA e Carboxi Indústria e Comércio 
de Gases Ltda. 
3. OBJETO: Prorrogação de prazo do Contrato original, referente aos 
serviços de fornecimento ininterruptos de gases medicinais liquefeitos e 
gasosos com e sem comodato de tanques criogênicos, misturadores, 
monitor de óxido nítrico e cilindros de aço e outros para atender as 
necessidades dos Estabelecimentos de Assistência à Saúde da 
Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA, conforme quantidade, 
especificações técnicas, regras e condições estabelecidas no Termo de 
Referência. 
4. VALOR: R$ 1.935.623,60 (Um milhão, novecentos e trinta e cinco mil, 
seiscentos e vinte e três reais e sessenta centavos). 
5. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Notas de Empenho nº 2022NE03321, 
de 8/7/2022, à conta da rubrica orçamentária 230701 
10.305.0096.2149.0000 15000000 33903004, no valor de R$ 2.081,40 
(Dois mil e oitenta e um reais e quarenta centavos ), 2022NE03322, de 
08/07/2022, à conta da rubrica orçamentária 230701 
10.301.0092.2154.0000 15000000 33903004, no valor de R$ 14.701,55 
(Quatorze mil e setecentos e um reais e cinquenta e cinco centavos), 
2022NE03323, de 8/7/2022, à conta da rubrica orçamentária 230701 
10.302.0093.2153.0000 15000000 33903004, no valor de R$ 18.039,40 
(Dezoito mil e trinta e nove reais e quarenta centavos), 2022NE03324, 
de 8/7/2022, à conta da rubrica orçamentária 230701 
10.302.0097.2196.0000 16000000 33903004, no valor de R$ 196.826,15 
(Cento e noventa e seis mil e oitocentos e vinte e seis reais e quinze 
centavos),2022NE03325, de 8/7/2022, à conta da rubrica orçamentária 
230701 10.302.0098.2199.0000 15000000 33903004, no valor de R$ 
190.066,80 (Cento e noventa  mil e sessenta seis reais e oitenta 
centavos), ficando o saldo remanescente a ser empenhado 
posteriormente. 
6. PRAZO: O prazo do Contrato fica prorrogado por 12 (doze) meses, 
contados a partir de 8 de julho de 2022. 
 

Manaus, 8 de julho de 2022. 

 
 

 
 

EXTRATO 
 
1. ESPÉCIE E DATA: Quinto Termo Aditivo ao Contrato nº 018/2017 – 
Prorrogação, celebrado em 15 de julho de 2022. 
 
2. CONTRATANTES: O Município de Manaus, por intermédio da 
Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA e Esgotec Serviços de 
Transportes Ltda. 
 
3. OBJETO: Prorrogação de prazo do Contrato original, referente aos 
serviços de desinsetização (controle de insetos), desratização (controle 
de roedores), desentupimento de tubulações de esgoto, limpeza e 
desinfecção de caixa d’água ou cisterna, drenagem por sucção à vácuo 
de fossa asséptica e limpeza de caixa de passagem de esgoto, conforme 
Itens 01 (145.500 m²), 02 (145.500 m²), 05 (11.900 m³), 06 (5.135 m³), 
07 (9.020 m³) e 09 (2.620 m³), Ata de Registro de Preços nº 01, 
resultante do Pregão Eletrônico nº 03/2016 – Centro de Instrução de 
Guerra na Selva, para atender as necessidades da Secretaria Municipal 
de Saúde de Manaus.. 
 
4. VALOR: R$ 972.222,50 (novecentos e setenta e dois mil, duzentos e 
vinte e dois reais e cinquenta centavos). 
 
5. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente 
Termo foram empenhadas sob os números: 2022NE03390, de 
15/7/2022, à conta da rubrica orçamentária 23701  
10.301.0092.2154.0000 15000000 33903978 no valor de R$ 3.755,17 

(três mil e setecentos e cinquenta e cinco reais e dezessete centavos);  
2022NE03391, de 15/7/2022, à conta da rubrica orçamentária 23701 
10.301.0092.2154.0000 15000000 33903978 no valor de R$ 181.990,99 
(cento e oitenta e um mil e novecentos e noventa reais e noventa e nove 
centavos); 2022NE03392, de 15/7/2022, à conta da rubrica orçamentária 
23701 10.302.0097.2196.0000 15000000 33903978 no valor de R$ 
19.734,50 (dezenove mil e setecentos e trinta e quatro reais e cinquenta 
centavos); 2022NE03393, de 15/7/2022, à conta da rubrica orçamentária 
23701 10.122.0128.2204.0000 15000000 33903978 no valor de R$ 
18.055,16 (dezoito mil e cinquenta e cinco reais e dezesseis centavos); 
2022NE03394, de 15/7/2022, à conta da rubrica orçamentária 23701 
10.305.0096.2149.0000 15000000 33903978 no valor de R$ 7.974,36 
(sete mil e novecentos e setenta e quatro reais e trinta e seis centavos); 
2022NE03395, de 15/7/2022, à conta da rubrica orçamentária 23701 
10.302.0093.2153.0000 15000000 33903978 no valor de R$ 40.793,80 
(quarenta mil e setecentos e noventa e três reais e oitenta centavos); 
2022NE03396, de 15/7/2022, à conta da rubrica orçamentária 23701 
10.302.0098.2199.0000 15000000 33903978 no valor de R$ 8.373,86 
(oito mil e trezentos e setenta e três reais e oitenta e seis centavos), o 
saldo remanescente será empenhado posteriormente. 
 
6. PRAZO: O prazo do Contrato fica prorrogado por 12 (doze) meses, 
contados a partir de 18 de julho de 2022. 
 

Manaus, 15 de julho de 2022. 
 

 
 
 
 

SECRETARIA  MUNICIPAL  DE  EDUCAÇÃO 

 
 

PORTARIA Nº 2075/2022-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 

167/2022 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 nº 2092/2021-SEMED/GS, 
devidamente publicada no DOM 5252, de 29.12.2021. 

 
II – NESTE ATO, substituir da Comissão de Fiscalização o 

servidor Evaldo Bezerra Pereira – Matricula n.º 094.688-5A/B e incluir o 
servidor Anézio Ferreira Mar Neto – Matricula n.º 113.006-4B/C 

 
III – CONSTITUIR a Comissão de Acompanhamento e 

Fiscalização da execução do Contrato nº 075/2021 e seus aditivos, se 
houver, celebrado entre a Secretaria Municipal de Educação – SEMED e 
a Empresa EDITORA PLANETA DO BRASIL LTDA., CNPJ: 
05.764.236/0001-18, referente ao fornecimento de acesso online a 
plataforma digital em obra paradidática do tipo enciclopédia de formato 
digital (Plataforma online enciclopédia digital – Barsa na rede) para 
atender as necessidades pedagógicas da Secretaria Municipal de 
Educação, conforme Extrato publicado no DOM 5246, de 20.12.2021. 



 

Manaus, quinta-feira, 18 de agosto de 2022 
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FISCAIS DO CONTRATO 

GESTOR DO CONTRATO 
Anézio Ferreira Mar Neto – Matricula n.º 113.006-4B/C 
 
RESPONSABILIDADES DO GESTOR DO CONTRATO: 

• Coordenar as atividades relacionadas à fiscalização, bem como aos atos preparatórios à instrução 
processual e ao encaminhamento da documentação para formalização dos procedimentos que 
envolvam a prorrogação, alteração, reequilíbrio, pagamento, eventual aplicação de sanções, 
extinção dos contratos, dentre outros, conforme diretrizes definidas pelo titular da Pasta; 

 

• Nos casos de aditivo de alteração ou reequilíbrio, acompanhar as tratativas, verificando os valores 
dos itens contratados. 

 
FISCALIZAÇÃO TÉCNICA 
Tiago Aurélio Barbosa Pereira – Matricula nº 118.988-3A 
Kennedy Oliveira de Andrade – Matricula nº 118.793-7A 
 
SUPLENTE 
Austônio Queiroz dos Santos – Matrícula nº 084.471-3B 
Sinara Narciso de Lima Aguiar – Matricula nº 091.171-2A 
 
FISCALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 
Tatiana Nascimento Amorim – Matrícula nº 117.834-2A 
 
SUPLENTE 
Leuda Silva de Castro – Matrícula nº 100.241-4B 
 
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) estão sendo cumpridas 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. 
 

 
IV – DETERMINAR que na situação de eventual 

impedimento do Gestor do Contrato, um dos fiscais assumirá as 
respectivas funções relativas à gestão, mediante despacho do titular da 
Pasta, devendo, em situação afim, em caso de impedimento de um dos 
fiscais, o gestor do contrato assumir as funções relativas à fiscalização. 

 
V – 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, 26 de julho de 2022. 

 
 

 
 

SECRETARIA  MUNICIPAL  DA  MULHER, 
ASSISTÊNCIA  SOCIAL  E  CIDADANIA 

 
 

PORTARIA N°. 253/2022- GS/SEMASC 
 

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DA MULHER, 
ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA – SEMASC, no uso pleno de 
suas atribuições legais e, 

 
CONSIDERANDO que o Poder Executivo Municipal deve 

pautar-se pelos princípios da boa-fé, da transparência na gestão pública, 
da probidade administrativa e da supremacia do interesse público; 

 
CONSIDERANDO o Art. 58 da Lei nº.  13.019/2014, alterada 

pela Lei nº.  13.204/2015, que dispõe que a Administração Pública 
promoverá o Monitoramento e a Avaliação do cumprimento do objeto das 
Parcerias formalizadas com as Organizações da Sociedade Civil; 

 
CONSIDERANDO o Art. 35, Inciso V, alínea “g” da Lei nº. 

13.019/2014, alterada pela Lei nº. 13.204/2015, que estabelece que a 
formalização dos termos de parceria dependem da designação do 
Gestor da Parceria; 

CONSIDERANDO ainda o artigo 61 da Lei nº. 
13.019/2014, alterada pela Lei nº.  13.204/2015, que versa acerca das 
atribuições do Gestor da Parceria de acompanhamento e fiscalização da 
execução das parcerias celebradas; 

 
CONSIDERANDO a solicitação nos autos do processo nº. 

2022.29000.29050.0.000170 (Siged); 
 
CONSIDERANDO por fim, a necessidade de 

aprimoramento, monitoramento, avaliação e verificação da gestão 
administrativa exercida sobre os serviços públicos disponibilizados à 
Sociedade por intermédio das Organizações da Sociedade Civil, 
mediante parcerias; 
 

RESOLVE: 
 

I - DESIGNAR a servidora RENATA DE SOUZA 
FERNANDES, Matricula nº. 137.658-6A, para a função de Gestor da 
Parceria celebrada entre o Município de Manaus, por intermédio da 
Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania – 
SEMASC, do Fundo Municipal de Apoio à Pessoa com Deficiência, e a 
Organização da Sociedade Civil Fundação de Apoio às Instituições de 
Proteção à Pessoa Portadora de Deficiência – FADA, em substituição a 
servidora LUCIANA MAYRA CHAGAS CAVALCANTE REBELO, 
Matricula nº. 137.886-4A. 

 
II - DETERMINAR que esta Portaria passe a vigorar a 

partir da data de publicação. 

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

 
Manaus, 16 de agosto de 2022. 

 
 

 

SECRETARIA  MUNICIPAL  DE 
MEIO  AMBIENTE  E  SUSTENTABILIDADE 

 
 

PORTARIA Nº 012/2022 – FMDMA 
 

O ORDENADOR DE DESPESAS DO FUNDO MUNICIPAL 
PARA O DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE/FMDMA, no uso de 
suas atribuições legais, e 

 

CONSIDERANDO que o art. 24, II, da Lei nº 8.666 
de 21 de junho de 1993         preceitua ser dispensável a licitação para 
outros serviços e compras de valor até 10% (dez por cento) do limite 
previsto na alínea "a", do inciso II do artigo anterior e para alienações, 
nos casos previstos nesta Lei, desde que não se refiram a parcelas de 
um mesmo serviço, compra ou alienação de maior vulto que possa ser 
realizada de uma só vez; 

 

CONSIDERANDO que a contratação de empresa 
especializada em serviço de capacitação profissional especializado em 
treinamento do uso de drones para levantamentos cartográficos de 
campo com precisão e monitoramento contínuo de uso e ocupação do 
solo urbano, conforme Projeto Básico/Termo de Referência; 

 

CONSIDERANDO a justificativa da escolha da 
contratada conforme Planilha        Comparativa de Preços à fl. 23. 

 

CONSIDERANDO que o preço constante da proposta 
apresentada pela empresa às fls. 15/18 está compatível com os preços 
praticados no mercado; 

 

CONSIDERANDO, finalmente o que consta do Processo nº     
2022.15848.16548.0.000475 

 

RESOLVE: 
 

I - DECLARAR dispensável o procedimento licitatório, nos 
termos do art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, para a contratação de 



 

Manaus, quinta-feira, 18 de agosto de 2022 
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empresa especializada em serviço de capacitação profissional 
especializado em treinamento do uso de drones para levantamentos 
cartográficos de campo com precisão e monitoramento contínuo de uso 
e ocupação do solo urbano, conforme Projeto Básico/Termo de 
Referência, da empresa OBY TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 
AMBIENTAL LTDA; 

II - ADJUDICAR o objeto da dispensa em questão pelo 
valor global de R$ 12.000,00 (Doze mil reais); 

À consideração da Coordenadora do Fundo Municipal 
para o Desenvolvimento e Meio Ambiente/FMDMA para ratificação. 
 

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

GABINETE DO ORDENADOR DE DESPESAS DO 
FUNDO MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO E MEIO 
AMBIENTE/FMDMA, em Manaus, 17 de agosto de 2022. 

 
 

RATIFICO a decisão supra, nos termos do art. 26 da Lei  
nº 8.666 de 21 de junho de 1993, alterada pela lei nº 8.883 de 08 de 
junho de 1994, de acordo com as disposições acima citadas. 
 

GABINETE DA COORDENADORA DO FUNDO 
MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE/ 
FMDMA, em Manaus, 17 de agosto de 2022. 

 

 
 
 
 
AUTO POSTO SAMAÚMA LTDA- ME torna público que recebeu da 
SEMMAS, a LMO de nº 238/2015-2 sob o processo de 
n⁰  2019.15848.15858.0.001300, que autoriza a atividade de 
Comercialização de Combustíveis, com a finalidade de comercio 
varejista para veículos automotores - composto por 03 (três) tanques de 
armazenamento, sendo 01 (um) pleno com capacidade individual de 
30m e 02 (dois) bipartidos em 15/15m³, totalizando 90m³. Com Validade 
de 24 meses, sito na Av. Margarita n⁰ 100, bairro- Cidade Nova – 
Manaus/AM. 
 
 
 

CONSELHO  MUNICIPAL  DE 
DESENVOLVIMENTO  E   MEIO  AMBIENTE 

 
 

RESOLUÇÃO Nº 008/2022 - COMDEMA 
 

PROCESSO N. 2015/15848/15872/00451 
INTERESSADO: FR – 2 COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO 
RELATORA: Conselheira Representante da CMM 
 

O CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E 
MEIO AMBIENTE – COMDEMA - usando as atribuições que lhe são 
conferidas nos termos da Resolução n° 005/2002 e da Lei n° 605, de 24 
de julho de 2001; 
 

RESOLVE: 
 
1. Decidir, por unanimidade de votos, acatar o voto da conselheira 
relatora, na 138ª RO do COMDEMA, pelo IMPROVIMENTO do Recurso 
interposto; 
2. Decidir pela manutenção da decisão da plenária do COMDEMA, 
aplicando a multa de 251 UFMs contida no Auto de Infração n. 006/2015, 
com redução da multa em 90%, por meio de assinatura de TACA; 

3. Determinar o encaminhamento dos autos à Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente e Sustentabilidade – SEMMAS, para as providências cabíveis; 
 

PLENÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE 
DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE, em Manaus, 04 de agosto 
de 2022. 

 
 
 
 

RESOLUÇÃO Nº 009/2022 – COMDEMA 
 

PROCESSO N. 2018.15848.15872.0.000089 
INTERESSADO: AMAZON COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS 
RELATORA: Conselheira titular do IMPLURB 
 

O CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E 
MEIO AMBIENTE – COMDEMA - usando as atribuições que lhe são 
conferidas nos termos da Resolução n° 005/2002 e da Lei n° 605, de 24 
de julho de 2001; 
 

RESOLVE: 
 
1. Decidir, por unanimidade de votos, acatar o voto da conselheira 
relatora do recurso à decisão no processo epigrafado, na 138ª RO do 
COMDEMA, pelo IMPROVIMENTO do Recurso; 
2. Decidir, pela manutenção do auto de infração n. 00813/2018 na 
integralidade, com multa aplicada no valor de 500 (quinhentas) UFMs; 
3. Determinar o encaminhamento dos autos à Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente e Sustentabilidade – SEMMAS, para as providências cabíveis; 
 

PLENÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE 
DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE, em Manaus, 04 de agosto 
de 2022. 

 
 
 

 

RESOLUÇÃO Nº 010/2022 - COMDEMA 
 

PROCESSO N. 2018.15848.15868.0.001013 
INTERESSADO: PORTAL DAS ROSAS EMPREENDIMENTOS LTDA. 
RELATOR: Conselheiro titular do MOVAEA 
 

O CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E 
MEIO AMBIENTE – COMDEMA - usando as atribuições que lhe são 
conferidas nos termos da Resolução n° 005/2002 e da Lei n° 605, de 24 
de julho de 2001; 
 

RESOLVE: 
 
1. Decidir, por unanimidade de votos, acatar o voto do conselheiro 
relator do recurso à decisão no processo epigrafado, na 138ª RO do 
COMDEMA, pelo IMPROVIMENTO do Recurso; 
2. Decidir, pela manutenção do auto de infração n. 1942/2018 na 
integralidade, com multa aplicada no valor de 500 (quinhentas) UFMs; 
3. Determinar o encaminhamento dos autos à Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente e Sustentabilidade – SEMMAS, para as providências 
cabíveis; 



 

Manaus, quinta-feira, 18 de agosto de 2022 
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PLENÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE 
DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE, em Manaus, 04 de agosto 
de 2022. 

 
 

 

 
 

RESOLUÇÃO Nº 011/2022 – COMDEMA 
 
PROCESSO N. 2018.15848.15872.0.000574 
INTERESSADO: MARCOS AUGUSTO DE VASCONCELOS 
RELATORA: Conselheira titular da ONG Nação Mestiça 
 

O CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E 
MEIO AMBIENTE – COMDEMA - usando as atribuições que lhe são 
conferidas nos termos da Resolução n° 005/2002 e da Lei n° 605, de 24 
de julho de 2001; 
 

RESOLVE: 
 
1. Decidir, por unanimidade de votos, acatar o voto da conselheira 
relatora, na 138ª Reunião Ordinária do COMDEMA, pelo PROVIMENTO 
do recurso à decisão no processo epigrafado; 
2. Decidir, pelo arquivamento do Processo n. 2018.15848.15872. 
0.000574 e cancelamento do Auto de Infração n. 1.067/2018; 
3. Determinar o encaminhamento dos autos à Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente e Sustentabilidade – SEMMAS, para as providências 
cabíveis; 
 

PLENÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE 
DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE, em Manaus, 04 de agosto 
de 2022. 

 
 

 
RESOLUÇÃO Nº 012/2022 – COMDEMA 

 
PROCESSO N. 2018.15848.15868.0.01413 
INTERESSADO: AMAZON BALL LTDA. - EPP 
RELATOR: Conselheiro Representante da SEMINF 
 

O CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E 
MEIO AMBIENTE – COMDEMA - usando as atribuições que lhe são 
conferidas nos termos da Resolução n° 005/2002 e da Lei n° 605, de 24 
de julho de 2001; 

 
RESOLVE: 

 
1. Decidir, por unanimidade de votos, acatar o voto do conselheiro 
relator, na 138ª RO do COMDEMA, pelo IMPROVIMENTO do Recurso 
interposto; 
2. Decidir pela manutenção da decisão da plenária do COMDEMA, 
aplicando a multa de 251 UFMs contida no Auto de Infração n. 966/2018; 
3. Determinar o encaminhamento dos autos à Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente e Sustentabilidade – SEMMAS, para as providências 
cabíveis; 

PLENÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE 
DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE, em Manaus, 04 de agosto 
de 2022. 

 
 

 
 
 
 

RESOLUÇÃO Nº 013/2022 – COMDEMA 
 

PROCESSO N. 2018.15848.15868.0.001021 
INTERESSADO: DENYS ANTÔNIO ABDALA TUMA 
RELATORA: Conselheira titular do CREA/AM 
 

O CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E 
MEIO AMBIENTE – COMDEMA - usando as atribuições que lhe são 
conferidas nos termos da Resolução n° 005/2002 e da Lei n° 605, de 24 
de julho de 2001; 
 

RESOLVE: 
 
1. Decidir, por unanimidade de votos, acatar o voto da conselheira 
relatora do recurso à decisão no processo epigrafado, na 138ª RO do 
COMDEMA, pelo IMPROVIMENTO do Recurso; 
2. Decidir, pela manutenção do auto de infração n. 01938/2018 na 
integralidade, com multa aplicada no valor de 251 (duzentas e cinquenta 
e uma) UFMs; 
3. Determinar o encaminhamento dos autos à Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente e Sustentabilidade – SEMMAS, para as providências 
cabíveis; 
 

PLENÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE 
DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE, em Manaus, 04 de agosto 
de 2022. 

 

 
 
 

 
RESOLUÇÃO Nº 014/2022 – COMDEMA 

 
PROCESSO N. 2019.15848.15868.0.00589 
INTERESSADO: COMERCIAL N. S. DO PERP. SOCORRO LTDA. 
RELATOR: Conselheiro titular da SEMULSP 
 

O CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E 
MEIO AMBIENTE – COMDEMA - usando as atribuições que lhe são 
conferidas nos termos da Resolução n° 005/2002 e da Lei n° 605, de 24 
de julho de 2001; 
 

RESOLVE: 
 
1. Decidir, por unanimidade de votos, acatar o voto do conselheiro 
relator do recurso à decisão no processo epigrafado, na 138ª RO do 
COMDEMA, pelo IMPROVIMENTO do Recurso; 
2. Decidir, pela manutenção do auto de infração n. 969/2019 na 
integralidade, com multa aplicada no valor de 300 (trezentas) UFMs; 
3. Determinar o encaminhamento dos autos à Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente e Sustentabilidade – SEMMAS, para as providências cabíveis; 



 

Manaus, quinta-feira, 18 de agosto de 2022 
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PLENÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE 
DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE, em Manaus, 04 de agosto 
de 2022. 

 
 
 
 

SECRETARIA  MUNICIPAL  DE  INFRAESTRUTURA 

 
 

PORTARIA N° 093/2022 - DAO / SEMINF. 
 

O SUBSECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS, no 
exercício das prerrogativas que lhe outorga o inciso II do artigo 128 da 
Lei Orgânica do Município de Manaus, 

 
CONSIDERANDO a CI nº 0160/2022 e o TERMO DE 

CONTRATO nº 038/2021 – SEMINF, firmado em 22/12/2021; 
 
CONSIDERANDO o EMPENHO nº 01517 – SEMINF, 

emitido em 14/12/2021; 
 
CONSIDERANDO o que mais consta nos autos do 

Processo Administrativo SIGED nº 2021.20000.20031.0.001203. 
 

RESOLVE 
 

SUSPENDER, a contar da data de 15/08/2022, até ulterior 
deliberação, o contrato celebrado entre o Município de Manaus e a 
Empresa VR CONSTRUÇÕES EIRELI, correspondente a TOMADA DE 
PREÇOS n° 003/2021 – CML/PM, referente ao Objeto: CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE 
ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE CONTENÇÃO DE TALUDE 
E DE PRAÇA, LOCALIZADA NA RUA FÉLIX E RUA CORINTHIANS, 
S/Nº - CIDADE DE DEUS, EM MANAUS/AM. 
 

CUMPRA-SE, REGISTRE E PUBLIQUE-SE. 
 

GABINETE DO SUBSECRETÁRIO, em Manaus, 15 de 
agosto de 2022. 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 (*) EXTRATO 
 
1.ESPÉCIE E DATA: Termo Aditivo nº 14 ao Contrato nº 051/2016, 
celebrado em 29.07.2022. 
2.CONTRATANTES: Município de Manaus (SEMINF) e a empresa 
C.D.C. EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP. 
3.OBJETO: Renovação Extraordinária do Contrato, referente aos 
Serviços de Locação de Veículos Pesados e Equipamentos de pequeno 
e grande porte – Lote III, conforme o descrito no Termo de Liberação nº 
334/2016-GCRP/SEMINF e especificações contidas no Edital de Pregão 
nº 078/2015-CML/PM. 
4.VALOR: R$ 4.745.086,98 (Quatro milhões, setecentos e quarenta e 
cinco mil, oitenta e seis reais e noventa e oito centavos). 
5.DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente 
Termo foram à conta da seguinte rubrica orçamentária: 27101 – 
15.451.0127.1006.0000 – 44903904 - Fonte 17040000, sob o Empenho 
n° 2022NE01102 de 12.07.2022, no valor de R$ 22.511,54 (vinte e dois 
mil, quinhentos e onze reais e cinquenta e quatro centavos), rubrica 
orçamentária: 27101 – 15.451.0127.1006.0000 - 44903902 – Fonte 

17040000, Empenho nº 2022NE01103 de 12.07.2022, no valor de R$ 
7.254,72 (sete mil duzentos e cinquenta e quatro reais e setenta e dois 
centavos), rubrica orçamentária: 27101 – 17.512.0017.2026.0000 
44903902 – Fonte 15000000, Empenho nº 2022NE01104 de 12.07.2022, 
no valor de R$ 3.960,00 (três mil, novecentos e sessenta reais), e rubrica 
orçamentária: 27101 – 17.512.0017.2026.0000 - 44903904 – Fonte 
15000000, Empenho nº 2022NE01105 de 12.07.2022, no valor de R$ 
3.895,92 (três mil oitocentos e noventa e cinco reais e noventa e dois 
centavos), ficando o saldo remanescente a ser empenhado no mesmo 
programa de trabalho. 
6.PRAZO: O prazo de vigência do contrato fica dilatado por mais 02 
(dois) meses e 05 (cinco) dias, podendo ser extinto caso haja novo 
Contrato decorrente de nova Licitação. 
7.FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 57, § 4º da Lei nº 8.666/93, 
Pareceres nº 091/2022-ATJ/SEMINF, nº 278/2022-PA/PGM e Despacho 
do Subprocurador Adjunto do Município, constantes no Processo Digital 
Administrativo nº 2022.20000.20031.0.019259 - SIGED. 
 
 

Manaus, 29 de julho de 2022. 
 

 
 
(*) Republicado por conter erros em sua publicação no DOM do dia 
10.08.2022, edição nº 5403 

 
 
 
 

INSTITUTO  MUNICIPAL  DE 
PLANEJAMENTO  URBANO 

 
 

RESENHA DE AUTORIZAÇÃO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS, 
CONFORME DECRETO N. 0998, DE 02 DE JUNHO DE 2011 E SUAS 

ALTERAÇÕES. 
 

O Instituto Municipal de Planejamento Urbano - IMPLURB 
autoriza a concessão de diárias aos seguintes servidores: 
 
CARLOS ALBERTO VALENTE ARAÚJO, Diretor Presidente, matrícula 
nº 012801-5 H – Destino: MANAUS/RIO/MANAUS, nº de diárias: 8,0, 
Objetivo: Participar do Curso de desenvolvimento Profissional  
sobre Gestão do Solo em Grandes Projetos Urbanos, a ser  
realizada no período de 04 a 11 de junho de 2022 na cidade do Rio de 
Janeiro/RJ. 
CLAUDEMIR JOSÉ ANDRADE, Vice-Presidente, matrícula nº 066791-9 
K – Destino: MANAUS/NÁPOLES/CRACÓVIA/MANAUS, nº de 
diárias:11, Objetivo: Participar do Programa Internacional de Cooperação 
Urbana – IURC. Visita de estudo em Nápoles. Participação no Fórum 
Mundial Urbano – WUF11 em Cracóvia, a ser realizado no período de 20 
a 30 de junho de 2022 nas cidades de Nápoles/Itália e Cracóvia/Polônia. 
 
LEONARDO NORMANDO CARVALHO, Assessor Técnico I, matrícula nº 
114451-0 H – Destino: MANAUS/NÁPOLES/CRACÓVIA/MANAUS, nº de 
diárias:11, Objetivo: Participar do Programa Internacional de Cooperação 
Urbana – IURC. Visita de estudo em Nápoles. Participação no Fórum 
Mundial Urbano – WUF11 em Cracóvia, a ser realizado no período de 20 
a 30 de junho de 2022 nas cidades de Nápoles/Itália e Cracóvia/Polônia. 
 
ELOISA ALVES SERRÃO, Arquiteta e Urbanista, matrícula nº 113720-4 
B – Destino: MANAUS/NÁPOLES/MANAUS, nº de diárias:6,0, Objetivo: 
Participar do Programa Internacional de Cooperação Urbana – IURC. 
Visita de estudo em Nápoles, a ser realizado no período de 20 a 25 de 
junho de 2022 nas cidades de Nápoles/Itália. 

https://protocolo.manaus.am.gov.br/proton/visualizador/PdfJs/web/viewer.html?cod_protocolo=2356138&cod_pagina_inicial=1&comCapa=true&cod_seg=6290


 

Manaus, quinta-feira, 18 de agosto de 2022 
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Manaus, 15 de agosto de 2022. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

FUNDAÇÃO  MUNICIPAL  DE  CULTURA, 
TURISMO  E  EVENTOS 

 
 

PORTARIA Nº 0075/2022-MANAUSCULT 
 

O DIRETOR-PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL 
DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS, no uso das atribuições legais 
conferidas pela legislação vigente, 

 

CONSIDERANDO as disposições do Decreto n.º 1.441, de 
30 de janeiro de 2012, que estabelece novos procedimentos a serem 
observados por órgãos e entidades quando da concessão de 
descentralização de créditos orçamentários, 

 

CONSIDERANDO o que dispõe no art. 10, da Lei 
Municipal n.º 2.840, de 30 de dezembro de 2021, 

 

CONSIDERANDO ainda o que dispõe no art. 15 e art. 16, 
do Decreto Municipal n.º 5.240, de 28 de janeiro de 2022. 
 

RESOLVE: 
 

Art. 1º CONCEDER Destaque de Crédito Orçamentário em 
favor da Unidade Gestora 190101-SECRETARIA MUNICIPAL DE 
COMUNICAÇÃO, no valor total de R$ 200.000,00 (Duzentos mil reais), 
conforme Anexo Único desta Portaria. 

 
Art. 2º A Descentralização de que trata esta portaria tem 

como objeto custear despesas com serviços de material promocional de 
Manaus como destino turístico, conforme Memorando n.º 062/2022-
DITUR e que será realizada pela Unidade Gestora 190101- 
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO. 

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

publicação, operando seus efeitos a partir de 01 de agosto de 2022. 
 

Anexo Único da Portaria N° 0075/2022-MANAUSCULT 
N° F SF P A ND FR R$ 

01 23 695 0103 2131 339039 1500 200.000,00 

Total: 200.000,00 

 
N°: Sequência Ordinal da Programação de Trabalho Descentralizada 
Códigos: 
F: Função 
SF: Subfunção 
P: Programa 
A: Ação 
ND: Natureza de Despesa 
FR: Fonte de Recurso 
 

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

Manaus, 16 de agosto de 2022 
 

 

EXTRATO 
 
1. ESPÉCIE E DATA: Termo de Fomento n.º 018/2022, cuja celebração 
ocorreu em 18/08/2022. 
2. PARCEIROS: O Município de Manaus através, da Fundação 
Municipal de Cultura, Turismo e Eventos – Manauscult e a organização 
da sociedade civil o INSTITUTO CULTURAL DE DESPORTO E LAZER 
DO ESTADO DO AMAZONAS - ICDLAM. 
3. OBJETO: O presente Termo de Fomento tem por objeto “promover a 
manifestação cultural durante a COMEMORAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DO 
BAIRRO ARMANDO MENDES, no mês de agosto/2022 nas datas 25, 26, 
27 e 28, tendo como protagonista as famílias residentes do bairro Armando 
Mendes para estimular a comunidade a participar da vida do território e 
expressar sua realidade social e cultural. O evento será organizado pelo 
Instituto ICDLAM no Campo de Futebol do Armando Mendes – localizado 
na Rua Rio Xanxerê, com a R.K zona leste de Manaus”. 
4. VALOR GLOBAL: O montante total de recursos a serem empregados 
na execução do objeto do presente Termo de Fomento é de R$ 
200.000,00 (duzentos mil reais). 
5. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: A administração pública municipal 
transferirá, para execução do presente Termo de Fomento, recursos no 
valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) em parcela única, sendo 
creditada no mês de agosto/2022, de acordo com o cronograma de 
desembolso, constante no Plano de Trabalho, correndo a despesa à 
conta da Nota de Empenho n.º 2022NE00455, de 17/08/2022 – Unidade 
Orçamentária: 62301 – Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos 
– Manauscult. Programa de Trabalho – 13.392.0084.2284.0000 - Execução 
de Emendas Parlamentares; Fonte do Recurso: 15000005 – Rec. Não 
Vinc. De Imp. - Emendas Parlamentares Municipais. Natureza da Despesa: 
33503903 - Transf. Inst. Priv. Serv. de Terceiros - Emenda Parlamentar. 
6. PRAZO: O presente Termo de Fomento terá vigência de um (01) mês a 
contar de 18 de agosto de 2022 e finalizando no dia 18 de setembro de 2022, 
sendo a execução do objeto de acordo com o prazo previsto no Plano de 
Trabalho. 
7. FUNDAMENTAÇÃO: Lei Federal n.º 13.019, de 31 de julho de 2014, 
alterada pela Lei Federal n.º 13.204/2015, regulamentada pelo Decreto 
Federal n.º 8.726, de 27 de abril de 2016, Lei Orçamentária Anual - LOA 
2022, Emenda Parlamentar n.º 190/2021, Parecer Jurídico n.º 103/2022 de 
12/04/2022, despacho de dispensa de chamamento público, publicado no 
DOM de 16 de agosto de 2022, Edição 5407 nos termos e justificativas 
constantes no Processo Administrativo n.º 2022.23000.23037.0.014450. 

 
Manaus, 18 de agosto de 2022. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ERRATA 
 

Errata da Portaria nº 0071/2022 – MANAUSCULT, publicada no Diário 
Oficial do Município n° 5407, de 16 de agosto de 2022. 
 
ONDE SE LÊ: 
 

FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO: 
 

3. Luciana da Cunha Freire – Mat: 139.342-1A (Membro) 
 

LEIA-SE: 
 

FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO: 
 

3. Luciana Vieira de Souza Batista – Mat: 137.391-9A  (Membro) 
 

PUBLIQUE-SE. 
 

Manaus, 18 de agosto de 2022. 
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CONSELHO  MUNICIPAL  DE  CULTURA 

 
 

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2022 – PROGRAMA 
MANAUS FAZ CULTURA 

 
A Prefeitura de Manaus, por intermédio do Conselho 

Municipal de Cultura, neste ato representado por seu Presidente, 
Tenório Nunes Telles de Menezes, no uso de suas atribuições legais, 
com observância no que rege a Lei nº 1.776, de 01 de outubro de 2013, 
Lei nº 8.666/93, e suas alterações posteriores, Lei Complementar nº 123, 
de 14 de dezembro de 2006, e demais legislações complementares, Lei 
Orçamentária Anual – LOA/2022, e os demais normativos aplicáveis, 
além das condições previstas neste Edital, torna pública a realização de 
processo de seleção na forma de CHAMADA PÚBLICA, objetivando 
selecionar profissionais com projetos que se enquadrem no Programa 
Manaus Faz Cultura, em regime de mútua cooperação através da 
celebração de Termo de Apoio Financeiro. 
 
1. JUSTIFICATIVA 
1.1. O Conselho Municipal de Cultura, criado pela Lei Municipal nº 710, 
de 03 de setembro de 2003, tem, dentre outros, o objetivo de incentivar a 
formação artística e cultural da população. Assim, para estimular o 
surgimento de novos artistas, este Conselho apresenta o Programa 
Manaus Faz Cultura, que visa dar aos profissionais da cultura a 
oportunidade de ministrar formações artístico-culturais, voltadas para a 
população em geral nas diversas zonas da cidade. Diante do exposto, o 
Conselho Municipal de Cultura, por meio deste chamamento público, 
selecionará propostas de profissionais do setor cultural para capacitação 
artística e cultural da população manauara. 
 
2. DO OBJETO 
2.1. O objeto deste EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO é selecionar 
até 60 proponentes, que apresentem projetos de formação cultural para 
a população da cidade de Manaus, para a execução do Programa 
Manaus Faz Cultura, em regime de mútua cooperação; 
Parágrafo Único: Entende-se por proponente Pessoas Físicas e 
Pessoas Jurídicas os responsáveis pelos projetos inscritos no Programa 
Manaus Faz Cultura, ora lançado; 
2.2. Os projetos devem ser destinados à formação em produção 
artístico-cultural de acesso gratuito para a população; 
Parágrafo Primeiro: Os projetos que proponham atividades como: 
oficinas, ciclos de palestras, cursos, encontros de formação artística, 
vivências, workshops e colóquios, devem possuir no mínimo duas 
turmas por projeto. 
Parágrafo Segundo: Os projetos que proponham atividades como: 
residências criativas e intercâmbios, devem possuir no mínimo 30 (trinta) 
alunos por projeto. 
2.3. As atividades de formação deverão ser executadas a partir do 
recebimento do recurso, com prazo limite de junho de 2023; 
2.4. A seleção das propostas se dará no quantitativo demonstrado no 
quadro abaixo: 
 

SEGMENTO VAGAS 

Artes Visuais 8 

Audiovisual 8 

Cultura Étnica 7 

Cultura Popular 7 

Dança 8 

Literatura 7 

Música 8 

Teatro e Circo 7 

TOTAL 60 

 
2.5. As propostas de cada segmento podem ser: 
a) Artes Visuais: projetos ou propostas que contemplem oficinas e 
outras atividades de formação, em todos os gêneros das artes visuais 
(pintura, escultura, objetos, fotografia, desenhos, quadrinhos, grafite, 
gravura, artes plásticas e artes gráficas); 
b) Audiovisual: projetos ou propostas que contemplem atividades  
de formação como organização de oficinas, cursos, seminários ou 
similares; 
c) Cultura Étnica: projetos ou propostas que contemplem atividades de 
capacitação em prol da valorização da cultura étnica de Manaus, 
saberes e tradições, por meio de oficinas, ciclos de palestra, rodas de 
conversa, entre outros; 

d) Cultura Popular: projetos ou propostas que contemplem a produção 
e apoio a manifestações culturais, oficinas e atividades que propiciem a 
valorização da cultura popular de Manaus, através de oficinas, ciclos de 
palestra, rodas de conversa, entre outros; 
e) Dança: projetos ou propostas que contemplem atividades formativas, 
como workshops, seminários, vivências, ciclos de palestras, entre outros; 
f) Música: projetos ou propostas que contemplem oficinas, cursos, aulas 
de música, vivências ou outras propostas formativas; 
g) Literatura: projetos ou propostas que contemplem o fazer literário 
como oficinas, workshops, ciclos de palestras, colóquios, rodas de 
leitura, encontro de formação de leitores, dentre outros; 
h) Teatro e Circo: projetos ou propostas que contemplem a capacitação 
com a realização de oficinas, cursos, vivências, seminários e similares. 
 
3. DOS PARTICIPANTES 
3.1. Poderão participar deste Chamamento Público pessoas físicas e 
jurídicas, com no mínimo 02 (dois) anos de experiência comprovada 
como profissional em uma das áreas culturais elencadas no edital; 
3.2. Considera-se pessoa física aqueles maiores de 18 anos, capazes, 
brasileiros natos ou naturalizados; 
3.3. Cada participante, seja pessoa física ou jurídica, poderá se inscrever 
uma única vez, sendo vedada a inscrição em mais de uma categoria; 
3.4. No caso de um participante se inscrever mais de uma vez, a(s) 
inscrição(ões) anterior(es) será(ão) desconsiderada(s) e terá validade 
apenas a última inscrição realizada. 
 
4. DAS CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO DE PESSOA FÍSICA 
4.1. As inscrições para este chamamento público terão início à 00h00 do 
dia 18 de agosto de 2022, até as 23h59 do dia 02 de outubro de 2022; 
4.2. As inscrições serão feitas exclusivamente através do site do 
Conselho Municipal de Cultura, no endereço eletrônico: 
https://concultura.manaus.am.gov.br/; 
4.3. Não será aceita nenhuma inscrição protocolada presencialmente no 
Conselho Municipal de Cultura ou recebida por via postal; 
4.4. O proponente deverá preencher corretamente o formulário de 
inscrição, com as informações de Pessoa Física ou Jurídica e os dados 
do projeto de atividade formativa on-line, contendo: identificação do 
proponente e do projeto, tipo de atividade formativa, apresentação, 
objetivos, público-alvo, justificativa, proposta pedagógica (ementa) das 
atividades a serem desenvolvidas na proposta formativa, quantidade de 
turmas (mínimo duas turmas), e quantidade de alunos, conforme os 
campos disponíveis na plataforma digital. Além disso, devem ser 
anexados a previsão orçamentária e o cronograma de execução do 
projeto; 
4.5. No formulário de inscrição, o proponente também deverá anexar 
obrigatoriamente, em formato de mídia digital PDF, legível e atualizados, 
os seguintes documentos: 
4.5.1. Proponente Pessoa Física: 
a) RG e CPF em um único PDF; 
b) Comprovante de residência atualizado, com data de vencimento não 
anterior a 03 (três) meses, em nome do proponente ou parente de 
primeiro grau, mediante comprovação. Caso o proponente não possua 
comprovante de residência em seu nome ou de parente de primeiro 
grau, deverá apresentar Declaração de Residência em Nome de 
Terceiros, devidamente preenchida e assinada pelo proprietário do 
imóvel (ANEXO I – Termo de Declaração de Residência de Terceiros), 
bem como anexar o comprovante de residência atualizado do 
proprietário do imóvel e cópia do documento de identificação civil (RG, 
CNH, CTPS ou similares contendo fotografia) do proprietário do imóvel; 
c) Informações bancárias de conta corrente em documento oficial do 
banco contendo: nome do proponente, banco, agência e conta corrente 
com dígito. Atenção: Não serão aceitos, para efeito de participação no 
certame na categoria Pessoa Física, contas poupança, pessoa jurídica e 
conta salário; 
Parágrafo Único: Entende-se por documento oficial do banco: contrato 
de abertura de conta, extrato bancário, cartão bancário e declaração de 
abertura de conta. 
d) Declaração de ausência de parentesco com servidores da Manauscult 
e Concultura (Anexo II); 
e) Portfólio comprovando atuação por no mínimo 02 (dois) anos no 
segmento artístico-cultural ao qual se inscreve. 
Parágrafo Único: Considera-se como Portfólio o documento contendo 
obrigatoriamente no mínimo 03 (três) dos seguintes itens: registro 
profissional da categoria, carteira de trabalho, matérias de jornais, blogs, 
revistas, críticas, certificados e diplomas, atestados de capacidade 
técnica, emitidos por empresa pública ou privada, declarações, contrato, 

https://concultura.manaus.am.gov.br/
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nota fiscal, folders, todos legíveis, mídia de imprensa com identificação 
do veículo, instituição promotora, local de publicação e data de 
veiculação do conteúdo/documento; 
f) Projeto de atividade formativa on-line, contendo: identificação do 
proponente e do projeto, tipo de atividade formativa, apresentação, 
objetivos, público-alvo, justificativa, proposta pedagógica (ementa) das 
atividades a serem desenvolvidas na proposta formativa, quantidade de 
turmas (mínimo duas turmas) e alunos, descrição dos materiais a serem 
utilizados na formação, conforme os campos disponíveis na plataforma 
digital; 
g) Documento de previsão orçamentária com utilização total do recurso 
a ser recebido (arquivo em PDF); 
h) Documento de cronograma de execução (arquivo em PDF). 
4.5.2. Proponente Pessoa Jurídica: 
a) RG e CPF do representante legal em um único PDF; 
b) Comprovante de domicílio comercial atualizado, com data de 
vencimento não anterior a 03 (três) meses, em nome da Pessoa 
Jurídica; 
c) Caso o proponente Pessoa Jurídica não possua comprovante de 
domicílio comercial em seu nome, este deverá apresentar o contrato de 
locação do imóvel e o comprovante atualizado em nome do locatário; 
d) Informações bancárias de conta corrente de Pessoa Jurídica em 
documento oficial do banco contendo: nome do proponente, banco, 
agência e conta corrente com dígito. Atenção: Não serão aceitos, para 
efeito de participação no certame na categoria Pessoa Jurídica, contas 
de Pessoa Física e contas poupança; 
Parágrafo Único: Entende-se por documento oficial do banco: contrato 
de abertura de conta, extrato bancário, cartão bancário e declaração de 
abertura de conta. 
e) Cópia do Estatuto e da Ata de Eleição da diretoria, (ambos 
devidamente registrados no Cartório de Registro de Títulos e 
Documentos- RTD), Contrato Social ou Requerimento de Empresário, 
bem como suas alterações contratuais; 
f) Comprovante de inscrição do CNPJ; 
g) Certidão Negativa de Débitos Relativos a Créditos Tributários 
Federais e à Dívida Ativa da União, válida e atualizada, obtida através do 
endereço eletrônico www.receita.fazenda.gov.br; 
h) Certidão Negativa de débitos de Tributos Estaduais (SEFAZ) para 
contribuintes ou não contribuintes, válida e atualizada, obtida através do 
endereço eletrônico www.sefaz.am.gov.br; 
i) Certidão Negativa de débitos de Tributos Municipais (SEMEF), válida e 
atualizada, obtida através do endereço eletrônico 
www.semef.manaus.am.gov.br; 
j) Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço (FGTS), válida e atualizada obtida através do endereço 
eletrônico www.sifge.caixa.gov.br/Cidadao/Governo/Asp/crf.asp; 
k) Certidão Negativa de débitos trabalhistas, válida e atualizada, obtida 
através do endereço eletrônico www.tst.jus.br/certidao/; 
l) Declaração de ausência de parentesco com servidores da Manauscult 
e Concultura (Anexo II); 
m) Portfólio comprovando atuação por no mínimo 02 (dois) anos no 
segmento artístico-cultural ao qual se inscreve. 
Parágrafo Único: Considera-se como Portfólio o documento contendo 
obrigatoriamente no mínimo 03 (três) dos seguintes itens: matérias de 
jornais, blogs, revistas, críticas, certificados e diplomas, atestados de 
capacidade técnica, emitidos por empresa pública ou privada, 
declarações, contrato, nota fiscal, folders, todos legíveis, mídia de 
imprensa com identificação do veículo, instituição promotora, local de 
publicação e data de veiculação do conteúdo/documento; 
n) Projeto de atividade formativa on-line, contendo: identificação do 
proponente e do projeto, tipo de atividade formativa, apresentação, 
objetivos, público-alvo, justificativa, proposta pedagógica (ementa) das 
atividades a serem desenvolvidas na proposta formativa, quantidade de 
turmas (mínimo duas turmas) e alunos, descrição dos materiais a serem 
utilizados na formação, conforme os campos disponíveis na plataforma 
digital; 
o) Documento de previsão orçamentária com utilização total do recurso 
a ser recebido (arquivo em PDF); 
p) Documento de cronograma de execução (arquivo em PDF). 
4.6. O Proponente Pessoa Jurídica, desde já, fica ciente de que todas as 
certidões relacionadas no subitem 4.5.2 letras g) h) i) j) k) deverão estar 
válidas durante todas as etapas do edital e do pagamento dos prêmios. 
4.7. De acordo com o artigo 43, da Lei nº 123/2006, as microempresas e 
empresas de pequeno porte, por ocasião da participação em certames 
licitatórios, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de 
comprovação de regularidade fiscal no prazo estabelecido neste Edital, 

mesmo que haja alguma restrição, devendo ser observados pelo 
proponente os requisitos exigidos no artigo 43 e nos seus parágrafos 1º e 2º; 
4.8. Os proponentes são responsáveis pelas informações fornecidas e 
pelos documentos entregues, assumindo integral responsabilidade 
formal e legal pela veracidade dos mesmos, bem como pelo projeto 
apresentado, não podendo ser alterados ou substituídos após a 
formalização. 
4.9. A inscrição implicará o conhecimento e aceitação das normas e 
condições estabelecidas neste Edital, das quais o proponente não 
poderá alegar desconhecimento 
4.10. O Conselho Municipal de Cultura não se responsabiliza por 
inscrições que não tenham sido finalizadas até o horário estabelecido no 
item 4.1, independentemente do motivo. 
 
5. DOS VALORES E PROJETOS CONTEMPLADOS 
5.1. O valor total do presente Edital é de R$ 1.200.000,00 (um milhão e 
duzentos mil reais), contemplando até 60 projetos de formação; 
5.2. A distribuição dos recursos financeiros será realizada de acordo com 
os seguintes valores e quantitativos: 

 

SEGMENTO 
PROJETOS 

CONTEMPLADOS 
VALOR PARA CADA 

CONTEMPLADO 
VALOR TOTAL DO 

SEGMENTO 

Artes Visuais 08 (oito) 
R$ 20.000,00 

(vinte mil reais) 
R$ 160.000,00 

(cento e sessenta mil reais) 

Audiovisual 08 (oito) 
R$ 20.000,00 

(vinte mil reais) 
R$ 160.000,00 

(cento e sessenta mil reais) 

Cultura Étnica 07 (sete) 
R$ 20.000,00 

(vinte mil reais) 
R$ 140.000,00 

(cento e quarenta mil reais 

Cultura Popular 07 (sete) 
R$ 20.000,00 

(vinte mil reais) 
R$ 140.000,00 

(cento e quarenta mil reais 

Dança 08 (oito) 
R$ 20.000,00 

(vinte mil reais) 
R$ 160.000,00 

(cento e sessenta mil reais) 

Literatura 07 (sete) 
R$ 20.000,00 

(vinte mil reais) 
R$ 140.000,00 

(cento e quarenta mil reais 

Música 08 (oito) 
R$ 20.000,00 

(vinte mil reais) 
R$ 160.000,00 

(cento e sessenta mil reais) 

Teatro e Circo 07 (sete) 
R$ 20.000,00 

(vinte mil reais) 
R$ 140.000,00 

(cento e quarenta mil reais 

TOTAL A SER PREMIADO 
R$ 1.200.000,00 

(um milhão e duzentos mil 
reais) 

 
5.3. Serão selecionados projetos que atenderem, de modo satisfatório, 
todos os requisitos previstos, obedecendo ao quantitativo de prêmios 
estipulados no item 5.2; 
5.4. O pagamento dos contemplados será realizado em parcela única, 
depositado obrigatoriamente na conta corrente do proponente Pessoa 
Física ou Jurídica, descontados na fonte os tributos previstos na 
legislação em vigor; 
5.5. No pagamento à Pessoa Jurídica, a conta corrente deverá estar no 
nome da empresa. Para o Microempreendedor Individual (MEI) será 
exigida a conta vinculada ao CNPJ. 
Parágrafo Primeiro: Os pagamentos às pessoas físicas sofrerão os 
descontos previstos em lei, com base na tabela do Imposto de Renda 
vigente. Qualquer alteração na legislação até o momento em que os 
pagamentos estiverem sendo efetuados refletirá diretamente nos valores 
que serão depositados. Os prêmios pagos à Pessoa Jurídica, embora 
não sofram retenção na fonte, não estão isentos de tributação. 
Parágrafo Segundo: Não estão previstos neste Edital pagamentos de 
gastos com reformas, melhorias e manutenção de espaço físico utilizado 
pelo proponente. 

 
6. DAS VEDAÇÕES 
6.1. Estão impedidos de inscrever-se no presente Edital: 
a) Pessoas Físicas menores de 18 (dezoito) anos; 
b) Pessoas Jurídicas cujos dirigentes ou membros da diretoria possuam 
relações de parentesco com membros da Comissão de Seleção e com 
servidores da MANAUSCULT até o 3º grau; 
c) Servidores do Conselho Municipal de Cultura, da MANAUSCULT ou 
pessoas que possuam parentescos com estes até o 3º grau, com 
exceção de servidores que se encontram aposentados (inativos); 
d) Pessoas Físicas que possuam relações de parentesco com membros 
da Comissão de Seleção até o 3º grau; 
e) Membros da Comissão Técnica e da Comissão de Seleção; 
f) Projetos ou documentações postados fora do período estabelecido; 
g) Inscrições realizadas sem a documentação estabelecida; 
h) Órgãos públicos, escolas, associações de pais e mestres e 
academias. 
i) Concorrentes que estejam com projetos inadimplentes ou que estejam 
em situação irregular junto ao Conselho Municipal de Cultura e 
Manauscult, até o término das inscrições. 

http://www.receita.fazenda.gov.br/
http://www.sefaz.am.gov.br/
http://www.semef.manaus.am.gov.br/
http://www.sifge.caixa.gov.br/Cidadao/Governo/Asp/crf.asp
http://www.tst.jus.br/certidao/
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6.2. Troca do proponente em qualquer etapa da seleção das propostas. 
6.3.Qualquer alteração que implique modificação das informações, 
documentos ou itens apresentados no ato da inscrição do projeto. 
 
7. DAS ETAPAS DE SELEÇÃO E DAS COMISSÕES TÉCNICA E DE 
SELEÇÃO 
7.1. A avaliação dos projetos submetidos será feita em duas etapas: 
a) Etapa 1: de caráter classificatório e eliminatório, será realizada pela 
Comissão de Seleção, que será responsável por analisar o conteúdo dos 
projetos, conforme prazo estabelecido no item 14 deste edital; 
b) Etapa 2: de caráter eliminatório, será realizada pela Comissão 
Técnica, que será responsável por analisar a documentação dos 
proponentes e sua regularidade fiscal, conforme prazo estabelecido no 
item 14 deste edital; 
7.2. Os membros da Comissão de Seleção serão selecionados e divulgados 
por meio de documento próprio, publicado no Diário Oficial do Município; 
7.3. A Comissão Técnica será composta por 03 (três) servidores do 
Conselho Municipal de Cultura, instituída previamente à referida análise 
através de portaria específica. 
 
8. DA SELEÇÃO DAS PROPOSTAS 
8.1. As propostas deverão atender aos critérios de julgamento 
estabelecidos na tabela abaixo: 
 

ITEM CRITÉRIOS DE JULGAMENTO 
NOTA MÁXIMA 

POR ITEM 

A 

Relevância sociocultural da proposta – um projeto que possa ser 
reconhecido e tomado como modelo, em sua área artística ou cultural, 
por sua capacidade de preencher lacunas ou suprir carências 
constatadas com justa conveniência e oportunidade, primando pela 
qualidade do projeto em termos de abordagem cultural e/ou artística e 
sua relevância social na comunidade de atuação do proponente. 

4,0 

B 
Ementa da proposta de formação – compreende o detalhamento do 
conteúdo teórico e prático a ser desenvolvido e aplicado pelo 
proponente na execução do projeto 

3,0 

C 

Capacidade técnica e experiência do proponente no seguimento 
artístico-cultural ao qual submeteu a proposta de formação – 
aptidão do proponente para realizar a gestão e execução do projeto 
proposto por meio da análise da carreira dos profissionais citados, 
verificando a coerência ou não em relação às atribuições que serão 
executadas por eles no projeto. 

1,0 

D 

Exequibilidade orçamentária – compreende a viabilidade técnica do 
projeto sob o ponto de vista dos gastos aferidos, a relação custo-
benefício, sua execução e a adequação ao objeto e objetivos previstos 
neste Edital. O valor total do orçamento do projeto deverá ser o valor 
integral do módulo financeiro, descontados os impostos previstos em 
lei, ou seja, 100% do valor estabelecido. 

1,0 

E 
Cronograma de execução – o cronograma apresentado deve estar 
de acordo com a proposta apresentada e o prazo de execução dos 
projetos previstos neste edital no item 14. 

1,0 

PONTUAÇÃO TOTAL 10,0 

 

8.2. Serão selecionados os projetos que obtiverem as maiores 
pontuações na avaliação da Comissão de Seleção, e estiver com seus 
documentos habilitados pela Comissão Técnica; 
8.3. Serão eliminadas aquelas propostas: 
a) Cuja pontuação total for inferior a 7,0 (sete pontos); 
b) Que recebam nota 0,0 (zero) em qualquer um dos critérios de julgamento; 
c) Que estejam incompletas ou em desacordo com este Edital; 
d) Com valor incompatível com o objeto da parceria; 
8.4. No caso de empate entre duas ou mais propostas, o desempate 
será feito com base na maior pontuação obtida no critério de julgamento 
(A). Persistindo a SITUAÇÃO DE IGUALDADE, o desempate será feito 
com base na maior pontuação obtida, sucessivamente, nos critérios de 
julgamento (B), (C), (D) e (E). Caso essas regras não solucionem o 
empate, será considerada vencedora a proposta cujo proponente possui 
mais tempo de experiência no segmento artístico-cultural escolhido; 
8.5. A segunda etapa da seleção será realizada pela Comissão Técnica, 
que avaliará a documentação enviada pelo proponente. O mesmo terá 2 
(dois) dias úteis, para sanear documentos com eventuais incongruências; 
8.6. O Conselho Municipal de Cultura publicará o resultado preliminar do 
processo de seleção no Diário Oficial do Município de Manaus – DOM, e 
o divulgará na página do site oficial do Conselho Municipal de Cultura na 
internet e nas redes sociais oficias da Prefeitura de Manaus, conforme 
as datas estabelecidas no item 14 deste Edital; 
8.7. A fase recursal ocorrerá logo após a divulgação do resultado preliminar 
do processo de seleção, conforme tabela do item 14 deste Edital; 
8.8. Havendo recursos, a Comissão de Seleção e a Comissão Técnica os 
analisará, tendo plenos poderes para reconsiderar ou não sua decisão. 
8.9. Após o julgamento dos recursos ou o transcurso do prazo sem 
interposição de recurso, o Conselho Municipal de Cultura deverá publicar 
a homologação do resultado final no Diário Oficial do Município de 
Manaus – DOM e divulgar no seu site oficial, redes sociais, as decisões 
recursais proferidas e o resultado definitivo do processo de seleção. 

9. DA PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E O VALOR PREVISTO 
PARA REALIZAÇÃO DO OBJETO 
9.1. A despesa prevista no presente Edital correrá à conta do Programa 
de Trabalho: 13.392.0132.2219.0000; Natureza de despesa: 339031; 
Fonte de recurso: 1500 – Recursos Ordinários, sendo o seu valor total 
de R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais); 
9.2.. A liberação do recurso para os projetos contemplados se dará após 
a assinatura do Termo de Apoio Financeiro entre o proponente e o 
Conselho Municipal de Cultura; 
9.3. O recurso financeiro concedido será depositado em cota única na 
conta corrente do proponente do projeto, conforme solicitado nos itens 
4.5.1, alínea (d) e 4.5.2, alínea (d). 
 
10. DAS OBRIGAÇÕES 
10.1 Ao Conselho Municipal de Cultura compete a obrigação de: 
a) Repassar ao Proponente os recursos financeiros para execução do 
projeto, conforme homologação do Resultado Final publicada no Diário 
Oficial do Município; 
b) Criar a Comissão de Atesto que irá analisar as prestações de contas 
enviadas por cada proponente; 
c) Na hipótese de um dos membros da Comissão de Atesto deixar de 
ser agente público ou ser lotado em outro órgão ou entidade, o 
Presidente do Conselho Municipal de Cultura deverá designar novo 
membro, assumindo, enquanto isso não ocorrer, todas as obrigações do 
membro da Comissão de Atesto, com as respectivas responsabilidades; 
d) Disponibilizar os logos do Conselho Municipal de Cultura, Manauscult 
e Prefeitura de Manaus no site oficial do Conselho. 
10.2. Ao PROPONENTE, obriga-se: 
a) Fornecer as atividades formativas, conforme previstas no projeto, de 
forma gratuita à população; 
b) Aplicar e gerir os recursos repassados, cumprindo, fielmente, as 
metas e o objeto pactuado, de acordo com o disposto no projeto 
aprovado pelo Conselho Municipal de Cultura; 
c) Executar diretamente o objeto pactuado em consonância com as 
diretrizes técnicas e programáticas do Conselho Municipal de Cultura; 
d) Restituir eventual saldo de recursos, inclusive os provenientes de 
aplicações financeiras, no prazo de 30 (trinta) dias da conclusão, 
extinção, denúncia ou rescisão do Termo de Apoio Financeiro; 
e) Ter pessoal qualificado para executar o objeto do projeto e responder 
exclusivamente pelo pagamento dos encargos trabalhistas, 
previdenciários, fiscais e comercias relativos ao funcionamento do 
projeto e ao adimplemento do Termo de Apoio Financeiro, não se 
caracterizando, sob nenhuma hipótese, direta ou indiretamente, 
responsabilidade solidária ou subsidiária do Conselho Municipal de 
Cultura pelos respectivos pagamentos, qualquer oneração do objeto da 
parceria, sinistros ou restrição à sua execução; 
f) Manter atualizada a escrituração contábil específica dos atos e fatos 
relativos aos recursos recebidos; 
g) Utilizar corretamente os recursos recebidos, que não poderão ser 
destinados a quaisquer outros fins, que não estejam estabelecidos no 
projeto aprovado, sob pena de rescisão deste Instrumento e 
responsabilização de seus dirigentes, prepostos ou sucessores; 
h) Toda e qualquer despesa a ser realizada pelo PROPONENTE com os 
recursos financeiros oriundos e previstos no Plano de Trabalho será da 
responsabilidade do proponente. 
Parágrafo Único: É vedado o uso do nome ou logo da MANAUSCULT, 
do Conselho Municipal de Cultura ou da Prefeitura de Manaus para a 
contratação de bens ou serviços; 
i) Inserir a logo da Prefeitura de Manaus, da Manauscult e do Concultura em 
todo material de divulgação, promoção e produtos resultantes e veiculações 
nas mídias, pertinentes aos eventos ou atividades culturais realizadas; 
j) Apresentar e executar o projeto, integralmente, conforme foi aprovado 
pela Comissão de Seleção, nos termos estabelecidos no item 11; 
k) No caso da necessidade de alteração do projeto, durante o período de 
realização, os contemplados deverão solicitar à MANAUSCULT 
autorização para as modificações com antecedência de 30 (trinta) dias 
corridos, via ofício, acompanhada de justificativa assinada pelo 
proponente, desde que a solicitação não descaracterize a natureza e a 
qualidade do projeto na forma em que foi selecionado. A Diretoria de 
Cultura da MANAUSCULT terá até 15 (quinze) dias corridos para realizar 
a análise da solicitação, deferindo-a ou não; 
l) Os proponentes devem, obrigatoriamente, realizar o agendamento da 
execução do projeto (objeto e contrapartidas) pelo e-mail 
manausfazcultura@gmail.com, em até 15 (quinze) dias corridos antes da 
sua realização, para efeito de planejamento e monitoramento. O ofício 
deve especificar o nome do projeto, o contato do responsável e todas as 
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informações necessárias para o seu acompanhamento por parte do 
CONCULTURA. 
Parágrafo único. A realização das atividades do projeto (objeto e 
contrapartidas) não será validada sem a anuência prévia do 
CONCULTURA, que deverá, em resposta ao ofício, dar o autorizo para a 
realização. 
m) Prestar contas dos recursos recebidos. 
 
11. DA EXECUÇÃO 
11.1. Fica expressamente vedada a utilização dos recursos transferidos, 
sob pena de nulidade do ato e responsabilidade do agente ou 
representante da organização da sociedade civil, para: 
a) Finalidade diversa da estabelecida neste instrumento, ainda que em 
caráter de emergência; 
b) Realização de despesas em data anterior ou posterior à sua vigência; 
c) Realização de despesas com taxas bancárias, com multas, juros ou 
correção monetária, inclusive referentes a pagamentos ou recolhimentos 
fora dos prazos; 
d) Repasses, como contribuições, auxílios ou subvenções às instituições 
privadas com fins lucrativos; 
e) Pagamentos de gastos com reformas, melhorias e manutenção de 
espaço físico utilizado pelo proponente. 
11.2. Os gastos relativos à atividade cultural do proponente poderão 
incluir despesas da seguinte natureza: pagamento de instrutores, 
lanches, internet, transporte, aluguel, telefone, consumo de água e luz e 
outras despesas relativas à manutenção da atividade cultural do projeto; 
11.3. O contemplado deverá gerar uma lista de frequência dos inscritos 
na atividade formativa, bem como fornecer a devida certificação a eles. 
 
12. DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 
12.1. O proponente prestará conta à ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, 
apresentando relatório de finalização e cumprimento do objeto do projeto 
aprovado que contenham elementos e a descrição das atividades 
realizadas, bem como todo o material comprobatório de sua realização, 
sejam fotos, vídeos, descrição das atividades, matérias de jornais ou redes 
sociais ou veículos de internet ou similares, e enviá-los, para apreciação e 
finalização do processo, para o e-mail: manausfazcultura@gmail.com; 
12.2. O proponente deverá apresentar prestação de contas referente ao 
uso do benefício e realização das atividades no prazo estipulado no item 
14 deste Edital; 
12.3. Além do relatório citado anteriormente, compõem a prestação de 
contas: 
a) Cronograma de desembolso, de acordo com o que foi executado; 
b) Notas fiscais e/ou comprovantes fiscais e/ou faturas e/ou boletos e/ou 
recibos, com data do documento, valor, dados do proponente e número 
do instrumento da parceria; 
c) Lista de presença e/ou declaração da escola e/ou comunidade onde 
será realizado o projeto aprovado. 
12.4. A não apresentação da Prestação de Contas, no prazo estipulado 
no item 14, bem como o inadimplemento de quaisquer Cláusulas ou 
condições deste instrumento, acarretará as penalidades previstas até o 
cumprimento da obrigação e/ou devolução dos recursos pelo 
proponente, acrescidos de juros e correção monetária, a partir da data 
de seu recebimento, da forma estabelecida em lei; 
12.5. A ausência do Relatório Final de Cumprimento do Objeto, no prazo 
e forma estabelecidos, ou a prática de irregularidades na aplicação dos 
recursos, sujeita o proponente à instauração de Tomada de Contas 
Especial, para ressarcimento de valores, além de responsabilidade na 
esfera civil, se for o caso; 
12.6. O Relatório Final de Cumprimento do Objeto dar-se-á mediante a 
sua análise perante a Comissão de Atesto, criada e instituída através de 
portaria, nomeada pelo Conselho Municipal de Cultura. Fica a cargo 
desta Comissão analisar todas as prestações de contas apresentadas, 
atestando ou não o cumprimento do objeto do projeto aprovado, e 
tomando as medidas cabíveis para correção ou reprovação da prestação 
de contas apresentada, conforme previsto neste Edital; 
12.7. O Conselho Municipal de Cultura apreciará a prestação final de 
contas apresentada, no prazo estipulado no item 14, prorrogável por 30 
(trinta) dias, justificadamente, após a entrega da prestação de contas 
final pela proponente, devendo dispor sobre: 
a) Aprovação da prestação de contas; 
b) Aprovação da prestação de contas com ressalvas, quando 
evidenciada impropriedade ou qualquer outra falta de natureza formal de 
que não resulte danos ao erário; ou 
c) Rejeição da prestação de contas e a determinação da imediata 
instauração de tomada de contas especial. 

12.8. Constatada irregularidade ou omissão na prestação de contas, 
será concedido prazo para o proponente sanar ou cumprir a obrigação, 
no prazo de até 10 (dez) dias após notificação, prorrogável, no máximo, 
por igual período. O não cumprimento desse prazo dará ensejo à 
apuração dos fatos, identificação dos responsáveis, quantificação do 
dano e obtenção do ressarcimento, nos termos da legislação vigente; 
12.9. As prestações de contas serão avaliadas: 
a) Regulares – quando expressarem, de forma clara e objetiva, a exatidão 
dos demonstrativos de execução do escopo do projeto aprovado, a 
legalidade, a legitimidade dos atos de gestão do responsável; 
b) Regulares com ressalvas – quando evidenciarem impropriedade ou 
qualquer outra falta de natureza formal de que não resultem danos ao erário; 
c) Irregulares – quando comprovadas qualquer uma das seguintes 
ocorrências: 
I. Omissão no dever de prestar contas; 
II. Prática de ato de gestão ilegal, ilegítimo, ou antieconômico, ou de 
infração à norma legal ou regulamentar de natureza contábil, financeira, 
orçamentária operacional ou patrimonial; 
III. Danos ao erário decorrente de ato de gestão ilegítimo ou antieconômico; 
IV. Desfalque ou desvio de dinheiro, bens ou valores públicos; 
12.10. A autoridade competente, para assinar o Termo de Apoio 
Financeiro, é a responsável pela decisão sobre a aprovação da 
prestação de contas, tendo como base os pareceres técnico e financeiro, 
sendo permitida delegação a autoridades diretamente subordinadas; 
12.11. Durante o prazo de 10 (dez) anos, contado do dia útil subsequente 
ao da prestação de contas, o proponente deve manter em seu arquivo os 
documentos originais que compõem a prestação de contas. 
 

13. DA CONTRAPARTIDA 
13.1. Considera-se como contrapartida a execução das propostas 
formativas contempladas neste Edital, no prazo estipulado no item 14. 
 

14. DOS PRAZOS PARA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL, APRESENTAÇÃO 
DE PROPOSTAS, INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS, HOMOLOGAÇÃO 
DO EDITAL DE CONCURSO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES 
 

DESCRIÇÃO PRAZO 

Prazo para apresentação das propostas 18/08/2022 a 02/10/2022 

Análise das propostas 03/10/2022 a 16/10/2022 

Análise de documentação 17/10/2022 a 30/10/2022 

Publicação do Resultado Preliminar 31/10/22 

Prazo para apresentação dos recursos 01/11/2022 a 08/11/2022 

Prazo para análise dos recursos 09/11/2022 a 16/11/2022 

Publicação do resultado final 17/11/2022 

Pagamento dos contemplados Até 31/12/2022 

Prazo para realização das atividades Até 30/06/2023 

Prazo para entrega da prestação de contas Até 30/08/2023 

 

15. DISPOSIÇÕES FINAIS 
15.1. Este edital será publicado no Diário Oficial do Município (D.O.M), 
bem como as portarias preliminares e finais de habilitação e seleção, e 
estará disponível, ainda, no sítio do Conselho Municipal de Cultura: 
concultura.manaus.am.gov.br; 
15.2. Em caso de desistência, impossibilidade de recebimento do 
recurso financeiro ou não cumprimento das exigências estabelecidas 
neste Edital por parte do(s) proponente(s) contemplado(s), os recursos 
serão destinados a outro(s) proponente(s) classificado(s), sendo 
observada a ordem de classificação discriminada pela Comissão de 
Seleção; 
15.3. O Conselho Municipal de Cultura não se responsabilizará pelas 
licenças, autorizações e direitos autorais e quaisquer outras exigências 
necessárias para a realização das atividades previstas nos projetos 
contemplados, sendo essas de total responsabilidade dos proponentes; 
15.4. O Conselho Municipal de Cultura não se responsabiliza por 
qualquer incidente ou danos consequentes de qualquer tipo, direto ou 
indireto, decorrente da realização dos projetos contemplados; 
15.5. Os contemplados autorizam, desde já, o Conselho Municipal de 
Cultura, a Manauscult e a Prefeitura de Manaus o direito de mencionar 
seu apoio e de utilizar em suas ações de difusão, quando entenderem 
oportuno, sem qualquer ônus, as peças publicitárias, fichas técnicas, 
material audiovisual, fotografias e os relatórios de atividades dos 
serviços aprovados neste Edital e demais direitos patrimoniais; 
15.6. Ao Conselho Municipal de Cultura e à Prefeitura de Manaus ficam 
reservados o direito de prorrogar, revogar, corrigir ou anular este Edital, 
havendo motivos ou justificativas para tais procedimentos, devidamente 
apresentados nos autos do processo de origem; 
15.7. Para dirimir quaisquer dúvidas ou questões relacionadas com o 
presente Edital, fica eleito o foro da Comarca de Manaus, com exclusão 
de qualquer outro, por mais privilegiado que seja; 
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15.8. Os proponentes que entregarem de forma incompleta os 
documentos listados neste Edital, ou fora do prazo estabelecido, terão 
suas propostas inabilitadas; 
15.9. O ato de Inscrição do proponente pressupõe a aceitação e plena 
concordância e compromisso de cumprimento de todos os critérios e 
condições dos termos integrais deste Edital; 
15.10. Em caso de dúvidas, o proponente poderá entrar em contato por 
meio do endereço eletrônico: manausfazcultura@gmail.com; 
15.11. Os casos omissos serão dirimidos pelo Conselho Municipal de 
Cultura; 
15.12. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes anexos: 
a) Anexo I – Termo de Declaração de Residência de Terceiros; 
b) Anexo II – Declaração de Ausência de Vínculo Empregatício e 
Parentesco; 
 

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

Manaus, 17 de agosto de 2022. 

                 
 
 

ANEXO I 
 

TERMO DE DECLARAÇÃO DE RESIDÊNCIA DE TERCEIROS 
 
Eu,_________________________________________________, 
residente à __________________________________________, Cidade 
____________ UF_____ CEP: ________ - ______, CPF nº 
__________________ RG nº ______________ Órgão Exped. 
____________, declaro, a pedido do (a) interessado (a) e para fins de 
provas junto à Comissão de Seleção, que o (a) Sr. (a) 
_____________________________________________________ reside 
comigo no endereço supra. Por ser verdade, dato e assino o presente 
documento, declarando estar ciente de que responderei criminalmente 
em caso de falsidade das informações aqui prestadas. 
 

 
___________________, _________/_________/__________. 

Local                           Data 
 

 
___________________________________________________ 

Assinatura do Declarante 
 
Observações: 
1)Anexar Comprovante de Residência, RG e CPF em nome do 
Declarante 
 

ANEXO II 
 

DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA VÍNCULO EMPREGATÍCIO E 
PARENTESCO 

 
Eu,_______________________________________________________
__________, portador(a) do RG nº ______________ Órgão Exped. 
____________ e CPF nº __________________,  declaro, sob as penas 
da Lei, para os devidos fins que não possuo vínculo empregatício e 
parentesco consanguíneo ou afim, até 3º grau, com servidores do 
Conselho Municipal de Cultura, da MANAUSCULT e da Prefeitura de 
Manaus ou membros da Comissão de Seleção deste Edital. 

 
___________________, _________/_________/__________. 

Local                           Data 
 

 
___________________________________________________ 

Assinatura do Declarante  
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FUNDAÇÃO  DE  APOIO  AO 
IDOSO  “DOUTOR THOMAS” 

 
 

PORTARIA Nº 074/2022 
 

A DIRETORA-PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DE APOIO 
AO IDOSO DR. THOMAS, no exercício, em exercício da competência 
que lhe confere o Artigo 128, inciso II, da Lei Orgânica do Município de 
Manaus, e o Decreto Municipal de 1º de janeiro de 2021, e 

 
CONSIDERANDO a necessidade de ajustes no processo 

administrativo de nº SIGED 2022.27000.27011.0.014378. 
 

RESOLVE: 
 

TORNAR SEM EFEITO, o edital de convocação publicado 
no Diário Municipal de Manaus – DOM de edição nº 5391 do dia 25 de 
julho de 2022. 
 

CERTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE 
 

Manaus, 18 de agosto de 2022. 
 

         
 
 
 

COMISSÃO  MUNICIPAL  DE  LICITAÇÃO 

 
 

AVISO DE SUSPENSÃO 
 

A COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO DA 
PREFEITURA DE MANAUS, através da SUBCOMISSÃO DE 
INFRAESTRUTURA, torna público, para conhecimento dos interessados 
que a TOMADA DE PREÇOS N. 021/2022 - CML/PM, cujo objeto é 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E 
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR A REFORMA DA 
UBS LOURENÇO BORGHI - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
(SEMSA) fica SUSPENSA, conforme Ofício N° 1270/2022 – 
GEINF/DAI/SUBGAP/SEMSA. 

Maiores informações na COMISSÃO MUNICIPAL DE 
LICITAÇÃO, na Avenida Constantino Nery nº 4080 - Chapada, no 
horário das 08 às 17 horas (horário local), de segunda-feira a sexta-feira, 
e-mail cml.se@pmm.am.gov.br. 
 

Manaus, 18 de agosto de 2022. 

 
 
 
 

AVISO DE SUSPENSÃO E REABERTURA 
 

A COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO DA 
PREFEITURA DE MANAUS, através da SUBCOMISSÃO DE 
INFRAESTRUTURA, torna público, para conhecimento dos interessados 
a SUSPENSÃO da sessão de abertura referente à TOMADA DE 
PREÇOS N. 022/2022 - CML/PM, cujo objeto é CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE 
ENGENHARIA PARA EXECUTAR A REFORMA DA FEIRA MUNICIPAL 

POLIVALENTE, MERCADO MUNICIPAL MAXIMINO CORREA E FEIRA 
MUNICIPAL DO 40 (LOTE 08) - SECRETARIA MUNICIPAL DE 
AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, CENTRO E COMÉRCIO 
INFORMAL (SEMACC), ficando a REABERTURA na forma a seguir: 
Data e Horário: 12/09/2022, às 08h30min (horário local). 
Local: Avenida Constantino Nery, Nº 4080 – Chapada, Manaus/AM, 
Sede da Comissão Municipal de Licitação – CML. 
 

A Nova Mídia estará disponível aos interessados a  
partir do dia 19/08/2022 na COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO, 
conforme Ofício Circular N° 298/2022 – CMLPM, na  
Avenida Constantino Nery nº 4080 - Chapada, no horário das 08 às 17 
horas (horário local), de segunda-feira a sexta-feira ou pelos telefones 
para informações: (92) 3215-6333 / 6376 ou e-mail 
cml.se@pmm.am.gov.br. 
 

Manaus, 18 de agosto de 2022. 
 

 
 

 
 
 

Publicações Diversas 

 
 
POWERTECH SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES EM EQUIPAMENTOS 
S.A. torna público que recebeu do IPAAM, a Licença de Instalação 
nº  053/18-02, que autoriza o reparo de geradores, transformadores e 
motores elétricos, localizada na Rua Palmeira do Miriti, n° 179, Distrito 
Industrial II, no Município de Manaus- AM, para Serviços de Manutenção 
de motores, máquinas e equipamentos, com validade de 02 Anos. 
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