
 
 

Manaus, segunda-feira, 29 de agosto de 2022. Ano XXIII, Edição 5416  -   R$ 1,00 
 

Poder Executivo 

 

 

 

DECRETO DE 29 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,  

 
CONSIDERANDO o disposto no Ofício nº 2077/2021 - 

Secretaria das Câmaras Reunidas/CR, que encaminha cópia do 
Mandado de Segurança Cível nº 4003736-14.2016.8.04.0000, em 
trâmite no Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, ajuizado pelo Sr. 
Kleyver do Nascimento Sobrinho, aprovado no Concurso Público da 
Prefeitura Municipal de Manaus – SEMSA – Edital 008/2012; 

 
CONSIDERANDO o Despacho datado em 15-08-2022, 

acolhido pelo Secretário Municipal de Saúde;  
 
CONSIDERANDO o teor do Ofício nº 1.625/2022 – 

GTRAB/GABIN/SEMSA e que consta nos autos do Processo                      
nº 2022.18911.18923.0.017332 (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, 
o candidato identificado abaixo, aprovado no Concurso SEMSA –                     
Edital 008/2012, homologado mediante Decreto de 04 de julho de 2012, 
publicado na Edição nº 2.962 do Diário Oficial do Município, de              
04-07-2012, prorrogado por meio do Decreto nº 2.783, de 14 de maio de 
2014, publicado na Edição nº 3.409 do Diário Oficial do Município, de      
14-05-2014, para exercer em caráter efetivo, o cargo abaixo 
especificado, pertencente à estrutura organizacional da SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMSA: 
 

ESPECIALISTA EM SAÚDE – CIRURGIÃO – DENTISTA GERAL 

INSCRIÇÃO NOME CLASSIFICAÇÃO 

328005082 U KLEYVER DO NASCIMENTO SOBRINHO 124º 

 
Manaus, 29 de agosto de 2022. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 148/2022-GS 

 
PRORROGA disposição de servidora 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. 365 do Código Eleitoral, 
combinado com os artigos 2º e 9º da Lei Federal nº 6.999, de                
07-06-1982, artigos 1º, 2º, 4º, 5º e 6º da Resolução TSE nº 23.523/2017, 
do Tribunal Superior Eleitoral, art. 72 da Lei nº 1.624, de 30-12-2011,    
art. 1º, inc. III, da Lei nº 2.322, de 06-06-2018, art. 1º, inc. II, do Decreto        
nº 842, de 14-04-2011, alterado pelo Decreto nº 2.802, de 30-05-2014; 
 

CONSIDERANDO o teor do Ofício nº 097/2022 –           
REQ/GABPRES/TRE – AM, subscrito pelo Presidente do Tribunal 
Regional Eleitoral do Amazonas, em exercício, que solicita a prorrogação 
da disposição da servidora adiante identificada; 

 
CONSIDERANDO o disposto no Parecer nº 167.04.2022 – 

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

 
CONSIDERANDO o encaminhamento dos autos  

para elaboração e publicação por intermédio do Ofício  
nº 3335/2022 – SEMED/GS, subscrito pelo Secretário Municipal de 
Educação; 

 
CONSIDERANDO a manifestação da Divisão de 

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

 
CONSIDERANDO a Portaria por Delegação                      

nº 20.812/2020, publicada na Edição 4860, de 15-06-2020,                             
nº 23.037/2021, publicada na Edição 5142 de 16-07-2021; 

 
CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo    

nº 2022.18911.18923.0.005261, resolve 
 
CONSIDERAR PRORROGADOS, a contar de                        

01-06-2022, pelo prazo de 12 (doze) meses, os efeitos da Portaria por 
Delegação nº 20.467/2020, publicada na Edição 4848 do DOM de                  
26-05-2020, que autorizou a disposição a disposição da servidora 
SEBASTIANA BASTOS DA PENHA RIBEIRO, Técnico Municipal / 
Assistente em Administração, matrícula nº 122.957-5 A, do quadro de 
pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED para 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS – TRE/AM 
(Cartório da 59ª Zona Eleitoral – MANAUS/AM), com ônus para o 
órgão de origem. 

 
GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL CHEFE DA 

CASA CIVIL, em Manaus, 29 de agosto de 2022. 
 

 



 

Manaus, segunda-feira, 29 de agosto de 2022 
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PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 149/2022-GS 
 

PRORROGA disposição de servidor na 
forma que especifica. 

 
O SECRETÁRIO MUNICIPAL CHEFE 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 disposto no art. 111, inc. I, da LOMAN, 
combinado com o art. 1º, inc. II, da Lei nº 2.322, de 06-06-2018, e o                 
art. 1º, inc. II, § 2º, inc. I, do Decreto nº 842, de 14-04-2011, alterado 
pelo Decreto nº 2.802, de 30-05-2014; 

 

CONSIDERANDO o teor do Ofício nº 147/2022 –           
GP-TCE/AM, subscrito pelo Chefe de Gabinete da Presidência, que 
solicita a prorrogação da disposição da servidora adiante identificada; 

 

CONSIDERANDO o disposto no Parecer nº 045/2022 –
ASTEC/SEMTEPI, que opina pelo deferimento do pedido, adotado pelo 
Secretário Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação; 

 

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

 

CONSIDERANDO as Portarias por Delegação                            
nº 8.593/2016, Edição 3928, DOM de 12-07-2016, nº 12.091/2017, 
Edição 4153, DOM de 27-06-2017, nº 14.965/2018, Edição 4392, DOM 
de 03-07-2018, nº 18.613/2019, Edição 4632, DOM de 05-07-2019,                 
nº 23.471/2021, Edição 5177, DOM de 03-09-2021 e nº 24.691/2021, 
Edição 5248, DOM de 22-12-2021; 

 

CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo     
nº 2022.18911.18923.0.008906, 

 

RESOLVE: 
 

I – CONSIDERAR PRORROGADOS, a contar de                    
06-07-2022, pelo prazo de 12 (doze) meses, os efeitos da Portaria por 
Delegação nº 5848/2015, Edição 3704 do DOM de 05-08-2015, que 
autorizou a disposição da servidora RENATA GAMA CAVALCANTE, 
Técnico Municipal, matrícula nº 119.106-3 A, do quadro de pessoal da 
SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, EMPREENDEDORISMO E 
INOVAÇÃO – SEMTEPI para o TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO 
DO AMAZONAS – TCE/AM, sem ônus para o órgão de origem; 

 
II – ESTABELECER, nos termos do art. 17, § 2º, da Lei          

nº 870, de 21 de julho de 2005, combinado com os artigos 13,32 e 34 da 
Orientação Normativa MPS/SPS nº 02, de 31 de março de 2009, que o 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS – TCE/AM, 
proceda ao desconto, recolhimento e repasse das contribuições devidas 
a Manaus Previdência – MANAUSPREV, bem como aos valores 
correspondentes à contribuição patronal. 

 
GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL CHEFE DA 

CASA CIVIL, em Manaus, 29 de agosto de 2022. 

 
 

 
PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 150/2022-GS 

 
AUTORIZA o afastamento de dirigente e 
designa substituto. 

 

O SECRETÁRIO MUNICIPAL CHEFE 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 disposto no Decreto nº 3.852, de      

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

publicação do ato por meio do Ofício nº 1299/2022 – GPRES/IMPLURB 
(GGP), subscrito pelo Diretor-Presidente do Instituto Municipal de 
Planejamento Urbano – IMPLURB; 

 
CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo     

nº 2022.18911.18923.0.017618, 
 

RESOLVE: 
 

I – DECLARAR AUTORIZADO o afastamento do servidor 
CARLOS ALBERTO VALENTE ARAÚJO, Diretor-Presidente do 
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO – IMPLURB, 
no período de 13-09 a 02-10-2022, em virtude de Férias; 

 
II – DESIGNAR o servidor CLAUDEMIR JOSÉ ANDRADE, 

Vice-Presidente, para responder cumulativamente, pelas atribuições do 
cargo mencionado no item I deste ato, sem direito à percepção da 
remuneração inerente ao exercício do cargo, durante o afastamento 
legal do titular. 

 
GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL CHEFE DA 

CASA CIVIL, em Manaus, 29 de agosto de 2022. 

 
 
 
 

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 28.755/2022-GSAL 
 

CONCEDE Licença-Prêmio 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. 150 da Lei nº 1.118, de 01 de   

setembro de 1971 – Estatuto dos Servidores Públicos do Município de 
Manaus; 

 

CONSIDERANDO o requerimento da servidora adiante 
identificada; 

 
CONSIDERANDO as manifestações favoráveis da Chefia 

Imediata, do Núcleo de Administração da Gestão do Trabalho e a autorização 
do Subsecretário de Gestão Administrativa e Planejamento da SEMSA; 

 

CONSIDERANDO a análise da Divisão de 
Acompanhamento de Pessoal e Gestão de Benefícios da Secretaria 
Municipal de Administração, Planejamento e Gestão – SEMAD; 

 

CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo                             
nº 2022.01637.01412.0.004429, resolve 

 
CONSIDERAR CONCEDIDA, a contar de 01-08-2022, pelo 

prazo de 06 (seis) meses, referente ao decênio de 09-09-2008 a  
08-09-2018, LICENÇA-PRÊMIO à servidora IVANETE RENDA MARQUES, 
AS – Agente Comunitário de Saúde, matrícula nº 091.939-0 D, integrante do 
quadro de pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMSA. 



 

Manaus, segunda-feira, 29 de agosto de 2022 
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GABINETE DO SUBSECRETÁRIO DE ASSUNTOS 
LEGISLATIVOS DA CASA CIVIL, em Manaus, 29 de agosto de 2022. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 28.756/2022-GSAL 
 

CONCEDE Licença-Prêmio 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. 150 da Lei nº 1.118, de                                  
01 de setembro de 1971 – Estatuto dos Servidores Públicos do 
Município de Manaus; 

 

CONSIDERANDO o requerimento do servidor adiante 
identificado; 

 

CONSIDERANDO as informações contidas no despacho 
da Chefia Imediata, da Gerência de Direitos e Deveres e da Divisão de 
Pessoal da Secretaria Municipal de Educação – SEMED; 

 

CONSIDERANDO o disposto no Parecer nº 451.06.2022 – 
ASSJUR/SEMED, que opina pela possibilidade de deferimento do pleito, 
acolhido pelo Subsecretário de Administração e Finanças da SEMED; 

 

CONSIDERANDO o encaminhamento dos autos por meio 
do Ofício nº 3852/2022 – SEMED/GSAF, subscrito pelo Subsecretário de 
Administração e Finanças da SEMED; 

 

CONSIDERANDO a análise da Divisão de 
Acompanhamento de Pessoal e Gestão de Benefícios da Secretaria 
Municipal de Administração, Planejamento e Gestão – SEMAD; 

 

CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo                        
nº 2022.18000.18125.0.012774, resolve 

 
CONSIDERAR CONCEDIDA, a contar de 04-07-2022,               

pelo prazo de 06 (seis) meses, referente ao decênio de 11-05-2009 a              
10-05-2019, LICENÇA-PRÊMIO o servidor EMERSON CAVALCANTE 
SOUZA, Pedagogo, matrícula nº 116.348-5 A, integrante do quadro de 
pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED. 

 
GABINETE DO SUBSECRETÁRIO DE ASSUNTOS 

LEGISLATIVOS DA CASA CIVIL, em Manaus, 29 de agosto de 2022. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº28.757/2022-GSAL 
 

SUSPENDE EFEITOS de Portaria por 
Delegação 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 requerimento da servidora adiante 

identificada; 
 
CONSIDERANDO as informações contidas no despacho 

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

 
CONSIDERANDO o encaminhamento dos autos para 

elaboração e publicação por meio do Ofício nº 4027/2022 – 
SEMED/GSAF, subscrito pelo Subsecretário de Administração e 
Finanças da SEMED; 

 
CONSIDERANDO a análise da Divisão de 

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

 
CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo               

nº 2022.18000.19320.0.010589, resolve 
 
CONSIDERAR SUSPENSOS, no período de                                      

08-05 a 06-06-2022, os efeitos da Portaria por Delegação                        
nº 27.498/2022-GSAL, publicada na Edição 5378 do DOM de                             
06-07-2022, que concedeu LICENÇA-PRÊMIO à servidora MARIA 
GONZAGA PINHEIRO MICHILES, Professor Nível Médio, matricula                  
nº 084.382-2 D, integrante do quadro de pessoal da SECRETARIA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED, em virtude de Licença Médica. 

 
GABINETE DO SUBSECRETÁRIO DE ASSUNTOS 

LEGISLATIVOS DA CASA CIVIL, em Manaus, 29 de agosto de 2022. 

 
 

 
PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 28.758/2022-GSAL 

 
ALTERA Portaria por Delegação 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 as informações contidas no despacho 

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



 

Manaus, segunda-feira, 29 de agosto de 2022 
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CONSIDERANDO o encaminhamento dos autos por 
intermédio do Ofício nº 4923/2022 – SEMED/GSAF, subscrito pelo 
Subsecretário de Administração e Finanças da SEMED; 

 
CONSIDERANDO a análise da Divisão de 

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

 
CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo      

nº 2022.18000.19119.0.018032, resolve 
 
ALTERAR a Portaria por Delegação nº 16.029/2018, 

publicada na Edição 4468 do DOM de 23-10-2018, que concedeu 
Licença-Prêmio o servidor MARIA DAS GRAÇAS LIMA DA SILVA, 
Pedagogo, matrícula nº 013.404-0 A, integrante do quadro de pessoal da 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED, para retificar o 
decênio que passa a ser 01-06-1997 a 31-05-2007, mantendo-se 
inalterados os demais termos da Portaria. 

 
GABINETE DO SUBSECRETÁRIO DE ASSUNTOS 

LEGISLATIVOS DA CASA CIVIL, em Manaus, 29 de agosto de 2022. 

 
 

 
 
 

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 28.759/2022-GSAL 
 

DESIGNA substituta de servidor afastado em 
virtude de Férias Regulamentares. 

 
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 disposto no Decreto nº 3.852,            

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

publicação do ato por meio do Ofício nº 1305/2022 – GPRES/IMPLURB 
(GGP), subscrito pelo Diretor-Presidente do Instituto Municipal de 
Planejamento Urbano; 

 
CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo         

nº 2022.18911.18923.0.017646, resolve 
 
CONSIDERAR DESIGNADA a servidora BLENDA GAMA 

SOUTO, Gerente de Obras Habitacionais, simbologia DAS-1, matrícula 
nº 137.207-6 A, para responder, cumulativamente, pelas atribuições do 
cargo de provimento em comissão de Diretor do Departamento de 
Habitação e Assuntos Fundiários, simbologia DAS-3, integrante da 
estrutura organizacional do INSTITUTO MUNICIPAL DE 
PLANEJAMENTO URBANO – IMPLURB, no período de 01 a                    
30-08-2022, com direito à percepção da remuneração inerente ao 
exercício do cargo, em substituição ao titular CHARDSON PESSOA 
PEREIRA, afastado em virtude de Férias Regulamentares. 

GABINETE DO SUBSECRETÁRIO DE ASSUNTOS 
LEGISLATIVOS DA CASA CIVIL, em Manaus, 29 de agosto de 2022. 

 
 
 

 



 

Manaus, segunda-feira, 29 de agosto de 2022 
 
 

 
 

DOM | Edição 5416 | Página 5 
 

CASA  CIVIL 

 
 

PORTARIA Nº 021/2022-ADM/CASA CIVIL 
 

O SECRETÁRIO MUNICIPAL CHEFE DA CASA CIVIL, 
no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pela legislação 
vigente, e; 

 
CONSIDERANDO a Lei nº 8.666/93 de 21-06-1993, art.67 

e seus respectivos parágrafos; 
 
CONSIDERANDO o art. 73 a 76, da Lei 8.666/93, que 

prevê a composição de uma Comissão para acompanhar, fiscalizar e 
atestar os serviços e notas fiscais referentes à execução do Contrato; 

 
CONSIDERANDO o teor do documento SIGED nº 

2022.18911.18928.9.130021; 
 

RESOLVE: 
 

I - DESIGNAR, Comissão de servidores abaixo 
relacionados para acompanhamento e fiscalização do Termo de 
Contrato nº 007/2022, a contar da data de assinatura, celebrado entre o 
Município de Manaus, por intermédio da Casa Civil, e a empresa 
MOTOROLA SOLUTIONS LTDA, cujo objeto é a contratação de 
empresa especializada para prestação de serviços de manutenção 
preventiva e corretiva em sistema de videomonitoramento 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: 
 
GESTÃO DO CONTRATO 
Sandro Elias de Medeiros Monteiro Diz – Matrícula 137.282-3A 
 
FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 
Gabriel Oliveira Barbosa – Matricula 137.332-2A 
Marcio Noel Rodrigues de Araújo – Matricula 137.866-0B 
Normando Klinger da Silva Fonseca – Matrícula 115.886-4E 
 
SUPLENTE DO CONTRATO 
Elison Gomes de Araújo– Matrícula 130.178-3H 
 
 

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

Manaus, 26 de agosto de 2022. 

 
 
 
 
 

PROCURADORIA  GERAL  DO MUNICÍPIO 

 
 

PROVIMENTO Nº 001/2022 – CORREGEDORIA / PGM 
 

INSTITUI calendário de correições ordinárias 
da Corregedoria da Procuradoria Geral do 
Município e dá outras providências. 

 
O CORREGEDOR DA PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICÍPIO DE MANAUS, no uso da atribuição que lhe confere o art. 
11-A, inciso I, da Lei nº 1.015, de 14 de julho de 2006, com redação que 
lhe emprestou a Lei 1.532, de 11 de novembro de 2010, e 

CONSIDERANDO que a Corregedoria é órgão 
responsável pela orientação, fiscalização e inspeção permanente  
das atividades dos órgãos institucionais e dos Procuradores do 
Município, 

 
CONSIDERANDO que é atribuição da Corregedoria 

realizar Correição Ordinária no âmbito da Procuradoria Geral do 
Município de Manaus, visando à verificação da regularidade dos 
serviços, eficiência, assiduidade e pontualidade dos Procuradores no 
exercício de suas funções e no cumprimento das obrigações legais, 
propondo medidas voltadas à racionalização e à eficiência dos pedidos, 

 
CONSIDERANDO a aprovação do Regimento Interno da 

Corregedoria da PGM por meio da Resolução 01/2011 do Colégio de 
Procuradores do Município de Manaus, que estabelece Correições 
Ordinárias anuais, 
 

RESOLVE: 
 

Art. 1º Realizar correições ordinárias nas Procuradorias 
Especializadas e demais órgãos institucionais, a partir do dia 18 de 
outubro de 2022, conforme calendário anexo. 

 
Art. 2º Com vistas à aferição do estatuído nos incisos II, III, 

VIII do §1º do Art. 13 do Regimento Interno da Corregedoria, as 
Especializadas: 

 
I – Deverão elaborar e manter atualizada planilha de 

processos administrativos e judiciais em andamento, especificando, 
preferencialmente, o número dos autos, vara, natureza do processo e 
procurador responsável, bem assim o marco inicial da pendência 
corrente a cargo do órgão – data de ingresso do processo administrativo 
ou, em se tratando de processo judicial, data da última notificação. 

 
II – Poderão considerar o mês de janeiro de 2022 para fins 

estatísticos, contabilizando, a partir de então, o número e a natureza das 
peças produzidas e das audiências acompanhadas por cada Procurador 
lotado no órgão. 

 
Art. 3º As atividades e procedimentos relacionados à 

Correição serão oportunamente informados pelo Corregedor, a quem 
competirá resolver os casos omissos. 

 
Art. 4º Concluída a correição, o Corregedor apresentará ao 

Procurador Geral do Município relatório circunstanciado, indicando as 
irregularidades encontradas, as observações e recomendações feitas, 
bem como a adoção de medidas disciplinares, se for o caso. 

 
Art. 5º Este provimento entrará em vigor na data de sua 

publicação, aprovado pelo Colégio de Procuradores do Município, 
atendendo o disposto no Art. 11, inciso I do Regimento Interno das 
Corregedorias. 
 

CALENDÁRIO CORREIÇÕES 2022- CORREGEDORIA GERAL/PGM 
 

Especializada/Órgão Início Término 

Procuradoria da Dívida Ativa e Cobrança Extrajudicial / Núcleo 
Avançado – Fórum 

18/10/2022 19/10/2022 

Procuradoria do Meio Ambiente, Urbanismo e Patrimônio Imobiliário 25/10/2022 26/10/2022 

Procuradoria Judicial Comum 27/10/2022 28/10/2022 

Procuradoria de Pessoal 03/11/2022 04/11/2022 

Procuradoria Administrativa 08/11/2022 09/11/2022 

Superintendência do Registro Imobiliário, Avaliação e Perícia 10/11/2022 10/11/2022 

Centro de Estudos, Divulgação e Biblioteca 11/11/2022 11/11/2022 

Procuradoria Trabalhista 16/11/2022 17/11/2022 

Departamento Administrativo Financeiro – DAF 18/11/2022 18/11/2022 

Gabinete e Assessoria 22/11/2022 23/11/2022 

Comissão Permanente de Regime Disciplinar - CPRD 24/11/2022 24/11/2022 

Procuradoria do Contencioso Tributário 25/11/2022 28/11/2022 

 
PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE 

 
Manaus, 27 de julho de 2022 

 

 



 

Manaus, segunda-feira, 29 de agosto de 2022 
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SECRETARIA  MUNICIPAL  DE  FINANÇAS  E 
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

 
 

HOMOLOGAÇÃO DE RESULTADO 
 

DATA DE REALIZAÇÃO DO SORTEIO: 24/08/2022 
 

A COMISSÃO ORGANIZADORA DA CAMPANHA IPTU 
PREMIADO, exercício de 2022, instituída pela Portaria nº 057/2022-
GS/SEMEF, de 17 de março de 2022, no uso das atribuições que lhe 
são conferidas, 

 
CONSIDERANDO que o inciso II, art. 2º da Portaria  

nº 057/2022 - GS/SEMEF define que compete à Comissão a 
homologação dos sorteios; 

 
CONSIDERANDO que o inciso III, art. 2º da Portaria  

nº 057/2022 - GS/SEMEF define que compete à Comissão a divulgação 
do resultado do sorteio com os nomes dos premiados; 

 
CONSIDERANDO o art. 7º da Portaria nº 057/2022 - 

GS/SEMEF, que dispõe sobre a auditoria visando à comprovação de que 
o contemplado faz jus ao recebimento do prêmio, feita pelo 
Departamento de Auditoria Fiscal e Cadastro Imobiliário da 
Subsecretaria da Receita; 

 
CONSIDERANDO o Relatório de Auditoria nº 006/2022 do 

Departamento de Auditoria Fiscal e Cadastro Imobiliário da Subsecretaria 
da Receita constante ao processo nº 2022.11209.15502.0.024921; 

 
CONSIDERANDO que em reunião realizada no dia 29 de 

agosto de 2022, a Comissão deliberou que foram cumpridas todas as 
formalidades previstas na Lei nº 2.829, de 20 de dezembro de 2021, 
Decreto nº 5.222, de 05 de janeiro de 2022, Decreto nº 5.223, de 07 de 
janeiro de 2022 e Portaria nº 057/2022-GS/SEMEF, de 17 de março de 
2022, 
 

RESOLVE: 
 

I – HOMOLOGAR o resultado do Sorteio nº 202206 da 
Campanha IPTU Premiado, exercício de 2022, realizado no dia 
24/08/2022, de que trata o inciso VI, art. 4º do Decreto nº 5.223, de 07 
de janeiro de 2022; 

 
II – DIVULGAR o resultado do sorteio com os nomes dos 

premiados. 
 

SORTEIO Nº 202205 – 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª E 6 ª PARCELAS E COTA 
ÚNICA 

 

Prêmio nº Matrícula n° Premiados 

1º 158796 IZABEL DE FATIMA CORDEIRO 

2º 666680420 WILSON DE MEDEIROS LIMA 

3º 98852 LADIMIR GOMES DA SILVA 

4º 175925 LILIAN DA COSTA CAMPOS 

5º 9199 PEDRO NASCIMENTO GOUVEA 

6º 430108 RAIMUNDO FRANIO DE ALMEIDA LIMA 

7º 777409993 MANOEL MARCIO DE SOUZA NASCIMENTO 

8º 777493025 
INAPTO – NÃO ATENDIMENTO AO ART. 2º DO 
DECRETO Nº 5.223, DE 07 DE JANEIRO DE 2022. 

9º 2136396 RAIMUNDO FRANCISCO DE LIMA 

10º 9053 GUTEMBERG A DE S CRUZ 

11º 464992 EDDIE BATISTA DE LIMA FILHO 

12º 777472755 CARLOS BARBOSA DE SOUZA 

13º 2158296 MARIA ZIZELDA DE OLIVEIRA SALLES 

14º 777344616 DJALMA FERNANDES DOS SANTOS 

15º 777459320 
INAPTO – NÃO ATENDIMENTO AO ART. 2º DO 
DECRETO Nº 5.223, DE 07 DE JANEIRO DE 2022. 

16º 71767 BASTOS FREITAS DOS SANTOS 

17º 777502507 
INAPTO – NÃO ATENDIMENTO AO ART. 2º DO 
DECRETO Nº 5.223, DE 07 DE JANEIRO DE 2022. 



 

Manaus, segunda-feira, 29 de agosto de 2022 
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Manaus, 29 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 abaixo relacionados, a recolherem os 
Créditos Tributários correspondentes ou a apresentarem defesa no prazo 
de 30 (trinta) dias, contados a partir da publicação deste: 
 
01 – LIRA SERVIÇOS DE SANEAMENTO E POÇOS EIRELI - ME 
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 441974-01 
AUTO DE INFRAÇÃO: 202200000408 
INFRINGÊNCIA: Art. 21, § 4º, Inciso VI, da Lei Complementar nº 
123/2006, que estabelece a obrigatoriedade do contribuinte optante do 
Simples Nacional, microempresa ou empresa de pequeno porte, de 
recolher o ISSQN incidente sobre os serviços prestados por ele, quando 
a alíquota informada no documento fiscal, NFSE, for inferior a alíquota 
do Simples Nacional devida; 
 
02 – PHD SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 401020-01 
AUTO DE INFRAÇÃO: 202200000404 
INFRINGÊNCIA: Art. 21, § 4º, Inciso VI, da Lei Complementar nº 
123/2006, que estabelece a obrigatoriedade do contribuinte optante do 
Simples Nacional, microempresa ou empresa de pequeno porte, de 
recolher o ISSQN incidente sobre os serviços prestados por ele, quando 
a alíquota informada no documento fiscal, NFSE, for inferior a alíquota 
do Simples Nacional devida; 
 
03 – PHD SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 401020-01 
AUTO DE INFRAÇÃO: 202200000406 
INFRINGÊNCIA: Art. 34 da Lei nº 254/94, que obriga os contribuintes 
prestadores de serviços a proceder a alteração de dados cadastrais, no 
prazo de 30 (trinta) dias, a partir da ocorrência do fato; 

04 – EE COMÉRCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO 
CIVIL LTDA 
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 235568-01 
AUTO DE INFRAÇÃO: 202200000397 
INFRINGÊNCIA: Art. 21, § 4º, Inciso VI, da Lei Complementar nº 
123/2006, que estabelece a obrigatoriedade do contribuinte optante do 
Simples Nacional, microempresa ou empresa de pequeno porte, de 
recolher o ISSQN incidente sobre os serviços prestados por ele, quando 
a alíquota informada no documento fiscal, NFSE, for inferior a alíquota 
do Simples Nacional devida; 
 
05 – EE COMÉRCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO 
CIVIL LTDA 
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 235568-01 
AUTO DE INFRAÇÃO: 202200000400 
INFRINGÊNCIA: Art. 34 da Lei nº 254/94, que obriga os contribuintes 
prestadores de serviços a proceder a alteração de dados cadastrais, no 
prazo de 30 (trinta) dias, a partir da ocorrência do fato; 
 
06 – G A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LTDA 
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 404152-01 
AUTO DE INFRAÇÃO: 202200000399 
INFRINGÊNCIA: Art. 21, § 4º, Inciso VI, da Lei Complementar nº 
123/2006, que estabelece a obrigatoriedade do contribuinte optante do 
Simples Nacional, microempresa ou empresa de pequeno porte, de 
recolher o ISSQN incidente sobre os serviços prestados por ele, quando 
a alíquota informada no documento fiscal, NFSE, for inferior a alíquota 
do Simples Nacional devida; 
 
07 – G A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LTDA 
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 404152-01 
AUTO DE INFRAÇÃO: 202200000402 
INFRINGÊNCIA: Art. 34 da Lei nº 254/94, que obriga os contribuintes 
prestadores de serviços a proceder a alteração de dados cadastrais, no 
prazo de 30 (trinta) dias, a partir da ocorrência do fato. 

 
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, 25 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 o contribuinte a seguir identificado a 
apresentar as guias de recolhimento do ISSQN/ISSRF e/ou a 
documentação fiscal constantes no TIAFI abaixo: 
 
1- M DOS SANTOS MATOS ME, Inscrição Municipal nº 121382-01, 
localizado na Rua Carapiá, 310, Gilberto Mestrinho, CEP 69086-556, de 
acordo com o Termo de Início de Ação Fiscal - TIAFI nº 202200609, de 
25/08/2022, originado da Programação de Ação Fiscal nº 515/2022, DAF 
nº 202201025, referente ao recolhimento da diferença de alíquota do 
ISSQN 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. 
 

Diante do exposto, fica intimado, o sujeito passivo, a 
apresentar os documentos constantes no TIAFI acima, no prazo de 05 
(cinco) dias, contados a partir da publicação deste. 



 

Manaus, segunda-feira, 29 de agosto de 2022 
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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, 25 de agosto de 2022. 

 
 

 

SECRETARIA  MUNICIPAL  DE  ADMINISTRAÇÃO,  
PLANEJAMENTO  E  GESTÃO 

 
 

PORTARIA Nº 431/2022-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 098/2021, 

republicado no Diário Oficial do Município – DOM, Edição 5214 de 
29/10/2021; 

 
CONSIDERANDO a Portaria de Contratação nº 544/2021-

SEMAD, publicada no Diário Oficial do Município – DOM, Edição 5236 
de 03/12/2021; 

 
CONSIDERANDO a solicitação contida no Ofício nº 

1385/2022–DIVP/MANAUSCULT, de 25/08/2022, inserida nos autos do 
Documento Siged nº 2022.23000.23001.9.129804; 

 
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 2022.23000.23001.9.129804; e 
 
CONSIDERANDO a inexistência de qualquer vício ou 

irregularidade,  
 

RESOLVE: 
 

DESLIGAR, a pedido, a contar de 25/08/2022, 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 

LUCAS SOUZA DO 
NASCIMENTO 

139.402-9 A 0957/2021 NÍVEL SUPERIOR 
LETRAS (LÍNGUA 
PORTUGUESA) 

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

 
Manaus, 26 de agosto de 2022. 

 

DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO 
 

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, 
PLANEJAMENTO E GESTÃO, no uso de suas atribuições legais, e 

 
CONSIDERANDO a deliberação da COMISSÃO 

MUNICIPAL DE LICITAÇÃO no procedimento referente ao Pregão 
Eletrônico n° 145/2022 - CML/PM; 

 
CONSIDERANDO a inexistência de qualquer vício ou 

irregularidade; 
 

RESOLVE: 

 
I - HOMOLOGAR o resultado do Pregão Eletrônico  

n° 145/2022 - CML/PM – Eventual fornecimento de caixa térmica e saco 
para coleta de lixo, para atender aos órgãos e entidades da Administração 
Pública Direta e Indireta da Prefeitura de Manaus, participantes do Registro 
de Preços, para a(s) empresa(s): 
 
 

Fornecedor: W.G. SAMPAIO LTDA 

Item: 1 Valor R$: 40,99 

Fornecedor: HTF ALFAIA EIRELI 

Item: 2 Valor R$: 123,50 

Fornecedor: G DA S BESSA - ME 

Item: 3 Valor R$: 23,00 

Fornecedor: T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVIÇOS ME 

Item: 4 Valor R$: 16,05 

 
II - DETERMINAR ao setor competente a convocação 

da(s) proponente(s) vencedora(s) para assinatura da Ata de Registro de 
Preço, nos termos da Lei. 
 

 

 
Manaus-AM, 25 de agosto de 2022. 

 
 

 
 
 

 
 

CONVOCAÇÃO 
 

A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, 
PLANEJAMENTO E GESTÃO – SEMAD, CONVOCA o(s) 
responsável(is) legal(is) da(s) empresa(s), G DA S BESSA – ME, HTF 
ALFAIA EIRELI, T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVIÇOS ME, 
W.G. SAMPAIO LTDA, vencedora(s) do processo licitatório na 
modalidade Pregão Eletrônico nº 145/2022 – CML/PM – Eventual 
fornecimento de caixa térmica e saco para coleta de lixo, para atender 
aos órgãos e entidades da Administração Pública Direta e Indireta da 
Prefeitura de Manaus, participantes do Registro de Preços, através do 
Sistema de Registro de Preços, regulamentado pelo Decreto nº 5.111, 
de 16 de julho de 2021, a fim de que compareça(m) no prazo de até 05 
(cinco) dias úteis, a contar da publicação do presente ato, para 
assinatura da Ata de Registro de Preços, no prédio da Secretaria 
Municipal de Administração, Planejamento e Gestão – SEMAD, situada 
na Av. Compensa, n.º 770, Vila da Prata, no horário das 08h às 14h. 

 
A inobservância desta convocação importará na aplicação 

das penalidades previstas no Edital. 
 

Manaus-AM, 25 de agosto de 2022. 
 

 



 

Manaus, segunda-feira, 29 de agosto de 2022 
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SECRETARIA  MUNICIPAL  DE  SAÚDE 

 
 

PORTARIA Nº 495/2022-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; 
 
CONSIDERANDO o Termo de Contrato nº 021/2022, que 

entre si celebram o Município de Manaus, por meio da Secretaria 
Municipal de Saúde – SEMSA e ÔMEGA SERVIÇOS DE 
MANUTENÇÃO, COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS LTDA; 

 
CONSIDERANDO a contratação de empresa 

especializada em serviços continuados de manutenção preventiva, 
corretiva e instalações de condicionadores de ar para atender todos os 
Estabelecimentos Assistenciais de Saúde – EAS, Sedes Administrativas 
e Programas da SEMSA, de acordo com o Pregão Eletrônico n.º 
200/2021 – 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 

CLEYSE BARROS DE SANT’ANNA 065.298-9A 
GESTOR DO 
CONTRATO 

FRANCISCO GALDINO DA SILVA JÚNIOR 108.671-5A 

FISCAIS DO 
CONTRATO 

RAYCLINGE LUIZ VIANA ROCHA 089.713-2E 

SEVERINO BARROSO DA SILVA 108.034-2A 

KATY ANNE BARROS LINO PATRÍCIO 111.056-0A 

MARIO AGOSTINHO DE CASTRO BOA VISTA 108.312-0A 

PAULO ROBERTO CARVALHO LIRA 112.082-4A 

KLAUS MONTENEGRO DA SILVA 140.697-3A 

JOÃO RUFINO DE SOUSA NETO 108.563-8A 

CLÁUDIA TEIXEIRA DA SILVA 099.755-2B 

ROSINEZ BENEDITA COSTA SANTANA 109.100-0A 

FISCAIS SUPLENTES 
DO CONTRATO 

JANDER RAMOS LIBÓRIO 109.826-8A 

MÔNICA SIMÃO CABRAL 109.057-7A 

VANESSA LOPES AZEDO 111.005-5A 

ANA CARLA DA SILVA QUEIROZ 109.042-9A 

SÉRGIO LUIZ DE OLIVEIRA CASTRO 108.796-7A 

 
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 de assinatura do contrato. 
 
 

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

Manaus, 26 de agosto de 2022. 
 

 

PORTARIA Nº 496/2022-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; 
 
CONSIDERANDO o Termo de Contrato nº 026/2022, que 

entre si celebram o Município de Manaus, por meio da Secretaria 
Municipal de Saúde – SEMSA e a empresa ORSEL - ORGANIZAÇÃO 
REGIONAL DE SERVIÇOS LTDA-EPP; 

 
CONSIDERANDO a contratação de serviço de transporte 

sanitário, em veículos automotivos, tipo Ambulância, com motorista, para 
atender às necessidades do Serviço de Transporte Sanitário SOS Vida 
da Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA, conforme quantidade, 
especificações técnicas, regras e condições estabelecidas no Termo de 
Referência, de acordo com o Edital de Pregão Eletrônico n.º 090/2022 – 
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 

ELEN PALMEIRA ASSUNÇÃO 082.781-9A 
GESTOR DO 
CONTRATO 

ANA CRISTINA LIMA TEIXEIRA 116.018-4D 
FISCAIS DO 
CONTRATO 

ELTON DOS SANTOS AMARAL 108.876-9A 

RÔMULO FERNANDO SILVA SANTOS 078.052-9B 

CLÁUDIA TEIXEIRA DA SILVA 099.755-2B FISCAIS SUPLENTES 
DO CONTRATO LUCIANO ÂNGELO PINTO 108.128-4A 

 
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 de assinatura do contrato. 
 

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

Manaus, 26 de agosto de 2022. 

        
 
 
 
 

PORTARIA Nº 497/2022-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; 

 
CONSIDERANDO o Termo de Contrato nº 025/2022, que 

entre si celebram o Município de Manaus, por meio da Secretaria 
Municipal de Saúde – SEMSA e CONSÓRCIO LÍDER LRM  
(LIDER ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS – EIRELI e LRM 
CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA-ME); 

 
CONSIDERANDO a contratação de serviços contínuos de 

manutenção predial, com fornecimento de materiais com mão de obra 
para atender as necessidades dos Estabelecimentos Assistenciais de 
Saúde – EAS e Unidades Administrativas da Secretaria Municipal de 



 

Manaus, segunda-feira, 29 de agosto de 2022 
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Saúde – SEMSA, localizados nas áreas Urbana, Rural Ribeirinha e Rural 
Terrestre do Município de Manaus. 
 

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 

VANJA MESQUITA GADELHA 127.909-2A 
GESTOR DO 
CONTRATO 

FRANCISCO GALDINO DA SILVA JUNIOR 108.671-5A 

FISCAIS DO 
CONTRATO 

CLEYSE BARROS DE SANT’ANNA 065.298-9A 

SEVERINO BARROSO DA SILVA 108.034-2A 

KATY ANNE BARROS LINO PATRÍCIO 111.056-0A 

MARIO AGOSTINHO DE CASTRO BOA VISTA 108.312-0A 

KLAUS MONTENEGRO DA SILVA 140.697-3A 

RAYCLINGE LUIZ VIANA ROCHA 089.713-2E 

ROSINEZ BENEDITA COSTA SANTANA 109.100-0A 

FISCAIS SUPLENTES 
DO CONTRATO 

JANDER RAMOS LIBÓRIO 109.826-8A 

MÔNICA SIMÃO CABRAL 109.057-7A 

VANESSA LOPES AZEDO 111.005-5A 

ANA CARLA DA SILVA QUEIROZ 109.042-9A 

 
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 de assinatura do contrato. 
 

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

Manaus, 26 de agosto de 2022. 
 

          
 
 

 
 

PORTARIA Nº 498/2022-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; 
 
CONSIDERANDO o Termo de Contrato nº 024/2022, que 

entre si celebram o Município de Manaus, por meio da Secretaria 
Municipal de Saúde – SEMSA e VV REFEIÇÕES LTDA; 

 
CONSIDERANDO a contratação de empresa 

especializada no fornecimento em serviços buffet tipo lanche e coffee 
break para atender as ações e eventos realizados na Secretaria 
Municipal de Saúde – SEMSA, conforme Ata de Registro de Preços nº 
053/2021 – DIVRP/DEGCM/UGCM/SEMAD, resultante do Pregão 
Eletrônico n.º 0147/2021 – 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 

ELIZANGELA MACHADO DE MACÊDO 112.630-0A 
GESTOR DO 
CONTRATO 

ALEXANDRE JERÔNIMO HOLANDA 109.117-4A 
FISCAIS DO 
CONTRATO 

CLEYSE BARROS DE SANT’ANNA 065.298-9A 

JOSÉ SILVA DA COSTA 108.065-2A 

MARCELO ROSAS BARROS 110.454-3A 
FISCAL SUPLENTE DO 

CONTRATO 

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 de assinatura do contrato. 

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

 
Manaus, 26 de agosto de 2022. 

 

 
 
 
 
 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 168/2022–CML/PM 
 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0068/2022–DIREP/DAI/SEMSA 
 

No dia 23 de agosto de 2022, no Órgão Gerenciador, 
foram registrados os preços da empresa abaixo identificada, para 
eventual fornecimento de medicamentos para atender a Secretaria 
Municipal de Saúde – SEMSA e a Fundação de Apoio ao Idoso Dr. 
Thomas – FDT da Prefeitura Municipal de Manaus, resultante do Pregão 
Eletrônico nº 168/2022 – CML/PM para Sistema de Registro de Preços. 
As especificações e o termo de referências constantes do Processo 
Administrativo nº 010011.16370057/2022-SEMSA, assim como os 
termos das propostas de preços, integram esta Ata de Registro de 
Preços, independentemente de transcrição. 

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

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

O contrato ou instrumento hábil que vier a substituí-lo, na 
forma do art. 62, caput e § 4º da Lei n. 8.666/93, indicará o local de 
entrega/execução do objeto. O presente registro terá a vigência de 12 
meses, a partir da data de publicação desta. 
 
COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 

Item Unid Qtd ID Descrição Marca 
Valor 

R$ 

13 
Comprimi

do 
465.300 503200 

METOCLOPRAMIDA 
(CLORIDRATO), 
Concentração: 10mg, 
Forma Farmacêutica: 
comprimido, Unidade de 
Fornecimento: comprimido. 

HIPOLABOR 0,08 

16 Bisna ga 33.360 503206 

MICONAZOL (NITRATO), 
Concentração: 20mg/g (2 
%), Forma Farmacêutica: 
creme dermatológico, 
Unidade de Fornecimento: 
bisnaga com 28 a 30g. 

HIPOLAB 2,44 

18 
Comprimi

do 
811.200 503240 

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

CRISTALIA 0,15 

26 Unida de 1.600 504298 

CIPROFLOXACINO 
(CLORIDRATO), 
Concentração: 2mg/mL, 
Forma Farmacêutica: 
solução injetável, Unidade 
de Fornecimento: frasco 
ou bolsa de 100ml. 

HALEX/ISOF 20,00 

31 Ampola 18.120 504631 

DEXAMETASONA 
(FOSFATO DISSÓDICO), 
Concentração: 4 mg/mL, 
Forma Farmacêutica: 
solução injetável, Unidade 
de Fornecimento: ampola 
2,5 mL.. 

HYPOFARMA 2,58 



 

Manaus, segunda-feira, 29 de agosto de 2022 
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Manaus, 23 de agosto de 2022. 

           

 
 
 
 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 169/2022–CML/PM 
 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0063/2022–DIREP/DAI/SEMSA 
 

No dia 15 de agosto de 2022, no Órgão Gerenciador, foi 
registrado o preço da empresa abaixo identificada, 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. 
 
COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI 

Item Unid Qtd ID Descrição Marca Valor R$ 

12 Tubo 80.000 504107 

CREME DENTAL, 
Classificação ANVISA: 
Classe I. Tamanho(s): no 
mínimo 90g. 
Apresentação: creme 
dental infantil com flúor 
sabor Tutti-frutti. 
Material(is): composto por 
carbonato de cálcio, lauril 
sulfato de sódio, 
monofluorfosfato de sódio 
(1000 a 1500 PPM), 
sacarina sódica, dióxido 
de silício, sorbitol, 
carboximetil celulose de 
sódio, metil e 
propilparabenos, 
composição aromática, 
corante e água. Unidade 
de Fornecimento: tubo. 

ALG KIDS 3,85 

 
Manaus, 15 de agosto de 2022. 

 

  



 

Manaus, segunda-feira, 29 de agosto de 2022 
 
 

 
 

DOM | Edição 5416 | Página 12 
 

 

CONSELHO  MUNICIPAL  DOS  DIREITOS 
DA  CRIANÇA  E  DO  ADOLESCENTE 

 
 

RESOLUÇÃO Nº 014/2022 – CMDCA 
 

HOMOLOGAÇÃO e DIVULGAÇÃO do 
Resultado Final do Edital de Chamamento 
Público Nº 001/2022-SEMASC/FMDCA/ 
CMDCA. 

 
O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA 

CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, no uso de suas atribuições que lhe 
conferem a Lei Municipal nº 1.133, de 27/07/2007, e; 

 
CONSIDERANDO sua função deliberativa e controladora 

das ações da política de atendimento dos Direitos da Criança e do 
Adolescente no município de Manaus e; 

 
CONSIDERANDO, a lei nº 8.069 de 13 de julho de 1990 

que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e; 
 
CONSIDERANDO a lei Federal nº 13.019 de 31 de julho 

de 2014 alterada pela Lei 13.204, de 14 de dezembro de 2015, que 
estabelece o regime jurídico das parcerias entre a administração pública 
e as Organizações da Sociedade Civil, em regime de mutua cooperação, 
para consecução de finalidades de interesse público e reciproco e; 

 
CONSIDERANDO, o decreto nº 8.726, de 27 de abril de 

2016, que regulamenta a Lei 13.019, de 31 de julho de 2014, para dispor 
sobre as regras e procedimentos do regime jurídico das parcerias 
celebradas entre a administração pública e as Organizações da 
Sociedade Civil e; 

 
CONSIDERANDO, a (*) Resolução nº 06/2022- 

CMDCA/Manaus, publicada no DOM - Edição nº 5352, páginas 34 à 39 
de 27 de Maio de 2022, acerca do chamamento público das 
Organizações da Sociedade Civil para apresentação de Projetos Sociais 
a serem apoiados pelo Fundo Municipal dos Diretos da Criança e do 
Adolescente – FMDCA/Manaus e; 

 
CONSIDERANDO, a ERRATA publicada no DOM Edição 

nº 5394 de 28 de Julho de 2022. 
 

RESOLVE: 
 

Art. 1º- HOMOLOGAR e DIVULGAR o Resultado Final do 
Edital de Chamamento Público Nº 001/2022-SEMASC/FMDCA/CMDCA 
que apoia as organizações da sociedade civil – OSCS, objetivando a 
ampliação da cobertura dos Projetos voltados ao atendimento, defesa e 
garantia dos direitos de crianças e adolescentes, conforme Anexo único. 

 
Art. 2º - Esta Resolução terá seus efeitos a contar de sua 

publicação. 
 
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente, em Manaus, 29 de Agosto de 2022. 

 
 

ANEXO ÚNICO 
 

Nº Entidade 
Pontuação/

Total 

01 ABRIGO MOACYR ALVES 100,00 

02 ASSOCIAÇÃO DIVINA MISERICÓRDIA 100,00 

03 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE PÃO DA VIDA - NACER 100,00 

04 ASSOCIAÇÃO MÃOS AMIGAS - AMA 100,00 

05 CASA DA CRIANÇA 100,00 

06 CENTRO DE FORMAÇÃO VIDA ALEGRE 100,00 

07 
CENTRO DE SOLIDARIEDADE SÃO JOSÈ - ESCOLA AGRÍCOLA RAINHA DOS 
APÓSTOLOS 

100,00 

08 CENTRO SOCIAL CAMINHO SEGURO 100,00 

09 
CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS SALESIANAS DOS SAGRADOS CORAÇÕES - 
INSTITUTO FILIPPO SMALDONE 

100,00 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1031134/estatuto-da-crian%C3%A7a-e-do-adolescente-lei-8069-90
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1031134/estatuto-da-crian%C3%A7a-e-do-adolescente-lei-8069-90
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/130268082/lei-13019-14


 

Manaus, segunda-feira, 29 de agosto de 2022 
 
 

 
 

DOM | Edição 5416 | Página 13 
 

10 GRUPO DE APOIO À CRIANÇA COM CÂNCER DO AMAZONAS - GACC 100,00 

11 INSTITUTO JOVENS DO FUTURO 100,00 

12 INSTITUTO Ó CORAÇÃO DO PAI 100,00 

13 INSTITUTO RESTAURAR 100,00 

14 O PEQUENO NAZARENO 100,00 

15 ONG ACOLHIMENTO 100,00 

16 OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA EURIPIDES BARSANULFO 98,50 

17 
OBRAS SOCIAIS NOSSA SENHORA DA GLÓRIA- FAZENDA DA ESPERANÇA - 
CASA DA CRIANÇA SÃO FELIPE NERI 

97,50 

18 INSTITUIÇÃO MOVIMENTO COMUNITÁRIO VIDA E ESPERANÇA - MCVE 97,50 

19 LAR BATISTA JANELL DOYLE 97,00 

20 OFÍCINA ESCOLA DE LUTHERIA DA AMAZÔNIA - OELA 95,50 

 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, 
ABASTECIMENTO, CENTRO E COMÉRCIO INFORMAL 

 
 

PORTARIA Nº 053 /2022-GS/SEMACC 
 

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA, 
ABASTECIMENTO, CENTRO E COMÉRCIO INFORMAL, no exercício 
da competência que lhe confere o Artigo 128, inciso II, da LEI 
ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE MANAUS, 

 
CONSIDERANDO a necessidade de preservar os 

Princípios da Legalidade e Publicidade, bem como dar transparência aos 
atos administrativos e resguardar a imagem do Poder Público Municipal; 
 

CONSIDERANDO o ato impróprio na Portaria nº 
044/2022/GS/SEMACC; 
 

RESOLVE : 
 

TORNAR SEM EFEITO em todos os seus termos a 
Portaria nº 044/2022/GS/SEMACC, publicada no Diário Oficial do 
Município, Edição nº 5412, pagina 35, no dia 23 de agosto de 2022. 
 

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

Manaus, 25 de agosto de 2022. 

 
 
 
 
 

SECRETARIA  MUNICIPAL 
DE  LIMPEZA  URBANA 

 
 

PORTARIA Nº. 113/2022 – GRH / GS / SEMULSP 
 

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA, no 
exercício das prerrogativas que lhe outorga o artigo 128, inciso II da LEI 
ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE MANAUS. 

 
CONSIDERANDO o disposto no Parágrafo Único, no 

Artigo 3.º, do Decreto n.º 3.077, de 31.10.1995, que regulamentou a 
Gratificação do Salário Produtividade, instituído pela Lei n.º 175, de 
10.03.1993; 

 
CONSIDERANDO, o disposto na Portaria nº. 111/2022 – 

GRH/GS/SEMULSP, que extingui o contrato de Prestação de Serviço 
por Tempo sobre o Regime de Direito Administrativo, firmado com 
senhor constante na portaria supracitada, em virtude de dispensa, por 
aposentadoria junto ao INSS; 

 
CONSIDERANDO o disposto no Ofício nº 592/2022 – 

GRH/GS/SEMULSP; 

RESOLVE: 
 

I – CONSIDERAR CESSADA, a contar de 01.09.2022, a 
Gratificação de Produtividade, concedida ao servidor abaixo relacionado, 
integrante da estrutura organizacional da Secretaria Municipal de 
Limpeza Urbana - SEMULSP: 
 

MATRICULA NOME Produtividade 

106.772-9 A Francisco Barbosa Rodrigues 200% 

 
II – CONSIDERAR ALTERADA, a contar de 01.09.2022, o 

percentual da Gratificação do Salário Produtividade dos servidores 
regidos pelo Regime de Direito Administrativo, abaixo relacionados: 
 

MATRÍCULA SERVIDOR DE PARA 

076.394-2 D Anunciação Tico de Menezes 200% 300% 

101.159-6 A Eduardo Zacarias do Nascimento 200% 300% 

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

 
Manaus/AM, 24 de agosto de 2022. 

 
 

 

SECRETARIA  MUNICIPAL  DE  INFRAESTRUTURA 

 
 

DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO 
 

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA – 
SEMINF, no uso de suas atribuições legais, e 

 
CONSIDERANDO o teor do Parecer Final  da  

Assessoria Jurídica  - CML/PM de 11.08.2022, constantes no Processo 
nº 2022/17428/17609/00002 - PROTUS, relativo a Tomada de Preço   
nº. 012/2022-CML/PM. 

 
CONSIDERANDO a perfeita regularidade do processo, 

com atendimentos dos princípios legais e normas procedimentais 
pertinentes, resultando na obtenção de proposta exequível e satisfatória 
ao interesse público; 

 
CONSIDERANDO a inexistência de qualquer recurso 

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

 
CONSIDERANDO ainda que a Reserva Orçamentaria para 

a realização da Construção faz parte da UNIDADE EXECUTORA DO 
PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA E AMBIENTAL DE 
MANAUS-UEP/SEMINF, desta forma tem a responsabilidade de 
gerenciar seu Contrato; 
 

RESOLVE: 
 

I - HOMOLOGAR o processo licitatório no tocante a 
Tomada de Preço nº. 012/2022-CML/PM, com deliberação contido no 
Parecer Final do Departamento Jurídico – CML/PM de 11.08.2022; 

 
II – ADJUDICAR objeto da Tomada de Preço  

nº. 012/2022-CML/PM, relativo à CONSTRUÇÃO DE ALAMBRADO, 
LIMITADOR DE ALTURA DE VEÍCULOS E PASSAGEM DE FAUNA NO 
RESERVATÓRIO NATURAL DO IGARAPÉ DO GOIABINHA, vencendo 
o certame à empresa: VIDA ENGENHARIA LTDA, no valor global de R$ 
460.615,97 (Quatrocentos e sessenta mil, seiscentos e quinze reais e 
noventa e sete centavos). 

 
III – Publica-se no Diário Oficial do Município; 



 

Manaus, segunda-feira, 29 de agosto de 2022 
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Manaus, 23 de agosto de 2022. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

EXTRATO 
 
1.ESPÉCIE E DATA: Contrato nº 080/2022, celebrado em 03.08.2022. 
2.PARTES: Município de Manaus (SEMINF) e a empresa AXES 
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA. 
3.OBJETO: Serviço Contínuos de Implantação de Acesso à Internet com 
circuitos de acesso em fibra óptica, incluindo hardware e software 
necessários a sua implantação, com serviços de instalação, 
configuração da solução de tráfego de rede no formato hands-on, 
conforme Termo de Referência/SEMINF, Pregão Presencial  nº 
009/2022-CML/PM e Ata de Registro de Preços nº 0034/202 – 
DIVRP/DEGCM/UGCM/SEMAD e seus Anexos, constantes no Processo 
Digital Administrativo nº 2022.20000.20006.0.000630 – SIGED. 
4.VALOR GLOBAL: R$ 842.860,00 (oitocentos e quarenta e dois mil 
oitocentos e sessenta reais). 
5.DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas iniciais decorrentes do 
presente contrato  foram empenhadas na seguinte rubrica orçamentária: 
27101 - 15.122.0011.2011.0000 – 33904020 – Fonte nº 15010108. Nota 
de Empenho nº 2022NE01338, datado de 03.08.2022, no valor de R$ 
273.060,00 (duzentos e setenta e três mil e sessenta reais), ficando o 
saldo remanescente a ser empenhado no mesmo programa de trabalho. 
6.PRAZO: O prazo de vigência do presente contrato será de 12 (doze) 
meses, a contar da data do Prazo da Ordem de Serviço, e poderá ser 
prorrogado por iguais e sucessivos períodos, conforme faculta o inciso II, 
do artigo 57 da Lei nº 8.666/93. 
 

Manaus, 03 de agosto de 2022. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

EXTRATO 
 
1.ESPÉCIE E DATA: Contrato nº 081/2022, celebrado em 17.08.2022. 
2.PARTES: Município de Manaus (SEMINF) e a empresa QUALITECH 
ENGENHARIA LTDA. 
3.OBJETO: Prestação de Serviços de Manutenção Predial Preventiva e 
Corretiva de Edificações Públicas demandadas por essa Secretaria 
Municipal de Infraestrutura – SEMINF, conforme Processo Digital 
Administrativo nº 2022.20000.20003.0.000913 - SIGED, conforme itens, 
e sub-itens, elementos, projetos, especificações e condições gerais 
constantes no Projeto Básico da Concorrência Pública nº 011/2021-
SEGOV/MA e Ata de Registro de Preços nº 034/2021-CLS/SEGOV. 
4.VALOR GLOBAL: R$ 12.430.849,17 (doze milhões quatrocentos e 
trinta mil oitocentos e quarenta e nove reais e dezessete centavos). 
5.DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: a conta da seguinte 27101 – 
15.451.0016.2017.0000 – 44905101 – Fonte nº 15000000 – Nota de 
Empenho nº 2022NE01335 de 17.08.2022 no valor R$ 100.000,00 (Cem 
mil reais), ficando o saldo remanescente a ser empenhado no mesmo 
programa de trabalho. 
6.PRAZO: O prazo de vigência do presente contrato será de 12 (doze) 
meses a contar de sua assinatura. 
 

Manaus, 17 de agosto de 2022. 
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MANAUS PREVIDÊNCIA 

 
 

(*) PORTARIA N.º 423/2022 – GP/MANAUS PREVIDÊNCIA 
 

CONCEDE aposentadoria, na forma que 
especifica. 

 
A DIRETORA-PRESIDENTE, EM EXERCÍCIO, E A 

DIRETORA DE PREVIDÊNCIA DA MANAUS PREVIDÊNCIA, no uso 
das atribuições que lhes são conferidas pelo inciso VI do artigo 18, da 
Lei nº 2.419, de 29 de março de 2019, e pelo inciso X do artigo 13, do 
Decreto nº 4.846, de 18 de junho de 2020, 

 
CONSIDERANDO o disposto no inciso II, do artigo 128, da 

Lei Orgânica do Município de Manaus, 
 
CONSIDERANDO a recomendação constante do 

Despacho de Concessão de Benefício nº 308/2022-Setor de Concessão 
de Benefícios/Manaus Previdência, 

 
CONSIDERANDO o disposto na Planilha de Cálculo dos 

Proventos, e o que mais consta do processo formalizado sob o nº 
2021.01637.01412.0.007015, em 09.11.2021, resolve, 

 
APOSENTAR, compulsoriamente, nos termos do artigo 40, 

§ 1º, inciso II, da Constituição Federal, c/c a Lei Complementar nº 
152/2015, a servidora LYRES MARGARETH SOARES BENTES DIAS, 
no cargo de Especialista em Saúde – Enfermeiro Geral E-14, matrícula 
014.318-9 A, do quadro de pessoal da Secretaria Municipal de Saúde 
– SEMSA, com os proventos mensais de R$ 9.933,72 (nove mil, 
novecentos e trinta e três reais e setenta e dois centavos), a serem 
custeados pelo Fundo Financeiro do Município de Manaus, e 
discriminados na forma abaixo: 
 

Composição da 
Remuneração 

Fundamentação Legal Valor 

Subsídio 
Art. 3º, inciso IX, da Lei nº 1.222, de 26.03.2008, c/c Lei 
nº 2.819, de 14.12.2021. 

R$  10.353,76 

Total R$  10.353,76 

Valor Médio Apurado 

Artigo 40, § 3º, da Constituição Federal, c/c artigo 1º da 
Lei Federal nº 10.887/04, e artigo 55 da Lei Municipal nº 
870, de 21.07.05, alterada pela Lei n.º 1.197, de 
31.12.2007, e artigo 61 da Orientação Normativa 
MPS/SPS nº 02/2009. 

R$  9.933,72 

Valor Base para Cálculo do Benefício R$  9.933,72 

Valor do Provento 
Apurado 

Na fração de 10.950/10.950 multiplicada pelo valor base 
para cálculo do benefício, nos termos do art. 40, da 
Constituição Federal/88 c/c art. 55 da Lei n° 870/2005. 

R$  9.933,72 

Valor Total dos Proventos R$  9.933,72 

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

 
Manaus, 11 de agosto de 2022. 

 
 
(*) Republicada integralmente por ter sido publicada com incorreções no 
DOM de 12 de agosto 2022, Edição nº 5405, páginas 34-35. 

 
 
 

(*) PORTARIA N.º 429/2022 – GP/MANAUS PREVIDÊNCIA 
 

CONCEDE aposentadoria, na forma que 
especifica. 

 
A DIRETORA-PRESIDENTE E A DIRETORA DE 

PREVIDÊNCIA DA MANAUS PREVIDÊNCIA, no uso das atribuições 
que lhes são conferidas pelo inciso VI do artigo 18, da Lei nº 2.419, de 
29 de março de 2019, e pelo inciso X do artigo 13, do Decreto nº 4.846, 
de 18 de junho de 2020, 

CONSIDERANDO o disposto no inciso II, do artigo 128, da 
Lei Orgânica do Município de Manaus, 

 
CONSIDERANDO a recomendação constante do 

Despacho de Concessão de Benefício nº 315/2022-Setor de Concessão 
de Benefícios/Manaus Previdência, 

 
CONSIDERANDO o disposto na Planilha de Cálculo dos 

Proventos, e o que mais consta do processo formalizado sob o nº 
2022.21000.21007.0.000146, em 06.06.2022, resolve, 

 
APOSENTAR, por tempo de contribuição, nos termos da 

regra de transição do artigo 3º da Emenda Constitucional nº 47/2005, c/c 
o artigo 53-B da Lei Municipal nº 870, de 21.07.2005, o servidor 
LAZARO PEREIRA DA SILVA, no cargo de PNE.Agente de Inumação 
A-I-III, matrícula 013.674-3 B, do quadro de pessoal da Secretaria 
Municipal de Limpeza Urbana – SEMULSP, com os proventos mensais 
de R$ 2.203,71 (dois mil, duzentos e três reais e setenta e um centavos), 
a serem custeados pelo Fundo Financeiro do Município de Manaus, e 
discriminados na forma abaixo: 
 

Composição da 
Remuneração 

Fundamentação Legal Valor 

Vencimento 
Lei nº 1.772, de 30.09.2013, c/c a Lei nº 2.887, 
de 18.05.2022. 

R$ 512,49 

Salário Produtividade 
(300%) 

Lei nº 175, de 10.03.95, e regulamentado pelo 
Art. 9º, do Decreto nº 3.077, de 31.10.95. 

R$ 1.537,47 

Adicional por Tempo de 
Serviço 
(30%) 

Art. 203, parágrafo único, da Lei nº 1.118/71. R$ 153,75 

Valor Total dos Proventos R$ 2.203,71 

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

 
Manaus, 15 de agosto de 2022. 

 

 
 
(*) Republicada integralmente por ter sido publicada com incorreções no 
DOM de 16 de agosto 2022, Edição nº 5407, página 37. 

 
 
 
 

(*) PORTARIA N.º 435/2022 – GP/MANAUS PREVIDÊNCIA 
 

REVISA pensão por morte, na forma que 
especifica. 

 
A DIRETORA-PRESIDENTE E A DIRETORA DE 

PREVIDÊNCIA DA MANAUS PREVIDÊNCIA, no uso das atribuições 
que lhes são conferidas pelo inciso VI do artigo 18, da Lei nº 2.419, de 
29 de março de 2019, e pelo inciso X do artigo 13, do Decreto nº 4.846, 
de 18 de junho de 2020, 

 
CONSIDERANDO o disposto no inciso II, do artigo 128, da 

Lei Orgânica do Município de Manaus, 
 
CONSIDERANDO a devolutiva da Secretaria Municipal de 

Educação, com o fito de sanar as impropriedades apresentadas na 
Informação Conclusiva nº 329/2022-DICARP/TCE/AM - decorrente do 
Processo TCE/AM nº 16645/2021, e processos apensos -, relatório no 
qual foi apontado que as parcelas Vencimento e Adicional por Tempo de 
Serviço, as quais compõem os pensionamentos das seguradas abaixo 
identificadas, deveriam ter seus valores corrigidos conforme planilha de 
cálculo atualizada, 

 
CONSIDERANDO o disposto na Planilha de Cálculo de 

Pensão por Morte, e o que mais consta do processo formalizado sob nº 
2022.17848.17852.0.000618, em 01.07.2022, resolve, 



 

Manaus, segunda-feira, 29 de agosto de 2022 
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I – REVISAR a PORTARIA N.º 383/2021-GP/MANAUS 
PREVIDÊNCIA, publicada no DOM de 08 de julho de 2021, Edição 5136, 
página 34, passando a vigorar da seguinte forma: 

 
II – CONCEDER pensão por morte, nos termos dos artigos 

8º, inciso I, §§ 1º, 4º e 5º, 11, 27, inciso II, alínea “a”, 41, inciso II, 42, 
incisos I e IV, e 47, § 2º, incisos I e IV, alínea “c”, item “4”, todos da Lei 
Municipal nº 870, de 21.07.2005, a FABIOLA LACERDA RIBEIRO, a 
contar de 19.02.2021, e a ISADORA DE LOURDES LACERDA 
GADELHA, a contar da data do óbito, na condição de companheira e 
filha menor impúbere, respectivamente, do ex-servidor JOSÉ 
LOURENÇO GADELHA, falecido em 14.01.2021, ocupante do cargo de 
Auxiliar de Ensino 40H, Referência 5, matrícula nº 012.396-0 A, do 
quadro de pessoal da Secretaria Municipal de Educação – SEMED, 
devendo o pagamento do beneficio ficar a cargo do Fundo Financeiro 
do Município de Manaus, perdurar durante 15 (quinze) anos para a 
companheira, e ser extinto quando a menor completar 21 (vinte e um) 
anos de idade, em 16.11.2040. 
 

III – APLICAR, ao valor total dos pensionamentos, o rateio 
na proporção de 25% (vinte e cinco por cento), conforme a tabela 
abaixo: 
 

Composição da Remuneração de Contribuição Valor 

Vencimento 
Lei nº 1.772, de 30.09.2013, c/c a Lei nº 2.438, 
de 28.05.2019. 

R$ 464,27 

Salário Produtividade 
(300%) 

Lei nº 175, de 10.03.95, e regulamentado pelo 
Art. 9º, do Decreto nº 3.077, de 31.10.95. 

R$ 1.392,81 

Adicional por Tempo de 
Serviço 
(25%) 

Art. 203, parágrafo único, da Lei nº 1.118/71. R$ 116,07 

Gratificação de Regência 
Classe 
(50%) 

Art. 19, § 1º, da Lei nº 591/2001. R$ 232,13 

Valor Total dos Pensionamentos R$ 2.205,28 

 
IV – DETERMINAR que cada cota da pensão corresponda 

à importância de R$ 551,32 (quinhentos e cinquenta e um reais e trinta e 
dois centavos). 
 

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

Manaus, 16 de agosto de 2022. 

 
 
(*) Republicada integralmente por ter sido publicada com incorreções no 
DOM de 17 de agosto 2022, Edição nº 5408, página 34. 

 
 
 

(*) PORTARIA N.º 448/2022 – GP/MANAUS PREVIDÊNCIA 
 

CONCEDE aposentadoria, na forma que 
especifica. 

 
A DIRETORA-PRESIDENTE E A DIRETORA DE 

PREVIDÊNCIA DA MANAUS PREVIDÊNCIA, no uso das atribuições 
que lhes são conferidas pelo inciso VI do artigo 18, da Lei nº 2.419, de 
29 de março de 2019, e pelo inciso X do artigo 13, do Decreto nº 4.846, 
de 18 de junho de 2020, 

 
CONSIDERANDO o disposto no inciso II, do artigo 128, da 

Lei Orgânica do Município de Manaus, 
 
CONSIDERANDO o parecer conclusivo da Junta Médico-

Pericial do Município, emitido em 16 de maio de 2022, 
 
CONSIDERANDO a recomendação constante do 

Despacho de Concessão de Benefício nº 332/2022-Setor de Concessão 
de Benefícios/Manaus Previdência, 

CONSIDERANDO o disposto na Planilha de Cálculo dos 
Proventos, e o que mais consta do processo formalizado sob o nº 
2022.01637.01412.0.003209, em 11.05.2022, resolve, 

 
APOSENTAR, por invalidez, a contar de 16.05.2022, nos 

termos do artigo 40, § 1º, inciso I, primeira parte, da Constituição 
Federal, c/c o artigo 28, § 1º, primeira parte, da Lei Municipal nº 870, de 
21.07.2005, a servidora MARY LANE MARQUES SANTANA, no cargo 
de Assistente em Saúde – Técnico em Enfermagem D-04, matrícula 
111.187-6 A, do quadro de pessoal da Secretaria Municipal de Saúde 
– SEMSA, com os proventos mensais de R$ 1.792,42 (mil, setecentos e 
noventa e dois reais e quarenta e dois centavos), a serem custeados 
pelo Fundo Financeiro do Município de Manaus, e discriminados na 
forma abaixo: 
 

Composição da 
Remuneração 

Fundamentação Legal Valor 

Subsídio 
Art. 3º, inciso IX, da Lei nº 1.222, de 26.03.2008, c/c 
a Lei nº 2.819, de 14.12.2021. 

R$ 2.900,21 

Total R$ 2.900,21 

Valor Médio Apurado 

Artigo 40, § 3º, da Constituição Federal, c/c artigo 1º 
da Lei Federal nº 10.887/04, e artigo 55 da Lei 
Municipal nº 870, de 21.07.05, alterada pela Lei n.º 
1.197, de 31.12.2007, e artigo 61 da Orientação 
Normativa MPS/SPS nº 02/2009. 

R$ 3.305,88 

Valor Base para Cálculo do Benefício R$ 3.305,88 

Valor do Provento 
Apurado 

Na fração de 5.937/10.950 multiplicada pelo valor 
base para cálculo do benefício, nos termos do § 3º, 
do art. 40, da Constituição Federal/1988 c/c art. 55 
da Lei nº 870/05. 

R$ 1.792,42 

Valor Total dos Proventos R$ 1.792,42 

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

 
Manaus, 22 de agosto de 2022. 

 
 
(*) Republicada integralmente por ter sido publicada com incorreções no 
DOM de 23 de agosto 2022, Edição nº 5412, páginas 41-42. 

 
 
 

PORTARIA N.º 456/2022 – GP/MANAUS PREVIDÊNCIA 
 

REVISA aposentadoria, na forma que 
especifica. 

 
A DIRETORA-PRESIDENTE E A DIRETORA DE 

PREVIDÊNCIA DA MANAUS PREVIDÊNCIA, no uso das atribuições 
que lhes são conferidas pelo inciso VI do artigo 18, da Lei nº 2.419, de 
29 de março de 2019, e pelo inciso X do artigo 13, do Decreto nº 4.846, 
de 18 de junho de 2020, 

 
CONSIDERANDO o disposto no inciso II, do artigo 128, da 

Lei Orgânica do Município de Manaus, 
 
CONSIDERANDO a recomendação constante do 

Despacho de Revisão de Benefício nº 322/2022-Setor de Concessão de 
Benefícios/Manaus Previdência, 

 
CONSIDERANDO o teor do Parecer Técnico nº 344/2022-

Auditoria Interna/Manaus Previdência, 
 
CONSIDERANDO o disposto na Planilha de Cálculo dos 

Proventos, e o que mais consta do processo formalizado sob o nº 
2022.17848.17894.0.000753, em 12.08.2022, resolve, 

 
REVISAR, com efeitos financeiros a contar de 14.09.2021, 

a PORTARIA N.º 581/2021-GP/MANAUS PREVIDÊNCIA, publicada no 
DOM de 24 de setembro de 2021, Edição 5191, página 33-34, passando 
a vigorar da seguinte forma: 



 

Manaus, segunda-feira, 29 de agosto de 2022 
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APOSENTAR, por tempo de contribuição, nos termos do 
artigo 6º da Emenda Constitucional nº 41/2003, c/c o artigo 51 da Lei 
Municipal nº 870, de 21.07.2005, a servidora ANTONIA JANE MENDES 
DE CASTRO, no cargo de Assistente em Saúde – Auxiliar de Patologia 
Clínica C-10, matrícula 083.634-6 A, do quadro de pessoal da 
Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA, com os proventos mensais 
de R$ 2.966,09 (dois mil, novecentos e sessenta e seis reais e nove 
centavos), a serem custeados pelo Fundo Financeiro do Município de 
Manaus, e discriminados na forma abaixo: 
 

Composição da 
Remuneração 

Fundamentação Legal Valor 

Subsídio 
Art. 3º, inciso IX, da Lei nº 1.222, de 
26.03.2008, c/c a Lei nº 2.449, de 03.06.2019. 

R$ 2.966,09 

Valor Total dos Proventos R$ 2.966,09 

 
 

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

Manaus, 25 de agosto de 2022. 
 

 
 
 

 
 

PORTARIA N.º 457/2022 – GP/MANAUS PREVIDÊNCIA 
 

CONCEDE pensão por morte, na forma que 
especifica. 

 
A DIRETORA-PRESIDENTE E A DIRETORA DE 

PREVIDÊNCIA DA MANAUS PREVIDÊNCIA, no uso das atribuições 
que lhes são conferidas pelo inciso VI do artigo 18, da Lei nº 2.419, de 
29 de março de 2019, e pelo inciso X do artigo 13, do Decreto nº 4.846, 
de 18 de junho de 2020, 

 
CONSIDERANDO o disposto no inciso II, do artigo 128, da 

Lei Orgânica do Município de Manaus, 
 
CONSIDERANDO a recomendação constante do 

Despacho de Concessão de Benefício nº 334/2022-Setor de Concessão 
de Benefícios/Manaus Previdência, 

 
CONSIDERANDO o disposto na Planilha de Cálculo de 

Pensão por Morte, e o que mais consta do processo formalizado sob o 
nº 2022.17848.17894.0.000750, em 11.08.2022, resolve, 

 
I – CONCEDER pensão por morte, a contar da data do 

óbito, nos termos dos artigos 8º, inciso I, §1º, 11, 27, inciso II, alínea “a”, 
41, inciso II, 42, inciso I, e 47, § 2º, inciso IV, alínea “c”, item 6, todos da 
Lei Municipal nº 870, de 21.07.2005, a FRANCISCO BEZERRA DA 
COSTA, na condição de cônjuge da ex-servidora MARIA DE JESUS 
SOUZA DA COSTA, falecida em 01.08.2022, ocupante do cargo de 
Professor Nível Superior 20H 3-A, matrícula nº 077.770-6 E, do quadro 
de pessoal da Secretaria Municipal de Educação – SEMED, devendo 
o pagamento do benefício ficar a cargo do Fundo Financeiro do 
Município de Manaus, e ser vitalício. 
 

II – DETERMINAR que a pensão corresponda à 
importância de R$ 3.522,35 (três mil, quinhentos e vinte e dois reais e 
trinta e cinco centavos), na forma discriminada abaixo: 
 

Composição da Remuneração de Contribuição Valor 

Vencimento 20H 
Art. 1º, inciso I, da Lei nº 1.879, de 04.06.2014, 
c/c a Lei nº 2.905, de 14.06.2022. 

R$ 3.522,35 

Valor Total dos Pensionamentos R$ 3.522,35 

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

Manaus, 25 de agosto de 2022. 

 
 
 

PORTARIA N.º 458/2022 – GP/MANAUS PREVIDÊNCIA 
 

CONCEDE aposentadoria, na forma que 
especifica. 

 
A DIRETORA-PRESIDENTE E A DIRETORA DE 

PREVIDÊNCIA DA MANAUS PREVIDÊNCIA, no uso das atribuições 
que lhes são conferidas pelo inciso VI do artigo 18, da Lei nº 2.419, de 
29 de março de 2019, e pelo inciso X do artigo 13, do Decreto nº 4.846, 
de 18 de junho de 2020, 

 
CONSIDERANDO o disposto no inciso II, do artigo 128, da 

Lei Orgânica do Município de Manaus, 
 
CONSIDERANDO parecer conclusivo da Junta Médico-

Pericial do Município, emitido em 13 de maio de 2022, 
 
CONSIDERANDO a recomendação constante do 

Despacho de Concessão de Benefício nº 338/2022-Setor de Concessão 
de Benefícios/Manaus Previdência, 

 
CONSIDERANDO o disposto na Planilha de Cálculo dos 

Proventos, e o que mais consta do processo formalizado sob o nº 
2022.01637.01412.0.003102, em 09.05.2022, resolve, 
 

APOSENTAR, por invalidez, a contar de 13.05.2022, nos 
termos do artigo 6º-A da Emenda Constitucional nº 41/2003, 
acrescentado pela Emenda Constitucional nº 70/2012, c/c o artigo 28, 
§§1º, segunda parte, 5º, da Lei Municipal nº 870, de 21.07.2005, a 
servidora ROSANGELA DA SILVA CRUZ, no cargo de Assistente em 
Saúde – Auxiliar de Enfermagem C-08, matrícula 065.075-7 A, do quadro 
de pessoal da Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA, com os 
proventos mensais de R$ 3.076,83 (três mil e setenta e seis reais e 
oitenta e três centavos), a serem custeados pelo Fundo Financeiro do 
Município de Manaus, e discriminados na forma abaixo: 
 

Composição da 
Remuneração 

Fundamentação Legal Valor 

Subsídio 
Art. 3, inciso IX, da Lei nº 1.222, de  26.03.2008, 
c/c Lei nº 2.819, de 14.12.2021 . 

R$ 3.076,83 

Valor Total dos Proventos R$ 3.076,83 

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

 
Manaus, 25 de agosto de 2022. 

 
 

 
PORTARIA N.º 464/2022 – GP/MANAUS PREVIDÊNCIA 

 
A DIRETORA-PRESIDENTE, EM EXERCÍCIO, E O 

DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DA MANAUS 
PREVIDÊNCIA AD HOC, no uso das atribuições que lhes são conferidas 
pelo inciso V do artigo 18, da Lei nº 2.419, de 29 de março de 2019 e o 
disposto no artigo 13 inciso II e artigo 14, inciso XXX, do Decreto nº 
4.846, de 18 de junho de 2020, 

https://protocolo.manaus.am.gov.br/proton/protocolo/impressao.asp?cod_protocolo=4153755&area=processo
https://protocolo.manaus.am.gov.br/proton/protocolo/impressao.asp?cod_protocolo=4153755&area=processo
https://protocolo.manaus.am.gov.br/proton/protocolo/impressao.asp?cod_protocolo=4153755&area=processo
https://protocolo.manaus.am.gov.br/proton/protocolo/impressao.asp?cod_protocolo=4153755&area=processo
https://protocolo.manaus.am.gov.br/proton/protocolo/impressao.asp?cod_protocolo=4153755&area=processo
https://protocolo.manaus.am.gov.br/proton/protocolo/impressao.asp?cod_protocolo=4153755&area=processo
https://protocolo.manaus.am.gov.br/proton/protocolo/impressao.asp?cod_protocolo=4153755&area=processo
https://protocolo.manaus.am.gov.br/proton/protocolo/impressao.asp?cod_protocolo=4153755&area=processo
https://protocolo.manaus.am.gov.br/proton/protocolo/impressao.asp?cod_protocolo=4153755&area=processo
https://protocolo.manaus.am.gov.br/proton/protocolo/impressao.asp?cod_protocolo=4153755&area=processo
https://protocolo.manaus.am.gov.br/proton/protocolo/impressao.asp?cod_protocolo=4153755&area=processo
https://protocolo.manaus.am.gov.br/proton/protocolo/impressao.asp?cod_protocolo=4153755&area=processo


 

Manaus, segunda-feira, 29 de agosto de 2022 
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CONSIDERANDO o disposto no inciso II, do artigo 128, da 
Lei Orgânica do Município de Manaus, 

 
CONSIDERANDO o Contrato nº 013/2022, celebrado entre 

a MANAUS PREVIDÊNCIA – MANAUSPREV e a AGENDA 
ASSESSORIA, PLANEJAMENTO E INFORMÁTICA LTDA., tudo em 
conformidade com o disposto no artigo 58, inciso III, artigo 67, e artigo 
73, inciso I, alíneas “a” e “b”, da Lei nº 8.666/93, 

 
CONSIDERANDO que as principais atribuições do Gestor 

do Contrato são: 
 
– Coordenar e comandar o processo de fiscalização da 

execução contratual; e 
 
CONSIDERANDO que as principais atribuições do Fiscal 

do Contrato são: 
 
I – Zelar pelo efetivo cumprimento das obrigações 

contratuais assumidas pela qualidade dos produtos fornecidos e dos 
serviços prestados à MANAUS PREVIDÊNCIA; 

 
II – Verificar se a entrega dos materiais, execução de obras 

ou prestação de serviços (bem como seus preços e quantitativos) está 
sendo cumprida de acordo com o instrumento contratual e instrumento 
convocatório; 

 
III – acompanhar, fiscalizar e atestar as aquisições, a 

execução dos serviços e obras contratadas; 
 
IV – Indicar eventuais glosas das faturas. 

 
RESOLVE 

 
I – DESIGNAR os servidores abaixo relacionados, para 

exercerem as funções de Gestor, Fiscais e Suplente de Contrato, com 
a finalidade de coordenar, acompanhar, fiscalizar e atestar os serviços e 
notas fiscais referentes à execução do contrato citado: 
 

NOME CARGO MATRICULA FUNÇÃO 

Alice Brilhante Braz Chefia Auxiliar 000.305-0B Gestora 

Francisca Poliane Lima Rio Gerente de Previdência 000.215-1A Fiscal 

Mariana Roberta de Araujo Nunes Chefe Auxiliar 000.320-4A Fiscal 

Heron Jeovalino B. de Moura Técnico Previdenciário 000.236-4A Fiscal 

Lucas de Souza Batalha 
Chefe de Setor de Manutenção e 

Material 
000.214-3A Suplente 

Wanderlan Carvalho de Albuquerque 
Chefe de Setor de Tecnologia da 

Informação 
000.341-7A Suplente 

 
II – DETERMINAR que esta portaria tenha eficácia a 

contar da data de sua publicação. 
 

CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE 
 

Manaus, 29 de agosto de 2022. 

 
 
 
 

EXTRATO 
 
1. ESPÉCIE E DATA: Termo de Contrato de Prestação de Serviços nº 
013/2022, celebrado em 25/08/2022; 
2. CONTRATANTES: MANAUS PREVIDÊNCIA – MANAUSPREV, 
pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ/MF nº 
07.637.990/0001-12, sediada na Av. Constantino Nery, nº 2480, Bairro 
Chapada, CEP 69.050-001, nesta cidade e, AGENDA ASSESSORIA, 
PLANEJAMENTO E INFORMÁTICA LTDA., pessoa jurídica de direito 
privado, estabelecida na Rua Barão de Melgaço, nº 3988, Bairro Centro-
Norte, Cuiabá/MT, CEP 78005-300, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 
00.059.307/0001-68; 

3. OBJETO: Por força do presente Contrato a CONTRATADA obriga-se 
a prestar à CONTRATANTE os serviços de realização de Censo 
Previdenciário dos servidores ativos, aposentados, pensionistas e 
dependentes do município de Manaus, na forma identificada no Anexo 
IV, do Edital do Pregão Eletrônico nº 153/2022 – CML/PM; 
4. VALOR TOTAL: O valor estimativo do presente contrato importa a 
quantia de R$ 2.099.995,68 (dois milhões noventa e nove mil 
novecentos e noventa e cinco reais e sessenta e oito centavos); 
5. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente 
Termo de Contrato foram empenhadas por intermédio da Nota de 
Empenho nº 2022NE00413, de 22/08/2022, no valor de R$ 104.999,78 
(cento e quatro mil novecentos e noventa e nove reais e setenta e oito 
centavos), ficando o saldo remanescente a ser empenhado conforme 
Cronograma de Desembolso e liberação de cotas orçamentárias, à conta 
da rubrica orçamentária: 63201 – Manaus Previdência;      
09.126.0007.2022.0000 – Contratação de Serviços Especializados em 
Tecnologia da Informação; 18020000 – Recursos vinculados ao RPPS – 
Taxa de Administração; 33904004 – Consultoria Técnica de Pessoa 
Jurídica na Área de Informática. 
6. VIGÊNCIA: O presente contrato terá vigência de 12 (doze) meses, a 
contar da data de publicação do Extrato do Contrato no Diário Oficial do 
Município, e poderá chegar ao seu termo final com a execução total do 
objeto do contrato e consequente liquidação da despesa. 
 

Manaus-AM, 25 de agosto de 2022 

 
 

 
 
 

FUNDAÇÃO  MUNICIPAL  DE  CULTURA, 
TURISMO  E  EVENTOS 

 
 

PORTARIA Nº 0084/2022 – MANAUSCULT 
 

O DIRETOR-PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL 
DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS - MANAUSCULT, no exercício 
da competência que lhe confere o inciso II, do artigo 128 c/c o inciso IV 
do artigo 86 da Lei Orgânica do Município de Manaus, Lei Delegada n.º 
25/2013 e Decreto de 01.01.2021. 

 
CONSIDERANDO, que compete à MANAUSCULT, nos 

termos do disposto no art. 58, inciso III, no art. 67 e no art. 73, da Lei 
Federal n.º 8.666/1993, acompanhar e fiscalizar a execução dos 
contratos celebrados através de um representante da Administração. 

 
CONSIDERANDO a necessidade de fiscalização da 

contratação de empresa especializada em hospedagens, devido à 
existência do Termo de Contrato nº 033/2022-MANAUSCULT, celebrado 
com a empresa TREVO TURISMO LTDA-ME. 
 

RESOLVE: 
 

I - CONSTITUIR Comissão de fiscalização da Contratação 
de empresa especializada em serviços de Hospedagem, através de 
adesão à Ata de Registro de Preços – nº 0242/2022-1, resultante do 
Pregão Eletrônico nº 637/2022 – e-Compras AM/ SEFAZ, para atender 
as demandas dos Grandes Eventos do 2º Semestre desta Fundação 
Municipal de Cultura, Turismo e Eventos, principalmente a realização do 
Festival Passo a Paço – Edição 2022 #SouManaus, que  será realizado 
no período de 03/09/2022 a 06/09/2022, bem  como  a  participação de  
Servidores em Feiras,  Workshops e outros voltados ao Turismo que são 
de responsabilidade desta MANAUSCULT. 
 
GESTOR DO CONTRATO: 
Andrea Oliveira da Silva – Matrícula nº 080.114-3J 



 

Manaus, segunda-feira, 29 de agosto de 2022 
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RESPONSABILIDADES DO GESTOR DO CONTRATO: 

• Coordenar as atividades relacionadas à fiscalização, bem como os 
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. 
 

II – 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, e em eventual impedimento de um dos fiscais, o Gestor do 
Contrato assumirá as funções inerentes à fiscalização. 
 
FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO: 
1. Adahilton Silva da Câmara – Mat: 080.112-7C (Membro) 
2. Márcia Silveira Bezerra – Mat: 080.039-2C (Membro) 
3. Priscila Ribeiro Oliveira – Mat: 138.532-1A (Membro) 
 

III – Na ausência de qualquer um dos membros, estes 
serão substituídos pelos servidores abaixo relacionados: 
 
SUBSTITUTOS DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO: 
 
1. Elizabeth Rodrigues Alves – Mat: 080.033-3C (Substituto) 
2. Anderson Oliveira Ramires – Mat: 133.382-8C (Substituto) 
 
RESPONSABILIDADES DOS FISCAIS DO CONTRATO: 

• Zelar pelo efetivo cumprimento das obrigações contratuais assumidas, 
e pela qualidade do serviço fornecido à MANAUSCULT; 

• Acompanhar, fiscalizar e atestar os serviços; 

• Indicar eventuais glosas nas faturas/notas fiscais; 

• Encaminhar as notas fiscais à Divisão de Planejamento Orçamentário 
e Finanças – DIVOF, devidamente atestadas, logo após a prestação do 
serviço 

• A apresentação de fatura/nota fiscal sem o devido atesto e/ou em 
desacordo com a Lei Federal n.º 4.320/64 ensejará o não pagamento. 
 

IV - Esta Portaria retroage seus efeitos a contar de 26 de 
agosto de 2022. 
 

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

Manaus, 29 de agosto de 2022. 

 
 

 
DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO 

 
O DIRETOR-PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL 

DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS - MANAUSCULT, no uso de 
suas atribuições legais; 

 
CONSIDERANDO, o Processo Administrativo n° 

2022.23000.23037.0.015011; 
 
CONSIDERANDO a perfeita regularidade do processo, 

com atendimentos dos princípios legais e normas procedimentais 
pertinentes, resultando na habilitação das propostas que satisfazem o 
interesse público e atenderam aos requisitos legais e previstos no Edital 
nº 012/2022; 

 
CONSIDERANDO a inexistência de qualquer vício, 

irregularidade ou qualquer recurso pendente ao referido processo 
administrativo e a desnecessidade de qualquer apuração ou diligência 
complementar; 

CONSIDERANDO a deliberação da Comissão de Seleção, 
designados através da instituída pela Portaria nº 0067/2022-
MANAUSCULT, publicada no DOM 5404, de 11 de agosto de 2022, e 
que, de acordo com os critérios estabelecidos no Edital de Chamamento 
Público n° N° 012/2022 – MANAUSCULT, publicado no Diário Oficial do 
Município de 03 de agosto de 2022, edição nº 5398, que tem como 
objeto “Estabelecer critérios à permissão de uso para empresa 
especializada e com experiência comprovada em eventos, de forma 
precária e onerosa na concessão, utilização e funcionamento de espaço 
para operação de venda de bebida, sendo configurados como produtos 
de bebidas: Água, refrigerante, cerveja, sucos industrializado, drinks, 
bebidas quentes e destilados, nos dias 03, 04, 05 e 06 de setembro de 
2022, no entorno da Praça Dom Pedro II, do Paço da Liberdade e no 
Porto de Manaus, no centro histórico de Manaus, durante a realização 
do Festival Passo a Paço”, analisou as propostas que atenderam aos 
requisitos do Edital; 

 
CONSIDERANDO o resultado final da Comissão de 

Seleção; 
 
CONSIDERANDO que não houve recurso interposto. 

 
RESOLVE: 

 
I – HOMOLOGAR o resultado final do Edital de Chamada 

Pública n° 012/2022 – MANAUSCULT, contemplando como proponente 
vencedor aquele com maior total de pontos, conforme designado abaixo: 
 

HABILITADOS 

DATA DE 
ENTREGA 

PROPONENTE PONTUAÇÃO 

12/08/2022 OTANIEL G. GUALBERTO SERVIÇOS-ME 91 

 
II – DETERMINAR ao setor competente a convocação do 

proponente vencedor para a assinatura do instrumento jurídico a ser 
celebrado entre as partes. 
 

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

Manaus, 29 de agosto de 2022. 

 
 
 
 

RESULTADO FINAL – EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N° 
012/2022 – MANAUSCULT 

 
A Comissão de Seleção, instituída pela Portaria nº 

0067/2022-MANAUSCULT, publicada no DOM 5404, de 11 de agosto de 
2022, considerando o encerramento do prazo para interposição de 
recursos contra o resultado preliminar publicado do dia 25.08.2022 no 
DOM edição 5414, torna público o RESULTADO FINAL DO EDITAL DE 
CHAMAMENTO PÚBLICO N° 012/2022 – MANAUSCULT, publicado no 
Diário Oficial do Município de 03 de agosto de 2022, edição nº 5398, que 
tem como objeto “Estabelecer critérios à permissão de uso para empresa 
especializada e com experiência comprovada em eventos, de forma 
precária e onerosa na concessão, utilização e funcionamento de espaço 
para operação de venda de bebida, sendo configurados como produtos 
de bebidas: Água, refrigerante, cerveja, sucos industrializado, drinks, 
bebidas quentes e destilados, nos dias 03, 04, 05 e 06 de setembro de 
2022, no entorno da Praça Dom Pedro II, do Paço da Liberdade e no 
Porto de Manaus, no centro histórico de Manaus, durante a realização 
do Festival Passo a Paço, com uma programação que inicia às 17h até 
as 00h”, conforme tabela abaixo: 
 

HABILITADOS 

DATA DE 
ENTREGA 

PROPONENTE PONTUAÇÃO 

12/08/2022 OTANIEL G. GUALBERTO SERVIÇOS-ME 91 



 

Manaus, segunda-feira, 29 de agosto de 2022 
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INABILITADOS 

DATA DE 
ENTREGA 

PROPONENTE PONTUAÇÃO 

11/08/2022 F J DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÃO LTDA - 

11/08/2022 (*) UNIEVENTOS COMERCIO DE GÁS LTDA - 

11/08/2022 GB PUBLICIDADE EIRELI - 

(*) Protocolou pedido de desistência no dia 24.08.2022 

 
Informa que não houve interposição de recurso, ficando 

inalterado o resultado. 
As atas de avaliações das propostas apresentadas 

encontram-se disponíveis aos seus representantes legais, no horário das 
08h00 as 17h00, situada na Avenida Sete de Setembro, n. 377 - Centro, 
Manaus/AM. 
 

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

Manaus, 29 de Agosto de 2022. 
 

                      
 
 
 
 

EXTRATO 
 
1. ESPÉCIE E DATA: Termo de Contrato de Prestação de Serviços nº 
033/2022 - MANAUSCULT, celebrado em 26.08.2022. 
2. CONTRATANTES: O Município de Manaus, através da Fundação 
Municipal de Cultura, Turismo e Eventos – MANAUSCULT e a empresa 
TREVO TURISMO LTDA-ME. 
3. OBJETO Contratação de empresa especializada em serviços de 
Hospedagem, através de adesão à Ata de Registro de Preços – nº 
0242/2022-1, resultante do Pregão Eletrônico nº 637/2022 – e-Compras 
AM/ SEFAZ, para atender as demandas dos Grandes Eventos do 2º 
Semestre desta Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos, 
principalmente a realização do Festival Passo a Paço – Edição 2022 
#SouManaus, que  será realizado no período de 03/09/2022 a 
06/09/2022, bem  como  a  participação de  Servidores em Feiras,  
Workshops e outros voltados ao Turismo que são de responsabilidade 
desta MANAUSCULT, conforme Termo de Referência datado de 
18/08/2022, nos termos e justificativas constantes nos autos do processo 
n° 2022.23000.23037.0.017162. 
4. VALOR GLOBAL: O valor do presente Contrato importa a quantia de 
R$ R$ 380.000,00 (Trezentos e oitenta mil reais)), de acordo com os 
documentos que integram este Contrato. 
5. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes Contrato 
foram empenhadas de forma estimativa sob o nº 2022NE00489 de 
25/08/2022, no valor de R$ 332.880,00 (Trezentos e trinta e dois mil, 
oitocentos e oitenta reais), sob a rubrica orçamentária: 
13.392.0084.2292.00000 – Promoção e Realização do Festival Passo a 
Paço. Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos. 
Natureza da Despesa: 33903903 – Comissões e Corretagens. E da Nota 
de empenho nº 2022NE00490 de 25/08/2022, no valor de R$ 47.120,00 
(Quarenta e sete mil, cento e vinte reais), sob a rubrica orçamentária: 
23.695.0103.2131.00000 – Promoção Turística de Manaus. Fonte: 
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos. Natureza da 
Despesa: 33903903 – Comissões e Corretagens. Valor total empenhado 
de R$ 380.000,00 (Trezentos e oitenta mil reais), nos termos e 
justificativas constantes no processo administrativo n° 
2022.23000.23037.0. 017162. 

6. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Este Contrato tem fundamento no Art. 
15 da Lei nº 8.666/1993, Lei nº 10.520, de 17/07/2002, Decreto Municipal 
n° 5.111, de 16 de julho  de 2021, Lei nº 2526  de  23.10.2019, Ata de 
Registro de Preços – nº 0242/2022-1, resultante do Pregão Eletrônico nº 
637/2022 – e-Compras AM/ SEFAZ, Parecer Jurídico nº 109/2022 – 
PROJUR/MANAUSCULT, datado de 24/08/2022, Despacho autorizativo 
do Diretor Presidente desta Fundação Municipal de Cultura, Turismo e 
Eventos – MANAUSCULT, às fls. 09, nos termos e justificativas 
constantes no processo administrativo n° 2022.23000. 23037.0.017162. 
7. PRAZO: O presente Contrato terá vigência de 06 (seis) meses, a 
contar da assinatura do contrato, e poderá chegar ao seu termo final 
com a execução total do objeto do Contrato e a consequente liquidação 
da despesa. 
 

Manaus, 26 de agosto de 2022. 

 
 
 
 

FUNDAÇÃO  DE  APOIO  AO 
IDOSO  “DOUTOR THOMAS” 

 
 

PORTARIA N.º 0078/2022-DPO-FDT 
 

A DIRETORA-PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DE APOIO 
AO IDOSO "DOUTOR THOMAS", 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 270101- Secretaria Municipal de Infraestrutura 
- SEMINF, no valor total de R$ 360.128,79(trezentos e sessenta mil, 
cento e vinte e oito reais e setenta e nove centavos), conforme Anexo 
único desta Portaria. 

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

como objeto o pagamento de despesa da Obra Emergencial de Reforço 
Estrutural dos Pilares dos Pavilhões na Fundação Dr. Thomas, exercício 
2022, conforme oficio n°2177/2022 - SSOP/SEMINF, que deverá ser 
realizada pela Unidade Gestora Executora 270101- Secretaria Municipal 
de Infraestrutura - SEMINF. 

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

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

Anexo Único da Portaria N° 0078/2022-DPO-FDT 
N° F SF P A ND FR R$ 

01 08 241 0036 2037 449051 1500 360.128,79 

Total: 360.128,79 

 
N°: Sequência Ordinal da Programação de Trabalho Descentralizada 
Códigos: 
F: Função 



 

Manaus, segunda-feira, 29 de agosto de 2022 
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SF: Subfunção 
P: Programa 
A: Ação 
ND: Natureza de Despesa 
FR: Fonte de Recurso 
 

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

Manaus, 26 de agosto de 2022 

 
 
 
 

PORTARIA Nº 0079/2022 
 

A DIRETORA-PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DE APOIO 
AO IDOSO DR. THOMAS, no exercício das atribuições e competências 
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 o Processo de que trata do Edital nº 

2022.27000.27003.0.001386 do processo seletivo simplificado de nº 
0001/2022-FDT/MANAUS para contratação temporária de profissionais 
nas funções de Analista-Enfermagem e Técnico-Enfermagem, pelo 
prazo de 6 ( seis ) meses; 

 
CONSIDERANDO o que consta no documento nº 

nº2022.27000.27011.0.014378; 
 
CONSIDERANDO a Lei nº 1.425, de 26 de março de 2010, 

que dispõe sobre contratação por tempo determinado para atender a 
necessidade temporária de excepcional interesse público; 
 

RESOLVE: 
 

CONTRATAR, por 6 (seis) meses os Termos de Contrato 
da Prestação de Serviços de Pessoal por Tempo Determinado, sob o 
Regime de Direito Administrativo-RDA dos servidores listados no 
ANEXO ÚNICO, a contar das datas especificadas no referido anexo. 
 

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

MANAUS - AM, 26 DE AGOSTO DE 2022. 
 

 
 

ANEXO ÚNICO 
 

ANALISTA-ENFERMAGEM 

NOME CPF INÍCIO TÉRMINO 

Rosimar de Freitas Uchôa 649.666.232-00 01/09/2022 01/03/2023 

Ednalva Souza dos Santos 757.159.452-91 01/09/2022 01/03/2023 

Erika Santos de Matos 934.216.212-68 01/09/2022 01/03/2023 

TÉCNICO-ENFERMAGEM 

NOME CPF INÍCIO TÉRMINO 

Diandra Fleury Pinheiro 002.469.032-52 01/09/2022 01/03/2023 

Jamil Da Silva De Souza 014.804.552-70 01/09/2022 01/03/2023 

Karolyne Gaspar De Macedo 176.629.057-48 01/09/2022 01/03/2023 

Francinete Gomes Barbosa 832.444.252-91 01/09/2022 01/03/2023 

Mara Lucidia Matozinho E Silva 337.714.562-15 01/09/2022 01/03/2023 

Luciana Cristina Teixeira Huerta 915.499.732-15 01/09/2022 01/03/2023 

Jose Orlando De Lima 
Cavalcante 

915.994.312-20 01/09/2022 01/03/2023 

Sonia Torres Andrade 043.202.982-68 01/09/2022 01/03/2023 

Maria Marta Silva De Souza 575.664.842-00 01/09/2022 01/03/2023 

Nivia Marilia Neves 613.655.302-30 01/09/2022 01/03/2023 

Dulcilene Cordeiro Caldas 337.774.202-63 01/09/2022 01/03/2023 

Ozenira Cerdeira Farias 284.318.202-68 01/09/2022 01/03/2023 

Maria Auxiliadora De Souza 027.748.182-34 01/09/2022 01/03/2023 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 
EDITAL N. º 0003/2022 – FDT 

 
A Prefeitura de Manaus, por meio da Fundação de Apoio 

ao Idoso “Doutor Thomas”, no uso de suas atribuições legais, conforme 
consta no Processo n.º 2022.27000.27011.0.015557, datado de 24 de 
junho de 2022, torna pública a realização de Processo Seletivo 
Simplificado, para Contratação de Fisioterapeuta e Médico Geriatra 
por tempo determinado, para atender às necessidades desta Fundação, 
nas especialidades constantes no item 7 deste Edital, sujeitos ao 
Regime Jurídico de Direito Administrativo instituído pela Lei n.º 1.425, de 
26 de março de 2010, alterada pela Lei n.º 1.718, de 14 de março de 
2013, observadas o Art. 37, inciso IX, da Constituição Federal de 1988, 
bem como as normas contidas no presente Edital. 
 
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 
1.1. O Processo Seletivo Simplificado tem por finalidade selecionar 
profissionais, por meio de análise de currículos e demais modalidades 
para exercerem as atividades de Fisioterapeuta e Médico Geriatra. 
1.2. A coordenação, o andamento e a avaliação das inscrições do PSS 
ficarão a cargo da Fundação de Apoio ao Idoso Doutor Thomas - FDT, sob a 
responsabilidade da Comissão formada por servidores da FDT, constituída 
pela Portaria n.º 0077/2022 FDT, de 23 de agosto de 2022, publicada no 
Diário Oficial do Município de Manaus Edição 5412, de 23 de agosto de 2022. 
 
2. DAS FUNÇÕES 
 

2.1. O Processo Seletivo Simplificado, regido por este edital, oferta a 
função de Fisioterapeuta e Médico Geriatra, para provimento de vagas 
constantes no quadro abaixo. 
 

ÁREA ESPECÍFICA DE ATUAÇÃO 
 

FISIOTERAPEUTA 

Carga 
horária 

Seis horas diárias, perfazendo um total de 30 (trinta) horas semanais. 

Remuneração 
mensal 

Vencimento R$ 511,82 ( Quinhentos e onze reias e oitenta e oito centavos e 
Gratificação de R$ 3.975,79 ( Três mil novecentos e setenta e cinco e setenta e 
nove centavos) 

Requisitos 

Curso superior completo em Fisioterapia, comprovado por meio de Diploma 
expedido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação. 
Registro no Conselho de Classe. Aptidão física e mental para realizar todas as 
atribuições do cargo. 

Atribuições 

Planejar, coordenar, orientar e executar atividades fisioterapêuticas, 
elaborando diagnóstico e indicando recursos adequados para cada caso; 
elaborar o diagnóstico, planejar e executar os tratamentos fisioterapêuticos; 
operar aparelhos e equipamentos fisioterapêuticos; orientar os pacientes a 
utilizar as órteses e outros aparelhos mecânicos, bem como a praticar 
exercícios adequados que permitam melhorar ou diminuir as deficiências 
físicas, orientando e acompanhando o seu desenvolvimento; reavaliar 
sistematicamente o paciente para fins de reajuste ou alterações nas condutas 
fisioterapêuticas empregadas; executar trabalhos específicos em cooperação 
com outros profissionais, emitindo pareceres para realizar levantamentos, 
identificar problemas, estudar soluções, elaborar programas, proJetos e 
desenvolver pesquisas; planejar e desenvolver treinamentos, palestras e outros 
eventos sobre sua especialização; realizar vistorias, perícias técnicas, laudos 
periciais, informações e pareceres sobre institucionalizações; participar de 
equipes multiprofissionais; realizar visita domiciliar e hospitalar; executar outras 
tarefas correlatas, reconhecidas como do profissional de Fisioterapia. 

Vagas Disponíveis TOTAL: 05 (cinco). 

*Nº de vagas para 
pessoa com 

deficiência (5%) 
_ 

 

MÉDICO GERIATRA 

Carga horária 20 (vinte) horas semanais. 

Remuneração 
mensal 

Vencimento R$ 511,82 ( Quinhentos e onze reias e oitenta e oito centavos e 
Gratificação de R$ 6.496,68 ( seis mil e quatrocentos e noventa e seis reias e 
sessenta e oito centavos) . 

Requisitos 

Curso superior completo em Medicina,  comprovado por meio de Diploma 
expedido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação. 
Registro no Conselho de Classe. Pós-graduação em Gerontologia. Registro de 
Qualificação de Especialista (RQE). Aptidão física e mental para realizar todas 
as atribuições do cargo. 

Atribuições 

Clinicar e medicar pacientes dentro de sua especialidade, acompanhando 
alterações decorrentes de doenças nessa fase da vida e monitorando as 
mudanças anatômicas, funcionais e psicológicas próprias do processo natural 
de envelhecimento; planejar e organizar qualificação, capacitação e 
treinamento dos técnicos e demais servidores lotados na FDT; atuar em 
conjunto com equipemultidisciplinar na avaliação de tratamentos adequados e 
daqueles que trazem riscos e/ou interações indesejadas; participar das 
reuniões familiares do Programa de Atendimento Domiciliar (PADI) realizadas 
nas dependências da FDT, caso previamente solicitado, com o intuito de 
orientar a família no trato correto do idoso; executar outras tarefas da mesma 
natureza ou de nível de complexidade associadas ao seu cargo, abrangendo 
os aspectos biológicos e fisiológicos do envelhecimento. 

Vagas 
Disponíveis 

TOTAL: 01 (Uma). 

*Nº de vagas para 
pessoa com 

deficiência (5%) 

 
_ 

*O número de vagas ofertado não se extrai o percentual descriminado. 
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3. DA INSCRIÇÃO 
 
3.1. Antes de efetuar a inscrição, o candidato deve inteirar-se das regras 
deste edital e certificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos 
para a contratação. A inscrição implicará o conhecimento e a tácita 
aceitação das normas e condições estabelecidas neste edital, em 
relação às quais não poderá alegar desconhecimento. 
3.2. O Formulário de Inscrição (Anexo I) deste edital estará disponível no 
endereço eletrônico https://doutorthomas.manaus.am.gov.br/ a partir 30 
de agosto de 2022 (terça-feira) as 10:00 horas da manhã, o mesmo 
deverá ser preenchido pelo candidato e entregue no ato da inscrição. 
3.3. As inscrições serão presenciais e ocorrerão nos dias 09 (nove), 12 
(doze), 13 (treze), 14 (quatorze) e 15 (quinze) de setembro de 2022, 
das 08:00 às 11:00 horas e das 14:00 às 16:00 horas (observado o 
horário oficial de Manaus), na sala de inclusão na Fundação de Apoio 
ao Idoso “Dr. Thomas”, localizado na Rua Doutor Thomas, nº798, bairro 
Nossa Senhora das Graças. 
3.4. No ato da inscrição o candidato deverá anexar os documentos 
comprobatórios listados no item 3.6 deste edital. 
3.5. É de inteira responsabilidade do candidato providenciar os meios 
necessários para anexar a documentação exigida para a avaliação das 
informações prestadas no Formulário de Inscrição, não se 
responsabilizando a FDT/Manaus por quaisquer eventualidades que o 
impeça de realizar a inscrição neste PSS. 
3.6.  Da documentação exigida no ato da inscrição: 
a) O Formulário de inscrição impresso constante no site 
http://doutorthomas.manaus.am.gov.br/; 
b) Original e cópia do Registro Geral - RG – frente e verso: Não serão 
aceitos documentos sem foto, mesmo oficiais (Certidões de Nascimento, 
Casamento, Título Eleitoral); Carteiras de estudantes; Carteiras 
funcionais sem valor de identidade; documentos ilegíveis que não 
permitam identificar dados ou foto do candidato; 
c) Original e cópia do Cadastro de Pessoa Física - CPF - frente e verso; 
d) Original e cópia do Diploma de Graduação de nível superior 
reconhecido pelo Ministério da Educação e Cultura (MEC) ou Certidão 
de Conclusão do Curso emitida pela Instituição formadora. No caso de 
possuir diploma de graduação obtido em instituição de educação 
superior estrangeira, este deve estar revalidado no Brasil, na forma da lei 
– frente e verso; 
e) Original e cópia do Histórico Escolar da Graduação emitido pela 
instituição formadora – frente e verso; 
f)  Carteira do conselho de classe; 
g) Original e cópia do Comprovante dos títulos - Especialização, 
Mestrado ou Doutorado, todos acompanhados do Histórico Escolar – 
frente e verso, caso possua, de acordo com o item 10; 
h) Original e cópia do Comprovante de experiência, caso possua, de 
acordo com o item 10; experiência no mínimo de 01 (um) ano no 
exercício profissional de atividades de Gerontologia e Saúde de Atenção 
à Pessoa Idosa; 
i) CTPS – Carteira de Trabalho e Previdência Social (original e cópia); 
j) Original e copia do diploma de pós-graduação em gerontologia para o 
cargo de Médico Geriatra. Registro de Qualificação de Especialista 
(RQE). 
3.7. As informações prestadas no ato da inscrição serão de inteira 
responsabilidade do candidato, reservando-se à FDT/Manaus o direito 
de excluir do PSS aquele que não preencher o formulário de forma 
completa e correta, não anexar os documentos comprobatórios, bem 
como fornecer dados inverídicos ou falsos. 
3.8. O pedido de inscrição que não atender às exigências deste edital 
não será recebido e efetivado. 
3.9. É vedada a inscrição extemporânea, a via postal, a via fax, a via 
correio eletrônico, admitindo-se, no entanto, por instrumento de 
procuração com firma reconhecida em cartório, e cópia autenticada de 
documento de identificação do candidato e de seu procurador, que 
deverão ser anexadas ao Formulário de Inscrição. O candidato e/ou seu 
procurador são responsáveis pelas informações prestadas no Formulário 
de Inscrição, arcando os mesmos com as consequências de eventuais 
erros de preenchimento dos documentos apresentados; 
3.10. Será eliminado do PSS o candidato que: 
a) Deixar de comprovar qualquer um dos requisitos básicos 
descritos nos quadros do item 2.1 do edital; 
b) Apresentar documentos “ilegíveis” (letras ilegíveis, rasuradas, 
documentos manchados, cortados), incompletos, faltando verso e 
vencidos, nos anexos do formulário de inscrição. 
3.11. A Comissão do PSS reserva-se no direito de analisar e definir a 
qualidade dos documentos anexados. 

3.12. Não haverá pagamento de taxa de inscrição. 
3.13. A homologação das inscrições será divulgada no Diário Oficial do 
Município de Manaus. 
3.14. Todos os horários definidos neste edital, anexos e comunicados 
oficiais têm como referência o horário oficial do município de Manaus. 
 
4. DOS REQUISITOS BÁSICOS PARA CONTRATAÇÃO 
 
4.1. O candidato classificado será contratado se atendidas às seguintes 
exigências: 
Possuir, no mínimo, 18 (dezoito) anos completos na data da contratação; 
Ter nacionalidade brasileira ou portuguesa e, em caso de nacionalidade 
portuguesa, estar amparado pelo estatuto de igualdade entre brasileiros 
e portugueses, com reconhecimento de gozo de direitos políticos, nos 
termos do § 1º, do artigo 12 da Constituição Federal; 
Estar em dia com as obrigações eleitorais; 
Quando do sexo masculino, possuir o Certificado de alistamento militar 
comprovando e estar em dia com as obrigações militares; 
Ter disponibilidade de horário de seis horas diárias, perfazendo um total 
de 30 (trinta) horas semanais para o cargo de Fisioterapeuta e 20 (vinte) 
horas semanais para o cargo de Médico Geriatra, de acordo com o 
exigido para a função a qual deseja concorrer, que se encontra 
discriminada no item 2.1; 
Carteira de vacinação da COVID-19 com esquema vacinal atualizado. 
Ter aptidão física e mental para o exercício do cargo, atestadas pela 
Junta Médico-Pericial do Município-JMPM; 
Apresentar a documentação exigida no item 15.4 deste edital; 
Apresentar as Certidões:- Antecedentes Criminais Negativas do 
Departamento da Polícia Federal e do Tribunal de Justiça do Estado do 
Amazonas; - Quitação Eleitoral; Achando-se em pleno exercício de seus 
direitos civis e políticos; 
Não ter sido aposentado por invalidez, nem estar percebendo auxílio-
doença ou auxílio acidente; 
No ato da contratação, não possuir vínculo (efetivo ou temporário) com a 
Fundação de Apoio ao Idoso “Dr. Thomas” - FDT. 
 
5. DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA: 
 
5.1. Os candidatos com deficiência que pretendam fazer uso das 
prerrogativas que lhes são facultadas no inciso VIII, do artigo 37, da 
Constituição Federal, na Lei n.º 7.853/1989 e no Decreto nº 4.196, de 30 
de outubro de 2018, é assegurado o direito de inscrição neste PSS, 
cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência que possuem. 
5.2. Será reservado o percentual de 5% (cinco por cento) do total das 
vagas existentes, que vierem a surgir ou que forem criadas no prazo de 
validade do PSS, por função. 
5.2.1. Se, na apuração do número de vagas reservadas resultar em 
número decimal igual ou maior do que 0,5 (meio), adotar-se-á o número 
inteiro imediatamente superior; se menor do que 0,5 (meio), adotar-se-á 
o número inteiro imediatamente inferior, nos termos do parágrafo único 
do art. 27, do Decreto nº 4.196, de 30 de outubro de 2018. 
 
6. DO PRAZO DO CONTRATO 
 
6.1. O prazo do contrato será de 06 (seis) meses. 
 
7. DA REMUNERAÇÃO 
 
7.1. Compreendem-se na remuneração do contratado, para todos os 
efeitos legais, os valores descritos no item 2.1. 
 
8. DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 
 
8.1. O Processo Seletivo Simplificado consistirá da análise curricular de 
caráter classificatório e eliminatório. 
 
9. DA ANÁLISE CURRICULAR 
 
9.1. A análise curricular consiste na validação de requisitos e avaliação 
quantitativa das titulações e das experiências profissionais, de acordo 
com as pontuações do quadro abaixo, computando-se no máximo 39 
(trinta e nove) pontos: 
 

TÍTULO 
PONTUAÇÃO 

(unitária) 
PONTUAÇÃO 

(máxima) 

Doutorado 10 pontos 10 pontos 

Mestrado 08 pontos 08 pontos 
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Especialização em Gerontologia, com carga horária 
mínima de 360 horas. 

06 pontos 06 pontos 

Especialização com carga horária mínima de 360 horas. 05 pontos 05 pontos 

Curso de Aperfeiçoamento na área afim do cargo com 
carga horária mínima de 120h (Integral) 

01 pontos 03 pontos 

Curso de Aperfeiçoamento na área afim do cargo com 
carga horária mínima de 80h (Integral) 

01 ponto 02 pontos 

Curso de Aperfeiçoamento na área afim do cargo com 
carga horária mínima de 40h (Integral) 

0,5 ponto 01 ponto 

Experiência no exercicio profissional de atividades de 
Gerontologia e Saúde de Atenção à Pessoa Idosa, no 
mínimo de 1 (um) ano. 

01 ponto 
(por  ano) 

04 pontos 

Total máximo de pontos: 39 pontos 

 
9.2. Os avaliadores utilizarão a Formulário de Avaliação (Anexo III) para 
registrar a pontuação. 
 

10. DA COMPROVAÇÃO DA TITULAÇÃO E DA EXPERIÊNCIA 
 

10.1. Todos os títulos deverão ter estrita afinidade com a área 
profissional relativa à função a que o candidato concorre. 
10.2. Caso o candidato apresente mais de um comprovante de 
experiência profissional, relativos ao mesmo período, somente um deles 
será computado. 
10.3. A comprovação do tempo de serviço para fins de experiência 
profissional deverá ser feita de uma das seguintes formas: 
 

a) Experiência profissional no mínimo de (01) um ano nas atividades de 
Gerontologia e Saúde de Atenção à Pessoa Idosa, em instituição privada 
mediante registro na carteira de trabalho e previdência social (CTPS) ou 
Declaração em papel timbrado da empresa constando carimbo CNPJ, 
emitida e assinada pelo responsável do Setor de Pessoal ou equivalente, 
ou Contrato de Prestação de Serviços em que constem claramente as 
atividades exercidas, bem como a data (dia/mês/ano) de início e de 
término do trabalho realizado, em caso de MEI além dos documentos 
citados, apresentar o cartão de CNPJ. 
b) Experiência profissional no mínimo de 01 (um) ano nas atividades de 
Gerontologia e Saúde de Atenção à Pessoa Idosa em instituição pública 
através de declaração ou certidão do tempo de serviço expedida por 
repartição pública federal, estadual ou municipal, da administração direta 
ou indireta. O documento deverá ser oficial em papel timbrado, com 
carimbo do órgão público, assinatura do responsável do Setor de 
Pessoal ou equivalente e expressar claramente as atividades exercidas, 
bem como a data (dia/mês/ano) de início e de término do trabalho 
realizado. 
10.4. Todo documento apresentado para fins de comprovação de 
experiência profissional deverá conter cargo, a data (dia/mês/ano) de 
início e de término do trabalho realizado. 
10.5. Na hipótese de o candidato ainda estar na vigência do contrato 
registrado na CTPS, deverá apresentar Declaração informando esta 
condição. 
10.6. Não será computado como experiência profissional o tempo de 
estágio ou de monitoria. 
10.7. A comprovação dos títulos (Especialização, Mestrado ou 
Doutorado) será feita mediante a apresentação do Diploma (frente e 
verso) ou do Certificado de Conclusão, acompanhado do Histórico 
Escolar (frente e verso). 
10.7.1. Para comprovação de conclusão de curso de Especialização, 
Mestrado ou Doutorado serão aceitas ainda declarações ou atestados 
oficiais de conclusão do curso em que constem necessariamente as 
disciplinas cursadas, frequência, avaliação e carga horária, emitida e 
assinada pelo Chefe de Registro Acadêmico. 
10.8. Somente serão considerados os cursos de Mestrado e Doutorado 
credenciados pelo MEC. 
10.9. Somente serão considerados os cursos de Especialização 
realizados por instituições credenciadas pelo MEC e duração mínima de 
360 horas. 
10.10. Os documentos em língua estrangeira, referentes à experiência 
profissional ou a cursos realizados, somente serão considerados quando 
traduzidos para a língua portuguesa por tradutor juramentado e 
revalidados por instituição brasileira. 
10.11. Não serão computados os títulos que ultrapassarem o limite 
máximo de pontos estabelecidos no quadro do item 9.1. 
10.1. Não serão atribuídos pontos para: 
a) As exigências como requisito; 
b) Documento apresentado para fins de comprovação de experiência 
profissional que não contenha o cargo/especialidade ou data 
(dia/mês/ano) de início e de término do trabalho realizado ou que não 
estejam assinados pelo responsável do setor de pessoal da instituição 
ou representante legal da Instituição; 

c) CTPS onde conste somente a data de admissão sem apresentação 
de declaração informando que ainda está na vigência do contrato; 
d) Declaração de conclusão de cursos em que a data de emissão não 
esteja atualizada ou assinada; 
e) Declaração que não esteja clara quanto à conclusão do curso; 
f) Declaração de conclusão de curso sem especificação clara das 
disciplinas cursadas, frequência, avaliação e carga horária; 
g) Ata de defesa de dissertação ou tese. 
 
11. A PONTUAÇÃO FINAL 
 
11.1. A pontuação final do candidato no PSS será o total de pontos 
obtidos na análise curricular. 
 
12. DO PROCESSO DE CLASSIFICAÇÃO E DE DESEMPATE. 
 
12.1. Apurado o total de pontos, na hipótese de empate, será dada 
preferência para efeito de classificação, ao candidato que apresentar 
maior pontuação, sucessivamente, nos itens Doutorado, Mestrado e 
Especialização. Persistindo o empate, terá preferência o candidato mais 
idoso (Lei Federal n.º. 10.741 de 01/10/2003, artigo 27, Parágrafo 
Único). 
 
13. DOS RECURSOS. 
 
13.1. Caberá recurso contra o resultado preliminar do PSS dentro de 02 
(dois) dias úteis, a contar da sua publicação no Diário Oficial do 
Município de Manaus, na Divisão de Gestão de Pessoal da Fundação de 
Apoio ao idoso Doutor Thomas, no horário das 8:00 às 11:00 e 13:00 às 
16:00. 
13.2. O recurso deverá ser individual com a indicação precisa do item 
em que o candidato se julgar prejudicado, e devidamente fundamentado, 
contendo os dados que informem sobre a identidade do recorrente e o 
número de inscrição. 
13.3. Será indeferido, liminarmente, o pedido de recurso não 
fundamentado, intempestivo, não subscrito pelo próprio candidato e se 
interposto por fax- símile, telex, telegrama, como também o que não 
contiver dados necessários à identificação do candidato. 
13.4. Para contagem do prazo para interposição de recurso, excluir-se-á 
o dia de início e incluir-se-á o do vencimento. 
13.5. As decisões de revisão da pontuação atribuída serão dadas a 
conhecer, coletivamente, e apenas as relativas aos pedidos que forem 
deferidos, quando da divulgação da Homologação do resultado. 
13.6. A Comissão de Processo Seletivo Simplificado constitui instância 
única e última para recurso, sendo soberana em suas decisões, não 
cabendo em hipótese alguma revisão de recurso. 
13.7. A análise dos recursos poderá modificar o resultado preliminar das 
etapas. 
 
14. DA HOMOLOGAÇÃO 
 
14.1. A homologação do resultado final do PSS será publicada no Diário 
Oficial do Município de Manaus. 
 
15. DA CONTRATAÇÃO 
 
15.1. Os candidatos classificados para as vagas oferecidas, obedecendo 
a estrita ordem de classificação final da função, serão convocados para 
a contratação através de ato devidamente publicado no Diário Oficial do 
Município Manaus. 
15.2. Os candidatos convocados obrigar-se-ão a declarar, por escrito, 
aceitação para as atribuições, horário e lotação da função para a qual 
está sendo convocado, dentro das necessidades da Administração. 
15.3. A Fundação de Apoio ao Idos Doutor Thomas firmará contrato com o 
candidato aprovado e convocado, pelo período de acordo com o item 6.1 
15.4. No ato da contratação, o candidato convocado deverá 
apresentar os seguintes documentos, sendo obrigatória a 
apresentação do original e de uma cópia legível de cada (não 
precisa autenticar em cartório): 
 
a) 01 (uma) foto 3 X 4 recente; 
b) Certidão de Nascimento, se solteiro; 
c) Certidão de Casamento ou Escritura Pública de União Estável; 
d) Registro Geral Civil; 
e) Cadastro de Pessoas Físicas (CPF); 
f) Título de Eleitor; 
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g) Certidão de Quitação Eleitoral; 
h) PIS/PASEP; 
i) Certificado Militar (sexo masculino); 
j) Diploma de Graduação; 
k) Histórico Escolar da Graduação; 
l) Carteira do conselho de classe ; 
m) Comprovante de Residência (com endereço detalhado e 
completo, incluindo o CEP, emitido com menos de 90 (noventa) 
dias); 
n) Comprovante de conta corrente do Banco Bradesco; 
o) Certidão de Antecedentes Criminais Negativa, expedida pelo 
Departamento de Polícia Federal; 
p) Certidão de Antecedentes Criminais Negativa, expedida pelo 
Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas; 
q) Documentação dos dependentes previdenciários e para dedução 
do imposto de renda: Registro Geral Civil ou Certidão de 
Nascimento e CPF (a partir de 0 anos); 
r) Ter aptidão física e mental para o exercício do cargo, atestadas pela 
Junta Médico-Pericial do Município-JMPM, mediante os exames abaixo 
relacionados: 
 

EXAMES SOLICITADOS JMPM 

Hemograma completo (sangue) 03 meses 

VDRL 03 meses 

Glicemia em jejum (sangue) 03 meses 

Uréia (sangue) 03 meses 

Creatinina (sangue) 03 meses 

TGO (sangue) 03 meses 

TGP (sangue) 03 meses 

GAMA GT (sangue) 03 meses 

E.A.S. (urina) 03 meses 

Parasitológico (fezes) 03 meses 

Raios-X do tórax com laudo médico 12 meses 

Eletrocardiograma com laudo médico – para todos a partir de 40 anos de idade 06 meses 

Colpocitologia oncótica/preventivo – para mulheres em qualquer idade 12 meses 

Mamografia – para mulheres a partir de 35 anos de idade 12 meses 

P.S.A. – para homens a partir de 40 anos de idade 12 meses 

Laringoscopia 06 meses 

Audiometria 06 meses 

Laudo oftalmológico 06 meses 

Atestado de Sanidade Física e Mental expedido por médico Psiquiatra ou 
Neurologista 

06 meses 

Outros que a JMPM considerar necessários durante a perícia. 

 
15.5. Não ter sofrido no exercício da função ou cargo público, penalidade 
incompatível com a contratação e deverá assinar Declaração Negativa. 
15.6. Possuir qualificação cadastral sem divergências entre a 
documentação apresentada, o Cadastro de Pessoas Físicas - CPF e o 
Cadastro Nacional de Informações Sociais - CNIS, a fim de não 
comprometer o cadastramento inicial do trabalhador no e-Social. 
15.7. O candidato que for convocado para contratação e não comparecer 
ao local, na data marcada, ou não apresentar qualquer um dos 
documentos exigidos, será desclassificado para todos os fins, sendo 
convocado o candidato seguinte na lista de classificação. 
15.8. A aprovação e a classificação final no PSS não asseguram  
ao candidato o direito de contratação, mas apenas a  
expectativa de realização de tal ato, segundo a rigorosa ordem  
de classificação, ocorrendo de forma gradativa e ficando a  
concretização deste ato condicionada à oportunidade e conveniência da 
Administração. 
15.9. A Fundação de Apoio ao Idoso Doutor Thomas reserva-se ao 
direito de proceder à contratação imediata do número das vagas 
ofertadas nesse edital e do cadastro reserva, de acordo com a 
necessidade e conveniência da Administração. 
15.10. A extinção do contrato se dará, sem direito a indenizações, pelo 
término do prazo contratual ou por iniciativa do contratado, comunicada 
com antecedência mínima de trinta dias. 

 
16. DO CADASTRO DE RESERVA 

 
16.1. Os candidatos não-eliminados, excedentes às vagas atualmente 
existentes, serão mantidos em cadastro de reserva e poderão ser 
convocados para contratação em função da disponibilidade de vagas 
futuras, durante o prazo de validade do presente Processo Seletivo 
Simplificado. 
16.2. Na hipótese da existência de vagas e na situação descrita no item 
anterior, a convocação para contratação de candidatos não-eliminados, 
se dará mediante ato devidamente publicado no Diário Oficial do 
Município, obedecendo a ordem de classificação 
16.3. O não comparecimento do candidato no prazo definido na 
convocação, implicará desistência da vaga. 

17.DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
17.1. Os candidatos inscritos e que preencherem os requisitos exigidos 
no edital e dentro do número de vagas e do cadastro de reserva, serão 
relacionados para homologação do resultado final, de acordo com a 
ordem de classificação. 
17.2. A classificação final será publicada constando a pontuação final da 
análise curricular. 
17.3. A homologação deste Processo Seletivo Simplificado será 
publicada no Diário Oficial do Município de Manaus. 
17.4. É de responsabilidade do candidato o acompanhamento de todos 
os atos publicados referentes a este Processo Seletivo Simplificado. 
17.5. O candidato classificado, obedecida à ordem de classificação, será 
convocado para a realização dos procedimentos pré-admissionais, todos 
de caráter eliminatório, no prazo de até 15 (quinze) dias, a contar da 
data da publicação no Diário Oficial do Município de Manaus, e deverá 
apresentar os documentos constantes do item 15.4 deste Edital. 
17.6. A declaração falsa de residência, a mudança de residência do 
candidato da área/microrregião de atuação e a acumulação ilegal de 
cargos, empregos ou especialidades públicas implicam desligamento do 
vínculo de trabalho. 
17.7. O descumprimento de qualquer item do edital e o não 
comparecimento do candidato classificado no prazo estabelecido no 
edital implica a eliminação deste no Processo Seletivo Simplificado, 
sendo considerado como desistente, e em seguida será convocado outro 
candidato classificado. 
17.8. Em qualquer das etapas deste edital, o candidato poderá ter a 
inscrição invalidada ou dele ser desligado, se constatada inconsistência 
na inscrição e documentos apresentados ou inconformidade da 
documentação com as regras deste edital. 
17.9. Os itens deste edital poderão sofrer eventuais atualizações ou 
retificações, enquanto não consumada a providência ou evento que lhes 
disser respeito, circunstância que será mencionada em edital ou aviso 
publicado, devendo o candidato manter-se informado sobre as eventuais 
atualizações ou retificações. 
17.10. As fases do PSS referentes ao edital, à nota, à homologação do 
resultado final e aos editais de convocação serão publicadas no Diário 
Oficial do Município de Manaus. 
17.11. Após o término do período de inscrições, será publicada a relação 
de inscritos no Diário Oficial do Município de Manaus. 
17.12. Após a homologação do Processo Seletivo Simplificado, todas as 
informações a ele relativas serão dadas aos interessados pela Fundação 
de Apoio ao Idoso Doutor Thomas/ Divisão de Gestão Pessoal/Comissão 
do Processo Seletivo. 
17.13. O candidato selecionado assinará Termo de Contrato por Tempo 
Determinado, conforme o disposto no item 6.1. 
17.14. O prazo de validade do Processo Seletivo Simplificado será de 06 
(seis) meses. 
17.15. Os casos omissos e as dúvidas surgidas nos termos deste edital 
serão dirimidas pela Comissão de Processo Seletivo Simplificado, 
observada a legislação aplicável. 
17.16. Este edital entra em vigor na data de sua publicação. 
 

Manaus, 29 de agosto de 2022. 
 

 
 

ANEXO I 
 

PREFEITURA DE MANAUS 
FUNDAÇÃO DE APOIO AO IDOSO DOUTOR THOMAS 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 0003/2022 – FDT 
 
FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO PSS Nº 0003/2022 

Identificação do Candidato: 

Nome: 

Nacionalidade: Naturalidade: Estado Civil: 

Data de Nascimento:      

Endereço: N° 

Complemento: 
 

CEP: Bairro: 

RG: Órgão expedidor: CPF: 

Título de Eleitor: Zona: Seção: 

Número do certificado de reservista: 

e-mail: Telefone: 



 

Manaus, segunda-feira, 29 de agosto de 2022 
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Cargo: (   ) Fisioterapeuta 
(   ) Médico Geriatra 

 

Formação Profissional 

Graduação: 

Curso / Área: 

Instituição de Ensino: 

Data de Conclusão: 

 

Especialização 

Curso / Área: 

Instituição de Ensino: 

Data de Conclusão: 

 

Mestrado 

Curso / Área: 

Instituição de Ensino: 

Data de Conclusão: 

 

Doutorado 

Curso / Área: 

Instituição de Ensino: 

Data de Conclusão: 

 
DECLARO para os devidos fins que os dados acima são 

verdadeiros, bem como, que tenho ciência das normas que 
regulamentam o presente Processo Seletivo Simplificado e assumo o 
compromisso tácito de aceitar todas as condições estabelecidas no 
Edital n.º 0003/2022 e não estar enquadrado (a) no Art. 37, inc. XVI, da 
Constituição Federal. 

 
Manaus,     de                    de 2022. 

 
 

Assinatura do Candidato 
 

ANEXO II 
 

PREFEITURA DE MANAUS 
FUNDAÇÃO DE APOIO AO IDOSO DOUTOR THOMAS 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 0003/2022 – FDT 
 

FICHA DE CONFERÊNCIA DOCUMENTAL 
 

IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO 

Nome: 

Deficiente: (   ) sim           (   ) não         CID: 

Cargo: 
(   ) Fisioterapeuta 

(   ) Médico Geriatra 

DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS 

a) O Formulário de inscrição impresso constante no site 
http://doutorthomas.manaus.am.gov.br/; 

(   ) 

b) Original e cópia do Registro Geral - RG – frente e verso: 
Não serão aceitos documentos sem foto, mesmo oficiais 
(Certidões de Nascimento, Casamento, Título Eleitoral); 
Carteiras de estudantes; Carteiras funcionais sem valor de 
identidade; documentos ilegíveis que não permitam identificar 
dados ou foto do candidato; 

(   ) 

c) Original e cópia do Cadastro de Pessoa Física - CPF - frente 
e verso; 

(   ) 

d) Original e cópia do Diploma de Graduação de nível superior 
reconhecido pelo Ministério da Educação e Cultura (MEC) ou 
Certidão de Conclusão do Curso emitida pela Instituição 
formadora. No caso de possuir diploma de graduação obtido 
em instituição de educação superior estrangeira, este deve 
estar revalidado no Brasil, na forma da lei – frente e verso; 

(   ) 

e) Original e cópia do Histórico Escolar da Graduação emitido 
pela instituição formadora – frente e verso; 

(   ) 

f)  Carteira do conselho de classe; (   ) 

g) Original e cópia do Comprovante dos títulos - 
Especialização, Mestrado ou Doutorado, todos acompanhados 
do Histórico Escolar – frente e verso, caso possua, de acordo 
com o item 10; 

(   ) 

h) Original e cópia do Comprovante de experiência, caso 
possua, de acordo com o item 10; 

(   ) 

i) CTPS – Carteira de Trabalho e Previdência Social (original e 
cópia). 

(   ) 

j)  Original e Cópia do diploma de pós-graduação em 
gerontologia para o cargo de Médico Geriatra. Registro de 
Qualificação de Especialista (RQE). 

(   ) 

 

TÍTULOS 

Cópia do Diploma de Doutorado. (   ) sim           (   ) não 

Cópia do Diploma de Mestrado. (   ) sim           (   ) não 

Cópia do Certificado/Diploma de Especialização em 
Gerontologia, com carga horária mínima de 360 horas. 

(   ) sim           (   ) não 

Cópia do Certificado de Especialização com carga horária 
mínima de 360 horas. 

(   ) sim           (   ) não 

Cópia do Certificado de Curso de Aperfeiçoamento na área fim 
do cargo- Carga Horária Mínima de 120h (Integral) 

(   ) sim           (   ) não 

Cópia do Certificado de Curso de Aperfeiçoamento na área fim 
do cargo- Carga Horária Mínima de 80h (Integral) 

(   ) sim           (   ) não 

Cópia do Certificado de Curso de Aperfeiçoamento na área fim 
do cargo- Carga Horária Mínima de 40h (Integral) 

(   ) sim           (   ) não 

Cópia de Experiência Profissional na área de atuação do cargo 
concorrido. 

(   ) sim           (   ) não 
 

FUNDAÇÃO DE APOIO AO IDOSO DOUTOR THOMAS – PSS 0003/2022 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO 

 

Nome: 

Deficiente: (   ) sim           (   ) não         CID: 

Cargo: 
(   ) Fisioterapeuta 
(   ) Médico Geriatra 

Autenticação 

 
ANEXO III 

 
PREFEITURA DE MANAUS 

FUNDAÇÃO DE APOIO AO IDOSO DOUTOR THOMAS 
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 0003/2022 – FDT 

 
(Formulário de Avaliação) 

 
 

TÍTULO 
PONTUAÇÃO 

(AVALIADOR 1) 
PONTUAÇÃO 

(AVALIADOR 2) 

Doutorado   

Mestrado   

Especialização em Gerontologia, com 
carga horária mínima de 360 horas. 

  

Especialização com carga horária 
mínima de 360 horas. 

  

Curso de Aperfeiçoamento na área afim 
do cargo com carga horária mínima de 
40h (Integral) 

  

Curso de Aperfeiçoamento na área afim 
do cargo com carga horária mínima de 
80h (Integral) 

  

Curso de Aperfeiçoamento na área afim 
do cargo com carga horária mínima de 
120h (Integral) 

  

Experiência mínima de 01 (um) ano no 
exercicio profissional de atividades de 
Gerontologia e Saúde de Atenção à 
Pessoa  Idosa. 

  

TOTAL: 

 
RESULTADO: (   ) CLASSIFICADO. (   ) NÃO CLASSIFICADO. 

 
DATA: /_____/ 2022. 

 
JUSTIFICATIVA DA NÃO CLASSIFICAÇÃO: 

 
1º AVALIADOR 2º AVALIADOR 

  

PRESIDENTE DA COMISSÃO 

 

 
 

 
 

EXTRATO 
 
1. ESPÉCIE E DATA: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº. 027/2021-
FDT, celebrado em 03/08/2022. 
2. CONTRANTES: O Município de Manaus, através da FUNDAÇÃO DE 
APOIO AO IDOSO ”DR. THOMAS” e a empresa CEREALISTA 
OLIVEIRA. 
3. OBJETO: Acréscimo no valor do Contrato original nº 027/2021-FDT 
celebrado em 26/11/2021, referente ao fornecimento de GÊNEROS 
ALIMENTÍCIOS - ESTIVAS EM GERAL, para atender as necessidades 
da Fundação de Apoio ao Idoso “Dr. Thomas”, conforme consta no 
Processo nº. 2021.27000.27022.0.020111. 
4. DO VALOR GLOBAL: Fica acrescido o valor do Contrato, após o 
Reequilíbrio Econômico Financeiro, de R$ 4.524,10 (quatro mil, 
quinhentos e vinte e quatro reais e dez centavos),  correspondente 
ao percentual no montante de aproximadamente 3,77% (três e setenta e 
sete por cento), que passa a fazer parte integrante do processo. 
5. Com o acréscimo do Valor e condições de pagamento do contrato 
originário, passará de R$ 119.959,50 (cento e dezenove mil, 
novecentos e cinquenta e nove reais e cinquenta centavos) a ser de 
R$ 124.483,60 (cento e vinte e quatro mil, quatrocentos e oitenta e 
três reais e sessenta centavos). 
6. DA DESPESA: As despesas decorrentes do presente Termo serão 
empenhadas à conta do Programa de Trabalho nº. 08.241.0036.2194 – 
AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO 
INSTITUCIONAL PARA IDOSOS ILPI - Natureza da Despesa nº 
33903007 - Gêneros Alimentícios; Fonte 1500; Nota de Empenho Parcial 
nº. 2022NE00588, de 02/08/2022, no valor de R$ 12.784,60 (doze mil, 
setecentos e oitenta e quatro reais e sessenta centavos), ficando o 
restante a ser empenhado conforme Programação Mensal de Cota 
Orçamentária para Empenho. 



 

Manaus, segunda-feira, 29 de agosto de 2022 
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7. DO FUNDAMENTO LEGAL: O presente Termo Aditivo encontra seu 
fulcro legal no art. 65, II, “d”, da Lei 8.666/93, no Parecer nº 029 - 
020111/2022 da PROJUR/FDT, às fls. 724/731 e Despacho de 
Autorização a Diretora-Presidente, à fl. 738, constantes no Processo 
Administrativo nº. 2021.27000.27022.0.020111. 
 

Manaus, 03 de agosto de 2022. 

 
 

 
EXTRATO 

 
1. ESPÉCIE: Termo de Contrato de Prestação de Serviços de Pessoal 
por tempo determinado sob o Regime de Direito Administrativo; 
2. CONTRATANTES: O Município de Manaus, através da Fundação de 
Apoio ao Idoso “Dr. Thomas” e os senhores relacionados no Anexo 
Único que integram este Extrato; 
3. OBJETO: O Termo de Contrato de Prestação de Serviços de Pessoal 
por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de 
excepcional Interesse Público, sob o Regime de Direito Administrativo. 
Função de Analista-Enfermagem e Técnico-Enfermagem; 
4. FUNDAMENTAÇÃO: Lei nº 1.425, de 26 de março de 2010, e pelo Decreto 
nº 0575, de 11 de junho de 2010, combinado com os artigos 37, inciso IX, da 
Constituição Federal e 106, da Lei Orgânica do Município de Manaus; 
5. PRAZO: Por força do presente contrato fica a vigência do referido 
contrato por tempo determinado de seis (6) meses, a partir de 
01/09/2022. 
 

Manaus, 26 de agosto de 2022. 

 
 

ANEXO ÚNICO 
 

ANALISTA-ENFERMAGEM 

NOME CPF INÍCIO TÉRMINO 

Rosimar de Freitas Uchôa 649.666.232-00 01/09/2022 01/03/2023 

Ednalva Souza dos Santos 757.159.452-91 01/09/2022 01/03/2023 

Erika Santos de Matos 934.216.212-68 01/09/2022 01/03/2023 

TÉCNICO-ENFERMAGEM 

NOME CPF INÍCIO TÉRMINO 

Diandra Fleury Pinheiro 002.469.032-52 01/09/2022 01/03/2023 

Jamil Da Silva De Souza 014.804.552-70 01/09/2022 01/03/2023 

Karolyne Gaspar De Macedo 176.629.057-48 01/09/2022 01/03/2023 

Francinete Gomes Barbosa 832.444.252-91 01/09/2022 01/03/2023 

Mara Lucidia Matozinho E Silva 337.714.562-15 01/09/2022 01/03/2023 

Luciana Cristina Teixeira Huerta 915.499.732-15 01/09/2022 01/03/2023 

Jose Orlando De Lima Cavalcante 915.994.312-20 01/09/2022 01/03/2023 

Sonia Torres Andrade 043.202.982-68 01/09/2022 01/03/2023 

Maria Marta Silva De Souza 575.664.842-00 01/09/2022 01/03/2023 

Nivia Marilia Neves 613.655.302-30 01/09/2022 01/03/2023 

Dulcilene Cordeiro Caldas 337.774.202-63 01/09/2022 01/03/2023 

Ozenira Cerdeira Farias 284.318.202-68 01/09/2022 01/03/2023 

Maria Auxiliadora De Souza 027.748.182-34 01/09/2022 01/03/2023 

 
 
 

COMISSÃO  MUNICIPAL  DE  LICITAÇÃO 

 
 

AVISO DE LICITAÇÃO 
 

A COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO DA 
PREFEITURA DE MANAUS, através da SUBCOMISSÃO DE SAÚDE 
torna público, para conhecimento dos interessados: 
 
PREGÃO ELETRÔNICO N. 199/2022-CML/PM 
(Processo n. 2022/1637/0090 – SEMSA) 
 
OBJETO: Eventual fornecimento de medicamentos (ácido acetilsalicílico, 
budesonida, carvedilol e outros), para atender a Secretaria Municipal de 

Saúde - SEMSA e Fundação de Apoio ao Idoso Dr. Thomas – FDT da 
Prefeitura de Manaus, conforme quantidade, especificações técnicas, 
regras e condições no Termo de Referência, através do Registro de 
Preços. 
 
Edital disponível: a partir do dia 31/08/2022 às 15h. 
Limite para recebimento das Propostas: dia 16/09/2022 às 09h45. 
Início da sessão: dia 16/09/2022 às 10h00. 
 
Maiores informações: 

 
O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, 

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

 
Será sempre considerado o horário de Brasília (DF) para 

todas as indicações de tempo constantes no edital. 
 
Contato: 0xx-92-3215 6333/ 6376, das 09 às 18h, e-mail: 

cml.se@pmm.am.gov.br. 
 

Manaus, 29 de agosto de 2022 

 
 
 

 
 

http://www.compras.manaus.am.gov.br/
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