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Poder Executivo 
 

 

 

LEI Nº 2.988, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2022 
 

DISPÕE sobre ações de controle e 
prevenção da tuberculose no município de 
Manaus.  

 
O PREFEITO DE MANAUS, no uso das atribuições que 

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

FAÇO SABER que o Poder Legislativo decretou e eu 
sanciono a seguinte 
 

LEI: 
 

Art. 1.º Esta Lei dispõe sobre ações de controle e 
prevenção da tuberculose no município de Manaus, visando ao 
enfrentamento da doença. 

 
Art. 2.º São objetivos desta Lei:  
I – reduzir o número da taxa de incidência de tuberculose 

na cidade de Manaus;  
II – promover a integração de setores para o 

desenvolvimento de ações e serviços de saúde relacionados ao 
enfrentamento da tuberculose, em especial, para o atendimento dos casos;  

III – promover ações relacionadas ao enfrentamento da 
tuberculose, em especial o controle social da sua implantação, 
acompanhamento e avaliação;  

IV – garantir a atenção integral às necessidades de saúde, 
econômicas, psicológicas e sociais das pessoas acometidas de tuberculose, 
objetivando o diagnóstico precoce e o acesso a medicamentos, serviços, 
nutrientes e demais intervenções terapêuticas complementares e 
necessárias ao tratamento e à qualidade de vida dos pacientes;  

V – prestar informações à sociedade sobre a tuberculose e 
suas implicações e responsabilidades, repassadas de forma clara pelo 
Poder Público; 

VI – incentivar a formação continuada e permanente assim 
como a capacitação e qualificação de profissionais especializados no 
atendimento à pessoa acometida de tuberculose e seus familiares;  

VII – estimular a pesquisa científica, com prioridade para 
estudos epidemiológicos, operacionais, clínicos, econômicos e sociais 
tendentes a dimensionar a magnitude e as características do problema e 
a qualidade da assistência prestada relativa à tuberculose no Município. 

 
Art. 3.º São diretrizes desta Lei:  
I – aumentar a vigilância epidemiológica, com vistas ao 

aumento da detecção de novos casos, à cura e à diminuição do 
abandono do tratamento;  

II – realizar avaliação epidemiológica planejada e 
permanente;  

III – expandir a testagem, o diagnóstico precoce e o 
tratamento supervisionado, bem como reforçar a recomendação para 
tratamento da infecção latente por tuberculose (ILTB) em pessoas com 
vírus da imunodeficiência humana (HIV) e nos demais grupos de maior 
risco de apresentar tuberculose;  

IV – aperfeiçoar o sistema de integração, a disponibilização 
e a difusão da informação sobre tuberculose no Município;  

V – desenvolver ações de comunicação e mobilização 
social para o enfrentamento da tuberculose. 

Art. 4.º (VETADO). 
 
Art. 5.º A pessoa acometida de tuberculose não será 

submetida a tratamento desumano ou degradante, não será privada de 
sua liberdade ou do convívio familiar nem sofrerá discriminação por 
motivo da sua comorbidade. 

 
Art. 6.º Esta Lei tem por finalidade: 
I – propor ações estratégicas de prevenção à tuberculose;  
II – propor metas de redução da tuberculose no Município;  
III – promover a melhoria da qualidade em ações e 

serviços de saúde relacionados ao enfrentamento da tuberculose. 
 
Art. 7.º (VETADO). 
 
Art. 8.º O Poder Público fomentará parcerias com 

entidades e instituições, públicas ou privadas, e organizações da 
sociedade civil com vistas à promoção de atividades para a consecução 
dos objetivos previstos nesta Lei. 

 
Art. 9.º (VETADO). 
 
Art. 10. As despesas com a execução desta Lei correrão 

por conta de dotações próprias, suplementadas se necessário.  
 
Art. 11. O Poder Executivo Municipal regulamentará, no 

que couber, a presente Lei.  
 
Art. 12. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.  

 
Manaus, 21 de dezembro de 2022. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
MENSAGEM N. 104/2022 
  

Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores, 

 
Consoante o prazo e a forma estabelecidos pelo § 2º do 

artigo 65 da Lei Orgânica do Município de Manaus, comunico a Vossa 
Excelência que resolvi apor VETO PARCIAL ao Projeto de Lei n. 
098/2021, de autoria do Vereador Marcio José Maia Tavares, que 
“DISPÕE sobre ações de controle e prevenção da tuberculose no 
município de Manaus”, aprovado por essa Câmara Legislativa. 

 
“Colhe-se do projeto sub examine o objetivo precípuo de 

abordar, de forma macro, diversas ações de controle e prevenção da 
tuberculose no município de Manaus.  



 

Manaus, quarta-feira, 21 de dezembro de 2022 
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Em que pese a meritória iniciativa do nobre parlamentar, nos 
termos em que se apresenta, tem-se que o Projeto de Lei sob análise contém 
a eiva da inconstitucionalidade no que se refere aos artigos 4.º, 7.º e 9.º, uma 
vez que, ao instituir a referida campanha, acaba impondo obrigações 
explícitas ao Poder Executivo, como a determinação de que as ações de 
controle e prevenção da tuberculose, no município de Manaus, devem 
ser geridas pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), as unidades de 
atendimento da rede pública de saúde devem priorizar o atendimento 
ambulatorial e a internação necessária às pessoas acometidas de 
tuberculose e suas comorbidades, complicações e sequelas e que as 
ações devem receber, anualmente, dotação orçamentária de cinco 
centésimos por cento dos recursos destinados ao Fundo Manaus 
Solidária, incorrendo em vício formal subjetivo, por violar os artigos 59, 
incisos III e IV, e 80, inciso VIII, da LOMAM, a saber: 

 
Art. 59. Compete, privativamente, ao Prefeito Municipal a 
iniciativa das leis que versem sobre: 
(...) 
III - orçamento anual, diretrizes orçamentárias e plano 
plurianual; 
IV - criação, estruturação e atribuições dos órgãos da 
Administração direta, indireta e fundacional do Município. 
 
Art. 80. É da competência do Prefeito: 
(...) 
VIII - dispor sobre a organização e o funcionamento da 
Administração Municipal, na forma da lei; 
 
Acerca desse fundamento, ressalta-se que a alteração do 

artigo 59, inciso IV, da LOMAN, promovida pela Emenda à LOMAN nº 
101, de 21 de dezembro de 2020, não tem o condão de autorizar que a 
Câmara de Vereadores crie uma atribuição ao Poder Executivo, por se 
tratar de matéria relacionada à organização e ao funcionamento da 
Administração municipal, de modo que pela presente iniciativa observa-
se que o Legislativo interfere em área de atuação que não lhe é afeta, 
em clara afronta ao Princípio da Independência dos Poderes (art. 2º da 
CF/88) e ao Princípio da Reserva de Iniciativa estampado no art. 33, § 
1°, II, "e", da Constituição do Estado do Amazonas, no art. 59, inciso IV 
da LOMAN, bem como no art. 61, §1º, inciso II, alínea “e”, da CF/88. 

Nesse sentido, pacífico é o entendimento dos Tribunais 
Pátrios em sede de julgamento em ação direta de inconstitucionalidade: 

 
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. 
LEI MUNICIPAL QUE DISPÕE SOBRE A ADOÇÃO DE 
MEDIDAS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM RELAÇÃO AO 
CONTROLE POTENCIAL DE DISSEMINAÇÃO OU 
CRESCIMENTO DE DENGUE NO ÂMBITO DO 
MUNICÍPIO. INICIATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
VEREADORES. CRIAÇÃO DE ATRIBUIÇÕES AO PODER 
EXECUTIVO MUNICIPAL. MATÉRIA TIPICAMENTE 
ADMINISTRATIVA. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 
(Ação Direta de Inconstitucionalidade, Nº 70010308344, 
Tribunal Pleno, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alfredo 
Guilherme Englert, Julgado em: 21-03-2005)  
 
EMENTA: Ação Direta de Inconstitucionalidade. Lei 
Municipal nº 2.681/2019. Dispõe sobre a criação do selo 
“empresa amiga de Rondônia”. Vício de iniciativa. Criação 
de atribuição para o Poder Executivo Municipal. 
Competência privativa do prefeito. Reserva de 
administração. Ingerência do Poder Legislativo. Ofensa à 
separação dos poderes. Inconstitucionalidade formal. 1. É 
inconstitucional lei de iniciativa parlamentar que crie a 
obrigação e responsabilidade para órgão do Poder 
Executivo Municipal, por se tratar de matéria 
relacionada à organização e ao funcionamento da 
Administração do Poder Executivo, em clara afronta ao 
art. 39, §1º, inc. II, al. d, da Constituição do Estado de 
Rondônia e art. 65, §1º, inciso. IV, da Lei Orgânica do 
Município de Porto Velho, bem como o art. 22, XI, da 
CF/88. 2. Declarada a inconstitucionalidade da lei com 
efeitos ex tunc. (DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE, 
Processo nº 0802594-67.2020.822.0000, Tribunal de 
Justiça do Estado de Rondônia, Presidência, Relator(a) do 
Acórdão: Des. José Jorge R. da Luz, Data de julgamento: 
08/02/2021). 

Destaca-se, ainda, o posicionamento do Supremo Tribunal 
Federal acerca do tema:  
 
EMENTA: Agravo regimental no recurso extraordinário. 
Competência do relator para negar seguimento a recurso 
manifestamente inadmissível. Lei municipal de iniciativa 
parlamentar. Introdução de matéria no conteúdo 
programático das escolas das redes municipal e privada de 
ensino. Criação de atribuição. Professor. Curso de 
formação. Regime do servidor. Aumento de despesa. 
Inconstitucionalidade formal. Vício de iniciativa. 
Prerrogativa do chefe do Poder Executivo. Precedentes. 1. 
É competente o relator (arts. 557, caput, do Código de 
Processo Civil e 21, § 1º, do Regimento Interno do 
Supremo Tribunal Federal) para negar seguimento “ao 
recurso manifestamente inadmissível, improcedente, 
prejudicado ou em confronto com súmula ou com 
jurisprudência dominante do respectivo tribunal, do 
Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior”. 2. 
Ofende a Constituição Federal a lei de iniciativa 
parlamentar que cria atribuições para órgãos públicos 
e que trata do provimento de cargos e do regime jurídico 
dos servidores públicos, uma vez que, no caso, cabe ao 
chefe do Poder Executivo, privativamente, a deflagração 
do processo legislativo. 3. É pacífica a jurisprudência da 
Corte no sentido de padecer de inconstitucionalidade 
formal a lei de iniciativa parlamentar que, ao tratar de tema 
relativo a servidores públicos, acarreta aumento de 
despesa para o Poder Executivo. 4. Agravo regimental não 
provido. (Órgão julgador: Primeira Turma; Relator(a): Min. 
DIAS TOFFOLI; Julgamento: 06/08/2013; Publicação: 
20/09/2013)”. 
 
Ante o exposto, decido pelo VETO PARCIAL ao Projeto de 

Lei supramencionado, especificamente, aos artigos 4.º, 7.º e 9.º face às 
justificativas expostas, nos termos do art. 65, § 2º, da Lei Orgânica do 
Munícipio de Manaus – LOMAN. 

 
Atenciosamente, 

 
Manaus, 21 de dezembro de 2022. 

 
 
 
 
 

DECRETO Nº 5.436, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2022 
 

INSTITUI a Política de Governança Pública e 
Compliance no âmbito do Poder Executivo 
Municipal, e dá outras providências. 

 
O PREFEITO DE MANAUS, no uso da competência que 

lhe confere o art. 128, inc. I, da Lei Orgânica do Município de Manaus, 
 
CONSIDERANDO o Decreto Federal nº 9.203, de 22 de 

novembro de 2017, que dispõe sobre a política de governança da 
Administração Pública Federal Direta, Autárquica e Fundacional; 

 
CONSIDERANDO a manifestação nº 047/2022-

ASTEC/CGM oriunda da Assessoria Técnica da Contraladoria Geral do 
Município, acolhido pelo Controlador-Geral do Município; 

 
CONSIDERANDO os princípios que regem a 

Administração Pública, notadamente os da legalidade, impessoalidade, 
moralidade, publicidade e eficiência; 
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CONSIDERANDO a necessidade da promoção de políticas 
voltadas para avaliar, direcionar e monitorar a gestão, com vistas à 
condução e geração de resultados; 

 
CONSIDERANDO a necessidade da implementação de 

ações destinadas à governança pública e compliance no âmbito do 
Poder Executivo Municipal; 

 
CONSIDERANDO o teor do Ofício nº 646/2022-GAB/CGM 

e o que consta nos autos do Processo nº 2022.22000.22002.0.014929 
(Siged) (Volume 1), 
 

DECRETA: 
 

CAPÍTULO I 
DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
Art. 1º Fica instituída a Política de Governança Pública e 

Compliance no âmbito do Poder Executivo Municipal. 
 
Art. 2º Para os efeitos da instituição desta política 

considera-se: 
 
I – governança pública: conjunto de mecanismos de 

liderança, estratégia e controle voltadas para avaliar, direcionar e 
monitorar a gestão, com vistas à condução e geração de resultados  
nas políticas públicas e à prestação de serviços de interesse da 
sociedade; 

 
II – compliance público: alinhamento e adesão a valores, 

princípios e normas para sustentar e priorizar o interesse público em 
relação ao interesse privado no setor público; 

 
III – valor público: produtos e resultados gerados, 

preservados ou entregues pelo órgão ou entidade do Poder Executivo 
Municipal que representem respostas efetivas e úteis às necessidades 
ou às demandas de interesse público e modifiquem aspectos do 
conjunto da sociedade ou de grupos específicos reconhecidos como 
destinatários legítimos de bens e serviços públicos; 

 
IV – alta administração: ocupantes de cargos de natureza 

política – CNP, Secretários, Subsecretários e cargos a estes 
equivalentes na Administração Autárquica e Fundacional do Poder 
Executivo Municipal; 

 
V – gestão de riscos: processo de natureza permanente, 

estabelecido, direcionado e monitorado pela alta administração, que 
contempla as atividades de identificar, avaliar e gerenciar potenciais 
eventos que possam afetar o órgão ou a entidade do Poder Executivo 
Municipal, destinado a fornecer segurança razoável quanto à realização 
de seus objetivos; e 

 
VI – evidência: elemento estrutural para a realização de 

auditoria da Governança e gestão sendo definida como uma informação 
que comunica e pactua por meio dos atributos de avaliação e 
comparação. 
 

CAPÍTULO II 
DOS PRINCÍPIOS E DIRETRIZES 

 
Art. 3º São princípios da Governança Pública: 
 
I – capacidade de resposta; 
 
II – integridade; 
 
III – confiabilidade; 
 
IV – melhoria regulatória; 
 
V – transparência; e 
 
VI – prestação de contas e responsabilidade. 
 
Art. 4º São diretrizes da Governança pública: 

I – direcionar ações para a busca de resultados para a 
sociedade, encontrando soluções tempestivas e inovadoras para lidar 
com a limitação de recursos e com as mudanças de prioridades; 
 

II – promover a desburocratização, a racionalização 
administrativa, a modernização da gestão pública e a integração dos 
serviços públicos, especialmente aqueles prestados por meio eletrônico; 

 
III – monitorar o desempenho e avaliar a concepção, a 

implementação e os resultados das políticas públicas e das ações 
prioritárias para assegurar que as diretrizes estratégicas sejam 
observadas; 

 
IV – promover a integração entre os diferentes níveis e 

esferas do setor público, com vistas a gerar, preservar e entregar valor 
público; 

 
V – incorporar padrões elevados de conduta pela alta 

administração para orientar o comportamento dos agentes públicos, em 
consonância com as funções e as competências dos órgãos e entidades 
do Poder Executivo Municipal; 

 
VI – implementar controles internos fundamentados na 

gestão de risco, que privilegiará ações estratégicas de prevenção e 
correção antes de processos sancionadores; 

 
VII – avaliar as propostas de criação, expansão ou 

aperfeiçoamento de políticas públicas e aferir seus custos e benefícios; 
 
VIII – avaliar a conformidade da execução das políticas 

públicas com as diretrizes de planejamento estratégico; 
 
IX – manter processo decisório orientado pelas evidências, 

pela conformidade legal, pela qualidade regulatória, pela 
desburocratização e pelo apoio à participação da sociedade; 

 
X – editar e revisar atos normativos, pautando-se pelas 

boas práticas regulatórias e pela legitimidade, estabilidade e coerência 
do ordenamento jurídico e realizando consultas públicas sempre que 
conveniente; 

 
XI – promover a participação social por meio de 

comunicação aberta, voluntária e transparente das atividades e dos 
resultados do órgão ou entidade do Poder Executivo Municipal, de 
maneira a fortalecer e garantir o direito de acesso à informação, que 
será franqueada, mediante procedimentos objetivos e ágeis, de forma 
transparente, clara e em linguagem de fácil compreensão; e 

 
XII – promover a tomada de decisão levando em 

consideração a avaliação dos ambientes interno e externo do órgão ou 
entidade do Poder Executivo Municipal e dos diferentes interesses da 
sociedade. 
 

CAPÍTULO III 
DOS MECANISMOS DE GOVERNANÇA PÚBLICA 

 
Art. 5º São mecanismos para o exercício da Governança 

pública: 
 
I – liderança: conjunto de práticas de natureza humana ou 

comportamental, tais como integridade, competência, responsabilidade e 
motivação, exercido nos principais cargos de órgãos ou entidades do 
Poder Executivo Municipal, para assegurar a existência das condições 
mínimas para o exercício da boa Governança; 

 
II – estratégia: definição de diretrizes, objetivos, planos e 

ações, além de critérios de priorização e alinhamento entre os órgãos e 
entidades do Poder Executivo Municipal e as partes interessadas, de 
maneira que os serviços e produtos de responsabilidade do órgão ou 
entidade do Poder Executivo Municipal alcancem o resultado pretendido; e 

 
III – controle: processos estruturados para mitigar os 

possíveis riscos com vistas ao alcance dos objetivos institucionais e para 
garantir a execução ordenada, ética, econômica, eficiente e eficaz das 
atividades do órgão ou entidade do Poder Executivo Municipal, com 
preservação da legalidade e da economicidade no dispêndio de recursos 
públicos. 
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Art. 6º Compete à alta administração implementar e 
manter mecanismos, instâncias e práticas de Governança 
compreendendo, no mínimo: 

 
I – formas de acompanhamento de resultados, inclusive 

por meio do Índice Integrado de Governança e Gestão Pública – IGG; 
 
II – soluções para melhoria do desempenho do órgão ou 

entidade do Poder Executivo Municipal; 
 
III – mecanismos institucionais para mapeamento de 

processos; 
 
IV – instrumentos de promoção do processo decisório com 

base em evidências; e 
 
V – elaboração e implementação do planejamento 

estratégico do órgão ou entidade do Poder Executivo Municipal. 
 
 

CAPÍTULO IV 
DA GOVERNANÇA PÚBLICA 

 
Seção I 

 
Art. 7º Compete aos órgãos e às entidades integrantes do 

Poder Executivo Municipal: 
 
I – executar a Política de Governança Pública e 

Compliance, de maneira a incorporar os princípios e as diretrizes, e as 
recomendações oriundas de manuais, guias e resoluções do Comitê de 
Governança Pública – CGov; e 

 
II – encaminhar ao CGov propostas relacionadas às 

competências previstas no art. 10 deste Decreto, com a justificativa da 
proposição e a minuta da resolução pertinente, se for o caso. 
 

Seção II 
Do Conselho de Governança Pública – CGov 

 
Art. 8º Fica instituído o Comitê de Governança Pública – 

CGov, com a finalidade de acompanhar a condução da Política de 
Governança da Administração Pública municipal. 

 
Art. 9º O Comitê de Governança Pública - CGov, é 

composto pelos seguintes membros: 
 
I – Secretário Chefe da Casa Civil; 
 
II – Controlador - Geral do Município; 
 
III – Secretário Municipal de Finanças e Tecnologia da 

Informação; 
 
IV – Secretário Municipal de Administração, Planejamento 

e Gestão; e 
 
V – Presidente do Conselho Municipal de Gestão 

Estratégica – CMGE; 
 
§ 1º Cada membro titular deve indicar seu substituto para 

suas ausências e impedimentos. 
 
§ 2º O CGov se reunirá, em caráter ordinário, 

trimestralmente e, em caráter extraordinário, sempre que necessário. 
 
§ 3º Na primeira reunião do CGov será definido seu 

coordenador. 
 
§ 4º O CGov deve deliberar em reunião, mediante 

convocação de seu coordenador. 
 
§ 5º A critério do CGov, representantes de outros órgãos e 

entidades do Poder Executivo Municipal e de outras entidades, podem 
ser convocados a participar das reuniões de trabalho do Conselho, sem 
direito a voto. 

Art. 10. Compete ao CGov: 
 
I – propor medidas, mecanismos e práticas organizacionais 

para o atendimento aos princípios e às diretrizes de Governança pública 
estabelecidos; 

 
II – aprovar manuais e guias com medidas, mecanismos e 

práticas organizacionais que contribuam para a implementação dos 
princípios e das diretrizes de Governança pública estabelecidos; 

 
III – aprovar recomendações aos colegiados temáticos 

para garantir a coerência e aprimorar a coordenação de programas e da 
Política de Governança Pública e Compliance; 

 
IV – incentivar e monitorar a aplicação das melhores 

práticas de Governança no âmbito do Poder Executivo Municipal; 
 
V – expedir resoluções necessárias ao exercício de suas 

competências; e 
 
VI – acompanhar o cumprimento da Política de 

Governança Pública e Compliance estabelecida. 
 
Art. 11. O CGov poderá constituir grupos de trabalho 

específicos para subsidiá-lo no cumprimento de suas competências. 
 
§ 1º Representantes de órgãos e entidades públicas e 

privadas podem ser convidados a participar dos grupos de trabalho 
constituídos pelo CGov. 

 
§ 2º O CGov deve definir, no ato de criação do grupo de 

trabalho, seus objetivos específicos, sua composição e o prazo para 
conclusão de seus trabalhos. 

 
Art. 12. O CGov será secretariado por sevidor designado 

pelo Controlador-Geral do Município, ao qual compete: 
 
I – receber, instruir e encaminhar aos membros do CGov 

as propostas destinadas ao Conselho; 
 
II – encaminhar a pauta, a documentação, os materiais de 

discussão e os registros das reuniões aos membros do CGov; 
 
III – comunicar aos membros do CGov data, hora e local 

das reuniões ordinárias e extraordinárias, que podem ser presenciais ou 
realizadas por meio eletrônico; e 

 
IV – disponibilizar as atas, relatórios e resoluções do CGov 

em sítio eletrônico da Prefeitura ou, quando o seu conteúdo for 
classificado como confidencial, encaminhá-las aos membros. 
 

Seção III 
Dos Comitês Internos de Governança Pública 

 
Art. 13. Grupos Setoriais de Governança Pública (GSG) serão 

instituídos, gradativamente, por ato do Chefe do Poder Executivo Municipal, 
conforme recomendação do Comitê de Governança Pública (CGov). 

 
Parágrafo único. O objetivo dos Grupos Setoriais de 

Governança Pública é garantir o desenvolvimento e a apropriação das 
melhores práticas de Governança de forma contínua e progressiva, nos 
termos estabelecidos pelo CGov. 

 
Art. 14. São competências dos Grupos Setorias de 

Governança Pública: 
 
I – implementar e manter processos e mecanismos 

adequados à incorporação dos princípios e das diretrizes da Governança 
previstos nesta política; 
 

II – incentivar e promover iniciativas voltadas à adoção de 
instrumentos para o aprimoramento do processo decisório; 

 
III – acompanhar e promover a implementação de 

medidas, mecanismos e práticas organizacionais de Governança pública 
e Compliance definidos pelo CGov; 
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IV – apoiar e incentivar políticas transversais de governo; e 
 
V – promover a implantação de metodologia de Gestão de 

Riscos. 
 
Art. 15. Os Grupos Setoriais de Governança Pública 

devem divulgar suas atas, relatórios e resoluções em sítio eletrônico do 
órgão ou entidade do Poder Executivo Municipal ou, quando o seu 
conteúdo for classificado como confidencial, encaminhá-las aos 
membros. 
 

CAPÍTULO V 
DO SISTEMA DE GESTÃO DE RISCOS 

 
Art. 16. Cabe à alta administração instituir, manter, 

monitorar e aprimorar sistema de gestão de riscos e controles internos 
com vistas à identificação, à avaliação, ao tratamento, ao monitoramento 
e à análise crítica de riscos que possam impactar a implementação da 
estratégia e a consecução dos objetivos do órgão ou entidade do Poder 
Executivo Municipal no cumprimento da sua missão institucional, 
observados os seguintes princípios: 

 
I – implementação e aplicação de forma sistemática, 

estruturada, oportuna e documentada, subordinada ao interesse público; 
 
II – integração da gestão de riscos ao processo de 

planejamento estratégico e aos seus desdobramentos, às atividades, 
aos processos de trabalho e aos projetos em todos os níveis do órgão ou 
entidade do Poder Executivo Municipal, relevantes para a execução da 
estratégia e o alcance dos objetivos institucionais; 

 
III – estabelecimento de controles internos proporcionais 

aos riscos, de maneira a considerar suas causas, fontes, consequências 
e impactos, observada a relação custo-benefício; e 

 
IV – utilização dos resultados da gestão de riscos para 

apoio à melhoria contínua do desempenho e dos processos de 
gerenciamento de risco, controle e governança. 
 

CAPÍTULO VI 
DA TRANSPARÊNCIA PÚBLICA 

 
Art. 17. Os órgãos e entidades da administração direta e 

indireta do Poder Executivo Municipal estão autorizados, observadas as 
restrições legais de acesso à informação, conceder acesso a suas bases 
de dados e informações para utilização no trabalho do Comitê de 
Governança Pública - CGov. 
 

CAPÍTULO VII 
DO COMPLIANCE PÚBLICO 

 
Art. 18. Os órgãos e entidades do Poder Executivo 

Municipal devem atuar alinhados aos padrões de compliance e 
probidade na gestão pública, estruturando controles internos baseados 
na gestão de riscos e garantindo a prestação de serviços públicos de 
qualidade. 

 
Art. 19. O CGov deve auxiliar os órgãos e entidades do 

Poder Executivo Municipal no aperfeiçoamento de políticas e 
procedimentos de prevenção à corrupção e promoção da integridade, 
podendo: 

I – recomendar a capacitação dos servidores municipais 
em temas afetos à ética e integridade; 

 
II – propor inovações em gestão pública e cultura 

organizacional para o planejamento, execução e monitoramento de 
atividades e para a definição de escopo, natureza, período e extensão 
dos procedimentos de prevenção à corrupção e promoção da 
integridade; 

 
III – promover o reconhecimento público de pessoas que 

tenham se destacado em iniciativas relacionadas a ética e boas práticas 
de gestão; 
 

IV – fomentar a realização de estudos e pesquisas de 
prevenção à corrupção, promoção da integridade e conduta ética; e 

V – articular-se com órgãos, entidades e organismos 
nacionais e internacionais que atuem no campo da prevenção à 
corrupção e promoção da integridade. 

 
Art. 20. Os órgãos e as entidades do Poder  

Executivo Municipal devem instituir programa de integridade com o 
objetivo de adotar medidas destinadas à prevenção, à detecção e à 
punição de fraudes e atos de corrupção, estruturado nos seguintes 
eixos: 

 
I – comprometimento e apoio permanente da alta 

administração; 
 
II – definição de unidade responsável pela implementação 

e acompanhamento do programa no órgão ou entidade do  
Poder Executivo Municipal, sem prejuízo das demais atividades nela 
exercidas; 

 
III – identificação, análise, avaliação e tratamento  

de riscos de integridade sob orientação da Controladoria-Geral do 
Município; 

 
IV – promoção de treinamentos e eventos que disseminem, 

incentivem e reconheçam boas práticas na gestão pública; e 
 
V – monitoramento contínuo do programa de integridade. 
 
Parágrafo único. A instituição de programas de 

integridade, de que trata o caput deste artigo, deve ser realizada sob 
coordenação da Controladoria-Geral do Município. 

 
Art. 21. O poder Executivo Municipal regulamentará em 

ato próprio, os procedimentos necessários à estruturação, execução e 
monitoramento de programas de integridade de seus órgãos e 
entidades. 
 

CAPÍTULO VIII 
DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
Art. 22. O CGov poderá editar atos complementares e 

estabelecer procedimentos para conformação, execução e 
monitoramento de processos de Governança pública e Compliance, 
observado o disposto na política instituída por este Decreto. 

 
Art. 23. Para implementação da Política de Governança 

Pública e Compliance, o CGov pode buscar apoio, nos termos da lei, por 
intermédio de convênios ou outros instrumentos com órgãos e entidades, 
públicas ou privadas, em âmbito federal ou estadual, notadamente com 
Instituições de Pesquisa, Tribunais de Contas da União, do Estado e 
outros. 

 
Art. 24.  Este Decreto entra em vigor na data de sua 

publicação. 
 

Manaus, 21 de dezembro de 2022. 
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DECRETO Nº 5.437, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2022 
 

INSTITUI o Sistema de Integridade Pública 
do Poder Executivo Municipal – SIPEM, e dá 
outras providências. 

 
O PREFEITO DE MANAUS, no uso da competência que 

lhe confere o art. 128, inc. I, da Lei Orgânica do Município de Manaus; 
 
CONSIDERANDO o Decreto Federal nº 9.203, de 22 de 

novembro de 2017, que dispõe sobre a política de governança da 
Administração Pública Federal Direta, Autárquica e Fundacional; 

 
CONSIDERANDO a manifestação nº 054/2022-

ASTEC/CGM oriunda da Assessoria Técnica da Contraladoria Geral do 
Município, acolhido pelo Controlador-Geral do Município; 

 
CONSIDERANDO os princípios que regem a 

Administração Pública, notadamente os da legalidade, impessoalidade, 
moralidade, publicidade e eficiência; 

 
CONSIDERANDO a necessidade de estabelecer padrões 

para as práticas e medidas de integridade no âmbito do Poder Executivo 
Municipal; 

 
CONSIDERANDO a implementação de ações destinadas 

ao fomento da integridade pública no âmbito do Poder Executivo 
Municipal; 

 
CONSIDERANDO o teor do Ofício nº 645/2022-GAB/CGM 

e o que consta nos autos do Processo nº 2022.22000.22002.0.014951 
(Siged) (Volume 1), 
 

DECRETA: 
 

Art. 1º Fica instituído, nos órgãos e entidades do Poder 
Executivo Municipal, o Sistema de Integridade Pública do Poder 
Executivo Municipal – SIPEM. 

 
Art. 2º Para fins do disposto neste Decreto, considera-se: 
 
I – programa de integridade e compliance: o conjunto de 

mecanismos e procedimentos internos de prevenção, detecção e 
remediação de práticas de corrupção, fraudes, subornos, irregularidades 
e desvios éticos de conduta; 

 
II – risco: possibilidade de ocorrência de evento de 

corrupção, fraude, irregularidade ou desvio ético ou de conduta que 
venha a impactar o cumprimento dos objetivos institucionais; 

 
III – plano de integridade: documento oficial que contempla 

os principais riscos de integridade do órgão ou entidade do Poder 
Executivo Municipal, as medidas e preceitos de tratamento dos riscos 
identificados e a forma de implementação e monitoramento do Programa 
de Integridade e Compliance; e 

 
IV – funções de integridade: funções constantes dos 

sistemas de ouvidoria, controle interno, gestão da ética e transparência. 
 
Art. 3º São objetivos do SIPEM: 
 
I – coordenar e articular as atividades relativas à 

integridade; e 
 
II – estabelecer padrões para as práticas e medidas de 

integridade. 
 
Art. 4º Compõem o SIPEM: 
 
I – órgão central: a Controladoria-Geral do Município; e 
 
II – unidades setoriais: as unidades nos órgãos e nas 

entidades do Poder Executivo Municipal responsáveis pela gestão da 
integridade. 

§1º As atividades das unidades setoriais do SIPEM ficarão 
sujeitas à orientação normativa e à supervisão técnica do órgão central, 

sem prejuízo da subordinação administrativa regular ao órgão ou  
entidade do Poder Executivo Municipal a que pertençam. 

 

§2º Os órgãos e as entidades do Poder Executivo 
Municipal deverão indicar ao órgão central, dentro de sua estrutura 
regimental disponível, a unidade que atuará como responsável setorial 
pelas atividades do SIPEM. 

 

§3º Na hipótese de alteração de unidade setorial 
responsável, os órgãos e as entidades do Poder Executivo Municipal 
deverão notificar o órgão central. 

 
Art. 5º Compete ao órgão central do SIPEM: 
 
I – estabelecer as normas e os procedimentos para o 

exercício das competências das unidades integrantes do SIPEM e as 
atribuições dos dirigentes para a gestão dos programas de integridade; 

 
II – orientar as atividades relativas à gestão dos riscos para 

a integridade; 
 
III – exercer a supervisão técnica das atividades relacionadas 

aos programas de integridade geridos pelas unidades setoriais, sem 
prejuízo da subordinação administrativa dessas unidades ao órgão ou à 
entidade do Poder Executivo Municipal a que estiverem vinculadas; 

 
IV – coordenar as atividades que exijam ações conjuntas 

das unidades integrantes do SIPEM; 
 
V – monitorar e avaliar a atuação das unidades setoriais; 
 
VI – realizar ações de comunicação e capacitação 

relacionadas à integridade; e 
 
VII – dar ciência aos órgãos ou às entidades do Poder 

Executivo Municipal de fatos ou situações que possam comprometer o 
seu programa de integridade, além de recomendar a adoção das 
medidas de remediação necessárias. 

 
Art. 6º Compete às unidades setoriais do SIPEM: 
 
I – assessorar a autoridade máxima do órgão ou da 

entidade nos assuntos relacionados ao programa de integridade; 
 
II – articular-se com as demais unidades do órgão ou da 

entidade que desempenhem funções de integridade para a obtenção de 
informações necessárias ao monitoramento do programa de integridade; 

 
III – coordenar a estruturação, a execução e o 

monitoramento de seus programas de integridade; 
 
IV – promover a orientação e o treinamento, no âmbito do 

órgão ou da entidade do Poder Executivo Municipal, em assuntos 
relativos ao programa de integridade; 

 
V – elaborar e revisar, periodicamente, o plano de integridade; 
 
VI – coordenar a gestão dos riscos para a integridade; 
 
VII – monitorar e avaliar, no âmbito do órgão ou da 

entidade do Poder Executivo Municipal, a implementação das medidas 
estabelecidas no plano de integridade; 

 
VIII – propor ações e medidas, no âmbito do órgão ou da 

entidade do Poder Executivo Municipal, a partir das informações e dos 
dados relacionados à gestão do programa de integridade; 

 
IX – avaliar as ações e as medidas relativas ao programa 

de integridade sugeridas pelas demais unidades do órgão ou entidade 
do Poder Executivo Municipal; 

 

X – reportar à autoridade máxima do órgão ou da entidade 
do Poder Executivo Municipal o andamento do programa de integridade; 

 
XI – participar de atividades que exijam a execução de 

ações conjuntas das unidades integrantes do SIPEM, com vistas ao 
aprimoramento do exercício das atividades comuns; 
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XII – reportar ao órgão central as situações que 
comprometam o programa de integridade e adotar as medidas 
necessárias para sua remediação; e 

 
XIII – executar outras atividades dos programas de 

integridade. 
 
Art. 7º O SIPEM atuará de forma complementar e 

integrada aos demais sistemas estruturadores existentes, principalmente 
aqueles que coordenam as atividades de instâncias que prestam apoio 
ao sistema de integridade a que se refere o inc. IV, art. 2º deste Decreto, 
de forma a evitar a sobreposição de esforços, racionalizar os custos e 
melhorar o desempenho e a qualidade dos resultados. 

 
Art. 8º Os responsáveis pelas atividades das unidades 

setoriais deverão ter vínculo com a administração pública municipal. 
 
Art. 9º  Este Decreto entra em vigor na data de sua 

publicação. 
 

Manaus, 21 de dezembro de 2022. 

 
 
 

DECRETO Nº 5.438, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2022 
 

INSTITUI o Programa de Integridade e 
Compliance da Administração Direta, 
Autarquias e Fundações do Poder Executivo 
no município de Manaus, e dá outras 
providências. 

 

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

 
CONSIDERANDO o Decreto Federal nº 9.203, de 22 de 

novembro de 2017, que dispõe sobre a política de governança da 
Administração Pública Federal Direta, Autárquica e Fundacional; 

 
CONSIDERANDO a manifestação nº 049/2022-

ASTEC/CGM oriunda da Assessoria Técnica da Contraladoria Geral do 
Município, acolhido pelo Controlador-Geral do Município; 

 
CONSIDERANDO os princípios que regem a 

Administração Pública, notadamente os da legalidade, impessoalidade, 
moralidade, publicidade e eficiência; 

 
CONSIDERANDO o fomento a consciência e a cultura de 

controles internos na busca contínua da conformidade de seus atos, da 
observância e cumprimento das normas e da transparência das políticas 
públicas e de seus resultados; 

 
CONSIDERANDO a necessidade de criar e aprimorar a 

gestão de riscos e os controles da Administração Pública do Município 
de Manaus; 

 
CONSIDERANDO a implementação de ações destinadas 

ao fomento da integridade e compliance no âmbito do Poder Executivo 
Municipal; 

CONSIDERANDO o teor do Ofício nº 644/2022-GAB/CGM 
e o que consta nos autos do Processo nº 2022.22000.22002.0.014959 
(Siged) (Volume 1), 

 
DECRETA: 

 
CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 

Art. 1º Institui o Programa de Integridade e Compliance da 
Administração Direta, Autarquias e Fundações do Poder Executivo no 
município de Manaus 

 
Parágrafo único. O Programa de Integridade e 

Compliance será implementado de acordo com o perfil do órgão ou 
entidade do Poder Executivo Municipal, e as medidas protetivas nele 
estabelecidas serão empregadas de acordo com os riscos que lhe são 
inerentes. 
 

CAPÍTULO II 
DO PROGRAMA DE INTEGRIDADE E COMPLIANCE MUNICIPAL 

 
Seção I 

Dos Pilares 
 

Art. 2º São pilares do Programa de Integridade e 
Compliance do município de Manaus: 

 
I – suporte da alta administração; 
 
II – avaliação de riscos; 
 
III – código de ética e conduta; 
 
IV – controles internos; 
 
V – transparência e controle social; 
 
VI – treinamento e comunicação; 
 
VII – canal de denúncias; 
 
VIII – due diligence, como política de relacionamento com 

terceiros; e 
 
IX – auditoria e monitoramento. 

 

Seção II 
Dos Objetivos 

 

Art. 3º O Programa de Integridade e Compliance da 
Administração Pública Municipal tem por objetivo: 

 
I – adotar princípios éticos e normas de conduta e certificar 

seu cumprimento; 
 
II – estabelecer um conjunto de medidas conexas visando 

à prevenção de possíveis desvios na entrega dos resultados esperados 
pelos destinatários dos serviços públicos; 

 
III – fomentar a consciência e a cultura de controles 

internos na busca contínua da conformidade de seus atos, da 
observância e cumprimento das normas e da transparência das políticas 
públicas e de seus resultados; 

 
IV – aperfeiçoar a estrutura de governança pública, criar e 

aprimorar a gestão de riscos e os controles da Administração Pública do 
município de Manaus; 
 

V – fomentar a inovação e a adoção de boas práticas de 
gestão pública; 

 
VI – estimular o comportamento íntegro e probo dos 

agentes públicos e políticos; 
 
VII – proporcionar a capacitação dos agentes públicos no 

exercício de cargo, função ou emprego; 
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VIII – estabelecer mecanismos de comunicação, 
monitoramento, controle, avaliação e auditoria; e 

 
IX – assegurar que sejam atendidos, pelas diversas áreas 

da organização, os requerimentos e solicitações de órgãos reguladores e 
de controle. 
 

Seção III 
Das Etapas e Fases do Programa 

 
Art. 4º As fases de implementação do Programa de 

Integridade e Compliance são: 
 
I – identificação e classificação dos riscos; 
 
II – estruturação do Plano de Integridade; 
 
III – definição dos requisitos, como medidas de mitigação 

dos riscos identificados; 
 
IV – elaboração da matriz de responsabilidade; 
 
V – desenho dos processos e procedimentos de controle 

interno, geração de evidências e respectiva implementação desses 
processos e procedimentos; 

 
VI – elaboração do Código de Ética e Conduta; 
 
VII – comunicação e treinamento; 
 
VIII – estruturação e implementação do Canal de 

Denúncias; 
 
IX – realização de auditoria e monitoramento; 
 
X – ajustes e retestes; e 
 
XI – aprimoramento e monitoramento do funcionamento do 

Programa. 
 
Parágrafo único. Os mecanismos estabelecidos neste 

Decreto visam proteger o órgão e a entidade do Poder Executivo 
Municipal, bem como impor aos agentes públicos e políticos o 
compromisso com a ética, o respeito, a integridade e a eficiência na 
prestação do serviço público. 
 

Subseção I 
Da Identificação e Classificação dos Riscos 

 
Art. 5º A fase de identificação dos riscos é composta pelo 

tratamento das informações obtidas, dentre outras, por meio dos 
seguintes canais: 

 
I – atendimentos da Ouvidoria; 
 
II – resposta aos quesitos do Controle Interno; 
 
III – formulários recebidos que descrevam riscos; e 
 
IV – entrevistas realizadas com servidores públicos. 
 
Parágrafo único. As entrevistas serão realizadas por pelo 

menos 2 (dois) servidores, sendo 1 (um) deles integrante da Unidade 
Setorial de Integridade e Compliance. 
 

Subseção II 
Da estruturação do Plano de Integridade 

 
Art. 6º As diretrizes da estruturação do Plano de 

Integridade e Compliance serão definidas pela Controladoria-Geral do 
Município – CGM. 
 

Art. 7º A publicação do Plano de Integridade e Compliance 
observará o disposto na legislação que regulamenta o acesso a 
informações públicas e a proteção de dados quanto à classificação das 
informações sigilosas nele contidas e observará os princípios basilares 
da transparência e acesso a informações públicas. 

Parágrafo único. O eventual sigilo das informações não é 
oponível aos órgãos de controle da Administração Pública ou ao Poder 
Judiciário. 

 
Art. 8º A não aprovação do Plano de Integridade e 

Compliance pela autoridade máxima do órgão ou entidade do Poder 
Executivo Municipal, depende de manifestação expressa e da 
comprovação de que os riscos identificados na análise de riscos já foram 
efetivamente sanados. 
 

Subseção III 
Das Medidas de Mitigação 

 
Art. 9º A matriz de risco dos órgãos ou entidades do Poder 

Executivo Municipal será elaborada mediante a utilização de critérios 
técnicos aplicáveis, considerando o impacto e a probabilidade do risco 
identificado. 

 
Art. 10. Serão trabalhados preferencialmente os riscos 

com maior graduação na matriz de riscos. 
 
Art. 11. Para cada risco trabalhado devem ser propostas 

medidas de mitigação observando as leis, decretos, portarias, 
resoluções e demais atos normativos relacionados ao objeto de análise. 

 
§1º A adoção e implementação das medidas de mitigação 

dos riscos deverá ser pautada pela ética, razoabilidade, eficiência, 
economicidade, inovação e equilíbrio entre o impacto dos riscos e a 
probabilidade de sua ocorrência. 

 
§2º Toda e qualquer medida de mitigação dos riscos não 

poderá criar obstáculos ao pleno exercício das funções e atividades do 
órgão ou entidade do Poder Executivo Municipal, privilegiando a 
celeridade administrativa e a desburocratização dos serviços. 
 

Subseção IV 
Da Elaboração da Matriz de Responsabilidades 

 
Art. 12. A matriz de responsabilidades deverá identificar o 

responsável imediato por cada risco trabalhado no plano de Integridade 
e Compliance. 
 

Subseção V 
Do Desenho dos Processos e Procedimentos de Controle Interno, 

da Geração de Evidências e da Respectiva Implementação 
 

Art. 13. Os órgãos e entidades do Poder Executivo 
Municipal, com o apoio da Unidade Setorial de Integridade e Compliance, 
deverão instituir, monitorar e revisar processos e procedimentos de 
controle interno, baseados no Plano de Integridade e Compliance. 

 
Parágrafo único. Todo e qualquer procedimento e 

processo de controle interno e de boas práticas deverá ser 
documentado, registrado e arquivado visando a integridade da 
informação e a segurança jurídica necessária à comprovação dos 
procedimentos e eventual certificação dos atos e, ainda, observar 
orientação exarada pela CGM. 

 
Art. 14. A geração de evidências compreende o exame 

dos processos e procedimentos do ponto de vista sistêmico, de forma a 
verificar os impactos que cada procedimento pode causar, de modo a 
não permitir a ocorrência de conflitos ou retrabalho. 
 

Parágrafo único. A geração de evidências terá por escopo 
analisar eventual possibilidade de simplificação do procedimento de 
controle interno, mantendo a qualidade e efetividade do processo. 
 

Subseção VI 
Da elaboração do Código de Ética e Conduta 

 
Art. 15. O Código de Ética e Conduta deverá dispor, entre 

outros, sobre: 
 
I – atendimento à legislação; 
 
II – padrões de integridade, ética e probidade; 
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III – imagem da instituição; 
 
IV – conflito de interesses; 
 
V – profissionalismo na prestação do serviço público; 
 
VI – relação com terceiros; 
 
VII – segurança da informação e proteção de dados; 
 
VIII – conduta e comportamento do servidor público; 
 
IX – dever de confidencialidade das informações e 

discrição do servidor público; 
 
X – combate à corrupção, às práticas ilícitas, à lavagem de 

dinheiro, fraudes, subornos e desvios; 
 
XI – assédio sexual e moral; e 
 
XII – atos discriminatórios. 
 
Art. 16. O Código de Ética e Conduta deverá impor 

imparcialidade, justiça, ausência de ambiguidades, vedar preconceitos e 
utilizar linguagem apropriada e universal, bem como refletir os princípios, 
a cultura e valores, de modo claro e inequívoco. 

 
Parágrafo único. O Código de Ética e Conduta deve 

esclarecer as consequências legais para os casos de sua violação, de 
forma clara e objetiva, de modo que todos os servidores e demais 
interessados possam conhecer previamente as regras e se comprometer 
com o seu efetivo cumprimento. 

 
Art. 17. O Código de Ética e Conduta deverá ser aprovado 

por ato do Chefe do Poder Executivo Municipal e publicado no sítio 
institucional de cada órgão e entidade do Poder Executivo Municipal e no 
Portal da Transparência do município. 
 

Subseção VII 
Da Comunicação e Treinamento 

 
Art. 18. As ações de comunicação e treinamento do 

Programa de Integridade e Compliance deverão contemplar todas as 
iniciativas visando orientar os agentes públicos de forma clara e direta, 
para que prestem um serviço de maneira íntegra e proba. 

 
Art. 19. São objetivos da comunicação: 
 

I – assegurar que todas as pessoas conheçam, entendam 
e assumam os valores dos órgãos ou entidades do Poder Executivo 
Municipal; 

 
II – buscar que os servidores guiem suas ações pelos mais 

elevados padrões éticos; 
 
III – informar órgão ou entidade do Poder Executivo 

Municipal sobre fatos mais relevantes; 
 
IV – comunicar regras e expectativas do órgão ou entidade 

do Poder Executivo Municipal, a todo público interno e externo com 
relação à integridade; 
 

V – promover o comportamento ético e íntegro em todas as 
ações do órgão ou entidade do Poder Executivo Municipal; 
 

VI – fortalecer o papel de cada colaborador na 
consolidação da imagem do órgão ou entidade do Poder Executivo 
Municipal como instituição íntegra; 

 
VII – buscar o comprometimento e apoio de todos os 

agentes com o Programa de Integridade e Compliance; 
 
VIII – explicar o que o órgão ou  entidade do Poder 

Executivo Municipal espera de seus parceiros; e 
 
IX – comunicar periodicamente as políticas e 

procedimentos do Programa de Integridade e Compliance do município 

de Manaus para os agentes e para terceiros com os quais o município se 
relaciona. 

 
Art. 20. Os treinamentos terão por objetivo a disseminação 

de valores, normas, políticas e procedimentos sobre a conduta ética e 
íntegra e deverão ser realizados periodicamente, documentados e 
mediante registro de presença do servidor. 

 
Parágrafo único. A participação do servidor será 

consignada no respectivo histórico funcional e poderá ser considerada 
na sua avaliação anual de desempenho. 
 

Subseção VIII 
Da Estruturação e Implementação do Canal de Denúncias 

 
Art. 21. O canal de denúncias, medida indispensável à 

garantia da manutenção da integridade pública, será gerido pela 
Ouvidoria-Geral do Município, com o objetivo de viabilizar a denúncia de 
ilícitos cometidos por agentes públicos municipais, inclusive da alta 
direção. 

 
§1º O canal de denúncias não se destina a outros fins, 

senão o da justiça, lealdade e compromisso com o Programa de 
Integridade e Compliance, permitindo contínua escalada na direção 
correta, com relação à ética e à integridade. 

 
§2º As informações provenientes do canal de denúncias 

deverão ser tratadas com profissionalismo, seriedade e sigilo e serão 
formalmente tramitadas. 

 
§3º Fica garantido o anonimato e vedada a adoção de 

condutas repressivas ou discriminatórias contra o denunciante. 
 
Art. 22. A Administração Pública deverá incentivar a 

utilização consciente e de boa-fé do canal de denúncias, por parte de 
servidores públicos e dos cidadãos, de modo a evitar a denunciação 
caluniosa. 
 

Subseção IX 
Da Transparência e Controle Social 

 
Art. 23. Compete à CGM a realização de campanhas 

orientativas e ações educativas, visando fomentar o controle social e o 
acesso à informação. 
 

Subseção X 
Da Auditoria e Monitoramento 

 
Art. 24. A auditoria e o monitoramento deverão ser 

empregados para verificar e avaliar a eficácia e recomendar a adoção de 
novos processos e procedimentos de controle interno. 
 

Parágrafo único. A mensuração do desempenho do 
Programa de Integridade e Compliance será realizado, entre outros, por 
indicadores-chave de desempenho. 
 

Subseção XI 
Dos Ajustes e Retestes 

 
Art. 25. Os ajustes e retestes compreendem um modelo 

inteligente, previamente estabelecido e desenvolvido para corrigir e 
melhorar o desempenho do Programa de Integridade e Compliance, 
analisando os resultados e permitindo os ajustes necessários a 
promoção da melhoria contínua como propulsora principal do Programa. 
 

Subseção XII 
Do Aprimoramento e Monitoramento do Funcionamento do 

Programa 
 

Art. 26. O aprimoramento e o monitoramento do 
funcionamento do Programa de Integridade e Compliance do município 
de Manaus deverá se balizar por ciclos de revisão visando melhoria 
contínua. 

 
Parágrafo único. O aprimoramento e o monitoramento a 

que se refere o caput deste artigo, devem focar prioritariamente nos 
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setores dos órgãos ou entidades do Poder Executivo Municipal expostas 
aos riscos proeminentes. 
 

Seção IV 
Do Plano de Integridade 

 
Art. 27. O Plano de Integridade é o documento oficial do 

órgão ou entidade do Poder Executivo Municipal que contempla os 
principais riscos de integridade da organização, as medidas e preceitos 
de tratamento dos riscos identificados e a forma de implementação e 
monitoramento do Programa de Integridade. 
 

Art. 28. São partes integrantes do Plano de Integridade de 
uma organização, no mínimo: 

 
I – objetivos do plano; 
 
II – caracterização geral do órgão ou entidade do Poder 

Executivo Municipal; 
 
III – identificação e classificação dos riscos; 
 
IV – monitoramento, atualização e avaliação do Plano; e 
 
V – instâncias de governança. 
 
Art. 29. O Plano de Integridade, após aprovado pela 

autoridade máxima do órgão ou entidade do Poder Executivo Municipal, 
deverá ser divulgado internamente, para ciência e cumprimento pelos 
agentes públicos envolvidos. 

 
§1º O Plano de Integridade poderá ser revisado a qualquer 

tempo visando ao seu aprimoramento e à melhora dos resultados 
esperados. 

 
§2º Os agentes públicos mencionados no caput deste 

artigo poderão apresentar sugestões para o aprimoramento das ações 
contidas no Plano de Integridade. 

 
Art. 30. A partir da concepção do Plano de Integridade, 

deverão ser concebidos os requisitos, como medidas de mitigação dos 
riscos identificados, bem como a matriz de responsabilidade dos riscos. 

 
Parágrafo único. Todo e qualquer procedimento, processo 

de controle e de boas práticas devem ser documentados pela Instituição. 
 
Art. 31. O Plano de Integridade será elaborado e 

implementado pelo Controle Interno dos órgãos e entidades do Poder 
Executivo Municipal, os quais seguirão as diretrizes definidas pela CGM. 

 
Parágrafo único. A depender da complexidade de 

atribuições e dimensão da organização, poderá haver a designação de 
uma equipe técnica de suporte ao Controle Interno setorial previsto no 
caput deste artigo. 

 
CAPÍTULO III 

 
DAS COMPETÊNCIAS 

 
Seção I 

Do Órgão Central do Sistema de Integridade Pública do Poder 
Executivo 

 
Art. 32. Compete à Controladoria-Geral do Município, 

como Órgão Central do Sistema de Integridade Pública do Poder 
Executivo: 

 
I – definir diretrizes e orientar as Unidade Setoriais de 

Integridade na implementação do Programa de Integridade e 
Compliance; 

 
II – revisar o Plano de Integridade, nos termos do §1º do 

art. 29 deste Decreto; 
 
III – exarar recomendações administrativas internas; e 

IV – elaborar e publicar o Código de Ética e Conduta do 
Poder Executivo Municipal. 
 

Seção II 
Das Unidades Setoriais de Integridade 

 
Art. 33. As Unidades Setoriais de Integridade atuarão em 

nível instrumental, e estarão alocados fisicamente nos órgãos e 
entidades do Poder Executivo Municipal, com as seguintes 
competências: 

 
I – assessorar a autoridade máxima do órgão do Poder 

Executivo Municipal ou da entidade nos assuntos relacionados ao 
programa de integridade; 

 
II – articular-se com as demais unidades do órgão ou da 

entidade do Poder Executivo Municipal que desempenhem funções de 
integridade para a obtenção de informações necessárias ao 
monitoramento do programa de integridade; 

 
III – coordenar a estruturação, a execução e o 

monitoramento de seus programas de integridade; 
 
IV – promover a orientação e o treinamento, no âmbito do 

órgão ou da entidade do Poder Executivo Municipal, em assuntos 
relativos ao programa de integridade; 

 
V – elaborar e revisar, periodicamente, o plano de 

integridade; 
 
VI – coordenar a gestão dos riscos para a integridade; 
 
VII – monitorar e avaliar, no âmbito do órgão ou da 

entidade do Poder Executivo Municipal, a implementação das medidas 
estabelecidas no plano de integridade; 

 
VIII – propor ações e medidas, no âmbito do órgão ou da 

entidade, a partir das informações e dos dados relacionados à gestão do 
programa de integridade; 

 
IX – avaliar as ações e as medidas relativas ao programa 

de integridade sugeridas pelas demais unidades do órgão ou entidade 
do Poder Executivo Municipal; 

 
X – reportar à autoridade máxima do órgão ou da  

entidade do Poder Executivo Municipal o andamento do programa de 
integridade; 

 
XI – participar de atividades que exijam a execução  

de ações conjuntas das unidades integrantes do Sistema de  
Integridade, com vistas ao aprimoramento do exercício das atividades 
comuns; 

 
XII – reportar ao órgão central as situações que 

comprometam o programa de integridade e adotar as medidas 
necessárias para sua remediação; e 

 
XIII – executar outras atividades dos programas de 

integridade. 
 
§1º Compete às Unidades Setoriais de Integridade 

acompanhar e monitorar a atualização da legislação aplicável ao órgão 
ou entidade do Poder Executivo Municipal e repassar alterações aos 
setores responsáveis. 

 
§2º As demais atribuições, a depender da  

complexidade e da estrutura do órgão ou entidade do  
Poder Executivo Municipal, poderá ser designada equipe técnica para 
realizar devido suporte, mediante prévia avaliação da necessidade pela 
CGM. 

 
§3º A equipe técnica referida no parágrafo anterior,  

será responsável pela coordenação, elaboração, monitoramento  
e gestão das ações e medidas de integridade a serem implementadas  
no cumprimento das diretrizes do Programa de Integridade e 
Compliance. 
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CAPÍTULO IV 
DO COMITÊ DE INTEGRIDADE E COMPLIANCE 

 
Art. 34. Para garantir a efetividade das ações de 

Compliance, bem como garantir a adequada linha de reporte, a  
evolução do Programa de Integridade e os resultados obtidos, o 
monitoramento será executado pelo Conselho de Governança Pública - 
CGov. 

 
Art. 35. Os procedimentos e atribuições do Comitê, órgão 

máximo de decisão em assuntos de integridade e compliance, serão 
estabelecidos no Regimento Interno do Conselho de Governança 
Pública - CGov. 
 

CAPÍTULO V 
DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
Art. 36. É dever dos órgãos e entidades do Poder 

Executivo Municipal utilizar os recursos disponíveis e empreender os 
esforços necessários para promover ações de fomento à cultura da 
integridade. 

 
§1º No desempenho das atividades e procedimentos 

relacionados ao Programa de Integridade, todos os agentes públicos e 
políticos devem engajar-se, disseminar e demonstrar efetivo alinhamento 
e compromisso com os princípios e valores do Programa, em todas as 
suas atitudes diárias. 

 
§2º Para o desenvolvimento e implementação do 

Programa de Integridade a Instituição deverá estabelecer ambiente 
organizacional favorável à governança pública. 

 
§3º Entende-se por ambiente organizacional favorável à 

governança pública aquele que apresenta efetivo apoio da alta 
administração, atribuições bem definidas, servidores cumpridores de 
seus deveres e com conduta alinhada à ética, à moral, ao respeito às 
leis, às pessoas e às instituições. 

 
Art. 37. Compete à CGM a edição de normativas a 

respeito da elaboração, implementação, monitoramento e revisão do 
Programa de Integridade e Compliance no âmbito da Administração 
Pública direta, Fundacional e Autárquica do Município de Manaus. 

 
Art. 38. A CGM poderá contratar profissionais ou pessoas 

jurídicas para realizar treinamentos, aperfeiçoamentos e cursos 
direcionados ao procedimento de implementação, consolidação e 
constante melhoria do Programa de Integridade e Compliance do 
Município de Manaus, observadas as diretrizes estabelecidas pelo 
Conselho de Governança Pública - CGov e as exigências do 
procedimento licitatório previstas na legislação de regência. 

 
Art. 39. Este Decreto entra em vigor na data de sua 

publicação. 
 

Manaus, 21 de dezembro de 2022. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DECRETO Nº 5.439, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2022 
 

CONCEDE bonificação aos professores, 
pedagogos, servidores administrativos, 
independente do vínculo, e servidores 
ocupantes de cargos em comissão, lotados 
em Unidades Escolares, Conveniadas, 
Unidades Administrativas e Fundações, no 
âmbito da Secretaria Municipal de Educação 
- SEMED, e dá outras providências. 

 
O PREFEITO DE MANAUS, no uso da competência que 

lhe confere o art. 128, inc. I, da Lei Orgânica do Município de Manaus, 
 
CONSIDERANDO a Emenda Constitucional nº 108,            

de 26 de agosto de 2020, que dispõe sobre o Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação – FUNDEB; 

 
CONSIDERANDO a Lei Federal nº 14.113, de 25 de 

dezembro de 2020, que regulamentou Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação - FUNDEB, de que trata o art. 212-A da 
Constituição Federal; 

 
CONSIDERANDO o parágrafo 2º, art. 26,                              

da Lei Federal nº 14.276, 27 de dezembro de 2021, que alterou a        
Lei Federal nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020; 

 
CONSIDERANDO o conceito de Manutenção e 

Desenvolvimento do Ensino – MDE, contido no art. 70 da                            
Lei Federal nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabeleceu as 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB; 

 
CONSIDERANDO a Lei Municipal nº 1.126 de 05 de junho 

de 2007, que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Subsídios dos 
Profissionais do Magistério do Município; 

 
CONSIDERANDO a Lei Municipal nº 1.425, de 26  

de março de 2010, que dispõe sobre a contratação por tempo 
determinado para atender à necessidade temporária de excepcional 
interesse público; 

 
CONSIDERANDO a Lei Municipal nº 1.624, de 30 de 

dezembro de 2011, que dispõe sobre o Plano de Carreira, Cargos e 
Remuneração dos servidores públicos da Área Administrativa da 
Educação Municipal; 

 
CONSIDERANDO os termos do inc. II, art. 4º                    

da Lei nº 1.879, de 04 de junho de 2014, que dispõe sobre a concessão 
de abono aos Profissionais da Educação da Secretaria Municipal de 
Educação - SEMED; 

 
CONSIDERANDO a estratégia 7.37, da Meta 7, do Plano 

Municipal de Educação do Município de Manaus, objeto da                   
Lei Municipal nº 2.000, de 24 de junho de 2015; 

 
CONSIDERANDO a manifestação do Subsecretário de 

Administração e Finanças da SEMED com a correspondente planilha de 
impacto na folha de pagamento, ratificada pela Subsecretaria de 
Orçamento e Projetos – SUBORP/SEMEF, que opina pelo deferimento 
do pleito; 

 
CONSIDERANDO e que consta nos autos do                  

Processo nº 2022.18000.19988.0.026520 (Siged) (Volume 1), 
 

DECRETA: 
 

Art. 1º Fica concedida a bonificação, em parcela única, por 
matrícula e carga horária cumprida, ainda que em regime de Função 
Especial do Magistério – FEM Carga Dobrada ou Tempo Integral, nos 
termos do art. 70 da Lei Federal nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, 
combinado com inc. II do art. 4º da Lei nº 1.879, de 04 de junho de 2014, 
nos valores e critérios especificados abaixo: 

 
I – servidores do magistério: 
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a) aos professores e pedagogos, incluindo os de Regime 
de Direito Administrativo – RDA, com carga horária de 20h, por matrícula 
e em efetivo exercício, lotados em Unidades Escolares e Unidades 
Administrativas da SEMED, Fundações e outras instituições 
conveniadas, vinculadas a área da Educação, será concedido o valor de 
R$ 3.000,00 (três mil reais); 

 
b) aos professores e pedagogos, incluindo os de Regime 

de Direito Administrativo – RDA, com carga horária de 40h, por 
matrícula, ainda que complementada com Função Especial do 
Magistério – carga dobrada ou tempo integral, em efetivo exercício, 
lotados em Unidades Escolares e Unidades Administrativas da SEMED, 
Fundações e outras instituições conveniadas, vinculadas a área da 
Educação, será concedido o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais); 

 
II – servidores administrativos incluindo os de Regime de 

Direito Administrativo – RDA, e ocupantes de cargos em comissão, com 
carga horária de 40h, em efetivo exercício, lotados em Unidades 
Escolares e Unidades Administrativas da SEMED, Fundações e outras 
instituições conveniadas, vinculadas a área da Educação, será 
concedido o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais). 

 
§1º Excetuam-se, do caput deste artigo, os servidores 

afastados por motivo de licenças para tratar de interesse particular, 
acompanhar cônjuge, exercer mandato eletivo, disposicionados para 
servir em órgãos da prefeitura de Manaus ou de outra esfera 
governamental, com ou sem ônus, exceto para Tribunal Regional 
Eleitoral – TRE e Tribunal do Juri, amparados por Legislação própria. 

 
§2º Para fazer jus à bonificação o servidor deverá ter 

cumprido efetivo exercício, de seu cargo, superior a 03 (três) meses, 
intercalados ou não, até o mês de novembro de 2022 e não ter 
acumulado mais que 05 (cinco) faltas, consecutivas ou não, durante o 
ano de 2022, computadas até o mês de novembro de 2022 e lançadas 
no sistema de controle de frequência. 

 
Art. 2º O valor da bonificação ora concedida não  

será incorporada aos vencimentos para nenhum efeito, bem como  
não será considerado para cálculo de qualquer vantagem pecuniária e 
sobre ele não incidirão os descontos previdenciários e de assistência 
médica. 

 
Art. 3º As despesas decorrentes deste Decreto ocorrerão à 

conta das dotações orçamentárias da Secretaria Municipal de Educação 
–  SEMED. 

 
Art. 4º Os casos omissos neste Decreto serão resolvidos 

pela Secretaria Municipal de Educação – SEMED. 
 
Art. 5º Fica revogado o Decreto nº 5.196, de 16 de 

dezembro de 2021. 
 
Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data de sua 

publicação. 
 

Manaus, 21 de dezembro de 2022. 

 

DECRETO DE 21 DE DEZEMBRO DE 2022 
 

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

CONSIDERANDO a tradição das festividades de final de 
ano, nos dias 25 de dezembro – Natal – e 01 de janeiro – dia da 
Confraternização Universal; 
 

CONSIDERANDO tratar-se de dias que antecedem aos 
feriados, o que enseja a conveniência de conter despesas com bens e 
serviços, representando uma economia significativa para o cofre público 
municipal; 

 
CONSIDERANDO o interesse do Município em 

proporcionar a seus servidores disponibilidade de tempo para vivenciar o 
espírito cristão e fraterno das festas de Natal e Ano Novo, 
 

RESOLVE: 
 

I – INFORMAR que nos dias 23 e 30-12-2022, o horário 
especial de funcionamento dos órgãos e entidades da Administração 
Pública Municipal, ressalvadas as atividades essenciais definidas em lei, 
conforme dispõe o § 1º do art. 9º da Constituição Federal,                      
será de 8h às 12h; 
 

II – DELEGAR aos gestores das Unidades que integram a 
Administração Pública Municipal competência para instituir, quando 
necessário, o horário de funcionamento de suas respectivas estruturas 
nos dias de que trata o item I deste Decreto, obedecendo aos critérios de 
oportunidade, conveniência e relevante interesse público. 

 
Manaus, 21 de dezembro de 2022. 

 
 

 
 
 

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 282/2022–GS 
 

AUTORIZA a 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 o art. 50 e 51, da Lei nº 1.223, de                   

26-03-2008, combinado com o art. 1º, inc. II, da Lei nº 2.322, de                     
06-06-2018, 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-SEI nº 494/2021/ 

SUPRIN/HUGV-UFAM-EBSERH, subscrito pelo Superintendente do 
HUGV/Ufam-Ebserh, que solicita a disposição do servidor adiante 
identificado; 

 
CONSIDERANDO o Acordo de Cooperação Técnica                 

nº 004/2020, formalizado entre o Município de Manaus, por intermédio 
da Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA, e o Hospital Universitário 
Getúlio Vargas – HUGV, conforme extrato publicado na Edição 4959 do 
DOM de 04-11-2020; 
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CONSIDERANDO o deferimento e encaminhamento dos 
autos por meio do Despacho, subscrito pelo Secretário Municipal de Saúde; 

 
CONSIDERANDO as informações contidas no Despacho 

nº 0165/2022-DTRAB/SEMSA, oriunda do Departamento de Gestão do 
Trabalho e Educação e o deferimento do pedido pela Secretária 
Municipal de Saúde; 

 
CONSIDERANDO o encaminhamento dos autos para 

elaboração e publicação por intermédio do Ofício nº 1247/2022 – 
DTRAB/GABIN/SEMSA, subscrito pelo Secretário Municipal de Saúde; 

 
CONSIDERANDO a manifestação da Divisão de 

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

 
CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo     

nº 2022.01637.01412.0.003534, resolve 
 
CONSIDERAR AUTORIZADO, no período de 08-10-2020 

a 07-10-2021, a disposição do servidor ALLAN MASASHI GUIMARAES 
KATO, ES – Médico Clinico Geral, matrícula nº 115.550-4 A, integrante 
do quadro de pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – 
SEMSA para o HOSPITAL UNIVERSITARIO GETULIO VARGAS – 
HUGV, com ônus para o órgão de origem. 

 
GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL CHEFE DA 

CASA CIVIL, em Manaus, 21 de dezembro de 2022. 

 
 

 
PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 283/2022–GS 

 
AUTORIZA a 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 o art. 52, parágrafo único, da Lei                

nº 1.222, de 26-03-2008, combinado com o art. 1º, inc. II, da Lei             
nº 2.322, de 06-06-2018, 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-SEI                                             

nº 494/2021/SUPRIN/HUGV-UFAM-EBSERH, subscrito pelo 
Superintendente do HUGV/Ufam-Ebserh, que solicita a disposição do 
servidor adiante identificado; 

 
CONSIDERANDO o Acordo de Cooperação Técnica                 

nº 004/2020, formalizado entre o Município de Manaus, por intermédio 
da Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA, e o Hospital Universitário 
Getúlio Vargas – HUGV, conforme extrato publicado na Edição 4959 do 
DOM de 04-11-2020; 
 

CONSIDERANDO o deferimento e encaminhamento dos 
autos por meio do Despacho, subscrito pelo Secretário Municipal de Saúde; 

 
CONSIDERANDO as informações contidas no Despacho 

nº 0165/2022-DTRAB/SEMSA, oriunda do Departamento de Gestão do 
Trabalho e Educação e o deferimento do pedido pela Secretária 
Municipal de Saúde; 

 
CONSIDERANDO o encaminhamento dos autos para 

elaboração e publicação por intermédio do Ofício nº 1247/2022 – 
DTRAB/GABIN/SEMSA, subscrito pelo Secretário Municipal de Saúde; 

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

 

CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo     
nº 2022.01637.01412.0.003534, resolve 

 
CONSIDERAR AUTORIZADO, no período de 08-10-2020 

a 07-10-2021, a disposição do servidor EDUARDO MENDES GARCIA, 
ES – Nutricionista, matrícula nº 081.617-5 C, integrante do quadro de 
pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMSA para o 
HOSPITAL UNIVERSITARIO GETULIO VARGAS – HUGV, com ônus 
para o órgão de origem. 

 
GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL CHEFE DA 

CASA CIVIL, em Manaus, 21 de dezembro de 2022. 

 
 
 

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 284/2022–GS 
 

AUTORIZA a 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 o art. 50 e 51, da Lei nº 1.223, de                   
26-03-2008, combinado com o art. 1º, inc. II, da Lei nº 2.322, de                     
06-06-2018, 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-SEI nº 494/2021/SUPRIN/ 

HUGV-UFAM-EBSERH, subscrito pelo Superintendente do HUGV/Ufam-
Ebserh, que solicita a disposição do servidor adiante identificado; 

 
CONSIDERANDO o Acordo de Cooperação Técnica                 

nº 004/2020, formalizado entre o Município de Manaus, por intermédio 
da Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA, e o Hospital Universitário 
Getúlio Vargas – HUGV, conforme extrato publicado na Edição 4959 do 
DOM de 04-11-2020; 

 
CONSIDERANDO o deferimento e encaminhamento dos 

autos por meio do Despacho, subscrito pelo Secretário Municipal de Saúde; 
 
CONSIDERANDO as informações contidas no Despacho 

nº 0165/2022-DTRAB/SEMSA, oriunda do Departamento de Gestão do 
Trabalho e Educação e o deferimento do pedido pela Secretária 
Municipal de Saúde; 
 

CONSIDERANDO o encaminhamento dos autos para 
elaboração e publicação por intermédio do Ofício nº 1247/2022 – 
DTRAB/GABIN/SEMSA, subscrito pelo Secretário Municipal de Saúde; 

 
CONSIDERANDO a manifestação da Divisão de 

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

 
CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo     

nº 2022.01637.01412.0.003534, resolve 
 
CONSIDERAR AUTORIZADO, no período de 08-10-2020 

a 07-10-2021, a disposição do servidor FRANK HUDSON MENEZES DE 
CARVALHO, ES – Médico Ortopedista, matrícula nº 065.521-0 A, 
integrante do quadro de pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SAÚDE – SEMSA para o HOSPITAL UNIVERSITARIO GETULIO 
VARGAS – HUGV, com ônus para o órgão de origem. 



 

Manaus, quarta-feira, 21 de dezembro de 2022 
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GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL CHEFE DA 
CASA CIVIL, em Manaus, 21 de dezembro de 2022. 

 

 
 
 

 
 

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 285/2022–GS 
 

AUTORIZA a 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 o art. 50 e 51, da Lei nº 1.223, de                   

26-03-2008, combinado com o art. 1º, inc. II, da Lei nº 2.322, de                     
06-06-2018, 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-SEI nº 494/2021/SUPRIN/ 

HUGV-UFAM-EBSERH, subscrito pelo Superintendente do HUGV/Ufam-
Ebserh, que solicita a disposição da servidora adiante identificada; 

 
CONSIDERANDO o Acordo de Cooperação Técnica                 

nº 004/2020, formalizado entre o Município de Manaus, por intermédio 
da Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA, e o Hospital Universitário 
Getúlio Vargas – HUGV, conforme extrato publicado na Edição 4959 do 
DOM de 04-11-2020; 

 
CONSIDERANDO o deferimento e encaminhamento dos 

autos por meio do Despacho, subscrito pelo Secretário Municipal de Saúde; 
 
CONSIDERANDO as informações contidas no Despacho 

nº 0165/2022-DTRAB/SEMSA, oriunda do Departamento de Gestão do 
Trabalho e Educação e o deferimento do pedido pela Secretária 
Municipal de Saúde; 

 
CONSIDERANDO o encaminhamento dos autos para 

elaboração e publicação por intermédio do Ofício nº 1247/2022 – 
DTRAB/GABIN/SEMSA, subscrito pelo Secretário Municipal de Saúde; 

 
CONSIDERANDO a manifestação da Divisão de 

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

 
CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo     

nº 2022.01637.01412.0.003534, resolve 
 

CONSIDERAR AUTORIZADO, no período de 08-10-2020 
a 07-10-2021, a disposição da servidora INGRID LOUREIRO DE 
QUEIROZ LIMA, ES – Médico Clínico Geral, matrícula nº 127.443-0 A, 
integrante do quadro de pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SAÚDE – SEMSA para o HOSPITAL UNIVERSITARIO GETULIO 
VARGAS – HUGV, com ônus para o órgão de origem. 

 
GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL CHEFE DA 

CASA CIVIL, em Manaus, 21 de dezembro de 2022. 
 

 

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 286/2022–GS 
 

AUTORIZA a 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 o art. 50 e 51, da Lei nº 1.223, de                   

26-03-2008, combinado com o art. 1º, inc. II, da Lei nº 2.322, de                     
06-06-2018, 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-SEI                              

nº 494/2021/SUPRIN/HUGV-UFAM-EBSERH, subscrito pelo 
Superintendente do HUGV/Ufam-Ebserh, que solicita a disposição do 
servidor adiante identificado; 

 
CONSIDERANDO o Acordo de Cooperação Técnica                 

nº 004/2020, formalizado entre o Município de Manaus, por intermédio 
da Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA, e o Hospital Universitário 
Getúlio Vargas – HUGV, conforme extrato publicado na Edição 4959 do 
DOM de 04-11-2020; 

 
CONSIDERANDO o deferimento e encaminhamento  

dos autos por meio do Despacho, subscrito pelo Secretário Municipal de 
Saúde; 

 
CONSIDERANDO as informações contidas no Despacho 

nº 0165/2022-DTRAB/SEMSA, oriunda do Departamento de Gestão do 
Trabalho e Educação e o deferimento do pedido pela Secretária 
Municipal de Saúde; 

 
CONSIDERANDO o encaminhamento dos autos para 

elaboração e publicação por intermédio do Ofício nº 1247/2022 – 
DTRAB/GABIN/SEMSA, subscrito pelo Secretário Municipal de Saúde; 

 
CONSIDERANDO a manifestação da Divisão de 

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

 
CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo     

nº 2022.01637.01412.0.003534, resolve 
 
CONSIDERAR AUTORIZADO, no período de 08-10-2020 

a 07-10-2021, a disposição do servidor JESSE BISCONSIN TORRES, 
ES – Médico Clínico Geral, matrícula nº 113.885-5 A, integrante do 
quadro de pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMSA 
para o HOSPITAL UNIVERSITARIO GETULIO VARGAS – HUGV, com 
ônus para o órgão de origem. 
 

GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL CHEFE DA 
CASA CIVIL, em Manaus, 21 de dezembro de 2022. 

 

 
 
 
 

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 287/2022–GS 
 

AUTORIZA a 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, 



 

Manaus, quarta-feira, 21 de dezembro de 2022 
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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. 52, parágrafo único, da Lei                

nº 1.222, de 26-03-2008, combinado com o art. 1º, inc. II, da Lei             
nº 2.322, de 06-06-2018, 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-SEI                                             

nº 494/2021/SUPRIN/HUGV-UFAM-EBSERH, subscrito pelo 
Superintendente do HUGV/Ufam-Ebserh, que solicita a disposição do 
servidor adiante identificado; 

 
CONSIDERANDO o Acordo de Cooperação Técnica                 

nº 004/2020, formalizado entre o Município de Manaus, por intermédio 
da Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA, e o Hospital Universitário 
Getúlio Vargas – HUGV, conforme extrato publicado na Edição 4959 do 
DOM de 04-11-2020; 

 
CONSIDERANDO o deferimento e encaminhamento dos 

autos por meio do Despacho, subscrito pelo Secretário Municipal de Saúde; 
 
CONSIDERANDO as informações contidas no Despacho 

nº 0165/2022-DTRAB/SEMSA, oriunda do Departamento de Gestão do 
Trabalho e Educação e o deferimento do pedido pela Secretária 
Municipal de Saúde; 

 
CONSIDERANDO o encaminhamento dos autos para 

elaboração e publicação por intermédio do Ofício nº 1247/2022 – 
DTRAB/GABIN/SEMSA, subscrito pelo Secretário Municipal de Saúde; 

 
CONSIDERANDO a manifestação da Divisão de 

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

 
CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo     

nº 2022.01637.01412.0.003534, resolve 
 
CONSIDERAR AUTORIZADO, no período de 08-10-2020 

a 07-10-2021, a disposição da servidora MARIA DO SOCORRO AZEDO 
LOBATO, ES – Assistente Social Geral, matrícula nº 105.685-9 B, 
integrante do quadro de pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SAÚDE – SEMSA para o HOSPITAL UNIVERSITARIO GETULIO 
VARGAS – HUGV, com ônus para o órgão de origem. 

 
GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL CHEFE DA 

CASA CIVIL, em Manaus, 21 de dezembro de 2022. 
 

 

 
 
 
 
 

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 288/2022–GS 
 

AUTORIZA a 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 o art. 52, parágrafo único, da Lei                

nº 1.222, de 26-03-2008, combinado com o art. 1º, inc. II, da Lei             
nº 2.322, de 06-06-2018, 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-SEI                              
nº 494/2021/SUPRIN/HUGV-UFAM-EBSERH, subscrito pelo 
Superintendente do HUGV/Ufam-Ebserh, que solicita a disposição da 
servidora adiante identificada; 

 
CONSIDERANDO o Acordo de Cooperação Técnica                 

nº 004/2020, formalizado entre o Município de Manaus, por intermédio 
da Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA, e o Hospital Universitário 
Getúlio Vargas – HUGV, conforme extrato publicado na Edição 4959 do 
DOM de 04-11-2020; 

 
CONSIDERANDO o deferimento e encaminhamento dos 

autos por meio do Despacho, subscrito pelo Secretário Municipal de 
Saúde; 

 
CONSIDERANDO as informações contidas no Despacho 

nº 0165/2022-DTRAB/SEMSA, oriunda do Departamento de Gestão do 
Trabalho e Educação e o deferimento do pedido pela Secretária 
Municipal de Saúde; 

 
CONSIDERANDO o encaminhamento dos autos para 

elaboração e publicação por intermédio do Ofício nº 1247/2022 – 
DTRAB/GABIN/SEMSA, subscrito pelo Secretário Municipal de Saúde; 

 
CONSIDERANDO a manifestação da Divisão de 

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

 
CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo     

nº 2022.01637.01412.0.003534, resolve 
 
CONSIDERAR AUTORIZADO, no período de 08-10-2020 

a 07-10-2021, a disposição da servidora MIHARU MAGUINORIA 
MATSUURA MATOS, ES – Farmacêutico Especialista em Análises 
Clínicas, matrícula nº 082.799-1 A, integrante do quadro de pessoal da 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMSA para o HOSPITAL 
UNIVERSITARIO GETULIO VARGAS – HUGV, com ônus para o órgão 
de origem. 

 
GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL CHEFE DA 

CASA CIVIL, em Manaus, 21 de dezembro de 2022. 
 

 
 
 
 
 

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 289/2022–GS 
 

AUTORIZA a 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 o art. 50 e 51, da Lei nº 1.223, de                   

26-03-2008, combinado com o art. 1º, inc. II, da Lei nº 2.322, de                     
06-06-2018, 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-SEI                              

nº 494/2021/SUPRIN/HUGV-UFAM-EBSERH, subscrito pelo 
Superintendente do HUGV/Ufam-Ebserh, que solicita a disposição do 
servidor adiante identificado; 

 
CONSIDERANDO o Acordo de Cooperação Técnica                 

nº 004/2020, formalizado entre o Município de Manaus, por intermédio 



 

Manaus, quarta-feira, 21 de dezembro de 2022 
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da Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA, e o Hospital Universitário 
Getúlio Vargas – HUGV, conforme extrato publicado na Edição 4959 do 
DOM de 04-11-2020; 

 
CONSIDERANDO o deferimento e encaminhamento dos 

autos por meio do Despacho, subscrito pelo Secretário Municipal de Saúde; 
 
CONSIDERANDO as informações contidas no Despacho 

nº 0165/2022-DTRAB/SEMSA, oriunda do Departamento de Gestão do 
Trabalho e Educação e o deferimento do pedido pela Secretária 
Municipal de Saúde; 

 
CONSIDERANDO o encaminhamento dos autos para 

elaboração e publicação por intermédio do Ofício nº 1247/2022 – 
DTRAB/GABIN/SEMSA, subscrito pelo Secretário Municipal de Saúde; 

 
CONSIDERANDO a manifestação da Divisão de 

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

 
CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo     

nº 2022.01637.01412.0.003534, resolve 
 
CONSIDERAR AUTORIZADO, no período de 08-10-2020 

a 07-10-2021, a disposição do servidor MILTON GOMES DO 
NASCIMENTO, ES – Médico Clinico Geral, matrícula nº 062.037-8 B, 
integrante do quadro de pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SAÚDE – SEMSA para o HOSPITAL UNIVERSITARIO GETULIO 
VARGAS – HUGV, com ônus para o órgão de origem. 

 
GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL CHEFE DA 

CASA CIVIL, em Manaus, 21 de dezembro de 2022. 

 
 
 

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 290/2022–GS 
 

AUTORIZA a 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 o art. 50 e 51, da Lei nº 1.223, de                   

26-03-2008, combinado com o art. 1º, inc. II, da Lei nº 2.322, de                     
06-06-2018, 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-SEI                                             
nº 494/2021/SUPRIN/HUGV-UFAM-EBSERH, subscrito pelo 
Superintendente do HUGV/Ufam-Ebserh, que solicita a disposição do 
servidor adiante identificado; 

 
CONSIDERANDO o Acordo de Cooperação Técnica                 

nº 004/2020, formalizado entre o Município de Manaus, por intermédio 
da Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA, e o Hospital Universitário 
Getúlio Vargas – HUGV, conforme extrato publicado na Edição 4959 do 
DOM de 04-11-2020; 

 
CONSIDERANDO o deferimento e encaminhamento dos 

autos por meio do Despacho, subscrito pelo Secretário Municipal de Saúde; 
 
CONSIDERANDO as informações contidas no Despacho nº 

0165/2022-DTRAB/SEMSA, oriunda do Departamento de Gestão do 
Trabalho e Educação e o deferimento do pedido pela Secretária Municipal 
de Saúde; 

CONSIDERANDO o encaminhamento dos autos para 
elaboração e publicação por intermédio do Ofício nº 1247/2022 – 
DTRAB/GABIN/SEMSA, subscrito pelo Secretário Municipal de Saúde; 

 
CONSIDERANDO a manifestação da Divisão de 

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

 
CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo     

nº 2022.01637.01412.0.003534, resolve 
 
CONSIDERAR AUTORIZADO, no período de 08-10-2020 

a 07-10-2021, a disposição do servidor NEIVALDO JOSE NAZARE 
DOS SANTOS, ES – Médico Clinico Geral, matrícula nº 063.226-0 A, 
integrante do quadro de pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SAÚDE – SEMSA para o HOSPITAL UNIVERSITARIO GETULIO 
VARGAS – HUGV, com ônus para o órgão de origem. 

 
GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL CHEFE DA 

CASA CIVIL, em Manaus, 21 de dezembro de 2022. 

 
 
 
 

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 291/2022–GS 
 

AUTORIZA a 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 o art. 50 e 51, da Lei nº 1.223, de                   

26-03-2008, combinado com o art. 1º, inc. II, da Lei nº 2.322, de                     
06-06-2018, 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-SEI                              

nº 494/2021/SUPRIN/HUGV-UFAM-EBSERH, subscrito pelo 
Superintendente do HUGV/Ufam-Ebserh, que solicita a disposição da 
servidora adiante identificada; 

 
CONSIDERANDO o Acordo de Cooperação Técnica                 

nº 004/2020, formalizado entre o Município de Manaus, por intermédio 
da Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA, e o Hospital Universitário 
Getúlio Vargas – HUGV, conforme extrato publicado na Edição 4959 do 
DOM de 04-11-2020; 
 

CONSIDERANDO o deferimento e encaminhamento dos 
autos por meio do Despacho, subscrito pelo Secretário Municipal de 
Saúde; 

 
CONSIDERANDO as informações contidas no Despacho 

nº 0165/2022-DTRAB/SEMSA, oriunda do Departamento de Gestão do 
Trabalho e Educação e o deferimento do pedido pela Secretária 
Municipal de Saúde; 

 
CONSIDERANDO o encaminhamento dos autos para 

elaboração e publicação por intermédio do Ofício nº 1247/2022 – 
DTRAB/GABIN/SEMSA, subscrito pelo Secretário Municipal de Saúde; 

 
CONSIDERANDO a manifestação da Divisão de 

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



 

Manaus, quarta-feira, 21 de dezembro de 2022 
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CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo     
nº 2022.01637.01412.0.003534, resolve 

 
CONSIDERAR AUTORIZADO, no período de 08-10-2020 

a 07-10-2021, a disposição da servidora PATRICIA CHICRE BANDEIRA 
DE MELO, ES – Médico Clinico Geral, matrícula nº 063.085-3 A, 
integrante do quadro de pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SAÚDE – SEMSA para o HOSPITAL UNIVERSITARIO GETULIO 
VARGAS – HUGV, com ônus para o órgão de origem. 

 
GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL CHEFE DA 

CASA CIVIL, em Manaus, 21 de dezembro de 2022. 

 
 
 
 

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 292/2022–GS 
 

AUTORIZA a 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 o art. 50 e 51, da Lei nº 1.223, de                   

26-03-2008, combinado com o art. 1º, inc. II, da Lei nº 2.322, de                     
06-06-2018, 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-SEI                                             

nº 494/2021/SUPRIN/HUGV-UFAM-EBSERH, subscrito pelo 
Superintendente do HUGV/Ufam-Ebserh, que solicita a disposição do 
servidor adiante identificado; 

 
CONSIDERANDO o Acordo de Cooperação Técnica                 

nº 004/2020, formalizado entre o Município de Manaus, por intermédio 
da Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA, e o Hospital Universitário 
Getúlio Vargas – HUGV, conforme extrato publicado na Edição 4959 do 
DOM de 04-11-2020; 

 
CONSIDERANDO o deferimento e encaminhamento dos 

autos por meio do Despacho, subscrito pelo Secretário Municipal de 
Saúde; 

 
CONSIDERANDO as informações contidas no Despacho 

nº 0165/2022-DTRAB/SEMSA, oriunda do Departamento de Gestão do 
Trabalho e Educação e o deferimento do pedido pela Secretária 
Municipal de Saúde; 
 

CONSIDERANDO o encaminhamento dos autos para 
elaboração e publicação por intermédio do Ofício nº 1247/2022 – 
DTRAB/GABIN/SEMSA, subscrito pelo Secretário Municipal de Saúde; 

 
CONSIDERANDO a manifestação da Divisão de 

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

 
CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo     

nº 2022.01637.01412.0.003534, resolve 
 
CONSIDERAR AUTORIZADO, no período de 08-10-2020 

a 07-10-2021, a disposição do servidor RAUL ANTONIO ANTUNES 
FERREIRA, ES – Médico Clinico Geral, matrícula nº 063.089-6 A, 
integrante do quadro de pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SAÚDE – SEMSA para o HOSPITAL UNIVERSITARIO GETULIO 
VARGAS – HUGV, com ônus para o órgão de origem. 

GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL CHEFE DA 
CASA CIVIL, em Manaus, 21 de dezembro de 2022. 

 
 

 
 
 

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 293/2022–GS 
 

AUTORIZA a 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 o art. 50 e 51, da Lei nº 1.223, de                   

26-03-2008, combinado com o art. 1º, inc. II, da Lei nº 2.322, de                     
06-06-2018, 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-SEI                              

nº 494/2021/SUPRIN/HUGV-UFAM-EBSERH, subscrito pelo 
Superintendente do HUGV/Ufam-Ebserh, que solicita a disposição do 
servidor adiante identificado; 

 
CONSIDERANDO o Acordo de Cooperação Técnica                 

nº 004/2020, formalizado entre o Município de Manaus, por intermédio 
da Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA, e o Hospital Universitário 
Getúlio Vargas – HUGV, conforme extrato publicado na Edição 4959 do 
DOM de 04-11-2020; 

 
CONSIDERANDO o deferimento e encaminhamento dos 

autos por meio do Despacho, subscrito pelo Secretário Municipal de 
Saúde; 

 
CONSIDERANDO as informações contidas no Despacho 

nº 0165/2022-DTRAB/SEMSA, oriunda do Departamento de Gestão do 
Trabalho e Educação e o deferimento do pedido pela Secretária 
Municipal de Saúde; 

 
CONSIDERANDO o encaminhamento dos autos para 

elaboração e publicação por intermédio do Ofício nº 1247/2022 – 
DTRAB/GABIN/SEMSA, subscrito pelo Secretário Municipal de Saúde; 

 
CONSIDERANDO a manifestação da Divisão de 

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

 
CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo     

nº 2022.01637.01412.0.003534, resolve 
 

CONSIDERAR AUTORIZADO, no período de 08-10-2020 
a 02-08-2021, a disposição do servidor MANOEL CARNEIRO DE 
AQUINO FILHO, ES – Médico Clinico Geral, matrícula nº 063.093-4 A, 
integrante do quadro de pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SAÚDE – SEMSA para o HOSPITAL UNIVERSITARIO GETULIO 
VARGAS – HUGV, com ônus para o órgão de origem. 

 
GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL CHEFE DA 

CASA CIVIL, em Manaus, 21 de dezembro de 2022. 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


