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Poder Executivo 
 

 

 

DECRETO DE 10 DE NOVEMBRO DE 2022 
 

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

 
CONSIDERANDO o Decreto datado publicado na Edição 

nº 5.351 do Diário Oficial do Município de 26-05-2022, e republicado na 
Edição nº 5.367, do Diário Oficial do Município de 21-06-2022, que 
homologou o Resultado Final do Concurso Público para provimento de 
124 (cento e vinte quatro) vagas e formação de cadastro de reserva, 
para o cargo de Especialista em Saúde – Médico (Nível Superior) da 
Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA, objeto do Edital nº 001/2021 – 
Prefeitura de Manaus; 

 
CONSIDERANDO que os senhores abaixo identificados, 

aprovados em Concurso Público para provimento de cargo efetivo  
no âmbito da Prefeitura de Manaus – Secretaria Municipal de  
Saúde – SEMSA, objeto do Edital nº 001/2021, não tomaram  
posse no prazo estabelecido no art. 70, da Lei nº 1.118, de 01 de 
setembro de 1971 –  Estatuto dos Servidores Públicos do Município de 
Manaus; 

 
CONSIDERANDO o Memorando nº 334/2022 – Gerência 

de Gestão de Trabalho em Saúde – GTRAB/SEMSA; 
 
CONSIDERANDO o Decreto datado publicado na Edição            

nº 5.381, páginas 7 e 8 do Diário Oficial do Município de 11-07-2022, 
que nomeou servidores no quadro de pessoal da Secretaria Municipal de 
Saúde – SEMSA;  

 
CONSIDERANDO o teor do Ofício nº 1.846/2022 – 

GETRAB/GABIN/SEMSA e o que consta nos autos do Processo           
nº 2022.01637.01412.0.006570 (Siged) (Volume 1), resolve 

 
TORNAR SEM EFEITO nos termos do § 3º, art. 70, da               

Lei nº 1.118, de 01-09-1971 – Estatuto dos Servidores Públicos do 
Município de Manaus, as nomeações dos senhores identificados no 
Anexo Único deste Decreto, publicada na Edição nº 5.381,                        
páginas 7 e 8 do Diário Oficial do Município de Manaus de 11-07-2022, 
para provimento de cargo em caráter efetivo no âmbito da Prefeitura de 
Manaus no Concurso Público – SEMSA – Edital nº 001/2021, integrantes 
da estrutura organizacional da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – 
SEMSA. 

 
 

Manaus, 10 de novembro de 2022. 
 

 

ANEXO ÚNICO 
 

CARGO: ESPECIALISTA EM SAÚDE – MÉDICO PSIQUIATRA 
NOME IDENTIDADE INSCRIÇÃO CLASSIFICAÇÃO 

BRUNO ALAN SCHEREINER 22616306 210001440 2º 
RODRIGO JORGE AQUINO 
D’ OLIVEIRA 1782096 210001043 4º 

ELIVALDO DE MELO 
NASCIMENTO 18969 210001604 7º 

CARGO: ESPECIALISTA EM SAÚDE – MÉDICO CLÍNICO GERAL 40H 
NOME IDENTIDADE INSCRIÇÃO CLASSIFICAÇÃO 

RAIMUNDO RICARDO 
BARBOSA GRAÇA 1652813 210000239 11º 

GEOVANA RIBEIRO DA 
SILVEIRA 

2869757 210002377 24º 

 

 
 
 

DECRETO DE 10 DE NOVEMBRO DE 2022 
 

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

 
CONSIDERANDO o Decreto datado publicado na Edição 

nº 5.351 do Diário Oficial do Município de 26-05-2022, e republicado na 
Edição nº 5.367, do Diário Oficial do Município de 21-06-2022, que 
homologou o Resultado Final do Concurso Público para provimento de 
124 (cento e vinte quatro) vagas e formação de cadastro de reserva, 
para o cargo de Especialista em Saúde – Médico (Nível Superior) da 
Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA, objeto do Edital nº 001/2021 – 
Prefeitura de Manaus; 

 
CONSIDERANDO os termos do memorando                           

nº 334/2022 – Gerência de Gestão de Trabalho em Saúde – 
GTRAB/SEMSA; 

 
CONSIDERANDO o disposto nos requerimentos dos 

senhores Bruno Alan Schereiner, Rodrigo Jorge Aquino D’Oliveira, 
Elivaldo de Melo Nascimento, Raimundo Ricardo Barbosa Graça e 
Geovana Ribeiro da Silveira, que solicitam sua reclassificação para final 
de fila, constante nos autos do Processo;  

 
CONSIDERANDO o Decreto datado publicado na Edição            

nº 5.381, páginas 7 e 8 do Diário Oficial do Município de 11-07-2022, 
que nomeou servidores no quadro de pessoal da Secretaria Municipal de 
Saúde – SEMSA;  

 
CONSIDERANDO o teor do Ofício nº 1.846/2022 – 

GETRAB/GABIN/SEMSA e o que consta nos autos do Processo           
nº 2022.01637.01412.0.006570 (Siged) (Volume 1), resolve 

 
ALTERAR o Decreto datado publicado na Edição  

nº 5.351, do Diário Oficial do Município de 26-05-2022, e republicado 
na Edição nº 5.367 do Diário Oficial do Município de 21-06-2022, que 
homologou o Resultado Final do Concurso Público – Edital  
nº 001/2021 – Prefeitura de Manaus, para provimento de 124 (cento e 
vinte quatro) vagas e formação de cadastro de reserva, para o cargo 
de Especialista em Saúde – Médico (Nível Superior) da SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMSA, quanto à nova classificação final, 
especificamente, dos candidatos relacionados no Anexo Único deste 
Decreto.  



 

Manaus, quinta-feira, 10 de novembro de 2022 
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Manaus, 10 de novembro de 2022. 

 
 

 

ANEXO ÚNICO 
 

CARGO: ESPECIALISTA EM SAÚDE – MÉDICO PSIQUIATRA 

NOME INSCRIÇÃO CLASSIFICAÇÃO 
ATUAL 

NOVA 
CLASSIFICAÇÃO 

RODRIGO JORGE AQUINO 
D´OLIVEIRA 210001043 4º 8º 

ELIVALDO DE MELO 
NASCIMENTO 210001604 7º 9º 

BRUNO ALAN SCHEREINER 210001440 2º 10º 
CARGO: ESPECIALISTA EM SAÚDE – MÉDICO CLÍNICO GERAL 40H 

NOME INSCRIÇÃO 
CLASSIFICAÇÃO 

ATUAL 
NOVA 

CLASSIFICAÇÃO 
GEOVANA RIBEIRO DA 
SILVEIRA 

210002377 24º 236º 

RAIMUNDO RICARDO 
BARBOSA GRAÇA 

210000239 11º 237º 

 
 
 
 

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 239/2022–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 art. 1º, inc. II da Lei nº 2.322, de                   

06-06-2018, combinado com art.1º, inc. II, § 2º, inc. II, do Decreto nº 842, 
de 14-04-2011, alterado pelo Decreto nº 2.802, de 30-05-2014; 

 
CONSIDERANDO o teor do Ofício nº 150/2022-GP-

TCE/AM, subscrito pela Conselheira-Presidente do Tribunal de Contas 
do Estado do Amazonas, em exercício, que solicita a disposição da 
servidora adiante identificada; 

 
CONSIDERANDO o disposto no Parecer nº 063/2022-

ASTEC/SEMTEPI, adotado pelo Secretário Municipal de Trabalho, 
Empreendedorismo e Inovação e o Parecer nº 311/2022-PA/PGM; 

 
CONSIDERANDO o Acordo de Cooperação Técnica,               

formalizado entre o Município de Manaus, por intermédio da Secretaria 
Municipal de Trabalho, Empreendedorismo e Inovação – SEMTEPI, e o 
Tribunal de Contas do Estado do Amazonas – TCE/AM, conforme 
extrato publicado na Edição 5404 do DOM de 11-08-2022; 

 
CONSIDERANDO o encaminhamento dos autos para 

elaboração e publicação por intermédio do Ofício nº 0697/2022 – 
GS/SEMTEPI, subscrito pelo Secretário Municipal de Trabalho, 
Empreendedorismo e Inovação; 

 
CONSIDERANDO a manifestação da Divisão de 

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

 
CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo     

nº 2022.18911.18923.0.009179, resolve 
 
CONSIDERAR AUTORIZADA, a contar de 15-08-2022, 

pelo prazo de 12 (doze) meses, a disposição da servidora KATIA 
SAMARA PEREIRA MOURA, PA. Assistente Administrativo A-VI-II, 

matrícula nº 079.944-0 G, integrante da estrutura organizacional da 
SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, EMPREENDEDORISMO 
E INOVAÇÃO – SEMTEPI, para o TRIBUNAL DE CONTAS DO 
ESTADO DO AMAZONAS – TCE/AM, com ônus para o órgão de 
origem. 
 

GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL CHEFE DA 
CASA CIVIL, em Manaus, 10 de novembro de 2022. 

 

 
 
 
 
 

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 240/2022-GS 
 

AUTORIZA o afastamento de dirigente e 
designa substituto. 

 
O SECRETÁRIO MUNICIPAL CHEFE DA CASA CIVIL, 

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

 
CONSIDERANDO a delegação de competência firmada 

pelo Prefeito de Manaus no Decreto nº 5.302, publicado na Edição 5333 
do DOM de 02-05-2022; 

 
CONSIDERANDO o disposto no Decreto nº 3.852, de 26 

de outubro de 2017; 
 
CONSIDERANDO a solicitação para elaboração e 

publicação do ato por meio do Ofício nº 0700/2022 – GS/SEMACC, 
subscrito pelo Secretário Municipal de Agricultura, Abastecimento, 
Centro e Comércio Informal; 

 
CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo    

nº 2022.18911.18923.0.022604,  

 
RESOLVE: 

 
I – DECLARAR AUTORIZADO o afastamento do servidor 

WANDERSON SILVA DA COSTA, Secretário Municipal, integrante da 
estrutura organizacional da SECRETARIA MUNICIPAL DE 
AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, CENTRO E COMÉRCIO 
INFORMAL – SEMACC, no período de 09 a 12-11-2022, para tratar de 
assuntos de interesse do Município, na cidade de Boa Vista/RR, com 
ônus para o Erário Municipal relativamente às diárias; 
 

II – CONSIDERAR DESIGNADO o servidor LUCIANO 
MORAES MOTA, Diretor de Departamento de Administração e 
Finanças, simbologia DAS-3, matricula nº 137.400-1 A, integrante da 
estrutura organizacional da SECRETARIA MUNICIPAL DE 
AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, CENTRO E COMÉRCIO 
INFORMAL – SEMACC, para responder cumulativamente, pelas 
atribuições do cargo mencionado no item I deste ato, sem direito à 
percepção das vantagens inerentes ao exercício do cargo, durante o 
afastamento legal do titular. 
 

GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL CHEFE DA 
CASA CIVIL, em Manaus, 10 de novembro de 2022. 

 

 



 

Manaus, quinta-feira, 10 de novembro de 2022 
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PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 29.499/2022-GSAL 
 

CONCEDE Licença-Prêmio na forma que 
especifica. 

 
O SUBSECRETÁRIO DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS 

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

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

 
CONSIDERANDO o art. 150 da Lei nº 1.118, de 01 de   

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

 
CONSIDERANDO o requerimento do servidor adiante 

identificado; 
 
CONSIDERANDO as manifestações favoráveis da Chefia 

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

 
CONSIDERANDO a análise da Divisão de 

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

 
CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo                             

nº 2022.01637.01412.0.003865, resolve 
 
CONSIDERAR CONCEDIDA, a contar de 05-08-2022, 

pelo prazo de 06 (seis) meses, referente ao decênio de 01-02-2006 a  
31-01-2016, LICENÇA-PRÊMIO ao servidor KERLLEY BENONES 
SOARES FERREIRA, AS – Técnico em Enfermagem, matrícula            
nº 110.372-5 A, integrante do quadro de pessoal da SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMSA. 

 
GABINETE DO SUBSECRETÁRIO DE ASSUNTOS 

LEGISLATIVOS DA CASA CIVIL, em Manaus, 10 de novembro de 
2022. 

 
 
 

 
 

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 29.500/2022-GSAL 
 

CONCEDE Licença para Tratar de Interesse 
Particular na forma que especifica. 

 
O SUBSECRETÁRIO DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS 

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

 
CONSIDERANDO a delegação de competência firmada 

pelo Prefeito de Manaus no Decreto nº 5.302, publicado na Edição 5333 
do DOM de 02-05-2022; 

CONSIDERANDO o art. 146 da Lei n.º 1.118, de 01 de 
setembro de 1971 – Estatuto dos Servidores Públicos do Município de 
Manaus, com as alterações introduzidas pela Lei nº 292, de 03 de julho 
de 1995; 

 
CONSIDERANDO o requerimento da servidora adiante 

identificada; 
 
CONSIDERANDO as manifestações favoráveis da Chefia 

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

 
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 2022.01637.01412.0.003093, resolve 
 
CONSIDERAR CONCEDIDA, a contar de 14-07-2022, pelo 

prazo de 02 (dois) anos, LICENÇA PARA TRATAR DE INTERESSE 
PARTICULAR à servidora SUZANE PESSOA AIRES, AS-Assistente 
Administrativo, matrícula nº 112.274-6 A, integrante do quadro de pessoal 
da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMSA. 

 
GABINETE DO SUBSECRETÁRIO DE ASSUNTOS 

LEGISLATIVOS DA CASA CIVIL, em Manaus, 10 de novembro de 
2022. 

 
 
 
 

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 29.501/2022-GSAL 
 

ALTERA Portaria por Delegação na forma 
que especifica 

 
O SUBSECRETÁRIO DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS 

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

 
CONSIDERANDO a delegação de competência firmada 

pelo Prefeito de Manaus no Decreto nº 5.302, publicado na Edição 5333 
do DOM de 02-05-2022; 

 
CONSIDERANDO a regularização funcional dos servidores 

adiante identificados; 
 
CONSIDERANDO a solicitação para elaboração e 

publicação do ato por meio do Despacho nº 1419/2022 – DTRAB/SEMSA, 
subscrito pelo Secretário Municipal de Saúde, em exercício; 

 
CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo     

nº 2022.18911.18923.0.018059, resolve 
 

ALTERAR a Portaria por Delegação nº 28.923/2022-
GSAL, Edição 5424 do DOM de 13-09-2022 que designou o servidor 
ALLAN CARLOS DOS SANTOS BURGA, AS – Assistente em 
Administração, matrícula nº 108.628-6 A, integrante do quadro de 
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pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMSA, em 
substituição à titular ROSINEIDE PADILHA LOPES, afastada em virtude 
de Férias, para retificar o período que passa a ser de 03 a 17-10-2022, 
mantendo-se inalterados os demais termos da Portaria. 
 

GABINETE DO SUBSECRETÁRIO DE ASSUNTOS 
LEGISLATIVOS DA CASA CIVIL, em Manaus, 10 de novembro de 
2022. 

 
 
 

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 29.502/2022-GSAL 
 

TORNA SEM EFEITO Portaria por 
Delegação na forma que especifica. 

 
O SUBSECRETÁRIO DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS 

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

 
CONSIDERANDO a delegação de competência firmada 

pelo Prefeito de Manaus no Decreto nº 5.302, publicado na Edição 5333 
do DOM de 02-05-2022; 

 
CONSIDERANDO a regularização funcional do servidor 

adiante identificado; 
 
CONSIDERANDO a solicitação para elaboração e 

publicação do ato por meio de despacho, subscrito pelo Subsecretário 
Municipal de Gestão Administrativa e Planejamento - SEMSA; 

 
CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo     

nº 2021.01637.01412.0.004316, resolve 
 
TORNAR SEM EFEITO a Portaria por Delegação                     

nº 23.632/2021, Edição 5191 do DOM de 24-09-2021, que cessou a Licença 
para Tratar de Interesse Particular do servidor JOÃO ROSA FILHO, ES - 
Médico Clínico Geral, matrícula nº 082.876-9 A, integrante da estrutura 
organizacional da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMSA. 

 
GABINETE DO SUBSECRETÁRIO DE ASSUNTOS 

LEGISLATIVOS DA CASA CIVIL, em Manaus, 10 de novembro de 
2022. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 29.503/2022-GSAL 
 

EXONERA, a pedido, servidor de cargo 
efetivo na forma que especifica. 

 
O SUBSECRETÁRIO DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS 

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

 
CONSIDERANDO a delegação de competência firmada 

pelo Prefeito de Manaus no Decreto nº 5.302, publicado na Edição 5333 
do DOM de 02-05-2022; 
 

CONSIDERANDO o requerimento da servidora adiante 
identificada; 

 
CONSIDERANDO as manifestações favoráveis da Chefia 

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

 
CONSIDERANDO o encaminhamento dos autos para 

elaboração e publicação por intermédio do Ofício nº 1.558/2022 – 
DIVAT/DTRAB/SUBGAP/SEMSA, subscrito pelo Subsecretário Municipal  
de Gestão Administrativa e Planejamento da SEMSA; 

 
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 2022.01637.01412.0.006441, resolve 
 
CONSIDERAR EXONERADA, a pedido, a contar de              

02-10-2020, nos termos do art. 103, inc. I, § 1º, inc. I, da Lei nº 1.118,   
de 01 de setembro de 1971 – Estatuto dos Servidores Públicos do 
Município de Manaus, a servidora WENDY LEYLA MACEDO 
MANRIQUE do cargo de Especialista em Saúde – Médico Clínico Geral, 
matrícula nº 122.672-0 A, integrante do quadro de pessoal da 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMSA. 

 
GABINETE DO SUBSECRETÁRIO DE ASSUNTOS 

LEGISLATIVOS DA CASA CIVIL, em Manaus, 10 de novembro de 
2022. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 29.504/2022-GSAL 
 

EXONERA, a pedido, servidor de cargo 
efetivo na forma que especifica. 

 
O SUBSECRETÁRIO DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS 

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

 
CONSIDERANDO a delegação de competência firmada 

pelo Prefeito de Manaus no Decreto nº 5.302, publicado na Edição 5333 
do DOM de 02-05-2022; 
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CONSIDERANDO o requerimento da servidora adiante 
identificada; 

 
CONSIDERANDO as manifestações favoráveis da Chefia 

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

 
CONSIDERANDO o encaminhamento dos autos para 

elaboração e publicação por intermédio do Ofício nº 1.558/2022 – 
DIVAT/DTRAB/SUBGAP/SEMSA, subscrito pelo Subsecretário Municipal  
de Gestão Administrativa e Planejamento da SEMSA; 

 
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 2022.01637.01412.0.004006, resolve 
 
CONSIDERAR EXONERADA, a pedido, a contar de              

01-06-2022, nos termos do art. 103, inc. I, § 1º, inc. I, da Lei nº 1.118,   
de 01 de setembro de 1971 – Estatuto dos Servidores Públicos do 
Município de Manaus, a servidora ERLANE SILVA DE OLIVEIRA do 
cargo de Assistente em Saúde – Técnico em Enfermagem, matrícula              
nº 107.716-3 A, integrante do quadro de pessoal da SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMSA. 
 

GABINETE DO SUBSECRETÁRIO DE ASSUNTOS 
LEGISLATIVOS DA CASA CIVIL, em Manaus, 10 de novembro de 
2022. 

 
 
 
 
 

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 29.505/2022-GSAL 
 

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

 
O SUBSECRETÁRIO DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS 

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

 
CONSIDERANDO a delegação de competência firmada 

pelo Prefeito de Manaus no Decreto nº 5.302, publicado na Edição 5333 
do DOM de 02-05-2022; 

 
CONSIDERANDO o art. 41, § 4º, da Constituição Federal 

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

 
CONSIDERANDO nos termos dos artigos 3º, inc. VI, 7º a 

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

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

 
CONSIDERANDO as informações prestadas na Certidão 

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

 
CONSIDERANDO o Parecer nº 3196/2022 – CAD/SEMED, 

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

 
CONSIDERANDO o encaminhamento dos autos por 

intermédio do Ofício nº 9658/2022 – SEMED/GS, subscrito pela 
Secretária Municipal de Educação; 

 
CONSIDERANDO a manifestação da Divisão de 

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

 
CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo            

nº 2022.18000.19969.0.020958, resolve 
 
DECLARAR ESTÁVEL no serviço público, a contar de    

19-03-2016, a servidora ELICE MARQUES DA SILVA, matrícula                    
nº 123.553-2 A, nomeada para provimento do cargo de Professor Nível 
Superior, vinculado ao Regime Jurídico Estatutário, pertencente ao 
quadro de pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – 
SEMED. 

 
GABINETE DO SUBSECRETÁRIO DE ASSUNTOS 

LEGISLATIVOS DA CASA CIVIL, em Manaus, 10 de novembro de 
2022. 

 
 
 
 

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 29.506/2022-GSAL 
 

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

 
O SUBSECRETÁRIO DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS 

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

 
CONSIDERANDO a delegação de competência firmada 

pelo Prefeito de Manaus no Decreto nº 5.302, publicado na Edição 5333 
do DOM de 02-05-2022; 

 
CONSIDERANDO o art. 41, § 4º, da Constituição Federal 

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



 

Manaus, quinta-feira, 10 de novembro de 2022 
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CONSIDERANDO nos termos dos artigos 3º, inc. VI, 7º a 
11 da Lei nº 1.126, de 05 de junho de 2007, que dispõe sobre o  
Plano de Carreira, Cargos e Remuneração dos Profissionais do 
Magistério; 

 
CONSIDERANDO o disposto nos Pareceres nº 029/2014 e 

nº 055/2021 – P. Pessoal/PGM, utilizados como paradigma pela 
Administração, que opina pela aprovação tácita e consequente aquisição 
da estabilidade no serviço público; 

 
CONSIDERANDO as informações prestadas na Certidão 

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

 
CONSIDERANDO o Parecer nº 2906/2022 – CAD/SEMED, 

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

 
CONSIDERANDO o encaminhamento dos autos por 

intermédio do Ofício nº 9730/2022 – SEMED/GS, subscrito pela 
Secretária Municipal de Educação; 

 
CONSIDERANDO a manifestação da Divisão de 

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

 
CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo            

nº 2022.18000.19969.0.021220, resolve 
 
DECLARAR ESTÁVEL no serviço público, a contar  

de 14-01-2022, a servidora VANESSA MARCUZZO, matrícula                   
nº 134.091-3 B, nomeada para provimento do cargo de Professor Nível 
Superior, vinculado ao Regime Jurídico Estatutário, pertencente ao 
quadro de pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – 
SEMED. 

 
GABINETE DO SUBSECRETÁRIO DE ASSUNTOS 

LEGISLATIVOS DA CASA CIVIL, em Manaus, 10 de novembro de 
2022. 

 
 

 
 
 

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 29.507/2022-GSAL 
 

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

 
O SUBSECRETÁRIO DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS 

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

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

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

 
CONSIDERANDO nos termos dos artigos 3º, inc. VI, 7º a 

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

 
CONSIDERANDO o disposto nos Pareceres nº 029/2014 e 

nº 055/2021 – P. Pessoal/PGM, utilizados como paradigma pela 
Administração, que opina pela aprovação tácita e consequente aquisição 
da estabilidade no serviço público; 

 
CONSIDERANDO as informações prestadas na Certidão de 

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

 
CONSIDERANDO o Parecer nº 3320/2022 – CAD/SEMED, 

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

 
CONSIDERANDO o encaminhamento dos autos por 

intermédio do Ofício nº 9722/2022 – SEMED/GS, subscrito pela 
Secretária Municipal de Educação; 

 
CONSIDERANDO a manifestação da Divisão de 

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

 
CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo            

nº 2022.18000.19969.0.021163, resolve 
 
DECLARAR ESTÁVEL no serviço público, a contar de    

23-04-2015, a servidora ANGELA MARIA DE SOUZA VIEIRA, matrícula 
nº 061.164-6 C, nomeada para provimento do cargo de Professor Nível 
Superior, vinculado ao Regime Jurídico Estatutário, pertencente ao 
quadro de pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – 
SEMED. 

 
GABINETE DO SUBSECRETÁRIO DE ASSUNTOS 

LEGISLATIVOS DA CASA CIVIL, em Manaus, 10 de novembro de 
2022. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



 

Manaus, quinta-feira, 10 de novembro de 2022 
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PROCURADORIA  GERAL  DO MUNICÍPIO 

 
 
 

DECLARAÇÃO DE BENS 
 
ÓRGÃO: PGM 
SERVIDOR: PEDRO LIBERATO MESQUITA PALMEIRA FILHO 
CARGO: PROCURADOR DO MUNICÍPIO DE MANAUS 
REGIME: ESTATUTÁRIO 
DECRETO:19.10.22 
SITUAÇÃO: NOMEAR 
D E C L A R O 
- VEÍCULO CHEVROLET SPIN ACTIV7, 2019; 
- LOTE NO BAIRRO ALTO ESPLANADA, GOVERNADOR VALADARES/MG. 
DECLARO QUE NÃO POSSUO QUALQUER OUTRO BEM QUE NÃO OS 
ENUMERADOS NESTE FORMULÁRIO E RESPONSABILIZO-ME PELA 
AUTENTICIDADE DAS DECLARAÇÕES AQUI PRESTADAS. 
Declaração feita em conformidade com o art. 2º, da Lei nº 8.730, de 10/11/1993” 
 

 
 
 
 
 
 

SECRETARIA  MUNICIPAL  DE 
SEGURANÇA  PÚBLICA  E  DEFESA SOCIAL 

 
 

PORTARIA Nº 026/2022 - GEPES/DAF/SEMSEG 
 

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL, no 
exercício da competência que lhe confere o artigo 128, inciso II da LEI 
ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE MANAUS, e 

 
CONSIDERANDO a C.I. nº 0565/2022 – DCG/SEMSEG, 

de 08 de novembro de 2022. 
 

RESOLVE: 
 

DETERMINAR que o servidor JORGE HUDSON RIBEIRO 
LIMA, Guarda Municipal, matrícula nº 063.479-4 C, perceba as verbas 
relativas ao exercício da Função Gratificada, FG-1, de Chefe de Setor, 
no período de 03/11/2022 a 02/12/2022, por motivo de o titular, ANISIO 
PIMENTEL MARQUES, Guarda Municipal, matrícula nº 064384-0 C, 
encontrar-se de Férias Regulamentares. 
 

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

Manaus, 09 de novembro de 2022. 
 

 
 
 
 
 

PORTARIA Nº 027/2022 - GEPES/DAF/SEMSEG 
 

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL, no 
exercício da competência que lhe confere o artigo 128, inciso II da LEI 
ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE MANAUS, e 
 

CONSIDERANDO a C.I. nº 0562/2022 – DCG/SEMSEG, 
de 07 de novembro de 2022. 

RESOLVE: 
 

DETERMINAR que o servidor ADERLON DE JESUS 
RIBEIRO DEDIER, Guarda Municipal, matrícula nº 064.402-1 C, perceba 
as verbas relativas ao exercício da Função Gratificada, FG-1, de Chefe 
de Setor, no período de 18/10/2022 a 14/04/2023, por motivo de o titular, 
WELLINGTON CARLOS SANTOS DE BRITO, Guarda Municipal, 
matrícula nº 064.451-0 D, encontrar-se de licença médica. 
 

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

Manaus, 09 de novembro de 2022. 
 

 
 
 
 
 

SECRETARIA  MUNICIPAL  DE  FINANÇAS  E 
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

 
 

PORTARIA Nº 174/2022–GS/SEMEF 
 

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E 
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, em exercício, na competência que 
lhe confere o artigo 128, inciso II, da Lei Orgânica do Município de 
Manaus, e 

 
CONSIDERANDO a determinação expressa no art. 70 da 

Lei Municipal nº 1.955, de 29/12/2014, DOM edição nº 3560, de 
29/12/2014 e, em atendimento ao inciso I do referido artigo, pela adoção 
do seguinte cálculo: a) média aritmética simples de 80% (oitenta por 
cento) dos maiores percentuais à data da incorporação; b) percepção da 
produtividade em pontos, resultando em uma média percentual até 100% 
(cem por cento) de produtividade; 

 
CONSIDERANDO a Lei nº 2.853, de 03/03/2022, DOM 

edição 5295, que fixa os índices de reajuste dos servidores públicos da 
Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação – SEMEF, 
atribuindo, nos termos do art. 31, § 2º, da Lei nº 1.955/2014, o valor de 
R$ 9,38 (nove reais e trinta e oito centavos) ao ponto fazendário, 
resultante da aplicação dos índices de reajuste dos exercícios de 2020 e 
2021, com efeitos financeiros a partir de 1º/1/2022; 

 
CONSIDERANDO, também, o que consta do Processo 

nº  2022.11209.15259.0.062311 (Volume 1); 
 
CONSIDERANDO, ainda, o Demonstrativo do Impacto 

Orçamentário-Financeiro na Despesa de Pessoal e Encargos Sociais 
nº 241/2022, datado de 04/11/2022, emitido pela GEORF/SEMEF, 
atentando que a incorporação não ocasiona aumento na despesa de 
pessoal, frente ao que dispõe o art. 19 do Decreto Municipal nº 5.018, de 
29/1/2021, DOM edição n. 5020, 
 

RESOLVE: 
 

INCORPORAR, a contar de 02/09/2022, à remuneração 
integral do servidor CARLOS ANTONIO DA SILVA MOURA, cargo 
Técnico Fazendário, Matrícula nº 011.320-4 A, do Quadro de Pessoal da 
Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação (SEMEF), 
100% da Gratificação de Produtividade Fazendária-GPF, resultando em 
1.500 (mil e quinhentos) pontos, passando a ser incorporado em 
Vantagem Pessoal Nominalmente Identificável (VPNI), o valor de 
R$ 14.070,00 (quatorze mil e setenta reais), conforme previsto no art. 70 
da Lei Municipal nº 1.955, de 29/12/2014. 
 

Publique-se e cumpra-se. 



 

Manaus, quinta-feira, 10 de novembro de 2022 
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Manaus, 07 de novembro de 2022. 

 
 
 

(*) PORTARIA Nº 175/2022-GS/SEMEF 
 

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E 
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SEMEF, no exercício da 
competência que lhe confere o artigo 128, inciso II, da Lei Orgânica do 
Município de Manaus, e 

 
CONSIDERANDO o Art. 76 da Lei Municipal Nº 1.955, de 

29 de dezembro de 2014; 
 

CONSIDERANDO, o memorando nº 071/2022 – 
DGEOP/SEMEF, constante no Processo SIGED 
nº 2022.11209.15442.0.072062; 
 

RESOLVE: 
 

I – CONCEDER, Gratificação Técnica Fazendária/GTF ao 
servidor abaixo identificado, em substituição por motivo de férias 
regulamentares da titular CINTIA MARIA DOS SANTOS DEZINCOURT: 
 

NOME PONTOS GTF PERIODO 
RENATO CORREIA DA SILVA 200 03/11 a 02/12/2022 

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

 
Manaus, 08 de novembro de 2022. 

 
 
(*) Republicada por apresentar incorreções na publicação do DOM Edição 
nº 5460, de 08/11/2022 
 
 

PORTARIA Nº 177/2022-GS/SEMEF 
 

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E 
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SEMEF, no exercício da 
competência que lhe confere o artigo 128, inciso II, da Lei Orgânica do 
Município de Manaus, e 

 
CONSIDERANDO o Art. 76 da Lei Municipal Nº 1.955, de 

29 de dezembro de 2014; 
 
CONSIDERANDO, o Memorando nº 0133/2022 – 

GAB/SUBTI/SEMEF, constante nos autos do Processo SIGED 
nº 2022.11209.15440.0.073950; 
 

RESOLVE: 
 

I – CONCEDER Gratificação Técnica Fazendária/GTF, 
para os servidores abaixo identificados: 
 

NOME PONTOS GTF A CONTAR 
ERIVALDO ALVES DA SILVA 300 01.11.2022 
JULIO CESAR LINS SENA 300 01.11.2022 
JARLAN CASTRO DA COSTA 300 17.10.2022 

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

 
Manaus, 09 de novembro de 2022. 

  



 

Manaus, quinta-feira, 10 de novembro de 2022 
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SECRETARIA  MUNICIPAL  DE  ADMINISTRAÇÃO,  
PLANEJAMENTO  E  GESTÃO 

 
 

PORTARIA Nº 486/2022-SEMAD 
 

DETERMINA A PUBLICIZAÇÃO das 
despesas com pessoal ativo da 
Administração Direta e Indireta do Poder 
Executivo Municipal no mês de 
Setembro/2022. 

 
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, 

PLANEJAMENTO E GESTÃO, no exercício da competência que lhe 
confere o art. 86, inciso IV, da Lei Orgânica do Município de Manaus, e 
 

CONSIDERANDO que a Secretaria Municipal de 
Administração, Planejamento e Gestão – SEMAD regimentalmente 
promove, entre outros, a execução do Sistema de Recursos Humanos 
da Prefeitura de Manaus; 
 

CONSIDERANDO que a qualidade e eficiência na gestão 
internaliza, entre outras ferramentas, o livre acesso à informação e 

transparência das contas públicas, particularmente despesas com 
pessoal, permitindo ao cidadão e aos órgãos de fiscalização e controle o 
contínuo acompanhamento, em alinhamento à Lei Complementar 
nº 131/2009, popularmente conhecida como Lei da Transparência, 
 

RESOLVE: 
 

Art. 1º Publicizar as despesas com Pessoal Ativo da 
Administração Direta e Indireta do Poder Executivo Municipal, referentes 
ao mês de setembro/2022, conforme Quadro Demonstrativo de Valor 
Global anexo. 

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

 
Manaus, 09 de novembro de 2022. 

 
 

 
 

ANEXO ÚNICO 
 

QUADRO DEMONSTRATIVO DO VALOR GLOBAL DE PESSOAL ATIVO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DO PODER EXECUTIVO - SETEMBRO/2022 

ORGÃOS 
SERVIDORES (1) VALOR (2) 

EST. CLT NÃO 
EFETIVO 

RDA PENSÃO POR 
LEI 

ESTAGIÁRIO(3) TOTAL FOLHA MENSAL ENCARGOS TOTAL FOLHA 

CASA CIVIL 55 1 310 25   391 2.235.626,36 379.686,65 2.615.313,01 
P.G.M. 103  39 9   151 2.527.073,68 434.474,77 2.961.548,45 
SEMCOM 17  42    59 285.309,01 56.086,30 341.395,31 
SEMEF 353  105 33   491 8.193.227,24 1.522.535,83 9.715.763,07 
SEMAD 242 22 311 135 15 940 1.665 3.817.716,67 527.627,20 4.345.343,87 
SEMINF 222 1 228 1.445   1.896 6.497.868,82 1.399.600,05 7.897.468,87 
SEMED 14.594 1 60 1.814   16.469 86.119.018,23 12.390.675,91 98.509.694,14 
SEMSA 7.366  234 1.913   9.513 59.047.887,22 11.659.633,11 70.707.520,33 
SEMMAS 106  40 70   216 805.015,03 142.348,51 947.363,54 
GAB.VICE-PREFEITO 5  28    33 197.812,47 38.111,26 235.923,73 
CGM 8  35 2   45 402.071,31 74.090,23 476.161,54 
SEMASC 148 88 246 269   751 2.610.720,20 497.626,65 3.108.346,85 
SEMTEPI 14 1 53 33   101 450.172,56 85.991,32 536.163,88 
SEMULSP 32  49 905   986 2.672.252,61 587.668,12 3.259.920,73 
CASA MILITAR 19  28 27   74 309.104,28 45.739,81 354.844,09 
IMPLURB 23 81 152 85   341 1.232.919,10 242.298,17 1.475.217,27 
FDT 53 43 39 34   169 639.235,76 115.991,84 755.227,60 
MANAUSCULT 8 19 116 9   152 700.563,32 147.706,26 848.269,58 
AGEMAN 2  64    66 336.398,98 64.129,61 400.528,59 
SEMACC 79  38 128   245 968.206,22 195.445,18 1.163.651,40 
SEMSEG 154 1 48 261   464 1.503.255,05 294.179,36 1.797.434,41 
TOTAL GERAL 23.603 258 2.265 7.197 15 940 34.278 181.551.454,12 30.901.646,14 212.453.100,26 
(1) As quantidades de servidores referem-se aos que tiveram registros financeiros no mês.    
(2) Os valores referem-se as despesas gerais na folha de pagamento no mês.    
(3)  O quantitativo de estagiários referem-se as Folhas de Pagamento que são geridas pela Semad.    

 
 
 
 
 
 

 
 

PORTARIA Nº 487/2022-SEMAD 
 

DETERMINA A PUBLICIZAÇÃO das 
despesas com pessoal ativo da 
Administração Direta e Indireta do Poder 
Executivo Municipal no mês de 
Outubro/2022. 

 
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, 

PLANEJAMENTO E GESTÃO, no exercício da competência que lhe 
confere o art. 86, inciso IV, da Lei Orgânica do Município de Manaus, e 

 
CONSIDERANDO que a Secretaria Municipal de 

Administração, Planejamento e Gestão – SEMAD regimentalmente 
promove, entre outros, a execução do Sistema de Recursos Humanos 
da Prefeitura de Manaus; 

 
CONSIDERANDO que a qualidade e eficiência na gestão 

internaliza, entre outras ferramentas, o livre acesso à informação e 
transparência das contas públicas, particularmente despesas com 

pessoal, permitindo ao cidadão e aos órgãos de fiscalização e controle o 
contínuo acompanhamento, em alinhamento à Lei Complementar 
nº 131/2009, popularmente conhecida como Lei da Transparência, 

 
RESOLVE: 

 
Art. 1º Publicizar as despesas com Pessoal Ativo da 

Administração Direta e Indireta do Poder Executivo Municipal, referentes 
ao mês de outubro/2022, conforme Quadro Demonstrativo de Valor 
Global anexo. 
 

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

Manaus, 09 de novembro de 2022. 
 
 
 
 
 
 

 



 

Manaus, quinta-feira, 10 de novembro de 2022 
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PORTARIA Nº 487/2022-SEMAD 
 

ANEXO ÚNICO 
 

QUADRO DEMONSTRATIVO DO VALOR GLOBAL DE PESSOAL ATIVO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DO PODER EXECUTIVO - OUTUBRO/2022 

ORGÃOS 
SERVIDORES (1) VALOR (2) 

EST. CLT 
NÃO 

EFETIVO RDA 
PENSÃO POR 

LEI ESTAGIÁRIO(3) TOTAL FOLHA MENSAL ENCARGOS TOTAL FOLHA 

CASA CIVIL 55 1 312 25   393 2.256.896,59 381.020,99 2.637.917,58 
P.G.M. 103  38 9   150 2.543.489,40 423.753,66 2.967.243,06 
SEMCOM 17  42    59 301.871,90 57.113,77 358.985,67 
SEMEF 353  105 33   491 8.177.728,43 1.485.398,84 9.663.127,27 
SEMAD 242 22 312 135 15 1.071 1.797 3.926.522,06 522.184,19 4.448.706,25 
SEMINF 221 1 227 1.442   1.891 6.531.822,68 1.388.237,29 7.920.059,97 
SEMED 14.587 1 61 1.784   16.433 90.719.752,64 12.514.663,26 103.234.415,90 
SEMSA 7.355  232 1.902   9.489 58.411.420,98 11.491.901,69 69.903.322,67 
SEMMAS 107  56 70   233 833.270,14 141.616,59 974.886,73 
GAB.VICE-PREFEITO 4  27    31 183.510,00 37.140,85 220.650,85 
CGM 8  35 2   45 397.029,47 78.496,56 475.526,03 
SEMASC 147 88 247 268   750 2.556.262,69 491.894,96 3.048.157,65 
SEMTEPI 14 1 51 33   99 446.567,26 85.752,47 532.319,73 
SEMULSP 31  52 905   988 2.636.533,62 575.240,92 3.211.774,54 
CASA MILITAR 19  28 27   74 308.235,54 46.188,14 354.423,68 
IMPLURB 24 81 150 85   340 1.241.309,08 241.485,58 1.482.794,66 
FDT 53 43 39 43   178 658.979,90 118.989,74 777.969,64 
MANAUSCULT 8 19 116 9   152 728.603,89 150.601,00 879.204,89 
AGEMAN 2  65    67 361.091,23 63.365,10 424.456,33 
SEMACC 77  37 127   241 948.309,23 191.164,99 1.139.474,22 
SEMSEG 155 1 47 261 0  464 1.503.210,66 290.023,48 1.793.234,14 

TOTAL GERAL 23.582 258 2.279 7.160 15 1.071 34.365 185.672.417,39 30.776.234,07 216.448.651,46 
(1) As quantidades de servidores referem-se aos que tiveram registros financeiros no mês.    
(2) Os valores referem-se as despesas gerais na folha de pagamento no mês.    
(3) O quantitativo de estagiários referem-se as Folhas de Pagamento que são geridas pela Semad.    

 
 
 
 

PORTARIA Nº 488/2022-SEMAD 
 

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

 

CONSIDERANDO o disposto no art. 9° da Lei n° 175, de 
10-03-1993, regulamentada pelo Decreto n° 3.077, de 31-10-1995, 
alterado mediante Decreto nº 3.696, de 16-01-1997, c/c o Decreto 
nº 2.234, de 10-04-2013; 

 

CONSIDERANDO as informações e/ou indicações 
constantes na Comunicação Interna nº 076/2022 – GSEC/SEMAD, de 
04-11-2022, constante de Justificativa e avaliação de Desempenho, bem 
como Parecer nº 362/2022 – ASJUR/SEMAD, de 09/11/2022 ; 

 

CONSIDERANDO o teor da Portaria nº 572/2022 – 
GP/MANAUS PREVIDÊNCIA, QUE CONCEDEU APOSENTADORIA 
AO SERVIDOR JOÃO BATISTA DOS SANTOS; 

 

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

RESOLVE: 
 

I - CONSIDERAR CONCEDIDA, a contar de 1º-11-2022, 
em conformidade com o art. 9° da Lei n° 175, de 10-03-1993, 
regulamentada pelo Decreto n° 3.077, de 31-10-1995, alterado mediante 
Decreto nº 3.696, de 16-01-1997, a Gratificação de Produtividade ao 
servidor abaixo nominado, vinculado ao quadro de pessoal da Secretaria 
Municipal de Administração, Planejamento e Gestão – SEMAD, no 
percentual indicado. 
 

MATRÍCULA SERVIDOR GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE (%) 
118.704-0 C MARCIO PAIVA VILHENA 100% 

 
II - CONSIDERAR ALTERADA, com acréscimo, a contar 

de 1º-11-2022, em conformidade com o art. 9° da Lei n° 175, de 
10-03-1993, regulamentada pelo Decreto n° 3.077, de 31-10-1995, 

alterado mediante Decreto nº 3.696, de 16-01-1997, a Gratificação de 
Produtividade aos servidores abaixo nominados, vinculados ao quadro 
de pessoal da Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e 
Gestão – SEMAD, nos percentuais indicados. 

 
MATRÍCULA SERVIDOR GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE (%) 

118.688-4 A 
AIEDE ANNE ALVES DE 
ARAUJO 100% 

099.374-3 B 
GILBERTO RICARDO GOMES 
DO NASCIMENTO 100% 

110.940-5 B PRISCILA AGUIAR COSTA 100% 
094.858-6 E ROSECLEIDE SCHNEIDER 100% 

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

 
Manaus, 09 de novembro de 2022 

 
 
 
 
 

PORTARIA Nº 489/2022-SEMAD 
 

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

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

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

CONSIDERANDO as informações e/ou indicações 
constantes na Comunicação Interna nº 185/2022 - DAPB-SEMAD, de 
17-10-2022 e Comunicação Interna n.º 038/2022-ATOS, de 18-10-2022, 
constante de Justificativa e avaliação de Desempenho, bem como 
Parecer nº 365 e 364/2022 – ASJUR/SEMAD; 



 

Manaus, quinta-feira, 10 de novembro de 2022 
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CONSIDERANDO que a movimentação de que trata esta 
Portaria, inserida nos critérios de remanejamento de salário 
produtividade, não produzirá impacto orçamentário-financeiro adicional 
em Folha de Pagamento, excepcionando-se, portanto, da necessidade 
da análise e validação orçamentária da Secretaria Municipal de Finanças 
e Tecnologia da Informação – SEMEF, 
 

RESOLVE: 
 

I – CONSIDERAR CESSADOS, a contar de 10-10-2022, 
os efeitos da Portaria nº 417/2022-SEMAD, publicada no Diário Oficial 
do Município – DOM ed. nº 5400, de 18-08-2022, especificamente 
quanto à concessão de Gratificação de Produtividade, no percentual de 
200% (duzentos por cento), à servidora IZABELLA TELLO XAVIER, 
matrícula 118.766-0 A, vinculada ao quadro de pessoal da Secretaria 
Municipal de Administração, Planejamento e Gestão – SEMAD. 

 
II – CONSIDERAR CONCEDIDA, a contar de 10-10-2022, 

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

 
MATRÍCULA SERVIDOR 

GRATIFICAÇÃO DE 
PRODUTIVIDADE (%) 

118.720-1 A NORMA MOTA DO NASCIMENTO 100% 
127.522.4 A GLORIA CHRISTIANI ARAUJO AQUINO OLIVEIRA 100% 

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

 
Manaus, 09 de novembro de 2022 

 

 
 
 
 
 

PORTARIA Nº 491/2022-SEMAD 
 

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

 
CONSIDERANDO o disposto no art. 72, inc. II, da Lei 

nº 1.624/2011, c/c o art. 1º, I, da Lei nº 2.322/2018, e art. 1º, inc. I, § 1º, 
do Decreto nº 0842/2011, alterado mediante o Decreto nº 2.802/2014; 

 
CONSIDERANDO o teor do Ofício nº 4961/2022-SEMAD, 

de 20-09-2022, subscrito pelo Secretário Municipal de Administração, 
Planejamento e Gestão de Pessoas; 

 
CONSIDERANDO manifestação favorável da Secretaria 

Municipal de Educação; 
 
CONSIDERANDO a manifestação da Divisão de 

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

 
CONSIDERANDO o que mais consta da instrução do 

Processo SIGED nº 2022.16330.16352.0.001570 (vol. 1), 
 

RESOLVE: 
 

I – CONSIDERAR CEDIDA, no período de 12 (doze) 
meses, a contar de 1º.09.2022, com ônus para ambos os órgãos, a 
servidora DIRCELÂNDIA MAFRA RAMOS, Técnico 
Municipal/Assistente de Administração/SEMED, matrícula 086.774-8 A, 
do quadro de pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – 
SEMED para a SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, 
PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEMAD. 

II – ATRIBUIR ao órgão cessionário os encargos 
correspondentes aos auxílios transporte e alimentação em favor da 
servidora, em conformidade com o disposto no art. 5º do Decreto 
nº 1.941, de 28.09.2012, e art. 6º, II, da Lei nº 2.859, de 14.03.2022, 
ressalvados os impedimentos legais das respectivas normas. 
 

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

Manaus, 10 de novembro de 2022. 

 
 
 
 

PORTARIA Nº 492/2022-SEMAD 
 

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

 
CONSIDERANDO o que consta da instrução do Processo 

SIGED nº 2022.16330.16352.0.001570, 
 

RESOLVE: 
 

DESIGNAR, a contar de 1º-09-2022, a servidora 
DIRCELÂNDIA MAFRA RAMOS, Técnico Municipal/Assistente de 
Administração/SEMED, matrícula 086.774-8 A, para o exercício da 
Função Gratificada de Chefe de Setor, simbologia FG-2, integrante da 
estrutura organizacional da SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E GESTÃO – SEMAD, em 
conformidade com o disposto no art. 5º da Lei Delegada nº 011, de 31 de 
julho de 2013, c/c o art. 9º da  Lei nº 2.078, de 30-12-2015. 
 

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

Manaus, 10 de novembro de 2022. 
 

 
 
 
 
 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 203/2022 – CML/PM 
 

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0073/2022 – 
DIVRP/DEGCM/UGCM/SEMAD 

 
No dia 31 de outubro de 2022, no Órgão Gerenciador, 

foi(ram) registrado(s) o(s) preço(s) da(s) empresa(s) abaixo 
identificada(s), para eventual fornecimento de protetor solar, para 
atender aos órgãos e entidades da Administração Pública Direta e 
Indireta da Prefeitura de Manaus, participantes do Registro de Preços, 
resultante(s) do Pregão Eletrônico nº 203/2022 – CML/PM para Sistema 
de Registro de Preços. As especificações constantes do Processo 
Administrativo nº 010003.16330163900001389/2022 – SEMAD, assim 
como os termos da(s) proposta(s) de preço(s), integra(m) esta Ata de 
Registro de Preços, independentemente de transcrição. 

 
As unidades participantes e as condições a serem 

praticadas encontram-se estabelecidas no Edital de Licitação do referido 
Pregão e no Termo de Referência, parte integrante do Instrumento 
Convocatório. 

 
As contratações oriundas da Ata serão processadas de 

acordo com a previsão orçamentária das unidades participantes. 



 

Manaus, quinta-feira, 10 de novembro de 2022 
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O contrato ou instrumento hábil que vier a substituí-lo, na 
forma do art. 62, caput e § 4° da Lei nº 8.666/93, indicará o(s) local(is) 
de entrega/execução do objeto. O presente registro terá a vigência de 12 
meses, a partir da data de publicação desta. 
 

Item Unid Qtd Descrição Marca Valor R$ Fornecedor 

1 embalagem 38.040 

(ID-508175) PROTETOR 
SOLAR, Aplicação: 
prevenção contra 
queimaduras e danos 
causados pela radiação 
solar, Aspecto Físico: 
cremosa, Característica(s) 
Adicional(is): fator de 
proteção 60, ação contra 
raios UVA e UVB, 
resistente a água, não 
oleosa, não 
comedogênica, 
hipoarlergênica e isento de 
PABA, em conformidade 
com a legislação em vigor, 
Unidade de Fornecimento: 
embalagem com 120ml. 

ALGSUN 
MAXI FPS 

60 
13,74 

FIGUEIREDO 
FARMA 

COMERCIO DE 
PRODUTOS 

HOSPITALARES 
LTDA 

 
Manaus, 31 de outubro 2022. 

 
 
 
 

CONSELHO  MUNICIPAL  DE  SAÚDE 

 
 
RESOLUÇÃO Nº 010 DE 28 DE OUTUBRO DE 2022 - D.E./CMS/MAO 
 

Dispõe sobre a aprovação do Edital de 
convocação e Regulamento do Processo 
Eleitoral Complementar para Conselheiras e 
Conselheiros Municipais de Saúde – Triênio 
2022 - 2025. 

 
A Diretoria Executiva do Conselho Municipal de Saúde 

de Manaus, no uso de suas competências contidas no Inciso X, do Art. 
13 do Regimento Interno do CMS, aprovado pelo Decreto nº. 3.838, de 
10 de outubro de 2017, publicado no DOM nº 4225 de 10.10.2017, 
alterado parcialmente pelo Decreto nº 3.989, de 26 de fevereiro de 2018, 
publicado no DOM nº 4311 de 26.02.2018, em sua 9ª Reunião 
Extraordinária, realizada no dia 28 de outubro de 2022, considerando: 
 

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

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

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

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

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

6. o Memorando nº 03/2022 – Comissão Especial para 
o Processo Eleitoral Complementar 2022 do Conselho Municipal de 
Saúde – CMS/MAO, recebida em 27 de outubro de 2022, que 
encaminha Edital de convocação e Regulamento do Processo Eleitoral 
Complementar para Conselheiras e Conselheiros Municipais de Saúde – 

Triênio 2022 - 2025, e solicita a inclusão da pauta da Reunião da 
Diretoria Executiva. 
 

7. a discussão e a votação ocorridas nesta Plenária. 
 

Resolve: 
 

1. Aprovar, ad referendum, Edital de convocação do 
Processo Eleitoral Complementar para Conselheiras e Conselheiros 
Municipais de Saúde – Triênio 2022 - 2025, conforme anexo 1; 
 

2.  Aprovar, ad referendum, Regulamento do Processo 
Eleitoral Complementar do Conselho Municipal de Saúde de 
Manaus para eleição de candidatas e candidatos a conselheira e 
conselheiro municipal de saúde – Triênio 2022 - 2025, conforme 
anexo 2. 
 

Manaus, 28 de outubro de 2022. 
 

                  
 
 

Homologo a Resolução nº 010/2022 - D.E./CMS/MAO, de 
11 de Maio 28 de outubro, nos termos do parágrafo 2º, Art. 1º da Lei 
nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, combinado com o Decreto 
nº 7.871 de 27 de abril de 2005. 

 

 
 
 

 
Anexo 01 da Resolução nº 010/2022 - D.E./CMS/MAO, 

de 28 de outubro de 2022 

 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DO PROCESSO ELEITORAL 

COMPLEMENTAR PARA CONSELHEIRAS E CONSELHEIROS 
MUNICIPAIS DE SAÚDE – TRIÊNIO 2022 – 2025 

 
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANAUS EDITAL DE 

CONVOCAÇÃO DO PROCESSO ELEITORAL COMPLEMENTAR 

 
O Presidente do Conselho Municipal de Saúde de Manaus, 

no uso de suas atribuições regimentais e de acordo com a Lei Municipal 
nº 066 de 11 de Junho de 1991, alterada pela Lei nº 1.094 de 09 de 
janeiro de 2007, alterada pelo Decreto nº 3.838 de 10 outubro de 2017 e 
considerando o deliberado em sua 9ª Reunião Extraordinária da Diretoria 
Executiva do Conselho Municipal de Saúde, realizada no dia 28 de 
outubro de 2022, e ainda o encaminhamento da Comissão de 
Coordenação do Processo Eleitoral Complementar para Conselheiras e 
Conselheiros Municipais de Saúde triênio 2022-2025. 



 

Manaus, quinta-feira, 10 de novembro de 2022 
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CONVOCA os órgãos ou entidades que compõem o 
Conselho Municipal de Saúde de Manaus – CMS/MAO, representantes 
dos segmentos dos Trabalhadores de Saúde e de Usuários do SUS para 
participarem do Processo Eleitoral Complementar para a eleição de 
Titular e Suplente na forma definida no Regimento Interno do CMS e no 
Regulamento Eleitoral, obedecendo a seguinte programação aprovada 
em reunião ordinária do referido Conselho: 

 
I - 07 de novembro de 2022: Publicação do Edital de 

Convocação no Diário Oficial do Município/DOM; 
 
Il - 07 de novembro de 2022: Publicação do Regulamento 

Eleitoral no Diário Oficial do Município/DOM; 
 
III -  07 de novembro a 25 de novembro de 2022: Ampla 

divulgação do Regulamento Eleitoral nas Rádios, TVs, Internet e demais 
meios de Comunicação; 

 
IV - De 28 e 29 de novembro de 2022 (09h às 12h e 14h 

às 17h): Período para inscrição dos candidatos (as) e entidades que 
concorrerão a ELEIÇÃO para conselheiro titular e suplente do 
Conselho Municipal de Saúde, representantes de entidades públicas 
de hospitais universitários e hospitais campus de estágio, de pesquisa 
e desenvolvimento, e de comunidades científicas da área da saúde, 
representantes das zonas distritais de Manaus: zona norte e oeste, 
representantes de entidades religiosas, representantes de 
Associações de Pessoas com deficiências e representantes de 
entidades patronais; 

 
V - 05 de dezembro de 2022: Publicação da lista das 

entidades e movimentos habilitados para concorrer às eleições publicada 
no Diário Oficial do Município/DOM e local da Eleição; 

 
Vl – 06 e 07 de dezembro (8h às 17h) de 2022: Período 

para impugnação de candidatura; 
 
VII – 12 de dezembro de 2022 (8h às 17h): Decisão quanto 

as impugnações de candidaturas apresentadas; 
 
VIII- 15 de dezembro de 2022: Publicação da lista de 

entidades e movimentos após a decisão dos requerimentos de 
impugnação de candidatura e divulgação dos locais de votação; 

 
IX – 19 de dezembro de 2022 (9h às 12h): Reunião de 

orientação com as entidades e movimentos sobre o processo eleitoral e 
divulgação da cédula eleitoral na Secretaria Técnica administrativa do 
Conselho Municipal de Saúde; 

 
X - 19 de dezembro de 2022 (14h às 17h): Constituição e 

formação técnica dos membros das Juntas Eleitorais; 
 
XI - 20 de dezembro de 2022: ELEIÇÃO para Conselheiros 

(as) Municipais de Saúde, conforme o Regulamento Eleitoral; 
 
XII - 26 de dezembro de 2022: Publicação do resultado da 

eleição no Diário Oficial do Município/DOM; 
 
XIII - 27  de dezembro de 2022: Período para impugnação 

do resultado da eleição; 
 
XIV - 28 de dezembro de 2022: Decisão quanto aos 

pedidos de impugnação do resultado da eleição; 
 
XV – 28 de dezembro de 2022: Recebimento dos nomes 

dos Conselheiros e Conselheiras designadas pelas entidades eleitas por 
e-mail e/ou na sede do CMS, e discussão das intercorrências registradas 
em ata durante as eleições, deliberação e aprovação das eleições pela 
Comissão Eleitoral, Assembleia Geral Ordinária (AGO) para 
homologação do resultado da eleição; 

 
XVl – 5 de janeiro de 2022: Publicação do Decreto com 

resultado da eleição no DOM com a devida nomeação dos Conselheiros 
e Conselheiras; 

 
XVII – 25 de janeiro de 2022: Posse e início do mandato 

dos Conselheiros Municipais de Saúde Manaus - Triênio 2022-2025. 

Anexo 02 da Resolução nº 010/2022 - D.E./CMS/MAO, 
de 28 de outubro de 2022 

 
REGULAMENTO DO PROCESSO ELEITORAL COMPLEMENTAR DO 
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANAUS PARA ELEIÇÃO 

DE CANDIDATAS E CANDIDATOS A CONSELHEIRA E 
CONSELHEIRO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA O MANDATO DE 

2022-2025. 
 

CAPÍTULO I 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
Art. 1º - Este Regulamento tem por objetivo normatizar a 

Eleição Complementar para escolha de Conselheiros (as) 
representantes das Entidades dos Usuários do Sistema Único de Saúde 
(SUS) e dos Trabalhadores da área de Saúde, para o mandato 2022-
2025 no Conselho Municipal de Saúde de Manaus, nos termos da Lei 
nº 1.094 de 09 de Janeiro de 2007, da Lei Federal nº 8080/1990, da Lei 
Federal 8.142/1990, do Decreto Federal nº 5.839, de 11 de julho de 
2006, da Resolução do Conselho Nacional de Saúde (CNS) nº 453 de 10 
de maio de 2012 e do Decreto nº 3.838, de 10 de outubro de 2017 e 
suas modificações no Decreto Municipal nº 3.989, de 26 de fevereiro de 
2018, que dispõe sobre o Regulamento Interno do Conselho Municipal 
de Saúde de Manaus – CMS/MAO. 
 

Art. 2° - A composição dos membros Conselheiros(as) se 
dará conforme o Regulamento Interno do CMS/MAO no Decreto 
Nº 3.989, de 26 de fevereiro de 2018, em seu artigo Art. 4° que afirma: O 
Conselho Municipal de Saúde de Manaus – CMS/MAO passa a ser 
composto, paritariamente por 32 (trinta e dois) membros titulares e seus 
respectivos suplentes, sendo 25% (vinte e cinco por cento) escolhidos 
entre representantes do governo e entidades prestadoras de serviços de 
saúde; 25% (vinte e cinco por cento) escolhidos entre representantes de 
trabalhadores de saúde e 50% (cinquenta por cento) de representantes 
de usuários do Sistema Único de Saúde. Nestes termos, a eleição 
Complementar para completar a  compocisão do colegiado do 
CMS/MAO, ocorrerá da seguinte forma: 

 
I – 01 (um) escolhido entre entidades representantes de 

trabalhadores de saúde, por meio de eleição com apresentação do ofício 
da Ata da Eleição para escolha dos Conselheiros, onde conste a relação 
dos nomes e números de RG dos votantes, sendo: 

a) 01 (um) representante titular e suplente de entidades 
públicas de hospitais universitários e hospitais campos de estágio, de 
pesquisa e desenvolvimento, e de comunidades científicas da área da 
saúde. 

II – 05 (cinco) representantes de usuários do Sistema 
Único de Saúde – SUS, escolhidos por meio de eleição com 
apresentação do ofício da Ata da Eleição para escolha dos Conselheiros, 
onde conste a relação dos nomes e números de RG dos votantes, 
sendo: 

a) 02 (dois) representantes titulares e suplentes de 
organizações de moradores, sendo divididas entre duas zonas da área 
urbana do município de Manaus: oeste e  norte; 

b) 01 (um) representante titular e suplente de organizações 
religiosas; 

c) 01 (um) representante titular e suplente de associações 
de pessoas com deficiências; 

d) 01 (um) representante titular e suplente de entidades 
patronais. 

§ 1° A cada representação corresponderá uma titularidade 
e uma suplência, não sendo permitido ao conselheiro representar mais 
de uma instituição; 

§ 2° Os representantes indicados pelas entidades e 
movimentos sociais dos usuários do SUS, as entidades de profissionais 
de saúde e da comunidade científica, eleitas terão o mandato de três 
anos, permitida apenas uma recondução. (Decreto Nº 3.989, de 26 de 
fevereiro de 2018, Art. 6°, §1°); 

§ 3° No caso de haver vaga ociosa, deverá ser preenchida 
por representante e/ou suplente de entidade ou organização ou 
movimento que integre os citados arrolados no mesmo inciso, com 
preferência àqueles que dividem vaga alternativa. 
 

Art. 3º -A Comissão Eleitoral, eleita em Plenário do 
Conselho Municipal de Saúde, conforme Resolução nº 026/2022 – 
CMS/mao de 27.07.2022, é responsálve por: 
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I – Revisar e elaborar o Regulamento Eleitoral 
Complementar; 

II - Elaborar e encaminhar à Diretoria Executiva do 
Conselho Municipal de Saúde o Edital de Convocação das Eleições para 
publicação no DOM; 

II - Receber a documentação das entidades que 
concorrerão às eleições para conselheiros(as) Municipais referente a 
entidades representantes de trabalhadores de saúde; 

III - Receber a documentação das entidades que 
concorrerão às eleições para conselheiros(as) Municipais referente a 
representantes de usuários do Sistema ùnico de Saúde – SUS; 

IV - Coordenar o Processo Eleitoral para conselheiros(as) 
Municipais de Saúde representantes dos órgãos/entidades especificados 
no Regulamento Interno do CMS/MAO. 
 

CAPÍTULO II 
DAS FASES DO PROCESSO 

 
Art. 4º - Compreende o Processo Eleitoral Complemertar 

dar-se-á em 08 (oito)  fases distintas: 
I – Convocação; 
II – Inscrição dos Candidatos/Entidades; 
III - Constituição das Juntas Eleitorais; 
IV - Votação e Apuração; 
V– Apresentação do Ato Declaratório ao Plenário do  

Conselho Municipal de Saúde; 
VI– Designação; 
VII - Posse; 
VIII – Apresentação do Relatório Final. 

 
Art. 5º – O Edital de Convocação obedecerá a seguinte 

programação, que poderá ser alterado por motivo de força maior: 
I - 07 de novembro de 2022: Publicação do Edital de 

Convocação no Diário Oficial do Município/DOM; 
Il – 07 de novembro de 2022: Publicação do Regulamento 

Eleitoral no Diário Oficial do Município/DOM; 
III -  07 de novembro a 25 de novembro de 2022: Ampla 

divulgação do Regulamento Eleitoral nas Rádios, TVs, Internet e demais 
meios de Comunicação; 

IV - De 28 e 29 de novembro de 2022 (09h às 12h e 14h às 
17h): Período para inscrição dos candidatos (as) e entidades que 
concorrerão a ELEIÇÃO para conselheiro titular e suplente do Conselho 
Municipal de Saúde, representantes de entidades públicas de hospitais 
universitários e hospitais campus de estágio, de pesquisa e 
desenvolvimento, e de comunidades científicas da área da saúde, 
representantes das zonas distritais de Manaus: zona norte e oeste, 
representantes de entidades religiosas, representantes de Associações 
de Pessoas com deficiências e representantes de entidades patronais; 

V - 05 de dezembro de 2022: Publicação da lista das 
entidades e movimentos habilitados para concorrer às eleições publicada 
no Diário Oficial do Município/DOM e local da Eleição; 

Vl – 06 e 07 de dezembro (8h às 17h) de 2022: Período 
para impugnação de candidatura; 

VII – 12 de dezembro de 2022 (8h às 17h): Decisão quanto 
as impugnações de candidaturas apresentadas; 

VIII- 15 de dezembro de 2022: Publicação da lista de 
entidades e movimentos após a decisão dos requerimentos de 
impugnação de candidatura e divulgação dos locais de votação; 

IX – 19 de dezembro de 2022 (9h às 12h): Reunião de 
orientação com as entidades e movimentos sobre o processo eleitoral e 
divulgação da cédula eleitoral na Secretaria Técnica administrativa do 
Conselho Municipal de Saúde; 

X - 19 de dezembro de 2022 (14h às 17h): Constituição e 
formação técnica dos membros das Juntas Eleitorais; 

XI - 20 de dezembro de 2022: ELEIÇÃO para Conselheiros 
(as) Municipais de Saúde, conforme o Regulamento Eleitoral; 

XII - 26 de dezembro de 2022: Publicação do resultado da 
eleição no Diário Oficial do Município/DOM; 

XIII - 27  de dezembro de 2022: Período para impugnação 
do resultado da eleição; 

XIV - 28 de dezembro de 2022: Decisão quanto aos 
pedidos de impugnação do resultado da eleição; 

XV – 28 de dezembro de 2022: Recebimento dos nomes 
dos Conselheiros e Conselheiras designadas pelas entidades eleitas por 
e-mail e/ou na sede do CMS, e discussão das intercorrências registradas 
em ata durante as eleições, deliberação e aprovação das eleições pela 

Comissão Eleitoral, Assembleia Geral Ordinária (AGO) para 
homologação do resultado da eleição; 

XVl – 5 de janeiro de 2022: Publicação do Decreto com 
resultado da eleição no DOM com a devida nomeação dos Conselheiros 
e Conselheiras; 

XVII – 25 de janeiro de 2022: Posse e início do mandato 
dos Conselheiros Municipais de Saúde Manaus - Triênio 2022-2025. 
 

Art. 6º - A estrutura organizativa da eleição será 
constituída em duas instâncias operacionais: 

I – Comissão Eleitoral; 
II – Juntas Eleitorais. 
Parágrafo Único – Vencidas as fases de votação e 

apuração, previstas no artigo 5º ficam automaticamente dissolvidas as 
Juntas Eleitorais. A Comissão Eleitoral será extinta após a apresentação 
do Ato Declaratório e do Relatório Final ao CMS/MAO. 
 

CAPÍTULO III 
DA CONSTITUIÇÃO E DAS ATRIBUIÇÕES DA COMISSÃO 

ELEITORAL E DAS JUNTAS ELEITORAIS 
 

Art. 7º - Os membros da Comissão Eleitoral deverão 
distribuir-se, através de votação interna, pelas seguintes funções: 

I – Coordenador (a); 
II – Secretário (a); 
IV – Relator (a) 
V - Membros. 
Parágrafo Único - A Comissão Eleitoral, instituída pela 

Resolução 026/2022- CMS/MAO de 27 de julho de 2022, é composta de 
04 (quatro) Conselheiros (as), respeitando-se as representações junto ao 
Conselho de Saúde do Município de Manaus e funcionará na Sede do 
CMS/MAO, instalada na Sala B-3, situada à Rua Comandante Paulo 
Lasmar, S/N, Conjunto Santos Dumont, Bairro da Paz- Complexo do 
DISA OESTE. 
 

Art. 8º - Constituem atribuições da Comissão Eleitoral: 
I – Organizar e acompanhar o processo eleitoral; 
II – Elaborar a documentação relativa ao pleito; 
III – Fiscalizar todo o processo eleitoral Complementar; 
IV – Regulamentar e operacionalizar as Juntas Eleitorais; 
V – Analisar a documentação das candidaturas; 
VI – Elaborar e divulgar o Edital de Convocação e da 

Inscrição; 
VII – Definir e divulgar o funcionamento das Juntas 

Eleitorais; 
VIII – Apurar e julgar os recursos do pleito; 
IX – Substituir membros da Junta Eleitoral se e quando 

necessário ao andamento dos trabalhos; 
X – Receber e julgar em 1ª Instância, conforme o 

Regulamento Eleitoral os recursos de impugnação; 
XI – Apresentar o Resultado Final do pleito ao Plenário do 

Conselho Municipal de Saúde de Manaus, conforme cronograma 
previsto neste Regulamento. 
 

Art. 9 - São atribuições do Coordenador (a) da Comissão 
Eleitoral: 

I – Coordenar o Processo Eleitoral Complementar com a 
participação dos  demais membros; 

II – Fazer cumprir o que estabelece este Regulamento; 
III – Deliberar com 50% mais um dos membros os casos 

omissos no Regulamento; 
IV – Assinar as correspondências expedidas pela 

Comissão Eleitoral; 
V – Representar a Comissão Eleitoral; 
VI – Promover a divulgação do Processo Eleitoral 

Complementar; 
VII – Apresentar o Ato Declaratório e o Relatório Final ao 

Colegiado do CMS/MAO e, em seguida, encaminhar ofício à Diretoria 
Executiva do Conselho Municiapal de Saúde para os trâmites 
necessários junto ao chefe do Poder Executivo Municipal. 
 

Art. 10 - São atribuições do (a) secretário (a): 
I – Redigir e enviar os documentos; 
II – Redigir as Atas das reuniões da Comissão Eleitoral; 
III – Formular, ordenar e organizar os instrumentos de  

controle das eleições; 
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IV – Executar outras atribuições correlatas. 
 
Art. 11 – São atribuições do (a) relator (a): 
I – Redigir o Relatório de todo o Processo; 
II – Assinar as correspondências expedidas pela Comissão 

Eleitoral. 
 

Art. 12- Compete a todos os membros da Comissão 
Eleitoral: 

I - Participar das Reuniões; 
II - Assinar as Atas e demais documentos quando 

necessário; 
III - Deliberar sobre todas as matérias relativas ao 

processo, inclusive os casos omissos no Regulamento junto com o 
Coordenador. 
 

Art. 13 - As Juntas Eleitorais serão constituídas por 03 
(três) membros: 01 (um) presidente, 01 (um) mesário e 01 (um) 
secretário (a), indicados pela Comissão Eleitoral, entre servidores da 
SEMSA. 
 

Art. 14 - São atribuições da Junta Eleitoral: 
I – Observar as orientações encaminhadas pela Comissão 

Eleitoral e o Regulamento vigente; 
II – Receber da Comissão Eleitoral e conferir o material a  

ser utilizado na eleição; 
III – Proceder a identificação dos eleitores e comprovação 

da votação no pleito; 
IV – Zelar pela inviolabilidade da URNA eleitoral, do sigilo 

da votação e da lisura nos procedimentos; 
V – Após a votação, caberá às Juntas Eleitorais, a 

apuração dos votos, em conjunto com a Comissão Eleitoral, bem como 
apresentação da Ata de Eleição à Comissão Eleitoral contendo todas as 
informações pertinentes ao pleito; 

VI – Receber e julgar em primeira instância os recursos de 
impugnação no dia da eleição. 
 

Art. 15 - O material da eleição que deverá ser entregue 
pela Comissão Eleitoral à Junta Eleitoral constará de: 

I – Regulamento da Eleição Complementar; 
II – Lista nominal das candidaturas inscritas; 
III – Cédulas eleitorais padronizadas, numeradas 

sequencialmente, em quantidade suficiente conforme o número de 
eleitores indicados no momento da inscrição, que devem estar assinadas 
pelo coordenador e carimbadas no verso; 

IV – Formulário da Ata de Eleição; 
V – Envelope para acondicionar cédulas eleitorais não 

utilizadas que deve ser rubricado no lacre, após registro em ata; 
VI - Envelope com cédulas eleitorais que serão utilizadas, 

rubricado no lacre; 
VII – Envelope para Atas de Eleição; 
VIII - Envelope para Requerimentos de Impugnação; 
IX – Urnas de pano lacradas na presença do Presidente da 

Junta Eleitoral; 
X – Canetas, papel e clips. 
Parágrafo Único – Será vetada a participação, como 

Presidente ou Mesários, nas Juntas Eleitorais, de conselheiros de saúde 
candidatos (as), bem como de representantes de associações e 
federações comunitárias ou de outras entidades civis comunitárias. 
 

CAPÍTULO V 
DAS INSCRIÇÕES DO SEGMENTO DE ENTIDADES E 

MOVIMENTOS SOCIAIS 
 

Art. 16 - Para as inscrições os representantes dos 
segmentos do trabalhador e usuário, devem entregar a documentação 
na sede do Conselho Municipal de Saúde, localizado em Disa Oeste - 
Dr. Paulo Pinto Nery, situado à Rua Comandante Paulo Lasmar, S/N, 
Conjunto Santos Dumont, Bairro Da Paz, nesta capital; as 
documentações devem estar em consonância com o Regulamento 
Interno do CMS/MAO, aprovado pelo Decreto nº 3.838, de 10 de outubro 
de 2017 e suas modificações no Decreto nº 3.989, de 26 de fevereiro de 
2018, qual seja: 

 
I- Para o cadastramento de entidades do segmento de 

trabalhadores e de usuários do SUS 

a) cópia da ata de eleição da diretoria atual registrada em 
Cartório; 

b)  cópia do estatuto, em sua última versão, registrado em 
Cartório; 

c)  termo de indicação do eleitor e seus respectivos 
suplentes que representarão a entidade, subscrito pelo seu 
representante reconhecido, disponível na sede do Conselho Municipal 
de Saúde. Os eleitores serão no total de 10 (dez) da Diretoria da 
entidade ou escolhidos pela Diretoria, consoante a ata de Eleição da 
Diretoria apresentada no ato da inscrição. 

d) cópia da cédula de identidade dos eleitores e dos 
suplentes; 

e) comprovante de endereço dos eleitores e dos suplentes. 
Comprovante de endereço fixo dos eleitores e dos suplentes zonais nas 
respectivas zonas; 

f) Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ 
atualizado; 

g) termo de indicação do candidato, disponível na sede do 
Conselho Municipal de Saúde; 

h) cópia da cédula de identidade do candidato; 
i) cópia do CPF do candidato; 
j) certidão cívil e criminal do candidato; 
l) comprovante de endereço do candidatos que 

concorrerão às vagas de representantes zonais, ou seja, aqueles 
especificados na alínea a do inciso II do Art. 2, nos termos da Lei n. 
7.115/1983. 

 
II- Para Cadastramento de Movimentos Sociais e 

Populares: 
a) cópia da ata de fundação ou comprovante de existência 

do movimento por meio de um instrumento público de comunicação e 
informação de circulação municipal de, no mínimo 02 (dois) anos, até a 
data da eleição; 

b) cópia da ata de eleição da diretoria atual; 
c) termo de indicação dos eleitores e de seus respectivos 

suplentes que representarão o movimento social, subscrito pelo seu 
representante reconhecido, disponível na sede do Conselho Municipal 
de Saúde. Os eleitores serão no total de 10 (dez) da Diretoria do 
movimento ou escolhidos pela Diretoria, consoante a ata de Eleição da 
Diretoria apresentada no ato da inscrição. 

d) cópia da cédula de identidade dos eleitores e dos 
suplentes; 

e) comprovante de existência de no mínimo 02 (dois) anos 
no âmbito do município de Manaus através de quaisquer dos seguintes 
documentos, que serão aceitos ou não a critério da Comissão Eleitoral: 
Relatório de atividades e reuniões do movimento com a lista de 
presença, ocorridas nos últimos 02 (dois) anos; Regulamento Interno 
(municipal e/ou representações estaduais); Carta de Princípios; 
Declaração de existência da entidade por órgão público (conselhos, 
ministérios, secretarias e outros); Matérias em jornais, revistas e sites 
(inclusive perfil em Rede Social com postagens das atividades 
realizadas), que tenham no mínimo 02 (dois) anos de existência; 
Comprovação de realização de Encontros, Seminários e Congressos; 
Ata comprovando atuação com lista de presença; Celebração de 
Convênios (Certidão); CNPJ regular. 

f) termo de indicação do candidato, disponível na sede do 
Conselho Municipal de Saúde; 

g) cópia da cédula de identidade dos candidato; 
h) cópia do CPF do candidato; 
i) certidão cívil e criminal do candidato; 
j) comprovante de endereço do candidatos. 
Parágrafo Único: Serão considerados documentos de 

identidade: carteiras expedidas pelos Comandos Militares, pelas 
Secretarias de Segurança Pública, pelos Institutos de Identificação e 
pelos Corpos de Bombeiros Militares; carteiras expedidas pelos órgãos 
fiscalizadores de exercício profissional (ordens, conselhos etc.); 
passaporte brasileiro; certificado de reservista; carteiras funcionais 
expedidas por órgão público que, por lei federal, valham como 
identidade; carteira de trabalho; carteira nacional de habilitação 
(somente o modelo com foto). 
 

Art. 17 - Havendo dúvidas quanto a compreensão da 
documentação apresentada, a Comissão Eleitoral Complementar 
poderá ao final do prazo de inscrição, após realizadas as análises de 
todos os processos, formalizar por e-mail às entidades e movimentos 
sociais, sobre a necessidade de cumprimento de diligência, ou seja, 
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de uma consulta circunstanciada, estabelecendo-se igual prazo  
para todas as entidades envolvidas apresentarem suas  
manifestações. 

§1º As diligências têm a finalidade de proporcionar à 
Comissão Eleitoral as condições para elucidar junto às entidades e aos 
movimentos sociais inscritos eventuais dúvidas ou informações relativas 
a documentação anexada no processo de inscrição, não podendo-se 
incluir novos documentos. 
 

Art. 18 - Encerrado o prazo para as inscrições das 
entidades e dos movimentos sociais, e realizadas as diligências 
necessárias, a Comissão Eleitoral encaminhará para proceder a 
divulgação, conforme os prazos deste Regulamento Eleitoral 
Complementar, a relação das entidades e dos movimentos sociais 
habilitados a concorrerem à eleição, observada a composição dos 
segmentos e subsegmentos. 
 

CAPÍTULO VI 
DOS REQUISITOS PARA OCUPAR A VAGA DE CONSELHEIRAS E 

CONSELHEIROS DE SAÚDE 
 

Art. 19 - São considerados candidatos (as) elegíveis a 
representantes de usuários do SUS aqueles que preencham os 
seguintes requisitos: 

I – residência obrigatória no Município de Manaus para 
todos os Conselheiros, representantes zonais que tenham residência fixa 
nas respectivas zonais; 

II – não exercer mandato parlamentar; 
III – comprometimento com a política de saúde do 

Município, observando os princípios e diretrizes do SUS; 
IV – possuir disponibilidade de tempo para o trabalho do 

CMS/MAO; 
V – não exercer cargo público, na esfera Municipal, 

Estadual e Federal e nem ter vínculo empregatício com os Prestadores 
de Serviços Privados ou Contratados do SUS, quando se tratar de 
representantes de usuários do SUS; 

VI – pertencer a uma entidade ou instituição, legalmente 
constituída e reconhecida na comunidade; 

VII – possuir conduta ilibada confirmada por meio de 
certidão civil e criminal para todos os representantes do CMS/MAO; e 

VIII – não pertencer ao quadro funcional da Prefeitura de 
Manaus sob Regime de Contrato. 

Parágrafo Único: O inciso I aplica-se tão somente aos 
candidatos que concorrerão a representantes zonais, não se aplicando a 
candidatos representante de movimentos sociais, os quais podem ter 
residência em qualquer zona do município. 
 

Art.20 – Aplicam-se como condições de elegibilidade aos 
candidatos representantes dos trabalhadores: 

I – não exercer mandato parlamentar; 
II – comprometimento com a política de saúde do 

Município, observando os princípios e diretrizes do SUS; 
III – possuir disponibilidade de tempo para o trabalho do 

CMS/MAO; 
IV – possuir conduta ilibada confirmada por  meio de  

certidão civil e criminal para todos os representantes do CMS/MAO; 
V – não pertencer ao quadro funcional da Prefeitura de 

Manaus sob Regime de Contrato; e 
VI - comprovar residência em qualquer zona do município 

de Manaus. 
 

Art. 21 – Fica impedida de participar de Processo Eleitoral 
Complementar do CMS/MAO, por um mandato, a pessoa física ou 
jurídica que comprovadamente fraudar o Processo Eleitoral 
Complementar. 
 

CAPÍTULO VIII 
DO PROCESSO DE ELEIÇÃO - VOTAÇÃO E APURAÇÃO DOS  

VOTOS 
 

Art. 22 - Compreende o Processo de Eleição em 03 (três) 
fases distintas, mas complementares: 

I – Credenciamento dos eleitores e suplentes das   
entidades e movimentos apresentados no ato da inscrição; 

II – Plenária do Segmento; 
III – Plenária Eleitoral do Segmento. 

Art. 23 - Credenciamento dos eleitores e suplentes das 
entidades e movimentos apresentados no ato da inscrição: 

I – O credenciamento dos eleitores inscritos, dos 
representantes do segmento das entidades profissionais da saúde e dos 
representantes do segmento usuários do SUS será no dia da eleição, 
qual seja, dia 20 de dezembro de 2022 no horário das 9h às 10h. 

§1º O eleitor credenciado receberá, apenas uma vez, um 
crachá de identificação que lhe dará direito de acesso ao local de 
votação. 

 
Art. 24 - A eleição para preenchimento das vagas dos 

membros titulares e suplentes do Conselho Municipal de Saúde se dará 
por meio de Plenárias dos Segmentos: 

I - A Plenária do Segmento corresponde a um processo de 
discussão em grupos de representação, neste caso, trabalhadores da 
saúde e usuários do SUS, nelas, serão realizadas reuniões dos 
subsegmentos, de acordo com as especificidades das vagas destinadas 
neste regulamento eleitoral, para a escolha de titulares e suplentes. 

II - Para o segmento de trabalhadores da saúde as 
Plenárias do Segmento serão no dia da eleição, qual seja, no dia 20 de 
dezembro de 2022 no horário das 10h às 10h30min, na sede do 
Conselho Municipal de Saúde localizado na Rua Comte. Paulo Lasmar, 
s/n, Conj. Santos Dumont. 

III - Para o segmento de usuários do SUS as Plenárias do 
Segmento serão no dia da eleição, qual seja, no dia 20 de dezembro de 
2022 no horário das 10h30min às 12h30min, na sede do Conselho 
Municipal de Saúde localizado na Rua Comte. Paulo Lasmar, s/n, Conj. 
Santos Dumont. 

IV - A Comissão Eleitoral Complementar fará a primeira 
chamada para as Plenárias dos Segmentos, às 10 horas com quórum de 
metade mais um dos eleitores credenciados e, em segunda chamada, às 
10h15min, com qualquer número, iniciando-se as Plenárias neste horário 
e encerrando-se, no máximo, às 12h30min. 

V - Havendo consenso para escolha dos representantes 
titulares e suplentes durante as Plenárias dos Segmentos, a eleição se 
dará por aclamação, mediante apresentação da Ata da Plenária 
assinada pelos representantes dos segmentos participantes do 
processo, dispensando-se a necessidade de instalação da Plenária 
Eleitoral do Segmento. 

 

Parágrafo Único. A Plenária do Segmento utilizará o 
resultado dos processos de discussão em grupos de representação e 
das reuniões dos subsegmentos, de acordo com suas especificidades. 

 
Art. 25 - Não havendo consenso para a escolha das 

entidades ou dos movimentos sociais na Plenária do Segmento ou nos 
grupos de representação dos subsegmentos, será instalada a Plenária 
Eleitoral do Segmento, no período das 14 horas às 15 horas, com o 
objetivo de homologar os consensos e votar os dissensos existentes, a 
ser definido, em turno único, por meio de voto secreto, cabendo à 
Comissão Eleitoral designar, antecipadamente, Juntas Eleitorais para a 
recepção e apuração dos votos, formadas por 3 (três) membros, sendo 1 
(um) Presidente, 1 (um) 1º Secretário e 1 (um) Mesário. 

§1º A Plenária do Segmento encaminhará para votação, 
conforme o caput deste artigo, somente as vagas das composições não 
preenchidas, total ou parcialmente, no processo de discussão e 
negociação do segmento. 

§2º As vagas das composições em disputa serão 
distribuídas proporcionalmente ao percentual dos votos válidos, obtido 
pelo candidato na votação, limitada a participação em uma composição. 

I – Caso o candidato obtenha mais de 2/3 (dois terços) dos 
votos válidos estará eleito; 

II – Quando nenhum candidato obtiver percentual mínimo 
para as vagas, aplicar-se-á o critério dos candidatos mais votados, que 
deverá obter a vaga; 

III – Os candidatos que na votação não obtiverem a 
porcentagem mínima de 10% (dez por cento) dos votos válidos, não 
poderão promover indicação das vagas da composição em disputa. 

IV – Havendo consenso entre os concorrentes, a eleição 
poderá ser realizada setorialmente, apresentando-se os candidatos 
correspondentes as disputas das referidas composições. 

V – A votação dos dissensos referentes às composições e 
vagas será realizada pela Plenária Eleitoral do Segmento, considerando 
os candidatos inscritos em cada um dos subsegmentos em conflito, 
observando o seu respectivo número de composições e vagas e votando 
de forma setorizada. 
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VI – Antes da votação, os candidatos terão até 3 (três) 
minutos para apresentar os motivos de sua candidatura. 

§3º Na abertura da Plenária Eleitoral, poderão ser 
indicados, pela respectiva plenária, até 3 (três) fiscais para 
acompanhamento e fiscalização da votação dos segmentos, devendo-se 
encaminhar os seus nomes à Comissão Eleitoral. 

§4º Em caso de não indicação dos fiscais, a Comissão 
Eleitoral poderá indicá-los entre os segmentos não concorrentes. 

§5º Os fiscais poderão apresentar recursos, em formulário 
próprio, emitidos pela Comissão Eleitoral, a serem entregues ao 
Presidente da Mesa e consignados em Ata. 

§6º Após a análise e decisão dos recursos pela Comissão 
Eleitoral, apresentados na plenária eleitoral, quando houver, será 
iniciada a apuração dos votos. 

§7º Em caso de empate será procedido os critérios de 
desempate conforme previsto neste regulamento. 

 
Art. 26 - A votação será realizada por meio de Cédula De 

Votação padronizada, que deverá ser depositada em urnas próprias, em 
locais providenciados pelas Juntas Eleitorais. 

 
Art. 27 - As cédulas serão carimbadas e rubricadas pelo 

Coordenador da Comissão Eleitoral e entregues, no dia da eleição, ao 
Presidente da Junta Eleitoral, que as rubricará no momento da votação. 

Parágrafo Único – As cédulas que não possuírem carimbo 
e nem rubrica do Coordenador da Comissão Eleitoral Complementar ou 
contiver rasuras serão consideradas nulas 

 
Art. 28 - O eleitor credenciado dirigir-se-á ao local de 

votação munido de seu crachá e documento original de identidade e, 
após assinar a listagem de eleitores inscritos, deverá registrar o seu voto 
nos locais definidos pela mesa de recepção e apuração dos votos. 

 
Art. 29 - Os eleitores deverão indicar o candidato de sua 

preferência através de um “X” na cédula de votação. 
Parágrafo Único - Serão considerados nulos os votos 

rasurados ou que não permitam aos membros da Junta Eleitoral 
identificar a intenção do eleitor. 

 
Art. 30 - Para a votação na Plenária Eleitoral de cada um 

dos segmentos, os eleitores poderão votar no número de candidatos 
correspondentes ao número de vagas em disputa, vedada a repetição de 
votos em uma mesma entidade. 

 
Art. 31 - Após o encerramento da votação, será procedida 

a apuração e o 1º Secretário, ou em sua ausência ou impedimento, o 
presidente da Junta Eleitoral, deverá lavrar a Ata da eleição na qual 
constará as ocorrências do dia, os recursos e os pedidos de 
impugnação, quando houver. 

Parágrafo único. A Ata da eleição, uma vez lavrada, será 
assinada pelo presidente da mesa e pelo secretário. 

 
Art. 32 – A apuração dos votos será realizada pela Junta 

Eleitoral e acompanhada pelos fiscais após o voto do último eleitor 
credenciado ou término do prazo de votação. 

§1º Antes da divulgação do resultado, a Junta Eleitoral se 
pronunciará sobre os pedidos de impugnação e as ocorrências 
porventura constantes da Ata de Votação. 

§2º Os pedidos de impugnação e de recursos 
concernentes à votação, que não tenham sido consignados na Ata de 
Votação, não serão considerados. 

§3º Em caso de discordância de pronunciamento da Junta 
Eleitoral, caberá recurso à Comissão Eleitoral Complementar, procedendo-
se normalmente à apuração, com o devido registro dos recursos. 

 
Art. 33 - As Juntas Eleitorais comunicarão o resultado da 

eleição à Comissão Eleitoral Complementar que proclamará as 
entidades e os movimentos sociais eleitos. 

§1º - Em caso de empate entre os candidatos (a), será 
considerado eleito (a), após a devida comprovação pela Junta Eleitoral, 
o candidato mais idoso e a utilização desse critério deverá ser registrado 
em ATA. 

§2º - O encerramento dos trabalhos da Junta Eleitoral dar- 
se-á após o preenchimento da Ata, devendo o Presidente da mesma, mais 
o secretário conduzirem, pessoalmente, todo o material da eleição citado 
no Art. 16 deste Regulamento, para entregá-lo à Comissão Eleitoral. 

CAPÍTULO IX DAS IMPUGNAÇÕES 
 

Art. 34 - Serão impugnados os candidatos e/ou respectivas 
Entidades que desrespeitarem o que consta na Lei nº 9.504/1997 e na 
Lei nº 9.840/99. 

 
Art. 35 - Serão impugnados os candidatos e/ou  eleitos 

que não atendam às exigências previstas neste Regulamento. 
Parágrafo Único - A impugnação de candidato eleito 

poderá ser oferecida no prazo previsto neste Regulamento. 
 

CAPÍTULO X 
DA DESIGNAÇÃO E POSSE 

 
Art. 36 – A Designação para a função de conselheiro (a) do 

CMS/MAO será realizada por meio de Decreto do chefe do Executivo 
Municipal, após encaminhamento, pela Comissão Eleitoral, de lista nominal 
dos eleitos em Ato Declaratório, aprovado pelo Plenário do Conselho 
Municipal de Saúde, conforme cronograma previsto neste Regulamento. 
 

Art. 37 - A posse dos eleitos, na função de Conselheiro (a), 
para a Gestão 2022-2025 dar-se-á em Assembleia Geral Ordinária do 
Conselho Municipal de Saúde de Manaus – CMS/MAO, observando-se a 
programação, sendo o primeiro dia do mandato a contar de 25 de janeiro 
de 2023. 
 

CAPÍTULO XI 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
Art. 38 - As despesas com transporte dos eleitores e 

eleitoras das entidades e dos movimentos sociais para participarem do 
Processo Eleitoral serão de responsabilidade das respectivas entidades 
e movimentos sociais. 
 

Art. 39 - As entidades e os movimentos sociais com 
atividades na área da saúde eleitas para indicarem os seus 
representantes para compor o Conselho Municipal de Saúde, nas vagas 
de titular e suplente, encaminharão por ofício os respectivos nomes por 
e-mail até o dia 28 de dezembro de 2022. 
 

Art. 40 - Os casos omissos neste Regulamento serão 
resolvidos pela Comissão Eleitoral. 
 

Aprovado, ad referendum, na 9ª Reunião Extraordinária da 
Diretoria Executiva do Conselho Municipal de Manaus – CMS/MAO, em 
28 de outubro de 2022. 
 

 
SECRETARIA  MUNICIPAL  DE  EDUCAÇÃO 

 
 

PORTARIA Nº 2929/2022-SEMED/GS 
 

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

TORNAR SEM EFEITO a publicação da Portaria 
nº 2797/2022 – SEMED/GS, que trata de Dispensa e Designação de 
servidor, para a função de Responsável pela Chefia de Gabinete, do 
quadro de Pessoal da Secretaria Municipal de Educação, publicado no 
Diário Oficial do Município 5.449, de 19/10/2022. 
 

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

Manaus, 27 de outubro de 2022. 
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PORTARIA Nº 2930/2022-SEMED/GS 
 

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

 
CONSIDERANDO o que consta no Decreto nº 2682, de 26 

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

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

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

 
CONSIDERANDO o que consta no Processo 

nº 2022.18000.19119.0.021716, de 07/10/2022, 
 

RESOLVE: 
 

I – DISPENSAR, a contar de 01/11/2022, da Função 
especificada, da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO–SEMED, 
a servidora abaixo identificada, do Quadro de Pessoal da Prefeitura 
Municipal de Manaus. 
 

Nº Nome Função 

1 MARINEUZA MARINHO DE 
MENEZES MONTEIRO 

RESPONSÁVEL PELA CHEFIA DE GABINETE 

 
II – DESIGNAR, a contar de 01/11/2022, da Função 

especificada, da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO–SEMED, 
a servidora abaixo identificada, do Quadro de Pessoal da Prefeitura 
Municipal de Manaus. 
 

Nº Nome Função 
1 BENAE PEREIRA LIMOEIRO RESPONSÁVEL PELA CHEFIA DE GABINETE 

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

 
Manaus, 27 de outubro de 2022. 

 
 
 

 
 

EXTRATO 
 
1. ESPÉCIE E DATA: Contrato nº 006/2022, celebrado em 10/10/2022. 
2. CONTRATANTES: O Município de Manaus, através da Secretaria 
Municipal de Educação e a Empresa DEVISON LTDA. 
3. OBJETO: Este Contrato tem por objeto a contratação de serviços de 
execução instalação e/ou remanejamento de pontos de rede elétrica, 
através de infraestrutura de cabeamento elétrico, de serviços de obra 
civil, para redes locais de informática, com fornecimento de materiais, 
insumos, certificações e mão de obra, conforme Termo de Referência, 
Comparação de Preços nº 004/2022 – PROEMEM, e demais anexos 
constantes no Processo nº 2022.18000.19012.0.003183. 
4. VALOR GLOBAL: O valor global do presente contrato importa a 
quantia de R$ 14.505.098,40 (quatorze milhões, quinhentos e cinco 
mil, noventa e oito reais e quarenta centavos) Lote I. 
5. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente 
contrato foram empenhadas sob nº 2022NE00076, datada de 
10/10/2022, à conta da seguinte rubrica orçamentária: 
18103.12.361.0051.1040.0000.15740266.44905192, no valor de 
R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), ficando o saldo remanescente a 
ser empenhado durante os exercícios de 2022 a 2023. 
6. PRAZO: O prazo de vigência do contrato é de 24 (vinte e quatro) 
meses a contar de 10/10/2022 e encerrando-se em 10/10/2024 conforme 
Termo do Contrato. 

Manaus, 10 de outubro de 2022. 

 
 
 
 
 

EXTRATO 
 
1. ESPÉCIE E DATA: Contrato nº 007/2022, celebrado em 10/10/2022. 
2. CONTRATANTES: O Município de Manaus, através da Secretaria 
Municipal de Educação e a Empresa CONSTRUTORA TERRA ANDINA 
LTDA. 
3. OBJETO: Este Contrato tem por objeto a contratação de serviços de 
execução instalação e/ou remanejamento de pontos de rede elétrica, 
através de infraestrutura de cabeamento elétrico, de serviços de obra 
civil, para redes locais de informática, com fornecimento de materiais, 
insumos, certificações e mão de obra, conforme Termo de Referência, 
Comparação de Preços nº 004/2022 – PROEMEM, e demais anexos 
constantes no Processo nº 2022.18000.19012.0.003183. 
4. VALOR GLOBAL: O valor global do presente contrato importa a 
quantia de R$ 6.285.922,56 (seis milhões, duzentos e oitenta e cinco 
mil, novecentos e vinte e dois reais e cinquenta e seis centavos) 
Lote II. 
5. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente 
contrato foram empenhadas sob nº 2022NE00077, datada de 
10/10/2022, à conta da seguinte rubrica orçamentária: 
18103.12.361.0051.1040.0000.15000000.44905192, no valor de 
R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), ficando o saldo remanescente a 
ser empenhado durante os exercícios de 2022 a 2023. 
6. PRAZO: O prazo de vigência do contrato é de 24 (vinte e quatro) 
meses a contar de 10/10/2022 e encerrando-se em 10/10/2024 conforme 
Termo do Contrato. 
 

 
Manaus, 10 de outubro de 2022. 
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CONSELHO  MUNICIPAL  ANTIDROGAS 

 
 

EDITAL Nº 001/2022 - COMAD/MANAUS 

 
Dispõe sobre a convocação da Assembleia 
de Eleição da representação da Sociedade 
Civil para compor o Conselho Municipal 
Antidrogas – COMAD/MANAUS, para o 
biênio 2023-2025. 

 
O PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL 

ANTIDROGAS - COMAD/MANAUS, no uso da competência que lhe 
confere o Artigo 19, sessão II do Regimento Interno do COMAD/Manaus. 

 
CONSIDERANDO a Lei de nº 1.577, de 24 de agosto de 

2011, que reestrutura o COMAD/MANAUS; 
 
CONSIDERANDO o  Regimento Interno do 

COMAD/MANAUS, em seu Capítulo III, que trata da Composição Eleição 
e Mandato; 

 
CONSIDERANDO o término do mandato do aditivo do 

Colegiado do COMAD/MANAUS, conforme a Resolução n° 001, de 03 
de Março de 2022, que prorrogou por 120 dias, o Mandato dos 
Conselheiros; 

 
CONSIDERANDO a Resolução n° 003, de 17 de Julho 

2022, que dispõe sobre a prorrogação do Mandato do 
COMAD/MANAUS, por 150 dias, dado as restrições das medidas 
sanitárias referente a Pandemia da Covid-19; 

 
CONSIDERANDO a necessidade de compor o 

COMAD/MANAUS, para o biênio 2023/2025; 
 
CONSIDERANDO a Reunião Extraordinária do dia 27 de 

Setembro  de 2022, que deliberou sobre a data da eleição das 
Organizações da Sociedade Civil para compor o COMAD/MANAUS, que 
ocorrerá no dia 16 de Novembro de 2022; 

 
CONSIDERANDO legítima a constituição da Comissão 

Eleitoral, formada pelos Conselheiros Representantes, abaixo 
nominados: 
 
Hillene Freire Freitas 
Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA 
 
Clícia Simone Chaves de Lima 
Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e  Cidadania – 
SEMASC 
 
Lourdes de Araújo Souza 
Secretaria Municipal de Educação – SEMED 
 

RESOLVE: 
 

I – CONVOCAR todas as Organizações da Sociedade 
Civil, devidamente cadastradas e regularizadas que compõem o 
COMAD/MANAUS e demais convidadas para Assembleia Geral 
Extraordinária, que será realizada na sala de reuniões do respectivo 
Conselho Municipal Antidrogas (COMAD), localizado na rua Perimetral, 
nº 22, Complexo Social Urbano – Professora Lucy Omena (antigo CSU), 
no dia 16/11/2022, das 14 às 17 horas, com quórum mínimo de 2/3 (dois 
terço) das Instituições que compõem o COMAD/MANAUS, em primeira 
convocação e com o número de presentes na segunda convocação, 
trinta minutos após, com a seguinte ordem do dia: 

 
1. Chamada das Organizações para compor o Colegiado 

do Conselho, envolvidas com a defesa dos direitos humanos, grupo de 
apoio ou programa de atendimento  e de prevenção em dependência 
química indicada em fórum próprio (Art. 4º, Capitulo II, Seção I, III da Lei 
nº 1577, de 24/08/2011, que reestrutura o COMAD/MANAUS e cria o 
Fundo Municipal Antidrogas); 

2. Eleições das Organizações da Sociedade Civil, que 
deverá ocorrer no mesmo dia, com o acompanhamento da Comissão 
Eleitoral; 

 
3. Poderão participar as Organizações devidamente 

cadastradas e regularizadas no COMAD/MANAUS. 
 

II – ESTABELECER  as instruções para o Processo 
Eletivo: 
 

Capítulo I 
 

Disposições Preliminares 
 

Art. 1° - A Assembleia será instalada às 14 horas, em 
primeira chamada com quórum mínimo de 2/3 (dois terços) das 
Organizações cadastradas no COMAD/MANAUS, em primeira 
convocação,  e, com o número de presentes, na segunda convocação, 
30 (trinta) minutos após. 
 

Art. 2°- A Assembleia será presidida por um representante 
da Comissão Eleitoral. 
 

Capítulo II 
Dos Objetivos e Composição da Assembleia 

 
Art. 3° - A Assembleia elegerá 07 (sete) Organizações da 

Sociedade Civil, conforme Capítulo III, Sessão I, artigo 4°, inciso III, do 
Regimento Interno do COMAD/MANAUS. 

 
Parágrafo único – Serão consideradas eleitas as 07 (sete) 

Organizações da Sociedade Civil mais votadas 
 
Art. 4° - Poderão votar na Assembleia, as Organizações 

da Sociedade Civil devidamente cadastradas e regularizadas no 
COMAD/MANAUS, por meio de seu representante legal, por mandatário 
ou pessoa por ele designada em Ofício. 

 
Art. 5° -  A votação será secreta, mediante ao voto livre, 

sigiloso e intransferível. 
 
Paragrafo único – em caso de empate para ocupação da 

vaga, o empate dar-se-á por: 
 
1. Antiguidade do Registro Legal; 
 
2. Sorteio. 
 
Art.6° - As Organizações da Sociedade Civil mais votadas 

serão consideradas titulares das vagas no COMAD/MANAUS e os 
demais, os respectivos suplentes para o período. 

 
Capítulo III 

Da Dinâmica da Assembleia 

 
Art. 7° - No ato do credenciamento na Assembleia, o 

Representate Legal da Organização da Sociedade Civil, ou pessoa por 
ele designada, deverá apresentar documento original de identificação 
com fotografia. 

 
Art. 8° - A Assembleia será aberta pelo representante da 

Comissão Eleitoral, que procederá a instalação da Mesa Coordenadora, 
dos trabalhos, a qual conduzirá todo o processo eleitoral. 

 
Parágrafo único -  A Mesa Coordenadora será composta 

por um Secretário, a quem caberá elaborar a Ata da Assembleia, e, por 
um auxiliar, a quem caberá  dar apoio aos trabalhos da respectiva Mesa. 

 
Art. 9° - O pleito terá a seguinte dinâmica: 
 
1. Chamada das Organizações da Sociedade Civil; 
 
2 Abertura para a fala dos candidatos, na ordem de 

inscrições, pelo prazo de 03 (três) minutos; 
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3. Abertura de incrições para pessoas interessadas em 
apresentar defesa à candidatura, pelo prazo de 02 (dois) minutos, sendo 
admitida apenas uma defesa para cada Candidato. 

 
Art. 10 - Encerrada as falas, o Representante da Comissão 

Eleitoral procederá finda a discussão e iniciará a votação, que dar-se-á 
por ordem alfabética dos nomes das Organizações cadastradas. 

 
Art. 11 -  Finda a votação, o Representate da Comissão 

Eleitoral procederá a apuração dos votos, informando o número de votos 
que cada Organização da Sociedade Civil recebeu e aclamando os 
resultados. 

 
Art. 12 - O resultado do processo de escolha será 

encaminhado a SEMASC, para fins de publicação no Diário Ofícial do 
Municipio. 

 
Art. 13 - Cada Organização  Eleita, deverá em prazo não 

superior a 05 dias úteis, indicar os nomes de seus representates, nas 
condições de Titulares e Suplentes pra o COMAD/ MANAUS. 

 
Art. 14 -  A posse dos eleitos, ocorrerá em uma Reunião 

Extraordinária, a ser convocada no prazo de 30 (trinta) dias, após o 
término do Mandato da Eleição anterior. 

 
Art. 15 - Ao fim da Assembleia será lavrada em Ata, que 

deverá ser assinada pelas Organizações presentes. 
 
Art. 16 - Os casos omissos serão resolvidos pela 

Comissão Eleitoral. 
 
 

Manaus - AM, 19 de outubro de 2022. 

 

 
 
 
 
 

SECRETARIA  MUNICIPAL  DO  TRABALHO, 
EMPREENDEDORISMO  E  INOVAÇÃO 

 
 
DIVULGAÇÃO DO RESULTADO PRELIMINAR 1ª ETAPA DO EDITAL 

DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2022-FUMIPEQ/SEMTEPI 
 
 

A Comissão de Seleção de Editais da SEMTEPI, instituída 
pela portaria 046/2022-GS/SEMTEPI, publicada no Diário Oficial do 
Município em 23 de agosto de 2022, edição 5412, no uso das suas 
atribuições e em atendimento aos critérios constantes do Edital de 
Chamamento Público nº 002/2022-FUMIPEQ/SEMTEPI, divulga o 
resultado preliminar de seleção de Organizações da Sociedade Civil sem 
fins lucrativos, para execução de atividades do projeto denominado 
“Mais Inovação 2022”, conforme segue: 
 
 

INSTITUIÇÕES CLASSIFICADAS 
 

LOTES INSTITUIÇÃO NOTA CLASSIFICAÇÃO 
LOTE 1 – Curso Básico de 
Programação 

Federação Amazonense de 
E-Sports - FAESP 20,0 1º 

LOTE 2 – Pré Aceleração de 
Startups Instituto Inova Mais 26,0 1º 

LOTE 3 – Formação C-Level-
Negócios Instituto CREATHUS 20,0 1º 

LOTE 4 – Inovathon 
Serviço de Apoio às Micro e 

Pequenas Empresas do 
Amazonas – SEBRAE – AM. 

22,0 1º 

LOTE 5 –  Introdução ao 
Mercado de Games 

Federação Amazonense de 
E-Sports - FAESP 20,0 1º 

INSTITUIÇÕES DESCLASSIFICADAS: 
 

LOTES INSTITUIÇÃO MOTIVO 

LOTE 1 – Curso 
Básico de 

Programação 

Associação Espírita e 
Beneficente Jesus 

Gonçalves 

Na análise do envelope 1-proposta, verificou-se 
que os documentos não foram devidamente 
entregues obedecendo os critérios do edital, 
faltando a Ficha Técnica conforme subitem 7.1 
letra “c”, consta uma ficha técnica como parte 
integrante do plano de trabalho, não sendo 
apresentada como um dos documentos solicitados 
pelo edital, verificou-se também ausência de 
cotações para todos os itens de despesas 
informados no plano de trabalho, com base no 
subitem 3.1 letra “d” do edital. A apresentação de 
orçamentos é imprescindível para a validação do 
projeto, como bem expresso no edital em vigor em 
seu Item 8, que segue o art. 25 da Resolução 
12/2021 TCE/AM. Além disso, a falta destes 
impossibilita que a comissão tenha parâmetro 
para mensurar os valores expressos no plano de 
trabalho. Sendo assim, não tendo a instituição 
cumprido os critérios do edital conforme os 
subitens 10.2 e 10.3 do edital. 

Instituto IDT-CEMA 

Na análise do envelope 1-proposta, verificou-se 
que os documentos não foram devidamente 
entregues obedecendo os critérios do edital, 
faltando a Ficha Técnica composta pelos 
currículos dos profissionais integrantes da OSC 
que participarão da execução do projeto, conforme 
subitem 7.1 letras “c”. Sendo assim, não tendo a 
instituição cumprido os critérios do edital conforme 
os subitens 10.2 e 10.3 do edital. 

Instituto Norte Brasil 
Social e Cultura 

Na análise do envelope 1-proposta, verificou-se 
que os documentos não foram devidamente 
entregues obedecendo os critérios do edital, 
faltando a Ficha Técnica conforme subitem 7.1 
letra “c”, verificou-se também ausência das 
cotações com base no subitem 3.1 letra “d” do 
edital, não tendo a instituição cumprido os 
critérios. A apresentação de orçamentos é 
imprescindível para a validação do projeto, como 
bem expresso no edital em vigor em seu Item 8, 
que segue o art. 25 da Resolução 12/2021 
TCE/AM. Além disso, a falta destes impossibilita 
que a comissão tenha parâmetro para mensurar 
os valores expressos no plano de trabalho. Sendo 
assim, não tendo a instituição cumprido os 
critérios do edital conforme os subitens 10.2 e 
10.3 do edital. 

LOTE 2 – Pré-
Aceleração de 

Startups 

Associação Espírita e 
Beneficente Jesus 

Gonçalves 

Na análise do envelope 1-proposta, verificou-se 
que os documentos não foram devidamente 
entregues obedecendo os critérios do edital, 
faltando a Ficha Técnica conforme subitem 7.1 
letra “c”, consta uma ficha técnica como parte 
integrante do plano de trabalho, não sendo 
apresentada como um dos documentos solicitados 
pelo edital, verificou-se também ausência de 
cotações para todos os itens de despesas 
informados no plano de trabalho, com base no 
subitem 3.1 letra “d” do edital. A apresentação de 
orçamentos é imprescindível para a validação do 
projeto, como bem expresso no edital em vigor em 
seu Item 8, que segue o art. 25 da Resolução 
12/2021 TCE/AM. Além disso, a falta destes 
impossibilita que a comissão tenha parâmetro 
para mensurar os valores expressos no plano de 
trabalho. Sendo assim, não tendo a instituição 
cumprido os critérios do edital conforme os 
subitens 10.2 e 10.3 do edital. 

Instituto IDT-CEMA 

Na análise do envelope 1-proposta, verificou-se 
que os documentos não foram devidamente 
entregues obedecendo os critérios do edital, 
faltando a Ficha Técnica composta pelos 
currículos dos profissionais integrantes da OSC 
que participarão da execução do projeto, conforme 
subitem 7.1 letras “c”. Sendo assim, não tendo a 
instituição cumprido os critérios do edital conforme 
os subitens 10.2 e 10.3 do edital. 

LOTE 3 – Formação C-
Level-Negócios 

Associação Espírita e 
Beneficente Jesus 

Gonçalves 

Na análise do envelope 1-proposta, verificou-se 
que os documentos não foram devidamente 
entregues obedecendo os critérios do edital, 
faltando a Ficha Técnica conforme subitem 7.1 
letra “c”, consta uma ficha técnica como parte 
integrante do plano de trabalho, não sendo 
apresentada como um dos documentos solicitados 
pelo edital, verificou-se também ausência de 
cotações para todos os itens de despesas 
informados no plano de trabalho, com base no 
subitem 3.1 letra “d” do edital. A apresentação de 
orçamentos é imprescindível para a validação do 
projeto, como bem expresso no edital em vigor em 
seu Item 8, que segue o art. 25 da Resolução 
12/2021 TCE/AM. Além disso, a falta destes 
impossibilita que a comissão tenha parâmetro 
para mensurar os valores expressos no plano de 
trabalho. Sendo assim, não tendo a instituição 
cumprido os critérios do edital conforme os 
subitens 10.2 e 10.3 do edital. 

Instituto IDT-CEMA 

Na análise do envelope 1-proposta, verificou-se que 
os documentos não foram devidamente entregues 
obedecendo os critérios do edital, faltando a Ficha 
Técnica composta pelos currículos dos profissionais 
integrantes da OSC que participarão da execução do 
projeto, conforme subitem 7.1 letras “c”. Sendo 
assim, não tendo a instituição cumprido os critérios 
do edital conforme os subitens 10.2 e 10.3 do edital. 



 

Manaus, quinta-feira, 10 de novembro de 2022 
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Organização não 
Governamental 

Amazonas Sempre 
Vivo 

Na análise do envelope 1-proposta, verificou-se que 
os documentos não foram devidamente entregues 
obedecendo os critérios do edital, faltando a Ficha 
Técnica conforme subitem 7.1 letra “c”, verificou-se 
também ausência de cotações para todos os itens 
do planos de trabalho com base no subitem 3.1 letra 
“d” do edital, sendo apresentadas cotações para 
alguns dos itens do plano não apresentando para a 
totalidade, não tendo a instituição cumprido os 
critérios. A apresentação de orçamentos é 
imprescindível para a validação do projeto, como 
bem expresso no edital em vigor em seu Item 8, que 
segue o art. 25 da Resolução 12/2021 TCE/AM. 
Além disso, a falta destes impossibilita que a 
comissão tenha parâmetro para mensurar os valores 
expressos no plano de trabalho. Sendo assim, não 
tendo a instituição cumprido os critérios do edital 
conforme os subitens 10.2 e 10.3, do edital 

FAB LAB 

Na análise do envelope 1-proposta, verificou-se que 
os documentos não foram devidamente entregues 
obedecendo os critérios do edital, faltando a Ficha 
Técnica composta pelos currículos dos profissionais 
integrantes da OSC que participarão da execução do 
projeto, conforme subitem 7.1 letras “c”, verificou-se 
também ausência de cotações para todos os itens 
do planos de trabalho com base no subitem 3.1 letra 
“d” do edital, sendo apresentadas cotações para 
alguns dos itens do plano não apresentando para a 
totalidade, não tendo a instituição cumprido os 
critérios. A apresentação de orçamentos é 
imprescindível para a validação do projeto, como 
bem expresso no edital em vigor em seu Item 8, que 
segue o art. 25 da Resolução 12/2021 TCE/AM. 
Além disso, a falta destes impossibilita que a 
comissão tenha parâmetro para mensurar os valores 
expressos no plano de trabalho. Sendo assim, não 
tendo a instituição cumprido os critérios do edital 
conforme os subitens 10.2 e 10.3, do edital. 

IMPACT HUB 

Na análise do envelope 1-proposta, verificou-se que os 
documentos não foram devidamente entregues 
obedecendo os critérios do edital, faltando a Ficha 
Técnica apresentando somente os currículos dos 
profissionais integrantes da OSC que participarão da 
execução do projeto, conforme subitem 7.1 letras “c”, 
verificou-se também ausência das cotações com base 
no subitem 3.1 letra “d” do edital, não tendo a 
instituição cumprido os critérios. A apresentação de 
orçamentos é imprescindível para a validação do 
projeto, como bem expresso no edital em vigor em seu 
Item 8, que segue o art. 25 da Resolução 12/2021 
TCE/AM. Além disso, a falta destes impossibilita que a 
comissão tenha parâmetro para mensurar os valores 
expressos no plano de trabalho. Sendo assim, não 
tendo a instituição cumprido os critérios do edital 
conforme os subitens 10.2 e 10.3, do edital. 

LOTE 4 – INOVATHON 

Associação Espírita e 
Beneficente Jesus 

Gonçalves 

Na análise do envelope 1-proposta, verificou-se que os 
documentos não foram devidamente entregues 
obedecendo os critérios do edital, faltando a Ficha 
Técnica conforme subitem 7.1 letra “c”, consta uma 
ficha técnica como parte integrante do plano de 
trabalho, não sendo apresentada como um dos 
documentos solicitados pelo edital, verificou-se 
também ausência de cotações para todos os itens de 
despesas informados no plano de trabalho, com base 
no subitem 3.1 letra “d” do edital. A apresentação de 
orçamentos é imprescindível para a validação do 
projeto, como bem expresso no edital em vigor em seu 
Item 8, que segue o art. 25 da Resolução 12/2021 
TCE/AM. Além disso, a falta destes impossibilita que a 
comissão tenha parâmetro para mensurar os valores 
expressos no plano de trabalho. Sendo assim, não 
tendo a instituição cumprido os critérios do edital 
conforme os subitens 10.2 e 10.3, do edital. 

Instituto IDT-CEMA 

Na análise do envelope 1-proposta, verificou-se que 
os documentos não foram devidamente entregues 
obedecendo os critérios do edital, faltando a Ficha 
Técnica composta pelos currículos dos profissionais 
integrantes da OSC que participarão da execução do 
projeto, conforme subitem 7.1 letras “c”. Sendo 
assim, não tendo a instituição cumprido os critérios 
do edital conforme os subitens 10.2 e 10.3 do edital. 

LOTE 5 – Introdução 
ao Mercado de Games 

Associação Espírita e 
Beneficente Jesus 

Gonçalves 

Na análise do envelope 1-proposta, verificou-se que os 
documentos não foram devidamente entregues 
obedecendo os critérios do edital, faltando a Ficha 
Técnica conforme subitem 7.1 letra “c”, consta uma 
ficha técnica como parte integrante do plano de 
trabalho, não sendo apresentada como um dos 
documentos solicitados pelo edital, verificou-se 
também ausência de cotações para todos os itens de 
despesas informados no plano de trabalho, com base 
no subitem 3.1 letra “d” do edital. A apresentação de 
orçamentos é imprescindível para a validação do 
projeto, como bem expresso no edital em vigor em seu 
Item 8, que segue o art. 25 da Resolução 12/2021 
TCE/AM. Além disso, a falta destes impossibilita que a 
comissão tenha parâmetro para mensurar os valores 
expressos no plano de trabalho. Sendo assim, não 
tendo a instituição cumprido os critérios do edital 
conforme os subitens 10.2 e 10.3, do edital. 

Instituto IDT-CEMA 

Na análise do envelope 1-proposta, verificou-se que 
os documentos não foram devidamente entregues 
obedecendo os critérios do edital, faltando a Ficha 
Técnica composta pelos currículos dos profissionais 
integrantes da OSC que participarão da execução do 
projeto, conforme subitem 7.1 letras “c”. Sendo 
assim, não tendo a instituição cumprido os critérios 
do edital conforme os subitens 10.2 e 10.3 do edital. 

Diante das análises e avaliações individuais, a Comissão 
Técnica de Seleção, abre prazo para apresentação de recursos, 
conforme subitem 11.1, quadro 8 item 4 do edital: 05 (cinco) dias 
úteis, contados da publicação do resultado preliminar no Diário 
Oficial do Município. Os recursos deverão ser dirigidos e entregues 
a Comissão de Seleção, no protocolo da SEMTEPI no horário de 
08h às 14h. 
 

Manaus, 09 de novembro de 2022 
 

Comissão de Seleção da SEMTEPI 

 
 
 
 

SECRETARIA  MUNICIPAL  DE 
MEIO  AMBIENTE  E  SUSTENTABILIDADE 

 
 
CONDOMINIO RESIDENCIAL PONTA NEGRA VILLAGE torna público 
que recebeu da SEMMAS, a LMO Nº 059/2004-1 sob o processo 
nº  2021.15848.15868.0.000941, que autoriza a atividade Residencial 
Multifamiliar, com finalidade Condomínio Residencial Multifamiliar 
“PONTA NEGRA VILLAGE”. Com validade de 36 meses, sito a Avenida 
dos Expedicionários, nº 2104, Ponta Negra - Manaus/AM. 
 
 
 
 
 

SECRETARIA  MUNICIPAL  DE  INFRAESTRUTURA 

 
 

PORTARIA N° 246/2022 – GS/SEMINF 
 

O SUBSECRETARIO MUNICIPAL DE GESTÃO E 
PLANEJAMENTO, usando das atribuições que lhes são conferidas, pelo 
art. 128, inciso II da LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE MANAUS; 

 
CONSIDERANDO que cabe a SEMINF, nos termos do 

disposto do artigo 58, inciso III, nos artigos 67, 73 e artigo 76, da Lei 
nº 8.666/93, acompanhar e fiscalizar a execução dos contratos 
celebrados através dos representantes da administração; 

 
CONSIDERANDO que os órgãos públicos devem manter 

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

RESOLVE: 
 

I – INSTITUIR A COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO, 
constituída para acompanhar, fiscalizar e atestar eventual execução do 
Contrato nº 114/2022-SEMINF, tendo como objeto o Serviço de 
Aquisição de Licenças Corporativas de uso do Software de Orçamento 
de obras Orçafascio nos Módulos, Orçamento, Bases Adicionais e 
Orçabim, Incluindo Prestação e Serviços Destinados à Implantação de 
Base Própria da Secretaria Municipal de Infraestrutura de acordo com o 



 

Manaus, quinta-feira, 10 de novembro de 2022 
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Termo de Referência, em conformidade com o disposto no artigo 67, 
caput, da Lei nº 8.666/93, passando a vigorar com a seguinte 
composição: 
 

NOME MATRÍCULA SERVIÇOS RECEBIMENTO FUNÇAO 
Fiscais de Contrato 

ANA LUISA LEITE DE 
SOUZA 

133.616-9F Consumo/Investimento/ 
Permanente 

Provisório e 
Definitivo 

Presidente 

MICHELE AUGUSTA 
MARTINS MOTA 113.938-0J Consumo/Investimento/ 

Permanente 
Provisório e 

Definitivo Membro 

ERIKA NAHIANA 
FIGUEIRA 
MACHADO 

133.615-0B Consumo/Investimento/ 
Permanente 

Provisório e 
Definitivo 

Membro 

Gestor de Contratos 
TABAJARA RAMOS 
DIAS FERREIRA 
JÚNIOR 

125.985-7A 
Consumo/Investimento/ 

Permanente Gestor 

 
Responsabilidades dos Fiscais do Contrato 
Zelar pelo efetivo cumprimento das obrigações contratuais 

assumidas e pela qualidade dos materiais e/ou serviços prestados à 
SEMINF; 

Verificar se os materiais e/ou a prestação de serviços (bem 
como seus preços e quantitativos) está de acordo com o instrumento 
contratual e instrumento convocatório; 

Acompanhar, fiscalizar e atestar a entrega do material e/ou 
execução dos serviços; 

Indicar eventuais glosas das faturas; 
Encaminhar as notas fiscais ao Setor competente, 

devidamente atestadas, logo após a entrega do material e/ou do serviço 
prestado – a apresentação de fatura/nota fiscal sem devido atesto e/ou 
em desacordo com a Lei nº 4.320/64 ensejará o não pagamento. 

 
Responsabilidade do Gestor do Contrato 
Exigir o cumprimento do contrato, buscando qualidade, 

economia e minimização de riscos; 
Acompanhar o saldo do contrato e tomar providências para 

aditivos, penalizações e rescisões; 
Controle dos prazos de vencimento; 
Controle dos vencimentos das CND’s nos processos de 

pagamento; 
Iniciar processo de Reajuste e acompanhar os pedidos de 

Repactuação e Revisão Contratual; 
Acompanhamento à manutenção das condições de 

habilitação ao longo da execução do contrato especialmente no 
cumprimento das leis especiais aplicáveis que porventura constem na 
Qualificação Técnica. 

 
II - ESTABELECER que serão necessárias, no mínimo, 03 

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

III – DETERMINAR que a vigência deste ato tem seu início 
com a sua publicação, sendo que seus efeitos passam a vigorar a contar 
de 10 de outubro de 2022. 
 

CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE 
 

Manaus, 09 de novembro de 2022. 

 
 
 
 

PORTARIA N° 255 / 2022 - SEMINF/GS 
 

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, no 
exercício das prerrogativasque lhe outorga o inciso II do artigo 128 da 
Lei ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE MANAUS,e 

 
CONSIDERANDO a edição do Decreto n 1.694, de 

09.09.93, alterado pelo Decreto n 2.772 de 28.03.95, alterado pelo 

Decreto 2.990 de 20.09.95, alterado pelo Decreto n 4.853 de 
08.02.2000, alterado pelo Decreto 5.473 de 22.02.2001, alterado pelo 
Decreto 5.706 de 18.07.2001, alterado pelo Decreto 5.932 de 
21.11.2001, alterado pelo Decreto 7.277 de 07.05.2004, alterado pelo 
Decreto 8.471 de 19.05.2006 que institui Comissão Especial no âmbito 
da SEMOSBH, alterada pela Lei 1.314 de 4.3.09, combinado com os 
Decretos 0147, de 5.6.09 e Decreto 0182, de 25.6.09, que criou a 
SEMINF, alterado pelo Decreto nº 0309 de 5-10-09, alterado pelo 
Decreto nº 1.164 de 25-08-2011, 
 

RESOLVE: 
 

I – DISPENSAR  como  Membro da Comissão Especial 
SEMINF, o senhor abaixo relacionado: 

 
Nome Valor A Contar 

ALEXANDRE JOSE SANTOS CABRAL DOS ANJOS 2.500,00 01.11.2022 

 
CUMPRA-SE, REGISTRE E PUBLIQUE-SE 

 
GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE 

INFRAESTRUTURA, em Manaus, 09 de novembro de 2022. 

 
 
 
 
 

PORTARIA N° 256 / 2022 - SEMINF/GS 
 

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, no 
uso das prerrogativas que lhe outorga o inciso II, do artigo 128 da Lei 
ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE MANAUS, e 

 
CONSIDERANDO a Edição do Decreto n 2.050, de 

04.03.1994, alterado pelo Decreto nº 2712 de 28.03.1995, alterado pelo 
Decreto 3.088, de 06.11.1995, alterado pelo Decreto nº 3.256 de 
19.03.1996, alterado pelo Decreto 4.140 de 08.04.1998, alterado pelo 
Decreto nº 4.526 de 20.04.1999, alterado pelo Decreto 5.058 de 
28.06.2000, alterado pelo Decreto 7.278 de 07.05.2004, alterado pelo 
Decreto 8.474 de 19.05.2006 que institui Comissão Especial no âmbito 
da SEMOSBH, alterada pela Lei 1.314 de 4.3.09, combinado com os 
Decretos 0147, de 5.6.09 e Decreto 0182, de 25.6.09, que criou a 
SEMINF, alterado pelo Decreto nº 0310 de 5-10-09, 
 

RESOLVE: 
 

I – DISPENSAR, da função de Membro da Comissão 
Especial SEMINF, a senhor abaixo relacionado: 
 

Nome Valor A Contar 
EZAQUIEL SILVA BORGES 1.050,00 01.11.2022 

 
CUMPRA-SE, REGISTRE E PUBLIQUE-SE 

 
GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE 

INFRAESTRUTURA, em Manaus, 09 de novembro de 2022. 

 



 

Manaus, quinta-feira, 10 de novembro de 2022 
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 (*) EXTRATO 
 
1.ESPÉCIE E DATA: Contrato nº 110/2022, celebrado em 30.09.2022. 
2.PARTES: Município de Manaus (SEMINF) e a empresa NOVA ERA 
CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI. 
3.OBJETO: Aquisição de Materiais, tipo: fornecimento de água mineral, 
para atender as necessidades da SEMINF, conforme quantitativos e 
descrições contidas no Processo de Compras 
nº 010009.2000020012000757/2022 do Compras Manaus – PMM, 
decorrente do Pregão Eletrônico nº 239/2021–CML/PM, Ata de Registro 
de Preços nº 0063/2021-DIVRP/DEGCM/UGCM/SEMAD e seus anexos, 
constantes no Processo Digital Administrativo E-PAD 
nº 2022.20000.20012.0.000757 (VOLUME 1) – SIGED e Processo Único 
de Despesa Eletrônico E-PUD nº 2022.20000.20031.0.001231 – SIGED. 
4.VALOR GLOBAL: R$ 23.040,00 (vinte e três mil e quarenta reais). 
5.DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: despesas decorrentes do presente 
contrato correrão por conta da seguinte rubrica orçamentária 27101 - 
15.122.0011.2012.0000 – 33903007 – Fonte nº 15000000. Nota de 
Empenho nº 2022NE01616, datado de 14.09.2022, no valor de 
R$ 7.680,00 (sete mil seiscentos e oitenta reais), ficando o saldo 
remanescente a ser empenhado no mesmo programa de trabalho. 
6.PRAZO: O prazo de vigência do presente contrato será de 12 (doze) 
meses, a contar da data de sua assinatura. 
 

Manaus, 30 de setembro de 2022. 

 
 
(*) Republicação por conter erros em sua publicação no DOM de 21.10.2022, 
Edição 5451. 
 
 
 
 

EXTRATO 
 
1.ESPÉCIE E DATA: Termo Aditivo nº 03 ao Contrato nº 025/2020, 
celebrado em 04.10.2022. 
2.CONTRATANTES: Município de Manaus (SEMINF) e a empresa 
TERCOM  TERRAPLENAGEM LTDA. 
3.OBJETO: Acréscimo e Decréscimo de Serviços e Dilatação do Prazo 
de Vigência ao Contrato, referente a “Execução pelo Convênio os 
Serviços de Pavimentação Viária, Recapeamento, Reconstrução, 
Calçada e ainda Drenagem” no Munícipio de Manaus/AM – Lotes 01 e 
02 – Diversas ruas de Manaus, conforme Edital da Concorrência 
nº 003/2020-CML/PM e Contrato de Repasse de 
nº 876293/2018/MCIDADES/CAIXA. 
4.VALOR: Ficam acrescidos os Serviços no valor de R$ 7.683.770,74 
(sete milhões, seiscentos e oitenta e três mil, setecentos e setenta reais 
e setenta e quatro centavos) que corresponde a aproximadamente 
18,91% (dezoito virgula noventa e um por cento) e decrescido os 
Serviços no valor de R$ 7.653.082,63 (sete milhões, seiscentos e 
cinquenta e três mil, oitenta e dois reais e sessenta e três centavos) que 
corresponde a aproximadamente 18,83% (dezoito virgula oitenta e três 
por cento), resultando ao final em um acréscimo no valor de 
R$ 30.688,11 (trinta mil, seiscentos e oitenta e oito reais e onze 
centavos) que corresponde a aproximadamente 0,075% (zero virgula 
zero setenta e cinco por cento) do valor do contrato inicial. 
5.PRAZO: Fica dilatado o prazo de vigência do Contrato por mais 90 
(noventa) dias. 
6.FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 57, §1º, inciso II C/C Art. 65, inciso II 
da Lei nº 8.666/93 e de acordo com os Pareceres nº 125/2022-
ATJ/SEMINF, nº 399/2022-PA/PGM, Despacho nº 336/2022-PA/PGM e 
Despacho do Subprocurador Adjunto do Município, constantes no 
processo de nº 2022.20000.20003.0.001229 – SIGED, com referência ao 
Processo Digital Administrativo nº 2020.20000.20006.0.000327 
(VOLUME 1) - SIGED. 

Manaus, 04 de outubro de 2022. 

 
 
 
 
 

EXTRATO 
 
1.ESPÉCIE E DATA: Termo Aditivo nº. 01 ao Contrato nº. 035/2022 - 
SEMINF, celebrado em 13.10.2022. 
2.CONTRATANTES: Município de Manaus (SEMINF) e a empresa 
C.D.C. EMPREENDIMENTOS LTDA – EPP. 
3.OBJETO: Renovação do Contrato, referente a Prestação de Serviços 
Contínuos de Recuperação Viária na Cidade de Manaus – Asfalta 
Manaus Lote 04 – Área – Compensa 1, conforme a Concorrência 
nº 005/2021-CML/PM e Ata de Registro de Preços nº 002/2022-SEMINF. 
4.VALOR: R$ 12.458.137,55 (doze milhões quatrocentos e  cinquenta e 
oito mil cento e trinta e sete reais e cinquenta e cinco centavos). 
5.DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente 
Termo foram empenhadas sob a rubrica orçamentária: 27101 – 
15.451.0127.1006.0000 – 44905117 – Fonte nº 1500000, Empenho 
nº 2022NE01926 de 13.10.2022 no valor de R$ R$ 10.000,00 (dez mil 
reais) ficando o saldo remanescente a ser empenhado no mesmo 
programa de trabalho. 
6.PRAZO: Fica dilatado a vigência do contrato por mais 06 (seis) meses. 
7.FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 57, II da Lei nº 8.666/93, Súmula 
nº 03 da Resolução nº 01/2013 – CPM/PGM e Parecer nº 153/2022-
ATJ/SEMINF, constante no Processo Administrativo e-PAD 
nº. 2022.20000.20031.0.001012 – SIGED. 
 

Manaus, 13 de outubro de 2022. 
 

 
 
 
 
 

EXTRATO 
 
1.ESPÉCIE E DATA: Termo Aditivo nº. 01 ao Contrato nº. 037/2022 - 
SEMINF, celebrado em 13.10.2022. 
2.CONTRATANTES: Município de Manaus (SEMINF) e a empresa 
HOLMES TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS E OUTRAS 
SOCIEDADES DE PARTICIPAÇÕES LTDA. 
3.OBJETO: Renovação do Contrato, referente a Prestação de Serviços 
Contínuos de Recuperação Viária na Cidade de Manaus – Asfalta 
Manaus Lote 06 – Área - Petrópolis, conforme a Concorrência 
nº 005/2021-CML/PM e Ata de Registro de Preços nº 002/2022-SEMINF. 
4.VALOR: R$ 15.921.558,55 (quinze milhões novecentos e vinte e um 
mil quinhentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos). 
5.DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente 
Termo foram empenhadas sob a rubrica orçamentária: 27101 – 
15.451.0127.1006.0000 – 44905117 – Fonte nº 1500000, Empenho 
nº 2022NE01922 de 13.10.2022 no valor de R$ R$ 10.000,00 (dez mil 
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reais) ficando o saldo remanescente a ser empenhado no mesmo 
programa de trabalho. 
6.PRAZO: Fica dilatado a vigência do contrato por mais 06 (seis) meses. 
7.FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 57, II da Lei nº 8.666/93, Súmula 
nº 03 da Resolução nº 01/2013 – CPM/PGM e Parecer nº 158/2022-
ATJ/SEMINF, constante no Processo Administrativo e-PAD 
nº. 2022.20000.20031.0.001016 – SIGED. 
 

Manaus, 13 de outubro de 2022. 
 

 
 
 
 
 

EXTRATO 
 
1.ESPÉCIE E DATA: Termo Aditivo nº. 01 ao Contrato nº. 045/2022 - 
SEMINF, celebrado em 13.10.2022. 
2.CONTRATANTES: Município de Manaus (SEMINF) e a empresa 
POMAR COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO E 
CONSTRUÇÃO EIRELI. 
3.OBJETO: Renovação do Contrato, referente a Prestação de Serviços 
Contínuos de Recuperação Viária na Cidade de Manaus – Asfalta 
Manaus Lote 14 – Área Cidade Nova, conforme a Concorrência 
nº 005/2021-CML/PM e Ata de Registro de Preços nº 002/2022-SEMINF. 
4.VALOR: R$ 17.064.576,73 (dezessete milhões sessenta e quatro mil 
quinhentos e setenta e seis reais e setenta e três centavos). 
5.DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente 
Termo foram empenhadas sob a rubrica orçamentária: 27101 – 
15.451.0127.1006.0000 – 44905117 – Fonte nº 1500000, Empenho 
nº 2022NE01915 de 13.10.2022 no valor de R$ R$ 10.000,00 (dez mil 
reais) ficando o saldo remanescente a ser empenhado no mesmo 
programa de trabalho. 
6.PRAZO: Fica dilatado a vigência do contrato por mais 06 (seis) meses. 
7.FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 57, II da Lei nº 8.666/93, Súmula 
nº 03 da Resolução nº 01/2013 – CPM/PGM e Parecer nº 169/2022-
ATJ/SEMINF, constante no Processo Administrativo e-PAD 
nº. 2022.20000.20031.0.001025 – SIGED. 
 

Manaus, 13 de outubro de 2022. 
 

 
 
 
 
 

EXTRATO 
 
1.ESPÉCIE E DATA: Termo Aditivo nº. 01 ao Contrato nº. 046/2022 - 
SEMINF, celebrado em 13.10.2022. 
2.CONTRATANTES: Município de Manaus (SEMINF) e a SOLO 
ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS LTDA –
EPP. 

3.OBJETO: Renovação do Contrato, referente a Prestação de Serviços 
Contínuos de Recuperação Viária na Cidade de Manaus – Asfalta 
Manaus Lote 15 – Área Novo Israel 1, conforme a Concorrência 
nº 005/2021-CML/PM e Ata de Registro de Preços nº 002/2022-SEMINF. 
4.VALOR: R$ 13.716.446,57 (treze milhões setecentos e dezesseis mil 
quatrocentos e quarenta e seis reais e cinquenta e sete centavos). 
5.DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente 
Termo foram empenhadas sob a rubrica orçamentária: 27101 – 
15.451.0127.1006.0000 – 44905117 – Fonte nº 1500000, Empenho 
nº 2022NE01933 de 11.10.2022 no valor de R$ R$ 10.000,00 (dez mil 
reais) ficando o saldo remanescente a ser empenhado no mesmo 
programa de trabalho. 
6.PRAZO: Fica dilatado a vigência do contrato por mais 06 (seis) meses. 
7.FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 57, II da Lei nº 8.666/93, Súmula 
nº 03 da Resolução nº 01/2013 – CPM/PGM e Parecer nº 152/2022-
ATJ/SEMINF, constante no Processo Administrativo e-PAD 
nº. 2022.20000.20031.0.001026 – SIGED. 
 
 

Manaus, 13 de outubro de 2022. 
 

 
 
 
 
 

EXTRATO 
 

 
1.ESPÉCIE E DATA: Termo Aditivo nº. 01 ao Contrato nº. 048/2022 - 
SEMINF, celebrado em 13.10.2022. 
2.CONTRATANTES: Município de Manaus (SEMINF) e a empresa 
MABOLE CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA. 
3.OBJETO: Renovação do Contrato, referente a Prestação de Serviços 
Contínuos de Recuperação Viária na Cidade de Manaus – Asfalta 
Manaus Lote 17 – Área Coroado, conforme a Concorrência nº 005/2021-
CML/PM e Ata de Registro de Preços nº 002/2022-SEMINF. 
4.VALOR: R$ 16.441.508,76 (Dezesseis milhões quatrocentos e 
quarenta e um mil quinhentos e oito reais e setenta e seis centavos). 
5.DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente 
Termo foram empenhadas sob a rubrica orçamentária: 27101 – 
15.451.0127.1006.0000 – 44905117 – Fonte nº 1500000, Empenho 
nº 2022NE01890 de 13.10.2022 no valor de R$ R$ 10.000,00 (dez mil 
reais) ficando o saldo remanescente a ser empenhado no mesmo 
programa de trabalho. 
6.PRAZO: Fica dilatado a vigência do contrato por mais 06 (seis) meses. 
7.FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 57, II da Lei nº 8.666/93, Súmula 
nº 03 da Resolução nº 01/2013 – CPM/PGM e Parecer nº 162/2022-
ATJ/SEMINF, constante no Processo Administrativo e-PAD 
nº. 2022.20000.20031.0.001027 – SIGED. 
 
 

Manaus, 13 de outubro de 2022. 
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EXTRATO 
 
1.ESPÉCIE E DATA: Termo Aditivo nº. 01 ao Contrato nº. 049/2022 - 
SEMINF, celebrado em 13.10.2022. 
2.CONTRATANTES: Município de Manaus (SEMINF) e a empresa J L 
CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELI. 
3.OBJETO: Renovação do Contrato, referente a Prestação de Serviços 
Contínuos de Recuperação Viária na Cidade de Manaus – Asfalta 
Manaus Lote 18 – Área São José, conforme a Concorrência 
nº 005/2021-CML/PM e Ata de Registro de Preços nº 002/2022-SEMINF. 
4.VALOR: R$ 14.369.425,60 (quatorze milhões trezentos e sessenta e 
nove mil e quatrocentos e vinte e cinco reais e sessenta centavos). 
5.DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente 
Termo foram empenhadas sob a rubrica orçamentária: 27101 – 
15.451.0127.1006.0000 – 44905117 – Fonte nº 1500000, Empenho 
nº 2022NE01934 de 11.10.2022 no valor de R$ R$ 10.000,00 (dez mil 
reais) ficando o saldo remanescente a ser empenhado no mesmo 
programa de trabalho. 
6.PRAZO: Fica dilatado a vigência do contrato por mais 06 (seis) meses. 
7.FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 57, II da Lei nº 8.666/93, Súmula 
nº 03 da Resolução nº 01/2013 – CPM/PGM e Parecer nº 156/2022-
ATJ/SEMINF, constante no Processo Administrativo e-PAD 
nº. 2022.20000.20031.0.001028 – SIGED. 
 

Manaus, 13 de outubro de 2022. 

 
 
 

 
 

EXTRATO 
 
1.ESPÉCIE E DATA: Termo Aditivo nº. 01 ao Contrato nº. 050/2022 - 
SEMINF, celebrado em 13.10.2022. 
2.CONTRATANTES: Município de Manaus (SEMINF) e a empresa IZA 
CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO EIRELI. 
3.OBJETO: Renovação do Contrato, referente a Prestação de Serviços 
Contínuos de Recuperação Viária na Cidade de Manaus – Asfalta 
Manaus Lote 19 – Área Jorge Teixeira, conforme a Concorrência 
nº 005/2021-CML/PM e Ata de Registro de Preços nº 002/2022-SEMINF. 
4.VALOR: R$ 16.672.837,74 (dezesseis milhões, seiscentos e setenta e 
dois mil, oitocentos e trinta e sete reais e setenta e quatro centavos). 
5.DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente 
Termo foram empenhadas sob a rubrica orçamentária: 27101 – 
15.451.0127.1006.0000 – 44905117 – Fonte nº 1500000, Empenho 
nº 2022NE01901 de 13.10.2022 no valor de R$ R$ 10.000,00 (dez mil 
reais) ficando o saldo remanescente a ser empenhado no mesmo 
programa de trabalho. 
6.PRAZO: Fica dilatado a vigência do contrato por mais 06 (seis) meses. 
7.FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 57, II da Lei nº 8.666/93, Súmula 
nº 03 da Resolução nº 01/2013 – CPM/PGM e Parecer nº 164/2022-
ATJ/SEMINF, constante no Processo Administrativo e-PAD 
nº. 2022.20000.20031.0.001029 – SIGED. 
 

Manaus, 13 de outubro de 2022. 

 

EXTRATO 
 
1.ESPÉCIE E DATA: Termo Aditivo nº. 01 ao Contrato nº. 054/2022 - 
SEMINF, celebrado em 13.10.2022. 
2.CONTRATANTES: Município de Manaus (SEMINF) e a empresa J C 
DE OLIVEIRA FILHO – CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM 
EIRELI. 
3.OBJETO: Renovação do Contrato, referente a Prestação de Serviços 
Contínuos de Recuperação Viária na Cidade de Manaus – Asfalta 
Manaus Lote 16 – Área Novo Israel 2, conforme a Concorrência 
nº 005/2021-CML/PM e Ata de Registro de Preços nº 002/2022-SEMINF. 
4.VALOR: R$ 16.588.251,63 (dezesseis milhões quinhentos e oitenta e 
oito mil duzentos e cinquenta e um reais e sessenta e três centavos). 
5.DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente 
Termo foram empenhadas sob a rubrica orçamentária: 27101 – 
15.451.0127.1006.0000 – 44905117 – Fonte nº 1500000, Empenho 
nº 2022NE01928 de 11.10.2022 no valor de R$ R$ 10.000,00 (dez mil 
reais) ficando o saldo remanescente a ser empenhado no mesmo 
programa de trabalho. 
6.PRAZO: Fica dilatado a vigência do contrato por mais 06 (seis) meses. 
7.FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 57, II da Lei nº 8.666/93, Súmula 
nº 03 da Resolução nº 01/2013 – CPM/PGM e Parecer nº 168/2022-
ATJ/SEMINF, constante no Processo Administrativo e-PAD 
nº. 2022.20000.20031.0.001033 – SIGED. 
 

Manaus, 13 de outubro de 2022. 

 
 
 
 
 

COMISSÃO  MUNICIPAL  DE  LICITAÇÃO 

 
 

AVISO DE LICITAÇÃO 
 
 

A COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO DA 
PREFEITURA DE MANAUS, através da SUBCOMISSÃO DE BENS E 
SERVIÇOS COMUNS torna público, para conhecimento dos 
interessados: 
 

PREGÃO ELETRÔNICO N. 249/2022-CML/PM 
(Processo n. 2022.29000.29078.0.001113 – SEMASC) 

 
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios (margarina vegetal, café, 
farinha láctea e outros) com objetivo  de atender  as  necessidades  dos  
equipamentos  da  proteção  social. 
 
Editais disponíveis a partir do dia 16/11/2022 às 15h. 
Limite para recebimento das Propostas: dia 29/11/2022 às 09h45. 
Início das sessões: dia 29/11/2022 às 10h00. 
 
Maiores informações: 

 
O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, 

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

 
Será sempre considerado o horário de Brasília (DF) para 

todas as indicações de tempo constantes no edital. 
 
Contato: 0xx-92-98802-3847, das 09 às 18h, e-mail: 

cml.se@pmm.am.gov.br. 
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Manaus, 10 de novembro de 2022. 

 
 
 

 
 

AVISO DE SUSPENSÃO 
 

PREGÃO ELETRÔNICO N. 241/2022-CML/PM 
(Processo n. 2021.29000.29013.0.001061 – SEMASC) 

 
A COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO da 

PREFEITURA DE MANAUS torna público que o PREGÃO 
ELETRÔNICO N. 241/2022 – CML/PM (SEMASC), cujo objeto consiste 
na “Contratação de empresa para prestação de serviço de transporte 
com veiculo automotor tipo: carro fúnebre adaptado, destinado ao 
transporte fúnebre, executado pelo serviço "SOS FUNERAL"”, será 
SUSPENSO, conforme despacho desta Presidência. 

Maiores informações na Comissão Municipal de Licitação, 
telefone 0xx-92-98802-3847, das 09 às 18h (horário de Brasília). 
 

Manaus, 10 de novembro de 2022. 

 
 
 
 

AVISO DE LICITAÇÃO 
RESULTADO DE RECURSO DAS DOCUMENTAÇÕES DE 

HABILITAÇÃO E ABERTURA DAS PROPOSTAS DE PREÇOS 
 

A COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO DA 
PREFEITURA DE MANAUS, através da SUBCOMISSÃO DE 
INFRAESTRUTURA torna público, para conhecimento dos interessados, 
o Resultado de Recurso das Documentações de Habilitação da 
CONCORRÊNCIA Nº 012/2022 - CML/PM, cujo objeto é 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E 
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR A CONSTRUÇÃO 
DO PARQUE DOS GIGANTES DA FLORESTA NO MUNICÍPIO DE 
MANAUS/AM – INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO 
URBANO (IMPLURB). 
 
HABILITADAS: 
- CONSTRUTORA MERCURE LTDA e 
- CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA. 
 
INABILITADA:  
- R D ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA. 
 

A Abertura das Propostas de Preços das licitantes 
habilitadas ocorrerá em sessão pública a ser realizada no dia 
16/11/2022, às 11h (horário local), na sede desta CML. 

A Ata do Julgamento do Recurso das Documentações de 
Habilitação encontra-se a disposição dos interessados através do site 
https://transparencia.manaus.am.gov.br/, na COMISSÃO MUNICIPAL 
DE LICITAÇÃO, na Av. Constantino Nery, 4080 – Chapada, no horário 
das 08h às 17h (horário local), de segunda-feira a sexta-feira, telefone 
(92) 98802-3847 ou solicitar através do e-mail cml.se@pmm.am.gov.br. 
 

Manaus, 10 de novembro de 2022. 

 

Publicações Diversas 
 
 
MCV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA – “PONTÃO LIMÃO” 
torna público que recebeu do IPAAM, a Licença de Operação 
nº  230/2021 (1ª Alteração), que autoriza a comercialização de 
derivados de petróleo (gasolina, diesel e óleo lubrificante) em posto 
flutuante, localizada na Margem esquerda do Rio Negro, s/nº, Centro, 
nas coordenadas geográficas: 03º07’34,25”S e 60º02’55,86”W, Manaus-
AM, para Comercialização de Combustível, com validade de 1.399 dias. 
 
 
 
 
 
 
 
POSTO ANEL LESTE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA torna 
público que recebeu do IPAAM, a Licença de Operação nº 116/11-09 
(1ª Alteração), que autoriza a comercialização de produtos derivados de 
petróleo (gasolina, diesel, etanol e óleo lubrificante), localizada na 
Av. dos Oitis, nº 8.725, Distrito Industrial II, no Município de Manaus-AM, 
para Comercialização de Combustíveis, com validade de 562 dias. 
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