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Poder Executivo 

 

 

 

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 18.698/2019 
 

DECLARA autorizado o afastamento de 
dirigente e designa substituto. 

 
A SUBSECRETÁRIA 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 4.480, publicado na Edição 4631 
do DOM de 04-07-2019; 

 
CONSIDERANDO o disposto no Decreto nº 3.852, de       

26 de outubro de 2017; 
 
CONSIDERANDO o teor da Comunicação Interna             

nº 014/2019-ASSEGAB/ESBRA/CC, subscrita pelo Coordenador do 
Escritório de Representação em Brasília; 

 
CONSIDERANDO o disposto no Despacho nº 223/2019 - 

SDD, oriundo do Setor de Direitos e Deveres do Departamento de 
Recursos Humanos e Serviço Social da Casa Civil; 

 
CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo     

nº 2019.18911.18923.0.006106, 
 

RESOLVE: 
 

I – DECLARAR AUTORIZADO o afastamento do servidor 
GABRIEL DE AGUIAR BATISTA, Coordenador do Escritório de 
Representação em Brasília, integrante da estrutura organizacional da 
CASA CIVIL, no período de 24-06 a 08-07-2019, em virtude de férias; 

 
II – DESIGNAR que o servidor LUIZ CARLOS SANTOS 

JUNIOR, Diretor de Departamento de Administração Interna, responda, 
cumulativamente, pelas atribuições do cargo mencionado no item I deste 
ato, sem direito à percepção da remuneração inerente ao exercício do 
cargo, durante o afastamento legal do titular. 

 
GABINETE DA SUBSECRETÁRIA DE ASSUNTOS 

LEGISLATIVOS DA CASA CIVIL, em Manaus, 18 de julho de 2019. 
 

 
 
 
 

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 18.699/2019 
 

DESIGNA substituta de servidora afastada 
em virtude de viagem oficial. 

 
A SUBSECRETÁRIA 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 4.480, publicado na Edição 4631 
do DOM de 04-07-2019; 

 
CONSIDERANDO o disposto no Decreto nº 3.852, de        

26 de outubro de 2017; 
 
CONSIDERANDO o teor do Ofício nº 3247/2019 –

DTRAB/SEMSA, subscrito pelo Secretário Municipal de Saúde; 
 
CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo     

nº 2019.18911.18923.0.008043, resolve 
 
CONSIDERAR DESIGNADA a servidora ADEMARINA 

CARDOSO JARDIM PISTILLI, matrícula 109.749-0 A, para responder, 
cumulativamente, pelas atribuições do cargo de provimento em 
comissão de Diretora Executiva, integrante da estrutura organizacional 
da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMSA, no período de  02 
a 05-07-2019, durante o afastamento da titular KASSIA JANARA 
VERAS LIMA, para tratar de assuntos de interesse do Município, na 
cidade de Brasília/DF, com ônus para o Erário Municipal relativamente 
às passagens aéreas e às diárias. 

 
GABINETE DA SUBSECRETÁRIA DE ASSUNTOS 

LEGISLATIVOS DA CASA CIVIL, em Manaus, 18 de julho de 2019. 

 
 
 
 

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 18.700/2019 
 

DECLARA autorizado o afastamento de 
dirigente na forma que especifica. 

 
A SUBSECRETÁRIA 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 4.480, de 04 de julho de 2019; 
 

CONSIDERANDO o disposto no Decreto nº 3.852, de      
26 de outubro de 2017; 

 
CONSIDERANDO o teor do Ofício nº 0529/2019-

GRH/GS/SEMULSP, subscrito pelo Subsecretário de Gestão da 
Secretaria Municipal de Limpeza Urbana; 

 
CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo         

nº 2019/19309/19630/01439, 
 

RESOLVE: 
 

I – CONSIDERAR AUTORIZADO o afastamento do 
servidor PAULO RICARDO ROCHA FARIAS, Secretário Municipal, 
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integrante do quadro de pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE 
LIMPEZA URBANA – SEMULSP, no período de 02 a 04-08-2019, para 
tratar de assuntos de interesse do Município na cidade de Brasília/DF, 
com ônus para o Erário Municipal relativamente às passagens aéreas e 
diárias; 

 
II – DESIGNAR o servidor JOSÉ BARBOSA REBOUÇAS, 

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

 
GABINETE DA SUBSECRETÁRIA DE ASSUNTOS 

LEGISLATIVOS DA CASA CIVIL, em Manaus, 18 de julho de 2019. 

 

 
 
 

CASA  CIVIL 

 
 

PORTARIA Nº 077/2019-DERHUS/CASA CIVIL 
 

A SUBSECRETÁRIA SUBCHEFE MUNICIPAL DE 
ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE GOVERNO, no exercício da 
competência que lhe outorga o inc. II do art. 128 da Lei Orgânica do 
Município de Manaus, combinada com o art. 121 da Lei nº 1.118, de     
01-09-1971, 
 

CONSIDERANDO o que consta no Documento SIGED  
nº 2019.18911.18931.9.031834, oriundo da Comunicação Interna  
nº 086/2019-CML, de 24-06-2019, 
 

RESOLVE: 
 

CONSIDERAR ALTERADO o gozo de férias do servidor 
WALLACE MELO DE SOUZA, Presidente de Subcomissão de 
Mobilidade Urbana, matrícula nº 132.753-4C, programado para 
julho/2019, conforme Portaria nº 141/2018-Casa Civil, publicada no DOM 
nº 4488, de 29-11-2018, para o período de 02 a 31-01-2020. 
 

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

Manaus, 17 de julho de 2019. 

 

 
 
 

SECRETARIA  MUNICIPAL  DE  FINANÇAS  E 
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

 
 

PORTARIA N.º 189/2019 – GS/SEMEF 
 

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E 
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SEMEF, na competência que lhe 
confere o artigo 128, inciso II, da Lei Orgânica do Município de 
Manaus, combinado com o inciso V, do artigo 49 do Decreto n.º 1.589, 
de 25/6/93, e 
 

CONSIDERANDO o Art. 76 da Lei nº 1.955, de 29 de 
dezembro de 2014, que instituiu o Plano de Cargos, Carreiras e 
Remuneração – PCCR dos servidores da SEMEF; 

CONSIDERANDO, ainda, os termos da Portaria n° 253/2019 
- SEMAD, publicada no DOM nº 4631, de 04/072019, que declara 
cessado a cedência da servidora, a contar de 25/06/2019; 
 

RESOLVE 
 

I. DISPENSAR da Função Gratificada a servidora abaixo 
identificada: 
 

NOME DO(A) SERVIDOR(A) 
FUNÇÃO 

GRATIFICADA 
A CONTAR DE 

FERNANDA CRISTINI RAMOS LOPES FG-1 25/06/2019 

 
Publique-se e Cumpra-se. 

 
Manaus, 17 de julho de 2019 

 
 
 
 

PORTARIA N.º 190/2019 – GS/SEMEF 
 

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E 
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, no exercício da competência que lhe 
confere o artigo 128, inciso II, da Lei Orgânica do Município de 
Manaus, combinado com o inciso V, do artigo 49 do Decreto n.º 1.589, 
de 25/6/93, e 
 

CONSIDERANDO o Art. 76 da Lei Municipal nº 1.955, de 
29 de dezembro de 2014; 
 

CONSIDERANDO, ainda, os termos da Portaria 
n° 253/2019 - SEMAD, publicada no DOM nº 4631, de 04/072019, que 
declara cessado a cedência da servidora, a contar de 25/06/2019; 
 

RESOLVE 
 

CESSAR a Gratificação Técnica Fazendária - GTF – da 
servidora abaixo identificada: 
 

NOME DO(A) SERVIDOR(A) PONTOS GTF A CONTAR DE 

FERNANDA CRISTINI RAMOS LOPES 200 25/06/2019 

 
Publique-se e cumpra-se. 

 
Manaus, 17 de julho de 2019. 

 

 
 
 
 

 

SECRETARIA  MUNICIPAL  DE  ADMINISTRAÇÃO,  
PLANEJAMENTO  E  GESTÃO 

 
 

PORTARIA Nº 264/2019-SEMAD 
 

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

 
CONSIDERANDO que cabe à SEMAD, nos termos do 

disposto nos artigos 58 – inciso III, 67 e 73 e seus respectivos 
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parágrafos da Lei nº 8.666/93, acompanhar e fiscalizar a execução dos 
contratos celebrados através de um representante da Administração; 

 
CONSIDERANDO que os órgãos públicos devem manter 

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

 
CONSIDERANDO que as principais atribuições do Gestor 

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

execução contratual; 
 
CONSIDERANDO que as principais atribuições dos Fiscais 

Contratuais são: 
 
I – Zelar pelo efetivo cumprimento das obrigações 

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

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

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

 
III – Acompanhar, fiscalizar e atestar as aquisições, a 

execução dos serviços e obras contratadas; 
 
IV – Indicar eventuais glosas das faturas, recibos e/ou 

notas fiscais, 
 

RESOLVE: 
 

I – INSTITUIR a Comissão de Acompanhamento e 
Fiscalização do Contrato de Prestação de Serviços nº 007/2016, 
celebrado entre a Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria 
Municipal de Administração, Planejamento e Gestão – SEMAD e a 
empresa Merronit Comercial Ltda – EPP, que tem como objeto à locação 
de 01 (um) veículo automotor, tipo sedan, motor 1.4 a 1.6, potência 
mínima de 75cv, combustível flex, 05 portas, sendo 01 porta-malas, 
capacidade para 05 passageiros, ano/modelo no mínimo correspondente 
ao ano de locação, Características Adicionais: sem motorista, sem 
combustível, com ar condicionado, direção hidráulica, vidros e travas 
elétricas, CD player, rádio AM/FM, veículo limpo, higienizado, com 
manutenção total por conta da contratada, composta pelos servidores 
abaixo relacionados: 
 

Servidor (a) 

 
GESTOR DO CONTRATO 
José Roberto Pereira Lima – Matrícula 126.034-0A 
 
FISCAIS DO CONTRATO 
Gilberto dos Santos e Santos – Matrícula: 123.606-7C 
Luciene da Silva Souza – Matrícula 081.543-8B 
Sidney José Andrade dos Santos – Matrícula 079.804-5A. 
 
FISCAL SUPLENTE DO CONTRATO 
Antônio Saraiva de Melo – Matrícula 083.920-5B 
 

 
II – CONVALIDAR todos os atos relativos ao objeto desta 

Portaria praticados a partir da data de publicação. 
 

III – CESSAR os efeitos das Portaria nº 202/2017-SEMAD 
publicada no DOM nº 4112 de 26/04/2017 e Portaria nº 270/2018-
SEMAD, publicada no DOM nº 4392 de 03/07/2018. 
 
 

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

 
Manaus, 18 de julho de 2019. 
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SECRETARIA  MUNICIPAL  DE  SAÚDE 

 
 

PORTARIA Nº 399/2019-GCONT/SEMSA 
 

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 128, inciso II da Lei 
Orgânica do Município de Manaus - LOMAN, e 
 

CONSIDERANDO os dispositivos nos artigos 67 e 73, da 
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; 
 

CONSIDERANDO o Quinto Termo Aditivo ao Contrato  
nº 015/2014-Prorrogação Excepcional, que entre si celebram o município 
de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA, e a 
empresa AM Tecnologia Ltda; 
 

CONSIDERANDO o serviço de manutenção preventiva e 
corretiva, com fornecimento de peças, nos equipamentos médicos de 
apoio diagnóstico, desta SEMSA, dentro dos quantitativos especificados 
e valores estabelecidos nos lotes 02 e 04, na conformidade do Edital do 
Pregão Presencial nº 031/2014 – SCLS/CML/PM. 
 

RESOLVE: 
 

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

SERVIDOR MATRÍCULA FUNÇÃO 

ANTONIO FRANCISCO PEREIRA DA LIMA 071.077-6D GESTOR DO CONTRATO 

ANA PAULA NEVES DA SILVA 083.425-4C 

FISCAL DO CONTRATO 

EVANEIDE MARQUES VELOSO 102.075-7B 

ANDERSON AMORA MENEZES DA SILVA 124.475-2B 

KATY ANNE BARROS LINO PATRÍCIO 111.056-0A 

ALEXANDRE JERÔNIMO HOLANDA 109.117-4A 

MARIA DAS GRAÇAS DE AZEVEDO COSTA 064.221-5A 

FISCAL SUPLENTE 
CARLOS ANTONIO PEREIRA DE SOUZA 108.607-3A 

ALTEMIRA DINIZ DE LIMA 095.231-1B 

TÂNIA REGINA ALMEIDA MUNIZ 110.565-5A 

 
II – ESTABELECER que serão necessárias, no mínimo, 3 

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

III – CONVALIDAR que este ato tenha seus efeitos a 
contar de 09 de junho de 2019. 
 

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

Manaus, 8 de julho de 2019. 

 
 
 
 

PORTARIA Nº 403/2019-GCONT/SEMSA 
 

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 128, inciso II da Lei 
Orgânica do Município de Manaus, e 
 

CONSIDERANDO os dispositivos nos artigos 67 e 73, da 
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; 
 

CONSIDERANDO o Quarto Termo Aditivo ao Contrato 
nº 035/2014 – Prorrogação e Alteração de Razão Social, que entre si 
celebram o Município de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de 
Saúde – SEMSA, e a empresa Cace – Comércio de Equipamentos, 
Representações e Serviços em Eletrônicos LTDA – ME. 
 

CONSIDERANDO a dilatação do Contrato nº 035/2014 por 
12 (doze) meses, a contar do dia 3 de novembro 2018, referente aos 
serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva nos 
equipamentos de fisioterapia das Unidades de Saúde desta Secretaria, em 
conformidade com o Pregão Presencial nº 148/2014 – SCLS/CML/PM. 
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CONSIDERANDO a Portaria nº 757/2018-GCONT/SEMSA, 
de 17 de dezembro de 2018, que designa servidores para acompanhar, 
fiscalizar e atestar as Notas Fiscais e/ou Recibos referentes ao contrato 
supracitado. 
 

RESOLVE: 
 

I – DISPENSAR a servidora abaixo elencada, designada 
pela Portaria nº 023/2019-GCONT/SEMSA, de 14 de janeiro de 2019. 
 

SERVIDOR MATRÍCULA FUNÇÃO 

MONICA SIMÃO CABRAL 109.057-7A FISCAL 

 
II – DESIGNAR as servidoras a seguir relacionadas para 

acompanhar, fiscalizar e atestar as Notas Fiscais e/ou Recibos, 
referentes ao contrato citado no preâmbulo desta Portaria. 
 

SERVIDOR MATRÍCULA FUNÇÃO 

ELIUMA PEREIRA DA COSTA 108.074-1A FISCAL 

ALTEMIRA DINIZ DE LIMA 095.231-1B FISCAL SUPLENTE 

 
III – MANTER os demais fiscais mencionados nas 

Portarias anteriores, conforme a seguir, ainda sendo necessárias, no 
mínimo, 3 (três) assinaturas dos servidores designados para fins de 
atesto das Notas Fiscais e/ou Recibos. 
 

SERVIDOR MATRÍCULA FUNÇÃO 

ANTONIO FRANCISCO PEREIRA DE LIMA 071.077-6D GESTOR 

ANTONIO NOBRE DE LIMA 012.701-9A 

FISCAL 
CARLOS ANTÔNIO PEREIRA DE SOUZA 108.607-3A 

ELIUMA PEREIRA DA COSTA 108.074-1A 

ALEXANDRE JERÔNIMO HOLANDA 109.117-4A 

MARIA DAS GRAÇAS DE AZEVEDO COSTA 064.221-5A 

FISCAL SUPLENTE 
MARIA DO SOCORRO FURTADO SOARES 013.802-9C 

KATY ANNE BARROS LINO PATRÍCIO 111.056-0A 

TÂNIA REGINA ALMEIDA MUNIZ 110.565-5A 

 
IV – Esta Portaria opera efeitos a contar de 1º de julho de 

2019. 
 

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

Manaus, 10 de julho de 2019. 

 
 
 
 
 

DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO 
 

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso de suas 
atribuições legais, e 
 

CONSIDERANDO a deliberação da COMISSÃO 
MUNICIPAL DE LICITAÇÃO no procedimento referente ao Pregão 
Eletrônico nº. 105/2019 – CML/PM; 
 

CONSIDERANDO a inexistência de qualquer vício ou 
irregularidade; 
 

RESOLVE: 
 

I – HOMOLOGAR o resultado do Pregão Eletrônico nº 
105/2019 - CML/PM - Eventual fornecimento de medicamentos para 
atender a Secretaria Municipal de Saúde, e a Fundação de Apoio ao 
Idoso Dr. Thomas (FDT) da Prefeitura de Manaus, para a(s) empresa(s): 

 
Fornecedor: VIMED – COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS 

HOSPITALARES LTDA 

Item: 2 Valor R$: 5,20 

Fornecedor: AM MEDICAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS 
HOSPITALARES LTDA 

Item: 7 Valor R$: 7,04 

Fornecedor: VIMED – COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS 
HOSPITALARES LTDA 

Item: 10 Valor R$: 2,10 

Fornecedor: VIMED – COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS 
HOSPITALARES LTDA 

Item: 11 Valor R$: 1,64 

II – DETERMINAR ao setor competente a convocação 
da(s) proponente(s) vencedora(s) para assinatura da Ata de Registro de 
Preços, nos termos da Lei. 
 

Manaus-AM, 16 de julho de 2019. 

 
 
 
 
 

EXTRATO 
 
1. ESPÉCIE E DATA: Quinto Termo Aditivo ao Contrato nº 015/2014 – 
Prorrogação Exepcional, celebrado em 06/06/2019. 
 
2. CONTRATANTES: O Município de Manaus, por intermédio da 
Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA e a empresa A.M. Tecnologia 
Ltda. 
 
3. OBJETO: Dilatação do prazo do Contrato original, referente ao 
serviço de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de 
peças, nos equipamentos médicos de apoio diagnóstico, desta SEMSA, 
dentro dos quantitativos especificados e valores estabelecidos nos Lotes 
02 e 04, na conformidade do Edital do Pregão Presencial nº 031/2014 – 
SCLS/CML/PM. 
 
4. VALOR: R$ 368.388,00 (trezentos e sessenta e oito mil e trezentos e 
oitenta e oito reais). 
 
5. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Nota de Empenho nº 2019NE02266, 
de 03/06/2019, à conta da seguinte rubrica orçamentária 23701 
10.302.0093.2153.0000 02140000 33903917, no valor de R$ 22.512,60 
(vinte e dois mil, quinhentos e doze reais e sessenta centavos), ficando o 
saldo remanescente a ser empenhado posteriormente. 
 
6. PRAZO: O prazo do Contrato fica dilatado por 12 (doze) meses, 
contados a partir do dia 09/06/2019. 
 

Manaus, 06 de junho de 2019. 

 
 
 

 
 

CONVOCAÇÃO 
 

A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMSA, 
CONVOCA o(s) responsável(is) legal(is) da(s) empresa(s) ARAUJO 
COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, 
INSTRUMENTAL TECNICO LTDA, LM FARMA INDUSTRIA E 
COMERCIO LTDA, MEDHAUS COMERCIO PRODUTOS 
HOSPITALARES EIRELI, MEDICNORTE EIRELI, SALDANHA 
RODRIGUES LTDA, vencedora(s) do processo licitatório na modalidade 
Pregão Eletrônico nº 004/2019 – CML/PM – Eventual fornecimento de 
insumos químico-cirúrgicos para atender as necessidades dos 
Estabelecimentos Assistenciais de Saúde da Secretaria Municipal de 
Saúde – SEMSA, através do Sistema de Registro de Preços, 
regulamentado pelo Decreto nº 3.246 de 28/12/2015, a fim de que 
compareçam no prazo de 03 (três) dias úteis a contar da publicação do 
presente ato, para assinatura da Ata de Registro de Preços, na Divisão 
de Registro de Preços da Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA, 
situada na Av. Mário Ypiranga, nº 1695, Adrianópolis, no horário das 08h 
às 17h. 

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

Manaus-AM, 16 de julho de 2019. 
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(*) RESULTADO FINAL DO EDITAL Nº 002/2019-GR/UEA/SEMSA,  
DE 04 DE JUNHO DE 2019 

 
A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SEMSA), por 

meio da Escola de Saúde Pública de Manaus (ESAP), e a 
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS (UEA), tornam público 
o Resultado Final do Edital nº 002/2019-GR/UEA/SEMSA, publicado no 
Diário Oficial do Município Edição nº 4631, de 4 de julho de 2019, que 
trata da seleção para o preenchimento de vagas remanescentes do 
Edital nº 001/2019-GR/UEA/SEMSA, de 18 de fevereiro de 2019, 
destinado a médicos interessados em realizar o Curso de Pós-
Graduação Lato Sensu em Saúde Pública, com ênfase em Estratégia 
Saúde da Família, componente do Programa Mais Saúde Manaus – 
PROMAIS. 
 

MÉDICO – ESPECIALIZANDO VI 

Ord. Nº Inscrição Nome 

1 2019003441 LUIZA PIMENTA SUMAN 

2 2019003443 VANESSA DANTAS MARTINS 

3 2019003445 SALÉSIO DIEGO DA CUNHA LOCH 

4 2019003423 FABIO GAMA AZEVEDO 

5 2019003440 THAYANA MACHADO COSTA 

6 2019003438 JOSÉ NELSON CAMPELO DIAS GIGANTE 

7 2019003446 CAIO LUIZ MARQUES GOMES 

8 2019003447 NATHALIE XAVIER DE ALMEIDA 

9 2019003439 LUCAS FRANCO DE LIMA FILHO 

10 2019003448 MARCO ANTONIO DA SILVA FERREIRA 

11 2019003437 FRANCISCO ALIPIO CARDOSO GUIMARAES JUNIOR 

 
PUBLIQUE-SE. 

 
Manaus, 1º de julho de 2019. 

 
 
(*) Republicação do Resultado Final do Edital nº 002/2019-GR/UEA/SEMSA, 
publicado no DOM nº 4631, caderno 1, de 04/07/2019, página 43, inserindo-se 
alterações. 

 
 

 
 

PREGÃO Nº 104/2019 – CML/PM 
 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0136/2019 - DIREP/DAI/SEMSA 

 
No dia 11 de julho de 2019, no Órgão Gerenciador, 

foi(ram) registrado(s) o(s) preço(s) da(s) empresa(s) abaixo 
identificada(s), para Eventual fornecimento de insumos odontológicos 
para atender a Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Manaus, 
resultante(s) do Pregão Eletrônico nº 104/2019 – CML/PM para Sistema 
de Registro de Preços. As especificações e o termo de referência 
constantes do Processo Administrativo nº 010011.16372929/2019-
SEMSA, assim como os termos da(s) proposta(s) de preço(s), integra(m) 
esta Ata de Registro de Preços, independentemente de transcrição. 

O presente registro terá a vigência de 12 mês(es), a partir 
da data de publicação desta. 
 

INSTRUMENTAL TECNICO LTDA 

Item Unid Qtd ID Descrição Marca 
Valor 

R$ 

8 unidade 800 504199 

ESCOVA PARA ANTISSEPSIA, 
Classificação ANVISA: CLASSE I 
Forma de Apresentação: UNIDADE 
Características adicionais: Escova 
dupla face para anti-sepcia das mãos 
e antebraços, uso único, composta 
por corpo plástico flexível dotado de 
cerdas macias capaz de favorecer a 
limpeza da pele sem causar abrasão, 
e de esponja de poliuretano 
uniformemente impregnada c/ solução 
de degermante de P.V.P.I 
(Polivinilpirrolidona 10 % - Iodo 1 %). 
Embalagens individualmente em 
Polipropileno c/ características de 
impermeabilidade a líquidos. Unidade 
de Fornecimento: UNIDADE 

RIOQUIMICA / 
NAC 

3,92 

9 unidade 800 504201 

ESPELHO CLÍNICO, Classificação 
ANVISA: CLASSE I Forma de 
Apresentação: UNIDADE 
Características adicionais: Espelho 
Clínico nº5, fabricado em aço inox, 
autoclavável, c/ encaixe universal. 
Unidade de Fornecimento: UNIDADE 

GOLGRAN / 
NAC 

4,41 

 
Manaus, 11 de julho de 2019. 

 
 

 
 
 

EDITAL Nº 008/2019-ESAP/SEMSA, DE 17 DE JULHO DE 2019 
 

SELEÇÃO PÚBLICA DE MÉDICOS PARA ATUAÇÃO COMO 
PRECEPTORES NO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA EM 

MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE, NO ÂMBITO DO PROMAIS 
 

A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SEMSA), por 
meio da Escola de Saúde Pública de Manaus (ESAP), torna público 
processo seletivo para médicos, para atuarem como Preceptores no 
Programa de Residência Médica em Medicina de Família e 
Comunidade - PRMMFC, componente do Programa Mais Saúde 
Manaus - PROMAIS. 

O Programa Mais Saúde Manaus – PROMAIS foi instituído 
por meio da Portaria nº 292/2019-GABIN/SEMSA, 14 de maio de 2019, 
visando a qualificação dos servidores da Secretaria Municipal de Saúde 
de Manaus e dos demais profissionais, bem como o aprimoramento do 
serviço ofertado e a ampliação do acesso na atenção primária à saúde 
em regiões prioritárias para o Sistema Único de Saúde (SUS) na cidade 
de Manaus, mediante oferta de Educação Permanente em Saúde, 
conforme estabelecido neste Edital. 
 
1. DO OBJETO 
1.1. O presente edital tem por objeto a seleção de médicos para vagas 
de preceptores e formação de cadastro reserva, para atuação no 
desenvolvimento do Programa de Residência Médica em Medicina de 
Família e Comunidade, componente do PROMAIS. 
 
2. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
2.1. A seleção será regida por este edital e realizada pela ESAP na 
cidade de Manaus e objetiva a composição de vagas de médicos 
preceptores para adesão ao PROMAIS. 
2.2. O processo seletivo constará das seguintes fases: 
a) Análise Curricular; 
b) Oficina de Ambientação. 
 
3. DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA 
3.1. Possuir aptidão física e mental para o exercício das atribuições da 
função, constatadas por Atestado Médico; 
3.2. Não ter sido aposentado por invalidez nem estar percebendo 
auxílio-doença ou auxílio acidente; 
3.3. Possuir diploma de graduação em medicina, obtido em instituição de 
educação superior brasileira legalmente estabelecida e certificada pela 
legislação vigente, ou possuir diploma de graduação obtido em 
instituição de educação superior estrangeira revalidado no Brasil, na 
forma da lei; 
3.4. Possuir habilitação regular comprovada para o exercício da 
profissão, mediante registro no Conselho de Classe; 
3.5. Ter habilidade para utilizar computadores e recursos de 
conectividade: internet, e-mails, fóruns, chats e afins; 
3.6. Possuir Título de Eleitor e certidão de quitação com a Justiça 
Eleitoral; 
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3.7. Possuir comprovante de regularidade da situação militar, se do sexo 
masculino; 
3.8. Estar em situação regular perante autoridade competente na esfera 
criminal no Brasil; 
3.9. Não possuir vínculo de serviço com carga horária incompatível com 
as exigências do Programa; 
3.10. Concordar com o Termo de Adesão ao Programa Mais Saúde 
Manaus, quando do preenchimento do formulário de adesão, sob as 
penas da lei (ANEXO I); 
3.11. Ser egresso de Programa de Residência Médica em Medicina de 
Família e Comunidade, com comprovação do cumprimento integral da 
carga horária, emitida pelo respectivo Programa; ou 
3.12. Possuir Título de Especialista em Medicina de Família e 
Comunidade, conferido pela Sociedade Brasileira de Medicina de 
Família e Comunidade– SBMFC. 
 

4. DAS CARACTERÍSTICAS DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA 
MÉDICA: 
4.1. O Programa de Residência Médica em Medicina de Família e 
Comunidade tem duração de 24 (vinte e quatro) meses, com carga 
horária de 5.760 horas, sendo 4.608 horas de atividades práticas e 1.152 
horas de atividades teóricas. 
4.2. As aulas teóricas ocorrerão semanalmente, com duração 
aproximada de 4h, em local a ser definido pela supervisão do Programa. 
4.3. A estrutura do curso atende ao preconizado pela Resolução nº 
001/2015 da Comissão Nacional de Residência Médica, datada de 25 de 
maio de 2015. 
4.4. O curso é composto por 14 módulos, desenvolvidos por meio de 
Encontros presenciais e Imersão em serviço/atividades práticas. 
4.5. Os residentes são integrados a uma equipe de Estratégia Saúde da 
Família, por meio do Programa Mais Saúde Manaus, com percepção de 
bolsa complementar. 
 

5. DA ATUAÇÃO DO PRECEPTOR 
5.1. O preceptor desenvolverá suas atividades de docente-assistencial, 
acompanhando o residente nas atividades práticas de produção do 
cuidado nas Unidades Básicas de Saúde (UBS). 
5.2. Caberá ao Preceptor: 
5.2.1. Acompanhar as atividades educacionais práticas, na proporção 
compatível ao tipo de bolsa, dispondo de no mínimo 4h/semana para 
acompanhamento individual de cada aluno; 
5.2.2. Desenvolver as atividades de preceptoria nas UBS, de  
acordo com dia e horário de funcionamento, podendo ser em  
turno matutino, vespertino, noturno e/ou aos sábados, em consonância 
com as necessidades administrativas do Curso e pactuadas entre os 
envolvidos; 
5.2.3. Construir Plano de Trabalho Individual (PTI) obrigatório e pactuar 
Plano de Melhorias com o residente, quando necessário, estabelecendo 
atividades e estratégias de acompanhamento mensal; 
5.2.4. Participar de reuniões administrativas com Supervisor do 
Programa de Residência, Coordenador Pedagógico, Gestor Local do 
serviço e/ou Direção da ESAP; 
5.2.5. Cumprir o Plano de Trabalho Individual (PTI) obrigatório e pactuar 
plano de melhorias, quando necessário, com a Gerência de Ensino da 
ESAP; 
5.2.6. Participar de encontro mensal de educação permanente 
presencial ou em Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA); 
5.2.7. Acompanhar os residentes na execução das atividades 
presenciais e AVA; 
5.2.8. Participar das atividades teóricas, quando solicitado pela 
coordenação do Programa; 
5.2.9. Participar da produção do cuidado em serviço, quando necessário; 
5.2.10. Estar disponível para os residentes, utilizando de todas as 
tecnologias possíveis de comunicação que possam ser comprovadas; 
5.2.11. Aplicar instrumentos de avaliação; 
5.2.12. Orientar o Trabalho de Conclusão de Curso dos residentes sob 
sua supervisão, quando solicitado pela coordenação do Programa; 
5.2.13. Exercer, em conjunto com o gestor local do serviço, o 
acompanhamento e a avaliação da execução das atividades de 
integração ensino-serviço-comunidade, inclusive quanto ao cumprimento 
da carga horária semanal prevista no Programa; 
5.2.14. Emitir relatório mensal de acompanhamento pedagógico do 
residente, de acordo com as normas estabelecidas pelo Programa; 
5.2.15. Atualizar seus dados cadastrais quando solicitado pela 
Coordenação do Curso; 
5.2.16. Executar outras atividades inerentes à função. 

5.3. Os preceptores serão distribuídos pelo Supervisor do Programa de 
Residência Médica, de acordo com a distribuição geográfica dos 
médicos residentes, a fim de facilitar o deslocamento e apoio pedagógico 
em ambiente produtivo. 
5.4. O deslocamento para as Unidades Básicas de Saúde, onde serão 
realizadas as ações de preceptoria, será de inteira responsabilidade do 
preceptor selecionado. 
5.5. Nos casos de preceptores com vínculo empregatício com esta 
Secretaria, lotados em UBS a partir do porte III, a atividade poderá 
ocorrer na Unidade de lotação, caso exista cenário de prática disponível 
para inserção do residente. 
5.5.1. Aquele candidato lotado em UBS de menor porte poderá ser 
remanejado, quando houver disponibilidade e previamente acordado 
entre os envolvidos. 
 
6. DAS VAGAS 
6.1. Os candidatos concorrerão às vagas distribuídas de acordo com o 
quadro a seguir: 
 

Nº de 
vagas 

Tipo de Bolsa Requisitos Valor da Bolsa 

CR 
PESQUISADOR 
PRECEPTOR II 

Egresso do PRMMFC ou Título de Especialista em 
Medicina de Família e Comunidade; 

R$ 2.640,00 
Com vínculo empregatício com a SEMSA, lotados 
em UBS ou gestão municipal; 

Ter disponibilidade de 20 (vinte) horas/semana 
para atuação na preceptoria (horário distinto da 
lotação). 

CR 
PESQUISADOR 
PRECEPTOR III 

Egresso do PRMMFC ou Título de Especialista em 
Medicina de Família e Comunidade; 

R$ 2.640,00 
Sem vínculo com a SEMSA e atuação de 20 
(vinte) horas/semana. 

01 
PESQUISADOR 
PRECEPTOR V 

Egresso do PRMMFC ou Título de Especialista em 
Medicina de Família e Comunidade; 

R$ 1.200,00 
Com vínculo empregatício com a SEMSA, lotados 
em UBS ou gestão municipal; 

Dispor de 8 (oito) horas/semana da carga horária 
de trabalho para atuar na preceptoria em serviço. 

CR 
PESQUISADOR 
PRECEPTOR VI 

Egresso do PRMMFC ou Título de Especialista em 
Medicina de Família e Comunidade; 

R$ 10.000,00 
Sem vínculo com a SEMSA para atuação de 40 
(quarenta) horas/semana. 

CR* = Cadastro Reserva 

 

7. DO CADASTRO DE RESERVA 
7.1. Os candidatos não eliminados, excedentes às vagas constantes neste 
edital, serão mantidos em cadastro de reserva e poderão ser convocados 
para adesão mediante disponibilidade de vagas que surgirem, durante o 
prazo de validade do presente Processo de Seleção Pública. 
7.2. O não comparecimento do candidato no prazo definido na 
convocação implicará a desistência da vaga e eliminação do certame. 
 

8. DAS INSCRIÇÕES 
8.1. Não haverá taxa de inscrição. 
8.2. O candidato deverá realizar a inscrição somente em um tipo de bolsa, 
exclusivamente, pela internet na página da ESAP/Manaus, acessando o 
endereço eletrônico psesap.manaus.am.gov.br e semsa.manaus.am.gov.br, 
no período de 08:00h do dia 19 de julho de 2019, às 23:59h do dia 06 de 
agosto de 2019, anexando os documentos abaixo descritos, 
obrigatoriamente em formato PDF, arquivos individuais e em sua 
totalidade, com tamanho máximo de 1MB. 
8.2.1. Documento de identificação oficial com foto, frente e verso; 
8.2.1.1. Não serão aceitos documentos sem foto, mesmo oficiais 
(Certidões de Nascimento, casamento, Título Eleitoral); Carteiras de 
estudantes; Carteiras funcionais sem valor de identidade; documentos 
ilegíveis que não permitam identificar dados ou foto do candidato; 
8.2.2. Cadastro de Pessoa Física – CPF; 
8.2.3. Diploma de graduação em medicina reconhecido pelo Ministério 
da Educação e Cultura (MEC) ou Declaração de Conclusão do Curso 
emitida pela Instituição formadora. No caso de possuir diploma de 
graduação obtido em instituição de educação superior estrangeira, este 
deve estar revalidado no Brasil, na forma da lei; 
8.2.4. Possuir habilitação regular comprovada para o exercício da 
profissão, mediante registro no Conselho de Classe; 
8.2.5. Comprovante de experiência profissional exclusivamente na 
função, quando houver; 
8.2.5.1. São considerados documentos para comprovação de 
Experiência Profissional: 
a) Declaração ou Certidão de tempo de serviço de Órgão Público competente 
ou de empresa contratante que comprove experiência profissional de 
atividades com ênfase em Medicina de Família e Comunidade/Atenção 
Primária à Saúde, expedida exclusivamente pelo setor de Recursos 
Humanos ou Gestão de Pessoas ou analista previdenciário; 

http://www.semsa.manaus.am.gov.br/
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b) Declaração comprobatória do cumprimento da carga horária integral 
do Programa de Residência Médica em Medicina de Família e 
Comunidade, emitida pela referida Supervisão do Programa; 
c) Declaração de experiência em docência ou preceptoria em Programa 
de Residência ou de atividade de graduação com ênfase em Medicina 
de Família e Comunidade/Saúde Coletiva/Atenção Primária à Saúde – 
APS, emitida pelo coordenador/supervisor do curso, devidamente 
credenciados pelo MEC; 
8.2.5.2. Não havendo órgão de pessoal ou de recursos humanos, a 
autoridade responsável pela emissão do documento deverá declarar e 
certificar essa inexistência na instituição. 
8.2.5.3. Todo documento apresentado para fins de comprovação de 
experiência profissional deverá conter a data de início e de término do 
contrato de trabalho. 
8.2.5.4. Caso o candidato apresente mais de um comprovante de 
experiência profissional relativa ao mesmo tipo de atividade e período de 
tempo, somente um deles será computado. 
8.2.6. Serão considerados documentos para comprovação de 
titulação: 
a) Diploma de Doutor na área da Saúde, em curso reconhecido pelo 
MEC ou Declaração de Conclusão emitida pela Instituição formadora; 
b) Diploma de Mestre na área da Saúde, em curso reconhecido pelo 
MEC ou Declaração de Conclusão emitida pela Instituição formadora; 
c) Certificado de Título de Especialista em Medicina de Família e 
Comunidade, conferido pela Sociedade Brasileira de Medicina de 
Família e Comunidade - SBMFC; 
d) Certificado ou Declaração de Conclusão de Programa de Residência 
em Medicina de Família e Comunidade, reconhecido pelo MEC, emitido 
pela Instituição formadora; 
e) Declaração ou Certificado de curso de especialização em Preceptoria 
de Residência em Medicina de Família e Comunidade, com carga 
horária mínima de 360h, emitido pela Instituição formadora; 
f) Declaração ou Certificado de participação em curso de Preceptoria de 
Residência Médica, com carga horária mínima de 120h, emitido pela 
Instituição formadora. 
8.3. Todos os documentos anexados deverão estar legíveis e conter 
todas as informações necessárias para avaliação, sendo obrigatória a 
apresentação dos documentos originais no ato da Adesão ao PROMAIS, 
sob pena de invalidação da inscrição e exclusão da seleção. 
8.4. Os documentos exigidos deverão ser anexados em sua 
integralidade, em formato PDF, arquivos individuais, com tamanho 
máximo de 1MB, impreterivelmente no prazo estabelecido, sob pena de 
eliminação, não sendo aceita, em qualquer hipótese, a complementação 
de documentos em momento posterior ao encerramento da inscrição. 
8.5. As informações prestadas no ato da inscrição são de 
responsabilidade exclusiva do candidato, não sendo admitidas 
alegações de erro e alterações de dados depois de concluída a inscrição 
no certame. 
8.6. A ausência, o preenchimento incorreto ou informações inverídicas 
de quaisquer dos dados fornecidos pelo candidato poderão acarretar a 
invalidação da inscrição. 
8.7. No ato da inscrição, a ausência de Documento Oficial com foto, 
Cadastro de Pessoa Física (CPF), Diploma de graduação em medicina 
reconhecido pelo Ministério da Educação e Cultura (MEC) ou Declaração 
de Conclusão do Curso emitida pela Instituição formadora, Registro no 
Conselho de Classe, Certificado ou Título de especialista, implicará em 
eliminação sumária do candidato do processo seletivo. 
8.8. A ESAP/SEMSA não se responsabiliza por inscrições não 
finalizadas por motivos de ordem técnica dos computadores, falha de 
comunicação, congestionamento das linhas de comunicação e de 
transmissão de dados, falta de energia elétrica, bem como outros fatores 
de ordem técnica que impeçam a transferência de dados. 
8.9. As inscrições poderão ser prorrogadas, por necessidade de ordem 
técnica e/ou operacional, a critério da Secretaria Municipal de Saúde. 
8.10. A prorrogação das inscrições de que trata o item anterior poderá 
ser feita sem prévio aviso, bastando, para todos os efeitos legais, a 
comunicação de prorrogação feita nos sites psesap.manaus.am.gov.br e 
semsa.manaus.am.gov.br. 
 

9. DAS ETAPAS 
9.1. O processo de seleção de candidatos às vagas de preceptores para 
atuarem no desenvolvimento do Programa de Residência Médica em 
Medicina de Família e Comunidade será realizado em duas etapas de 
caráter eliminatório e classificatório: 
a) ANÁLISE CURRICULAR 
b) OFICINA DE AMBIENTAÇÃO 

9.2. DA ANÁLISE CURRICULAR 
9.2.1. A etapa de análise curricular consiste na avaliação quantitativa 
das experiências profissionais e titulação, de acordo com as pontuações 
dos quadros abaixo, computando-se no máximo 100 (cem) pontos: 
 
I – EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL VALOR UNITÁRIO VALOR MÁXIMO 

1.Experiência em preceptoria no Programa de Residência 
Médica em Medicina de Família e Comunidade da SEMSA. 

0,6 pontos/mês 36 

2.Experiência em preceptoria em outros Programas de 
Residência Médica em Medicina de Família e Comunidade. 

0,3 pontos/mês 18 

3.Experiência no exercício profissional de atividades com 
ênfase em Medicina de Família e Comunidade/Atenção 
Primária à Saúde. 

0,20 pontos/mês 12 

4.Experiência em docência ou preceptoria de atividade de 
graduação com ênfase em Medicina de Família e 
Comunidade/Saúde Coletiva/APS. 

0,10 pontos/mês 6 

5.Experiência de preceptoria em Programa de Residência 
Médica (exceto Medicina de Família e Comunidade). 

0,05 pontos/mês 3 

Subtotal 75 pontos 

II – TITULAÇÃO VALOR UNITÁRIO VALOR MÁXIMO 

1.Residência Médica em Medicina de Família e 
Comunidade, comprovada pela Supervisão do referido 
programa ou Título de Especialista em Medicina de Família 
e Comunidade, conferido pela SBMFC. 

8 12 

2.Especialização em Preceptoria de Residência em 
Medicina de Família e Comunidade, com carga horária 
mínima de 360h. 

5 7 

3.Curso em Preceptoria de Residência Médica em Medicina 
de Família e Comunidade, com carga horária mínima de 
120h. 

3 4 

4.Curso em Preceptoria de Residência Médica, com carga 
horária mínima de 120h (exceto Medicina de Família e 
Comunidade). 

1 2 

Subtotal máximo (soma dos itens 1+3+5+6+7+8) 25 pontos 

TOTAL 100 pontos 

 
9.2.2. A classificação da primeira etapa será feita pela soma dos pontos 
obtidos na Análise Curricular. 
9.2.3. Será considerado aprovado nesta etapa o candidato que obtiver, 
no mínimo, 12 pontos. 
9.2.4. Serão convocados para segunda etapa os candidatos 
classificados, até o triplo do número de vagas ofertadas, listados em 
ordem decrescente de pontuação, a ser publicada nos sites 
psesap.manaus.am.gov.br e semsa.manaus.am.gov.br. 
9.2.5. Os candidatos aprovados em Cadastro Reserva serão 
convocados para cumprimento das atividades de todas as etapas do 
certame, obedecendo a pontuação mínima exigida para aprovação, 
ficando a adesão condicionada à necessidade de vagas que surgirem, 
nos termos do item 12.1 deste Edital. 
9.2.6. Na hipótese de empate, será dada preferência ao candidato mais 
idoso (Lei Federal nº 10.741, de 01/10/2003, artigo 27, Parágrafo Único). 
9.2.7. Permanecendo o empate entre candidatos, serão adotados os 
seguintes critérios nessa ordem: 
a) Maior pontuação em Experiência no exercício profissional em 
preceptoria no Programa de Residência em Medicina de Família e 
Comunidade da SEMSA; 
b) Maior pontuação em Experiência no exercício profissional em 
preceptoria em outros Programas de Residência Médica em Medicina de 
Família e Comunidade; 
c) Maior pontuação em Experiência no exercício profissional de 
atividades com ênfase em Medicina de Família e Comunidade/Atenção 
Primária à Saúde. 
 
9.3. DA OFICINA DE AMBIENTAÇÃO 
9.3.1. Os candidatos classificados na primeira etapa, obedecida à ordem 
de colocação, serão convocados para a realização da Oficina de 
Ambientação, na Escola de Saúde Pública de Manaus – localizada na 
Av. Prof. Nilton Lins, 3259, Bloco D - Parque das Laranjeiras, Manaus - 
AM. 
9.3.2. O não comparecimento à Oficina de Ambientação implicará em 
eliminação sumária do processo seletivo. 
9.3.3. A carga horária da Oficina de Ambientação será de 4 (quatro) 
horas, no período de 08:00h às 12:00h. 
9.3.4. Serão eliminados do processo seletivo os candidatos que 
obtiverem frequência menor que 75% na oficina de integração. 
9.3.5. A avaliação do candidato na Oficina de Ambientação se dará, 
conforme os critérios a seguir, computando-se no máximo 10 (dez) 
pontos: 
 

PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES VALOR MÁXIMO 

Domínio das metodologias utilizadas nas atividades pedagógicas da oficina 5 pontos 

Participação nas discussões em grupo 5 pontos 

Total 10 Pontos 

 
9.3.6. Após a Oficina de Ambientação, os candidatos serão 
reclassificados, de acordo com a ordem decrescente de pontuação. 

http://www.semsa.manaus.am.gov.br/
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10. DA CLASSIFICAÇÃO FINAL DO PROCESSO SELETIVO 
10.1. A nota final será obtida pela soma da Nota da Análise Curricular e 
Nota na Oficina de Ambientação. 
10.2. Os candidatos serão ordenados conforme maior pontuação obtida 
no cômputo geral, obedecendo à ordem decrescente de classificação, 
cuja lista será publicada em Diário Oficial do Município e no site 
psesap.manaus.am.gov.br e semsa.manaus.am.gov.br. 
 
11. DOS RECURSOS 
11.1. Será admitida a interposição de recursos, devidamente motivados, 
para cada etapa do presente Exame de Seleção. 
11.2. Os recursos deverão ser interpostos no prazo de 48h (quarenta e 
oito horas), contados da publicação dos respectivos resultados, em 
formulário padronizado pela ESAP/SEMSA, disponível na página de 
inscrição. 
11.3. Os recursos serão individuais. Não serão aceitos recursos 
coletivos. 
11.4. Não serão conhecidos recursos apresentados fora do prazo. 
11.5. O recurso, devidamente motivado, deverá conter informações 
sobre a identidade do recorrente e o número de inscrição. 
11.6. Os recursos serão dirigidos à Comissão de Exame de Seleção, 
devendo ser protocolados na Secretaria Municipal de Saúde, situada na 
Av Mário Ypiranga, no. 1695 – Adrianópolis, no horário das 08h00 às 
13h00, de acordo com o prazo estabelecido no item 11.2. 
11.7. A Comissão de Exame de Seleção constitui instância única e 
última para recurso ou revisão, sendo soberana em suas decisões, não 
cabendo em hipótese alguma, revisão de recurso. 
11.8. A análise dos recursos poderá modificar o resultado preliminar das 
etapas do processo seletivo. 
 

12. DA ADESÃO AO PROGRAMA MAIS SAÚDE MANAUS 
12.1. A lista final dos aprovados, obedecida a ordem de colocação, será 
publicada no Diário Oficial do Município e nos sites: 
psesap.manaus.am.gov.br e semsa.manaus.am.gov.br para adesão ao 
Programa Mais Saúde Manaus, conforme descrito no item 13.1 deste 
certame, sendo os aprovados convocados de acordo com a necessidade 
do curso. 
12.1.1. As datas poderão sofrer alterações, por necessidade 
administrativa, sendo amplamente divulgadas. 
 

13. DA CONCESSÃO DE BOLSAS 
13.1. Os candidatos selecionados receberão Bolsa de Desenvolvimento 
Científico Aplicado à Saúde, pelo período máximo de 24 (vinte e quatro) 
meses, improrrogáveis. 
13.2. Os candidatos deverão apresentar no local e prazo a serem 
divulgados, original e 02 cópias dos seguintes documentos: 
13.2.1. 02 (duas) fotografias 3X4 recentes; 
13.2.2. Carteira de Identidade ou Registro Nacional de Estrangeiro. Não 
será aceita Carteira Nacional de Habilitação (CNH); 
13.2.3. Cadastro de Pessoa Física - CPF; 
13.2.4. Diploma de graduação ou Declaração de Conclusão de Curso; 
13.2.5. Diplomas de Títulos Acadêmicos (Especialista, Mestrado ou 
Doutorado) ou Declaração de conclusão do curso emitido pela Instituição 
Formadora, se aplicável; 
13.2.6. Título de Eleitor e Certidão de Quitação com a Justiça Eleitoral; 
13.2.7. Certidão de Nascimento ou Casamento ou Averbação, caso 
tenha modificado nome em razão de matrimônio; 
13.2.8. Comprovante de regularidade da situação militar, se do sexo 
masculino; 
13.2.9. Comprovação acadêmica e profissional declarados no ato da 
inscrição, para fins de comprovação; 
13.2.10. Instrumento de Procuração e documento de identidade do 
Procurador, quando for o caso; 
13.2.11. Cartão atualizado com as vacinas antitetânica, hepatite B, febre 
amarela, tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola); 
13.2.12. Atestado de aptidão física e mental; 
13.2.13. Inscrição no PIS/PASEP; 
13.2.14. Registro profissional emitido pelo Conselho de Classe; 
13.2.15. Certidão de situação regular para o exercício da profissão, 
expedida pelo Conselho Regional de Classe correspondente; 
13.2.16. Comprovante de residência (água, luz ou telefone) do último 
mês; 
13.2.17. Comprovante de conta corrente bancária em nome do candidato 
que contenha o dígito verificador (cartão do banco, cheque ou declaração 
do banco). Contas conjuntas, conta salário, poupança ou de titularidade 
diferente não serão aceitas para efeitos de pagamento da bolsa; 

13.2.18. Certidões Negativas de Antecedentes Criminais da Justiça 
Federal (http://www.trf1.jus.br/Servicos/Certidao/) em que o candidato 
possuir residência nos últimos cinco (5) anos, expedida no máximo há 
seis (6) meses ou dentro do prazo de validade consignado no 
documento; 
13.2.19. Certidão Negativa de Antecedentes Criminais da Justiça 
Estadual (http://consultasaj.tjam.jus.br/sco/abrirCadastro.do) em que o 
candidato possuir residência nos últimos cinco (5) anos, expedida no 
máximo há seis (6) meses ou dentro do prazo de validade consignado no 
documento; 
13.2.20. Apólice de seguro de acidentes pessoais, exclusivo para os 
aprovados que não possuem vínculo com a SEMSA; 
13.3. Firmar Termo de Adesão e Compromisso ao Programa Mais 
Saúde Manaus (ANEXO I); 
13.4. Firmar Declaração Negativa de Vínculo de Serviço incompatível 
com as exigências no Programa Mais Saúde Manaus (ANEXO II); 
13.5. O candidato que não comparecer no prazo estabelecido será 
considerado desistente, perdendo o direito à vaga. 
13.6. Serão convocados para vagas remanescentes, candidatos de 
acordo com ordem classificatória. 
13.7. A declaração falsa de disponibilidade de carga horária para o 
cumprimento das atividades do Programa Mais Saúde Manaus constitui 
crime de falsidade ideológica e implicará na imediata eliminação do 
candidato ou o desligamento da bolsa. 
13.8. Caso o candidato não possua número do Programa de Integração 
Social - PIS, deverá solicitar emissão do documento junto ao órgão 
competente, e informar à Coordenação do Programa, sob pena de 
inviabilizar a matrícula e o pagamento da bolsa. 
13.9. Para fins de percepção da Bolsa de Desenvolvimento Científico 
Aplicado à Saúde, o candidato selecionado deverá atender aos termos 
da legislação do Programa Mais Saúde Manaus e do Regimento Interno 
da Comissão de Residência Médica – ESAP/SEMSA, bem como: 
13.9.1. Preencher as fichas nº 20 e 21 do Cadastro Nacional de 
Estabelecimentos de Saúde, disponibilizadas no ato de adesão ao 
Programa; 
13.9.2. Cumprir a carga horária e normas conferidas pelas regras do 
Programa, conforme descrito no item 6 deste edital; 
13.10. Qualquer alteração de dados bancários deverá ser realizada pelo 
bolsista junto à ESAP. Caso a solicitação de alteração seja feita após a 
data de fechamento do pagamento mensal, a alteração será efetivada no 
mês subsequente. 
 
14. CRONOGRAMA 

ETAPA DATA/PRAZO 

Inscrição 19/07 a 06/08/2019 

Divulgação do Resultado - 1ª. etapa 07/08/2019 

Prazo para interposição de recursos - 1ª. etapa 08 a 09/08/2019 

Divulgação de resultado dos recursos - 1ª. etapa 12/08/2019 

Convocação para Oficina de Ambientação 12/08/2019 

Realização da Oficina de Ambientação - 2ª. etapa 13/08/2019 

Divulgação do Resultado - 2ª. etapa 14/08/2019 

Prazo para interposição de recursos - 2ª. etapa 15 a 16/08/2019 

Divulgação Resultado Final 19/08/2019 

Convocação para adesão ao Programa Mais Saúde Manaus 19/08/2019 

Período de Adesão ao Programa Mais Saúde Manaus 20 e 23/08/2019 

Início das atividades 26/08/2019 

 
15. DA COMISSÃO DE SELEÇÃO 
15.1. A comissão de seleção será composta por membros da Escola de 
Saúde Pública de Manaus (ESAP/Manaus). 

 
16. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
16.1. Em qualquer das etapas deste Edital, e em qualquer fase do 
Programa, o candidato poderá ter a inscrição invalidada ou dele ser 
desligado, se constatada inconsistência na inscrição e documentos 
apresentados, inconformidade da documentação com a legislação do 
Programa ou com as regras deste Edital. 
16.2. Os direitos, vantagens, obrigações e responsabilidades dos 
profissionais que participarem do Programa Mais Saúde Manaus 
encontram-se previstos na Portaria nº. 292/2019-GABIN/SEMSA de 14 
de maio de 2019, Regimento da Comissão de Residência – COREME e 
demais atos regulamentares e editais correspondentes. 
16.3. Os candidatos aprovados farão jus à bolsa de Desenvolvimento 
Cientifico Aplicada à Saúde somente após a adesão ao Programa Mais 
Saúde Manaus, condicionada a composição de turmas para o Programa 
de Residência Médica em Medicina de Família e Comunidade. 
16.4. Serão desclassificados e automaticamente excluídos do processo 
seletivo os candidatos que não comparecem a quaisquer das etapas do 
processo seletivo nas datas e horários estabelecidos. 

http://www.semsa.manaus.am.gov.br/
http://www.semsa.manaus.am.gov.br/
http://www.trf1.jus.br/Servicos/Certidao/
http://consultasaj.tjam.jus.br/sco/abrirCadastro.do
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16.5. A inscrição implica o conhecimento e tácita aceitação das normas 
e condições estabelecidas neste edital, em relação as quais não poderá 
alegar desconhecimento. 
16.6. É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a 
publicação de todos os atos, editais, comunicados e convocações 
referentes a este processo seletivo publicados no Diário Oficial do 
Município e/ou divulgados na internet, nos endereços eletrônicos 
psesap.manaus.am.gov.br e semsa.manaus.am.gov.br. 
16.7. O prazo de validade do processo de seleção esgotar-se-á após 24 
(vinte e quatro) meses contatos a partir da data de publicação da 
homologação do resultado final deste certame. 
16.8. A classificação no Presente Processo de Seleção, não gera direito 
à adesão, reservando-se à ESAP, na medida de suas necessidades o 
direito de convocar os candidatos habilitados com estrita observância da 
ordem de classificação. 
16.9. Os casos omissos e as dúvidas surgidas nos termos deste edital 
serão dirimidas pela Comissão Especial do Processo de Seleção, 
observada a legislação aplicável e as finalidades precípuas do Programa 
Mais Saúde Manaus. 
16.10. Fica eleito o foro da cidade de Manaus para dirimir quaisquer 
conflitos e divergências que se originarem deste Edital. 
 

Manaus, 17 de julho de 2019. 
 

 
 
 

ANEXO I – Termo de Adesão e Compromisso ao 
Programa Mais Saúde Manaus 

 
TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO QUE ENTRE SI CELEBRAM 
A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANAUS E 
_______________________________________PARA ADESÃO AO 
PROGRAMA MAIS SAÚDE MANAUS/PROMAIS. 
 
A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANAUS, CNPJ no 
04.461.836/0001-44,  neste ato representada por Marcelo Magaldi Alves, 
Secretário Municipal de Saúde, com endereço 
________________________________________, CEP 
____________________, Manaus (AM), 
e_________________________________, portador do Documento de 
Identidade/Passaporte no________________________, CPF 
no_________________, Registro Profissional no______________, 
residente e domiciliado 
em___________________________________________, CEP 
_____________________, nos termos da Portaria no. 292/2019-
GABIN/SEMSA, de 14 de maio de 2019, que institui o Programa Mais 
Saúde Manaus, resolvem celebrar o presente Termo de Adesão e 
Compromisso ao PROMAIS, na forma disciplinada pelo Edital no 
008/2019-ESAP/SEMSA, de 17 de julho de 2019, mediante as cláusulas 
e condições seguintes: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
O presente termo tem por objeto adesão ao PROMAIS, no âmbito do 
Programa Municipal de Bolsas de Estudo, Pesquisa e Extensão para a 
Educação pelo Trabalho/PROBES, bem como definir as obrigações e 
responsabilidades no processo de formação profissional, qualificação do 
serviço e ampliação do acesso em áreas prioritárias para o SUS em 
Manaus, mediante oferta de Educação Permanente em Saúde, 
coordenado pela ESAP, conforme estabelecido neste Edital. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – CONCESSÃO DE BOLSA 
Para execução das atividades inerentes ao PROMAIS, o profissional 
receberá a seguinte Bolsa de Estudo e Pesquisa para a Formação em 
Saúde: 
( ) "PESQUISADOR PRECEPTOR II", médico, egresso do PRMMFC ou 
Título de Especialista em Medicina de Família e Comunidade, com 
vínculo empregatício com a SEMSA, lotado em UBS ou gestão 
municipal, com atuação de 20 (vinte) horas/semana (horário distinto da 
lotação), no valor de R$ 2.640,00 (dois mil, seiscentos e quarenta reais); 
( ) "PESQUISADOR PRECEPTOR III”, médico, egresso PRMMFC ou 
Título de Especialista em Medicina de Família e Comunidade, sem 
vínculo com a SEMSA, com atuação de 20 (vinte) horas/semana, no 
valor de R$ 2.640,00 (dois mil, seiscentos e quarenta reais); 

( ) "PESQUISADOR PRECEPTOR V", médico, egresso do PRMMFC 
ou Título de Especialista em Medicina de Família e Comunidade com 
vínculo empregatício com a SEMSA, lotado em UBS ou gestão 
municipal, com atuação de 08 (oito) horas/semana, no valor de R$ 
1.200,00 (mil e duzentos reais); 
( ) “PESQUISADOR PRECEPTOR  VI”, médico, egresso do PRMMFC 
ou Título de Especialista em Medicina de Família e Comunidade, sem 
vínculo com a SEMSA, com atuação 40 (quarenta) horas/semana, no 
valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais); 
O pagamento da bolsa ocorrerá no período de 24 (vinte e quatro) meses, 
improrrogáveis, mediante o cumprimento das obrigações e 
responsabilidades inerentes ao Programa. 
 

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS DEVERES E RESPONSABILIDADES 
DO PRECEPTOR 
No ato de adesão deste termo, assume os seguintes compromissos e 
responsabilidades: 
a) Acompanhar as atividades educacionais práticas dos residentes, na 
proporção compatível ao tipo de bolsa, dispondo de no mínimo 
4h/semana para acompanhamento individual do residente; 
b) Desenvolver as atividades de preceptoria nas UBS, de acordo com 
dia e horário de funcionamento, podendo ser em turno matutino, 
vespertino, noturno e/ou aos sábados, em consonância com as 
necessidades administrativas do Curso e pactuadas entre os envolvidos; 
c) Construir Plano de Trabalho Individual (PTI) obrigatório e pactuar 
Plano de Melhorias, quando necessário, com o residente, estabelecendo 
atividades e estratégias de acompanhamento mensal; 
d) Participar de reuniões administrativas com Supervisor do Programa 
de Residência, Coordenador Pedagógico, Gestor Local do serviço e/ou 
Direção da ESAP; 
e) Cumprir o Plano de Trabalho Individual (PTI) obrigatório e pactuar 
plano de melhorias, quando necessário, com a Gerência de Ensino da 
ESAP; 
f) Participar de encontro mensal de educação permanente presencial ou 
em Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), quando houver; 
g) Participar das atividades teóricas, quando solicitado pela coordenação 
do Programa; 
h) Acompanhar na execução e no desempenho acadêmico presencial 
e/ou em AVA de cada residente sob sua gestão, de acordo com a 
proposta pedagógica; 
i) Participar da produção do cuidado em serviço, quando necessário; 
j) Exercer a função de orientação acadêmica em serviço no cotidiano da 
atenção, vigilância e gestão em saúde; 
k) Estar disponível para os residentes, utilizando de todas as tecnologias 
possíveis de comunicação que possam ser comprovadas; 
l) Aplicar instrumentos de avaliação; 
m) Orientar o Trabalho de Conclusão de Curso dos residentes sob sua 
supervisão, quando solicitado pela coordenação do Programa; 
n) Exercer, em conjunto com o gestor local do serviço, o 
acompanhamento e a avaliação da execução das atividades de 
integração ensino-serviço-comunidade, inclusive quanto ao cumprimento 
da carga horária semanal prevista no Programa; 
o) Emitir relatório mensal de acompanhamento pedagógico do residente, 
de acordo com as normas estabelecidas pelo Programa; 
p) Atualizar seus dados cadastrais quando solicitado pela Coordenação 
do Curso; 
q) Executar outras atividades inerentes à função. 
 

CLÁUSULA QUARTA - DAS PROIBIÇÕES 
É vedado ao Preceptor: 
a) Ausentar-se das atividades a serem realizadas sem prévia 
autorização do gestor local do serviço e coordenação do Programa 
b) Retirar, sem prévia anuência do gestor local do serviço, qualquer 
documento ou objeto do local de realização das atividades; 
c) Opor resistência injustificada à realização das atividades previstas no 
projeto pedagógico do curso ao qual está vinculado e demais normativas 
administrativas da SEMSA; 
d) Receber valores ou vantagens de quaisquer espécies, em razão de 
suas atividades no Programa; 
e) Tomar medidas administrativas sem autorização por escrito do 
Supervisor do Programa de Residência Médica; 
f) Conceder à pessoa externa ao programa o desempenho de 
atribuições que sejam de sua responsabilidade; 
g) Prestar quaisquer informações para terceiros que não sejam as de 
sua específica atribuição; 
h) Utilizar instalações e/ou material do serviço para lucro próprio. 

http://www.semsa.manaus.am.gov.br/
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CLÁUSULA QUINTA - DAS SANÇÕES 
O descumprimento dos deveres e responsabilidades e incursão nas 
vedações previstas no PROMAIS sujeitará o Preceptor às penalidades 
previstas no Programa e Regimento da Comissão de Residência Médica 
- COREME, aplicáveis isolada ou cumulativamente observado o devido 
processo legal, a ampla defesa e o contraditório. 
 
CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE E ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA DE 
MANAUS 
Constituem obrigações da Secretaria Municipal de Saúde e Escola de 
Saúde Pública de Manaus: 
a) Ofertar Educação Permanente em Saúde aos profissionais 
participantes do Programa Mais Saúde Manaus; 
b) Distribuir os preceptores em Unidades Básicas de Saúde para 
desenvolvimento das atividades inerentes ao Programa, conforme 
necessidade administrativa do Programa; 
c) Garantir o pagamento da bolsa durante todo o período de participação 
no Programa, observadas as condições do Edital e da legislação 
pertinente; 
d) Assegurar o acompanhamento e avaliação do desenvolvimento 
técnico-pedagógico do candidato selecionado, conforme diretrizes do 
Programa e curso de especialização; 
e) Adotar as providências técnico-administrativas para execução do 
Programa. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DO COMPROMISSO 
a) O participante do Programa declara conhecer e atender integralmente 
as regras da Portaria no. 292/2019-GABIN/SEMSA, de 14 de maio de 
2019, Portaria 256/2019-ESAP/SEMSA de 26 de abril de 2019, as 
exigências do Edital nº 008/2019-ESAP/SEMSA, de 17 de julho de 2019, 
e deste Termo de Adesão e Compromisso, não podendo, em nenhuma 
hipótese, alegar desconhecimento; 
b) O participante declara que todas as informações prestadas são 
verídicas, sob pena de perder o direito a participar do Programa 
Municipal de Bolsas de Estudo, Pesquisa e Extensão para a Educação 
pelo Trabalho/PROBES, além de responder civil e criminalmente caso 
seja constatada qualquer inverdade nas declarações; 
c) O participante declara que está ciente da carga horária e atividades 
exigidas pelo Programa. 
 
CLÁUSULA OITAVA - DA VIGÊNCIA 
O presente instrumento terá a vigência de 24 (vinte e quatro) meses. 
 
CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO 
O presente Termo de Adesão e Compromisso poderá ser rescindido, 
durante o prazo de vigência, nas hipóteses previstas no Programa e no 
Regimento da Comissão de Residência – ESAP/SEMSA e Edital nº 
008/2019 - ESAP/SEMSA, de 17 de julho de 2019, mediante 
manifestação formalizada encaminhada à Direção da ESAP. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DAS ALTERAÇÕES 
As eventuais alterações do presente Termo de Adesão e Compromisso 
serão realizadas por meio de termo aditivo acordado entre as partes. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA SOLUÇÃO DE CONFLITOS 
Fica eleito o foro da cidade de Manaus, para dirimir quaisquer conflitos e 
divergências que se originarem deste Termo de Adesão e Compromisso. 
E por estarem de pleno acordo, firmam este instrumento em 2 (duas) 
vias de igual teor e forma, para que produza seus jurídicos e legais 
efeitos. 
 

 
Manaus, ___ de _____________ de 2019. 

 
 

_______________________________________ 
(assinatura do Secretário) 

 
 

_______________________________________ 
(assinatura da Direção da ESAP) 

 
 

_______________________________________ 
(assinatura do bolsista) 

ANEXO II – Declaração Negativa de Vínculo de Serviço incompatível 
com as exigências no Programa Mais Saúde Manaus 

 
DECLARAÇÃO NEGATIVA DE VÍNCULO DE SERVIÇO 

INCOMPATÍVEL COM AS EXIGÊNCIAS NO PROGRAMA MAIS 
SAÚDE MANAUS 

 
 
Eu, ______________________________________________________, 
portador(a) do CPF  _____________, RG  ________________, 
Conselho de Classe nº______________, declaro sob as penas da lei¹, 
que não possuo vínculo de serviço e carga horária incompatíveis com as 
exigências do Programa Mais Saúde Manaus, conforme Edital nº 
008/2019 – ESAP/SEMSA, de 17 de julho de 2019. 
 
 
 

_________________________________ 
(assinatura do bolsista) 

 
________________________ 
1 - Código Penal – Falsidade Ideológica Art. 299 – Omitir, em documento público ou particular, 
declaração que dele devia constar, ou nele inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser 
escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigações ou alterar a verdade sobre o fato 
juridicamente relevante: Pena – reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o documento é 
público, e reclusão de um a três anos, e multa, se o documento é particular. 

 
 
 
 

SECRETARIA  MUNICIPAL  DE  EDUCAÇÃO 

 
 

PORTARIA Nº 0315/2019-SEMED/GSAF 
 

O SUBSECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E 
FINANÇAS, no exercício da competência que lhe confere o Decreto 
datado de 15 de janeiro de 2019, 

 
CONSIDERANDO as disposições do, Art. 2, inciso II, 

alinea de “a” e o inciso III, da Lei nº 1879, de 04 de junho de 2014, que 
alterou a Lei nº 1.126/2007, que dispõe sobre o Plano de Cargos, 
Carreiras e Subsídios dos Profissionais do Magistério do Município de 
Manaus; 

 
CONSIDERANDO o que dispõe o Decreto nº 0593, de 12 

de Julho de 2010, que organizou em níveis as Escolas Municipais 
conforme o Art. 33 da Lei n° 1.126, de 5 de junho de 2007; 

 
CONSIDERANDO o Art. 22, inciso I, alínea f e Parágrafo 

5º da Lei Nº 1.624, de 30 de dezembro de 2011, que assegura a 
percepção das vantagens pecuniárias aos servidores públicos da Área 
Administrativa da Educação Municipal; 

 
CONSIDERANDO o que consta no Processo nº 

2019.18000.19332.0.002347, 

 
RESOLVE: 

 
I. DISPENSAR, a servidora abaixo citada, da Função de 

Secretariado de Escola, da Secretaria Municipal de Educação (SEMED), 
do quadro de pessoal desta Prefeitura. 
 
AMELIA JESUS DE PAULA 
TEC.MUN/ASSIST. ADMINISTRACAO/SEMED 
Matrícula 129.662-0 A 
Secretária da E. M. Irmã Zenir de Castro Alves 
06 salas 
Da GE I 
A partir de 21.02.2019. 
 

II. DESIGNAR, o servidor abaixo citado, na Função de 
Secretariado de Escola, da Secretaria Municipal de Educação (SEMED), 
do quadro de pessoal desta Prefeitura. 



 

Manaus, quinta-feira, 18 de julho de 2019 
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VALERIA DIAS DE LIMA QUEIROZ 
PROFESSOR NIVEL MEDIO 
Matrícula 105.209-8 A 
Secretário da E. M. Irmã Zenir de Castro Alves 
06 salas 
Da Carga Dobrada e FGSE II 
A partir de 21.02.2019. 
 

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

Manaus, 29 de abril de  2019. 

 
 

 
 
 

PORTARIA Nº 0456/2019-SEMED/GSAF 
 

O SUBSECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
E FINANÇAS, no exercício da competência que lhe confere o Decreto 
datado de 15 de janeiro de 2019, 
 

CONSIDERANDO as disposições do, Art. 2, inciso II, 
alinea de “a” e o inciso III, da Lei nº 1879, de 04 de junho de 2014, que 
alterou a Lei nº 1.126/2007, que dispõe sobre o Plano de Cargos, 
Carreiras e Subsídios dos Profissionais do Magistério do Município 
de Manaus; 
 

CONSIDERANDO o que dispõe o Decreto nº 0593, de 12 
de Julho de 2010, que organizou em níveis as Escolas Municipais 
conforme o Art. 33 da Lei n° 1.126, de 5 de junho de 2007; 
 

CONSIDERANDO o Art. 22, inciso I, alínea f e Parágrafo 
5º da Lei Nº 1.624, de 30 de dezembro de 2011, que assegura a 
percepção das vantagens pecuniárias aos servidores públicos da Área 
Administrativa da Educação Municipal; 
 

CONSIDERANDO o que consta no Processo nº 
2019.18000.19340.0.003278, 
 

RESOLVE: 
 

I. DISPENSAR, o servidor abaixo citado, da Função de 
Secretariado de Escola, da Secretaria Municipal de Educação (SEMED), 
do quadro de pessoal desta Prefeitura. 
 
WEBER PAIXAO DE OLIVEIRA COSTA 
PROFESSOR NIVEL MEDIO 
Matrícula 080.826-1 A 
Secretário da E. M. Prof. Álvaro César de Carvalho 
22 salas 
Da FGSE IV 
A partir de 11.03.2019. 
 

II. DESIGNAR, o servidor abaixo citado, na Função de 
Secretariado de Escola, da Secretaria Municipal de Educação (SEMED), 
do quadro de pessoal desta Prefeitura. 
 
WEBER PAIXAO DE OLIVEIRA COSTA 
PROFESSOR NIVEL MEDIO 
Matrícula 080.826-1 A 
Secretário da E. M. Profª Aribaldina de Lima Brito 
16 salas 
Com Localidade Especial 20 horas e FGSE IV 
A partir de 11.03.2019. 
 

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

Manaus, 14 de junho de 2019. 

 

PORTARIA Nº 0492/2019-SEMED/GSAF 
 

O SUBSECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E 
FINANÇAS, no exercício da competência que lhe confere o Decreto de 
15 de janeiro de 2019, 
 

CONSIDERANDO o que determina a Lei nº 1.126, de 05 
de junho de 2007 que dispõe sobre o Plano de Cargos Carreiras e 
Subsídios do Profissional de Magistério do Munícipio de Manaus, 
 

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

CONSIDERANDO o que consta do Processo nº 
2019.18000.19324.0.006877, 
 

RESOLVE: 
 

1. EXCLUIR o pagamento de FEM para os professores e 
pedagogos efetivos investidos em Função Especial do Magistério/FEM, 
constante da relação abaixo, lotados nesta Secretaria, de acordo com as 
disposições do art. 34 da Lei 1.126 de 05 de junho de 2007, conforme 
data especificada no quadro abaixo. 
 

ASSESSORIA PEDAGÓGICA 
Nº SERVIDOR MATRÍCULA EXCLUIR A CONTAR DE 

1 LEILA NEVES BEZERRA 109.592-7 A 21/05/2019 

 
2. AUTORIZAR o pagamento de Função Especial do 

Magistério - FEM, aos professores e pedagogos efetivos, constantes na 
relação abaixo, lotados nesta secretaria, de acordo com as disposições 
do art. 2º, inciso III, alíneas de “b”, “c”, “d” e “e” da Lei nº 1879, de 04 de 
junho de 2014, que alterou a Lei 1.126, de 05 de junho de 2007 que 
dispõe sobre o Plano de Cargos Carreiras e Remuneração dos 
Profissionais do Magistério do Município de Manaus, conforme FEM e 
períodos especificados no quadro abaixo. 
 

ASSESSORIA PEDAGÓGICA 
DIVISÃO DISTRITAL DA ZONA OESTE 

N° NOME MATRÍCULA A PARTIR DE 

1 NEIDA LUCIA DOS SANTOS GUIMARAES 086.223-1 D 21/05/2019 

 
 

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

Manaus, 03 de julho de 2019. 
 

 
 
 
 
 

PORTARIA Nº 0547/2019-SEMED/GSAF 
 

O SUBSECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E 
FINANÇAS, no exercício da competência que lhe confere o Decreto de 
15 de janeiro de 2019, 
 

CONSIDERANDO o artigo 34, da Lei Nº 1.126, de 05 de 
junho de 2007, 
 

CONSIDERANDO o que consta do Processo nº 
2019.18000.18125.0.008372, 
 

RESOLVE: 
 

EXCLUIR o pagamento de FEM para a professora efetiva, 
investida em Função Especial do Magistério, constante da tabela abaixo, 
lotada nesta Secretaria, conforme data especificada. 



 

Manaus, quinta-feira, 18 de julho de 2019 
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EXCLUIR FEM: 
 

CARGA DOBRADA 

Nº SERVIDOR MATRÍCULA 
EXCLUIR A CONTAR 

DE 

1 EMMA PAULA CHAVEZ DINIZ 118.655-8 B 12/07/2019 

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

 
Manaus, 17 de julho de 2019. 

 
 
 

PORTARIA Nº 0549/2019-SEMED/GSAF 
 

O SUBSECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, 
no exercício da competência que lhe confere o Decreto de 15 de janeiro 
de 2019, 
 

CONSIDERANDO o artigo 34, da Lei Nº 1.126, de 05 de 
junho de 2007, 
 

CONSIDERANDO o que consta do Processo nº 
2019.18000.19118.0.008500, 
 

RESOLVE: 
 

EXCLUIR o pagamento de FEM para os professores 
efetivos, investidos em Função Especial do Magistério, constantes das 
tabelas abaixo, lotados nesta Secretaria, conforme data especificada. 
 

EXCLUIR FEM: 
 

LOCALIDADE ESPECIAL SOBRE A CARGA DOBRADA 

Nº SERVIDOR MATRÍCULA 
EXCLUIR A 

CONTAR DE 

1 RUBIA DO SOCORRO PESSOA BATISTA VIEIRA 097.447-1 B 03/07/2019 

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

 
Manaus, 17 de julho de 2019. 

 
 
 

EXTRATO 
 
1. ESPÉCIE: Termo Aditivo ao Contrato da Prestação de Serviços por 
Tempo Determinado. 
 

2. PARTES: O Município de Manaus, através da Secretaria Municipal de 
Educação e os(as) senhores(as) abaixo relacionados. 
 

3. OBJETO: Readequar a remuneração originalmente estabelecida no 
termo de contrato de prestação de serviço por tempo determinado para 
os valores constantes nas relações abaixo, conforme autos do Processo 
n.º 2019.18000.18125.0.006339. 
 

4. FUNDAMENTAÇÃO: Art. 8, § 1º cc art. 12 da Lei nº 1.425/2010. 
 

5. VIGÊNCIA: a contar das datas especificadas nas tabelas abaixo. 
 

Manaus, 17 de julho de 2019. 

 
 

ALTERAR/EXCLUIR 
 

DIVISÃO DISTRITAL DA ZONA SUL 

N° NOME MATRÍCULA 
REMUNERAÇÃO PERIODO 

ANTERIOR ATUAL A CONTAR DE 

PROF.SUBST.NMTR1/RDA/AR/20H 

1 MARIA CRISTINA SILVA LEAO 097.104-9 B 679,52 998,00 24/05/2019  



 

Manaus, quinta-feira, 18 de julho de 2019 
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SECRETARIA  MUNICIPAL  DA  MULHER, 
ASSISTÊNCIA  SOCIAL  E  CIDADANIA 

 
 

(*) EXTRATO 
 
1.ESPÉCIE E DATA: Termo de Fomento nº. 01/2019, celebrado em 
19/06/2019. 
 
2.PARTÍCIPES: O Município de Manaus, através da Secretaria 
Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania – SEMASC, por 
meio do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente-FMDCA 
e a Organização da Sociedade Civil INSPETORIA LAURA VICUÑA-
CENTRO SOCIAL SÃO BENEDITO. 
 
3.OBJETO: O presente Termo tem como objetivo o repasse de recurso 
financeiro, para o projeto “Priorizando a Inclusão Cultural de 
Adolescentes e Jovens”, com a finalidade de oferecer atividades 
socioeducativas, culturais e inclusão digital para crianças, adolescentes 
e jovens que se encontram em situação de vulnerabilidade garantindo 
acesso à informação e qualificação profissional, conforme Plano de 
Trabalho, referente ao Processo nº. 2018/11908/11954/00300. 
 
4.VALOR GLOBAL: O repasse financeiro será no montante de R$ 
39.999,96 (trinta e nove mil, novecentos e noventa e nove reais e 
noventa e seis centavos). 
 
5.DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas resultantes da execução 
deste Termo de Fomento, correrão das seguintes dotações 
orçamentárias sob o n°. 2018NE00048, datada em 22/11/2018, à conta 
da seguinte rubrica orçamentária: UO: 37702, Programa de Trabalho: 
08.243.0105.2134.0000, Fonte de Recurso: 06100000, Natureza da 
Despesa: 33503602. 
 
6.PRAZO: O prazo do presente Termo de Fomento será de 11 (onze) 
meses, a contar do efetivo recebimento à Instituição. 
 

Manaus, 19 de junho de 2019. 

 
 
(*) Republicado por haver saído com incorreção no DOM nº. 4626, de 27.06.2019. 

 
 
 

SECRETARIA  MUNICIPAL  JUVENTUDE, 
ESPORTE  E  LAZER 

 
 

PORTARIA Nº. 050/2019 – AJUR/GS/SEMJEL 
 

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE JUVENTUDE, 
ESPORTE E LAZER - SEMJEL, no exercício das prerrogativas que lhe 
outorga o inciso II, do Artigo 128, da Lei Orgânica do Município de 
Manaus; 
 

CONSIDERANDO a C.I nº 154/2019 DAO/SEMINF e o 
Termo de Contrato nº 009/2019 SEMJEL celebrado em 28/01/2019; 
 

CONSIDERANDO a ordem de serviço emitida e 
CONTRATO nº 009/19 – SEMJEL, celebrado em 28/01/2019; 
 

CONSIDERANDO o que mais consta nos autos do 
Documento SIGED nº 2019.20000.20011.9.003721, resolve: 
 

I – SUSPENDER, até ulterior deliberação, o contrato 
celebrado entre o Município de Manaus e a Empresa DMP 
CONSTRUTORA LTDA – EPP correspondente ao Pregão Presencial  
Nº 051/2018 – CML/PM, referente ao Objeto: “SERVIÇOS COMUNS DE 



 

Manaus, quinta-feira, 18 de julho de 2019 
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ENGENHARIA PARA MURETA E REDE DE PROTEÇÃO NO CAMPO 
DE FUTEBOL NO BAIRRO SANTO AGOSTINHO, LOCALIZADO NA 
RUA IGARAPÉ DO FRANCO, S/N – BAIRRO SANTO AGOSTINHO”. O 
efeito da presente portaria passará a vigorar a partir de 13/04/2019. 
 

II – REVOGAR a Portaria nº. 047/2019 – AJUR/GS/SEMJEL, 
publicada no Diário Oficial do Município de Manaus, no dia 12 de julho de 
2019, Edição 4637, Caderno II, página 17. 
 

CUMPRA-SE, REGISTRE E PUBLIQUE-SE. 
 

GABINETE DO SECRETÁRIO, em Manaus, 17 de julho de 
2019. 

 
 
 
 

SECRETARIA  MUNICIPAL  DE  INFRAESTRUTURA 

 
 

PORTARIA Nº 096 / 2019 - SEMINF / GS 
 

O SUBSECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO E 
PLANEJAMENTO DA SECRETARIA 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 os termos da C. I. nº 124/2019, da  D.D. 
Jorge Teixeira, datada de 09.07.2019, 
 

RESOLVE 
 

DISPENSAR, nos termos da cláusula oitava, letra “c” do 
Termo de Contrato da Prestação de Serviços por Tempo Determinado, o 
prestador de serviço temporário, abaixo indicado, admitido sob a égide 
do Regime Direito Administrativo, junto a SECRETARIA MUNICIPAL DE 
INFRAESTRUTURA. 
 

Matricula Nome A contar 

133.512-0A LEONARDO GOMES DA SILVA 15.07.2019 

 
CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE 

 
GABINETE DO SUBSECRETÁRIO MUNICIPAL DE 

GESTÃO E PLANEJAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
INFRAESTRUTURA, Manaus, 17 de julho de 2019. 

 
 
 
 

PORTARIA Nº 097 / 2019 - SEMINF / GS 
 

O SUBSECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO E 
PLANEJAMENTO DA SECRETARIA 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 o que consta nos autos da 
Comunicação Interna nº 0226/2019 - D.D. Compensa, datada de 
16.07.2019. 

RESOLVE 
 

DISPENSAR, nos termos da cláusula oitava, letra “c” do 
Termo de Contrato da Prestação de Serviços por Tempo Determinado, o 
prestador de serviço temporário, abaixo indicado, admitido sob a égide 
do Regime Direito Administrativo, junto a SECRETARIA MUNICIPAL DE 
INFRAESTRUTURA. 
 

Matricula Nome A contar 

133.282-1A JONAS  DEVIDSON  MEIRELES  DE  ANDRADE 01.07.2019 

 
CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE 

 
GABINETE DO SUBSECRETÁRIO MUNICIPAL DE 

GESTÃO E PLANEJAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
INFRAESTRUTURA, Manaus, 17 de julho de 2019. 

 
 
 

 
PORTARIA Nº 098 / 2019- SEMINF/GS 

 
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, no 

exercício da competência que lhe confere o artigo 128, inciso II, da Lei 
Orgânica do Município, 
 

CONSIDERANDO o que consta no ítem 15.7 do Edital nº 
001/2018, de 14 de maio de 2018, publicado  no Diário Oficial do 
Município nº 4363 de 15 de maio de 2018, sobre a realização de 
Processo Seletivo Simplificado para contratação de Auxiliar de Serviços 
Municipais/Servente por tempo determinado; 
 

RESOLVE: 
 

I. DESCLASSIFICAR o candidato constante no Anexo Único 
que foi convocado no Processo Seletivo Simplificado e que não compareceu 
para o procedimento de contratação na sede da Secretaria Municipal de 
Infraestrutura, situada na Rua Gabriel Gonçalves, 351 - Aleixo. 
 

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

Manaus, 17 de julho de 2019 

 
 

ANEXO ÚNICO DA PORTARIA Nº 098 / 2019-SEMINF/GS 
 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 01/2018-SEMINF 
 

FUNÇÃO: AUXILIAR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS / SERVENTE 
 

Ordem CPF Nome Descrição 

1 000.444.512-02 HUILHA  LOPES  DA SILVA Desclassificado 
 

 
 

 

PORTARIA N° 099 / 2019 - 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 
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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,  como Membro da Comissão acima 
citada, o senhor abaixo relacionado: 
 

Nome Valor A Contar 

IGOR  COSTA DE SOUZA 1.200,00 01.07.2019 

 
II - DESIGNAR, para fazer parte como Membro da 

Comissão acima citada, o senhor abaixo relacionado: 
 

Nome Valor A Contar 

EDEMILSON  SOARES  DE  SOUZA 1.200,00 01.07.2019 

 
CUMPRA-SE, REGISTRE E PUBLIQUE-SE 

 
GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE 

INFRAESTRUTURA, em Manaus, 17 de julho de 2019. 

 
 
 
 
 

EXTRATO 
 
1. ESPÉCIE: Termo de Contrato da Prestação de Serviços por Tempo 
Determinado do Pessoal sob o Regime de Direito Administrativo, 
celebrado entre a SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA – 
SEMINF, e o relacionado no Anexo Único que integra este Extrato; 
 
2. OBJETO: O Termo de Contrato da Prestação de Serviços, presente 
no Edital n° 001/2018-SEMINF, firmado de acordo com o artigo 2º, inciso 
VII, alínea b da Lei n.º 1.425 de 26.3.2010, do Decreto n.º 0544, de 
26.05.2010, do artigo 37, inciso IX da Constituição Federal e § 1.º do 
artigo 108, da Constituição do Estado do Amazonas, tem por objeto a 
prestação de serviços por tempo determinado, sem vínculo efetivo com a 
contratante, na função mencionada no Anexo Único de que trata o item 1 
deste extrato; 
 
3. PRAZO DE VIGÊNCIA:  18 (dezoito) dias, no período compreendido 
de 15.07.2019  a  01.08.2019. 

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

 
Manaus, 17 de julho de 2019 

 

 
 
 

ANEXO  UNICO 
 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 01/2018-SEMINF 
 

FUNÇÃO: AUXILIAR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS / SERVENTE 
 

Ordem CPF Nome Descrição 

1 390.491.163-53 ANTONIO  NETO  DOS SANTOS Classificado 

EXTRATO 
 
1. ESPÉCIE: Termo de Contrato da Prestação de Serviços por Tempo 
Determinado do Pessoal sob o Regime de Direito Administrativo, 
celebrado entre a SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA – 
SEMINF, e o relacionado no Anexo Único que integra este Extrato; 
 
2. OBJETO: O Termo de Contrato da Prestação de Serviços, presente no 
Edital n° 001/2018-SEMINF, firmado de acordo com o artigo 2º, inciso VII, 
alínea b da Lei n.º 1.425 de 26.3.2010, do Decreto n.º 0544, de 26.05.2010, 
do artigo 37, inciso IX da Constituição Federal e § 1.º do artigo 108, da 
Constituição do Estado do Amazonas, tem por objeto a prestação de 
serviços por tempo determinado, sem vínculo efetivo com a contratante, na 
função mencionada no Anexo Único de que trata o item 1 deste extrato; 
 
3. PRAZO DE VIGÊNCIA:  01 (hum) mês e 01 (hum) dia, no período 
compreendido de 01.07.2019  a  01.08.2019. 
 

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

Manaus, 17 de julho de 2019 

 
 

ANEXO  UNICO 
 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 01/2018-SEMINF 
 

FUNÇÃO: AUXILIAR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS / SERVENTE 
 

Ordem CPF Nome Descrição 

1 731.303.702-34 DANIEL  BHAIA  DOS SANTOS Classificado 

 
 

EXTRATO 
 
1. ESPÉCIE: Termo de Contrato da Prestação de Serviços por Tempo 
Determinado do Pessoal sob o Regime de Direito Administrativo, 
celebrado entre a SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA – 
SEMINF, e o relacionado no Anexo Único que integra este Extrato; 
 
2. OBJETO: O Termo de Contrato da Prestação de Serviços, presente no 
Edital n° 001/2018-SEMINF, firmado de acordo com o artigo 2º, inciso VII, 
alínea b da Lei n.º 1.425 de 26.3.2010, do Decreto n.º 0544, de 26.05.2010, 
do artigo 37, inciso IX da Constituição Federal e § 1.º do artigo 108, da 
Constituição do Estado do Amazonas, tem por objeto a prestação de 
serviços por tempo determinado, sem vínculo efetivo com a contratante, na 
função mencionada no Anexo Único de que trata o item 1 deste extrato; 
 
3. PRAZO DE VIGÊNCIA:  01 (hum) mês e 01 (hum) dia, no período 
compreendido de 01.07.2019  a  01.08.2019. 
 

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

Manaus, 17 de julho de 2019 

 
 

ANEXO  UNICO 
 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 01/2018-SEMINF 
 

FUNÇÃO: AUXILIAR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS / SERVENTE 
 

Ordem CPF Nome Descrição 

1 007.678.292-12 JOHNATHA  DOS SANTOS  PAIXÃO Classificado 



 

Manaus, quinta-feira, 18 de julho de 2019 
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EXTRATO 
 
1. ESPÉCIE: Termo de Rescisão da Prestação de Serviços por tempo 
determinado do Pessoal sob o Regime de Direito Administrativo. 
 
2. PARTES: O município de Manaus, através da SECRETARIA 
MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA-SEMINF e o Senhor  JONAS 
DEVIDSON MEIRELES DE ANDRADE, Auxiliar de Serviços 
Municipais/SERVENTE/RDA, Matrícula nº 133.282-1A. 
 
3. OBJETO: Termo de Rescisão da Prestação de Serviços, com base 
nos termos da cláusula Oitava, letra “c” do Termo de Contrato da 
Prestação de Serviços por Tempo Determinado, conforme Comunicação 
Interna citada. 
 
4. VIGÊNCIA: a contar de 01.07.2019. 
 

Manaus, 17 de julho de 2019. 

 
 
 
 

EXTRATO 
 
1. ESPÉCIE: Termo de Rescisão da Prestação de Serviços por tempo 
determinado do Pessoal sob o Regime de Direito Administrativo. 
 
2. PARTES: O município de Manaus, através da SECRETARIA 
MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA-SEMINF e o Senhor  LEONARDO 
GOMES DA SILVA,  Auxiliar de Serviços Municipais/SERVENTE/RDA, 
Matrícula nº 133.512-0A. 
 
3. OBJETO: Termo de Rescisão da Prestação de Serviços, com base 
nos termos da cláusula Oitava, letra “c” do Termo de Contrato da 
Prestação de Serviços por Tempo Determinado, conforme Comunicação 
Interna citada. 
 
4. VIGÊNCIA: a contar de 15.07.2019. 
 

Manaus, 17 de julho de 2019. 

 
 
 
 

INSTITUTO  MUNICIPAL  DE  MOBILIDADE URBANA 

 
 

PORTARIA DE NOMEAÇÃO DA COMISSÃO TÉCNICA PARA 
ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO 

PORTARIA Nº. 012/2019 – GAB/TRANSPORTES/IMMU 
 

O DIRETOR-PRESIDENTE INTERINO DO INSTITUTO 
MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA - IMMU, no exercício da 
competência que lhe confere o art. 128, inciso II, da Lei Orgânica do 
Município de Manaus c/c Decreto de 13 de maio de 2019, publicado no 
Diário Oficial do Município nº. 4595, de 13 de maio de 2019; 

 
CONSIDERANDO o disposto no artigo 67, da Lei Federal 

n.º 8.666/93 e o Edital de Credenciamento nº 001/2019 – SEMEF; 
 
CONSIDERANDO o disposto no Processo nº 2019/14908/ 

14933/00028; 

RESOLVE: 
 

I – CONSTITUIR Comissão para Acompanhamento e 
Fiscalização da execução do Termo de Credenciamento nº 001/2019 – 
SEMEF, firmando com a Empresa Giro Pagamentos e Tecnologia 
LTDA., com base no item 6.3 do Edital de Credenciamento nº 001/2019 
– SEMEF na forma do Ofício nº 0887/2019 GS/SEMEF de 29/03/2019, 
visando implantar sistema de gestão de pagamentos com finalidade de 
viabilizar a quitação de tributos municipais com uso de cartões de débito 
e crédito, disponibilizando aos contribuintes as alternativas para 
pagamento de forma à vista ou parcelada, mediante a instalação, dentre 
outras iniciativas, de um canal de comunicação informativo (webservice) 
entre os sistemas do CREDENCIANTE e da CREDENCIADA, em caráter 
precário e gratuito, através do qual a CREDECIADA, coletará em tempo 
real, repassando ao IMMU, valores referentes as taxas e demais receitas 
públicas, para quitação dos mesmos, parcelando tal valor ao cidadão 
usuário/cidadã usuária, de forma parcelada, mediante uso de cartão de 
crédito pessoal e empresarial, com senha, sendo que o 
CREDENCIANTE, uma vez aprovada a transação pelo emissor do 
cartão, pagará integralmente, no(s) Banco(s) autorizados a arrecadar 
para o INSTITUTO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA - IMMU, os 
débitos quitados na operação conforme disposto no Edital de 
Credenciamento nº 001/2019 – SEMEF – Processo Administrativo nº 
2018.11209.15266.0.057427, composta pelos servidores abaixo 
relacionados: 
 

FISCALIZAÇÃO DO CREDENCIAMENTO 

NOME MATRÍCULA 

RONALDO SANTANA SAMPAIO 12.146 

MARIA DO SOCORRO GOMES DA SILVA 10.853 

ERICK OLIVEIRA VIEIRA 12.223 

FISCAL SUPLENTE 

NOME MATRÍCULA 

ELY FELIZARDO DOS SANTOS 11.893 

 
RESPONSABILIDADE DOS FISCAIS DO CREDENCIAMENTO 
Deverão observar, acompanhar e cumprir a fiscalização conforme as 
disposições da cláusula 6 do Edital de Credenciamento nº001/2019 – 
SEMEF. 
 

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

Gabinete do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana 
IMMU, em Manaus, 18 de julho de 2019. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

MANAUS PREVIDÊNCIA 

 
 

PORTARIA N.º 167/2019-GP/MANAUS PREVIDÊNCIA 
 

CONCEDE pensão por morte a dependente, 
na forma que especifica. 

 
A DIRETORA-PRESIDENTE E A DIRETORA DE 

PREVIDÊNCIA DA MANAUS PREVIDÊNCIA, no uso das atribuições 
que lhes são conferidas pelo inciso VI do artigo 18, da Lei nº 2.419, de 
29 de março de 2019, 
 

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

CONSIDERANDO o teor do Despacho de Concessão de 
Benefício nº 233/2019, subscrito pelo Técnico Previdenciário da Manaus 
Previdência, que recomenda o deferimento do pedido de pensão por 
morte, 



 

Manaus, quinta-feira, 18 de julho de 2019 
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CONSIDERANDO o Parecer Técnico nº 306/2019 – 
AUDIN/MANAUS PREVIDÊNCIA, que conclui que o processo está 
dentro das normas de legalidade dos atos de concessão da pensão por 
morte, e, 
 

CONSIDERANDO os demais documentos que instruem os 
autos do processo formalizado sob o nº 2019.17848.17894.0.000885, 
em 21.05.2019, resolve, 
 

I – CONCEDER pensão por morte, a contar de 21.05.2019, 
nos termos dos artigos 8º, inciso I, § 1º, 11, 27, inciso II, alínea “a”, 41, 
inciso II, 42, inciso IV, e 47, § 2º, inciso IV, alínea “c”, item 6, todos da 
Lei Municipal nº 870, de 21.07.2005, a RAIMUNDO PEREIRA 
ALCÂNTARA, na condição de companheiro da ex-servidora ILMA 
NUNES DE ARAÚJO, falecida em 05.04.2019, ocupante dos cargos de 
Professor Nível Superior 20H 2-F e Professor Nível Superior 20H 1-D, 
matrículas 079561-5A e 079561-5B, respectivamente, do quadro de 
pessoal da Secretaria Municipal de Educação – SEMED, devendo o 
benefício ser vitalício. 
 

II – DETERMINAR que a pensão corresponda à 
importância de R$ 4.338,68 (quatro mil, trezentos e trinta e oito reais e 
sessenta e oito centavos) na forma abaixo discriminada: 
 

Composição da Remuneração de Contribuição Valor 

Vencimento 20H 
(Matrícula A) 

Art. 1º, inciso I, da Lei n° 1.879, de 
04.06.2014, c/c a Lei n° 2.266, de 12.12.2017. 

R$ 2.456,20 

Vencimento 20H 
(Matrícula B) 

Art. 1º, inciso I, da Lei n° 1.879, de 
04.06.2014, c/c a Lei n° 2.266, de 12.12.2017. 

R$ 1.882,48 

Valor Total dos Pensionamentos R$ 4.338,68 

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

 
Manaus, 15 de julho de 2019. 

 
 
 
 

PORTARIA N.º 168/2019-GP/MANAUS PREVIDÊNCIA 
 

A DIRETORA-PRESIDENTE E A DIRETORA DE 
PREVIDÊNCIA DA MANAUS PREVIDÊNCIA, no uso das atribuições 
que lhes são conferidas pelo inciso VI do artigo 18, da Lei nº 2.419, de 
29 de março de 2019, 
 

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

CONSIDERANDO o teor do Despacho de Concessão de 
Benefício nº 231/2019, subscrito pelo Técnico Previdenciário da Manaus 
Previdência, que recomenda o deferimento do pedido de pensão por morte, 
 

CONSIDERANDO o Parecer Técnico nº 305/2019 – 
AUDIN/MANAUS PREVIDÊNCIA, que conclui que o processo está 
dentro das normas de legalidade dos atos de concessão da pensão por 
morte, e, 
 

CONSIDERANDO os demais documentos que instruem os 
autos do processo formalizado sob o nº 2019.17848.17894.0.000965, 
em 07.06.2019, resolve,  
 

I – CONCEDER pensão por morte, a contar da data do 
óbito, nos termos dos artigos 8º, inciso I, § 1º, 11, 27, inciso II, alínea “a”, 
41, inciso I, 42, inciso I, e 47, § 2º, inciso IV, alínea “c”, item 6, todos da 
Lei Municipal nº 870, de 21.07.2005, a FRANCISCO ROBERTO NUNEZ 
HERNANDEZ, na condição de companheiro da ex-segurada MARIA DA 
CONCEIÇÃO DA SILVA SANTOS, falecida em 21.05.2019, aposentada 
no cargo de Auxiliar de Serviços Gerais B-IV-02, matrícula 014457-6B, 
do quadro de pessoal da Secretaria Municipal de Educação – SEMED, 
devendo o benefício ser vitalício. 

II – DETERMINAR que a pensão corresponda à 
importância de R$ 1.167,68 (mil, cento e sessenta e sete reais e 
sessenta e oito centavos) na forma abaixo discriminada: 
 

Composição da Remuneração de Contribuição Valor 

Vencimento 
Lei nº 1.624, de 30.12.11 c/c a Lei nº 2.458, de 

13.06.19. 
R$ 1.167,68 

Valor Total dos Pensionamentos R$ 1.167,68 

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

 
Manaus, 15 de julho de 2019. 

            
 
 
 
 

PORTARIA N.º 169/2019-GP/MANAUS PREVIDÊNCIA 
 

CONCEDE pensão por morte a dependentes, 
na forma que especifica.  

 
A DIRETORA-PRESIDENTE E A DIRETORA DE 

PREVIDÊNCIA DA MANAUS PREVIDÊNCIA, no uso das atribuições 
que lhes são conferidas pelo inciso VI do artigo 18, da Lei nº 2.419, de 
29 de março de 2019, 
 

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

CONSIDERANDO o teor do Despacho de Concessão de 
Benefício nº 230/2019, subscrito pelo Técnico Previdenciário da Manaus 
Previdência, que recomenda o deferimento do pedido de pensão por 
morte, 
 

CONSIDERANDO o Parecer Técnico nº 304/2019 – 
AUDIN/MANAUS PREVIDÊNCIA, que conclui que o processo está 
dentro das normas de legalidade dos atos de concessão da pensão por 
morte, e, 
 

CONSIDERANDO os demais documentos que instruem os 
autos do processo formalizado sob o nº 2019.17848.17894.0.001022, 
em 19.06.2019, resolve,  
 

I – CONCEDER pensão por morte, a contar da data do 
óbito, nos termos dos artigos 8º, inciso I, § 1º, 27, inciso II, alínea “a”, 41, 
inciso I, 42, inciso I, e 47, § 2º, incisos I e IV, alínea “c”, item 06, todos da 
Lei Municipal nº 870, de 21.07.2005, à SELIA MARQUES ROBERTO 
PEREIRA, e aos menores SALOMÃO MARQUES PEREIRA, RAQUEL 
ROBERTO PEREIRA e SARDOTE ROBERTO NETO, na condição de 
cônjuge e filhos menores, respectivamente, do ex-segurado RAIMUNDO 
NONATO PEREIRA, falecido em 20.05.2019, aposentado no cargo de 
Guarda Municipal B-III-II, matrícula nº 003118-6B, do quadro de pessoal 
da Secretaria Municipal de Infraestrutura – SEMINF, devendo o 
benefício ser vitalício para o cônjuge, perdurar para os menores até que 
estes completem 18 (dezoito) anos. 
 

II – APLICAR ao valor da pensão o rateio na proporção de 
25% (vinte e cinco por cento) sobre o valor da totalidade dos proventos 
percebidos pelo segurado na data anterior à do óbito, que corresponde à 
parcela abaixo: 
 

Composição da Remuneração de Contribuição Valor 

Proventos Lei nº 10.887, de 18.06.2004. R$ 2.434,02 

Valor Total dos Pensionamentos R$ 2.434,02 

 
III – DETERMINAR que cada cota da pensão corresponda 

à importância de R$ 608,51 (seiscentos e oito reais e cinquenta e um 
centavos). 



 

Manaus, quinta-feira, 18 de julho de 2019 
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CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE. 
 

Manaus, 15 de julho de 2019. 

         
 

 
PORTARIA N.º 170/2019-GP/MANAUS PREVIDÊNCIA 

 
CONCEDE pensão por morte a dependentes, 
na forma que especifica.  

 
A DIRETORA-PRESIDENTE E A DIRETORA DE 

PREVIDÊNCIA DA MANAUS PREVIDÊNCIA, no uso das atribuições 
que lhes são conferidas pelo inciso VI do artigo 18, da Lei nº 2.419, de 
29 de março de 2019, 
 

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

CONSIDERANDO decisão exarada pelo juízo da 4ª Vara da 
Fazenda Pública, que deferiu pedido de antecipação de tutela requerido 
pelo senhor José Caleb Brandão Mota, em demanda judicial movida em 
face da Manaus Previdência, através do processo nº 0621802-
53.2019.8.04.0001, em que se determinou ao ente autárquico a concessão 
do benefício de pensão por morte em favor do referido autor, em virtude 
deste ser o convivente da servidora falecida abaixo identificada, 
 

CONSIDERANDO o teor do Despacho de Concessão de 
Benefício nº 232/2019, subscrito pelo Técnico Previdenciário desta 
autarquia, que recomenda o deferimento do pedido de pensão por morte, 
 

CONSIDERANDO o Parecer Técnico nº 303/2019–
AUDIN/MANAUS PREVIDÊNCIA, que conclui que o processo está dentro 
das normas de legalidade dos atos de concessão da pensão por morte, e, 
 

CONSIDERANDO os demais documentos que instruem os 
autos do processo formalizado sob o nº 2019.17848.17894.0.001055, 
em 03.07.2019, resolve, 
 

I – CONCEDER pensão por morte, a contar de 17.06.2019, 
nos termos dos artigos 8º, inciso I, § 1º, 11, 27, inciso II, alínea “a”, 41, 
inciso II, e 47, inciso IV, todos da Lei Municipal nº 870, de 21.07.2005, 
alterada pela Lei nº 2.081, de 30.12.2015, a JOSÉ CALEB BRANDÃO 
MOTA, na condição de companheiro da ex-servidora JOELMA SILVA DE 
OLIVEIRA, falecida em 11.03.2016, ocupante do cargo de Professor Nível 
Médio 20H 1-E, matrícula 097617-2B, do quadro de pessoal da Secretaria 
Municipal de Educação – SEMED, devendo o benefício ser vitalício. 
 

II – DETERMINAR que a pensão corresponda à 
importância de R$ 1.647,33 (mil, seiscentos e quarenta e sete reais e 
trinta e três centavos) na forma abaixo discriminada: 
 

Composição da Remuneração de Contribuição Valor 

Vencimento 20H 
Art. 1º, inciso I, da Lei n° 1.879, de 
04.06.2014, c/c a Lei n° 2.016, de 

13.07.2015. 
R$ 1.647,33 

Valor Total dos Pensionamentos R$ 1.647,33 

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

 
Manaus, 15 de julho de 2019. 

 

PORTARIA N.º 177/2019-GP/MANAUS PREVIDÊNCIA 

 
CONCEDE pensão por morte a dependente, 
na forma que especifica.  

 
A DIRETORA-PRESIDENTE E A DIRETORA DE 

PREVIDÊNCIA DA MANAUS PREVIDÊNCIA, no uso das atribuições 
que lhes são conferidas pelo inciso VI do artigo 18, da Lei nº 2.419, de 
29 de março de 2019, 
 

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

CONSIDERANDO o teor do Despacho de Concessão de 
Benefício nº 242/2019, subscrito pelo Analista Previdenciário da Manaus 
Previdência, que recomenda o deferimento do pedido de pensão por morte, 
 

CONSIDERANDO o Parecer Técnico nº 311/2019 – 
AUDIN/MANAUS PREVIDÊNCIA, que conclui que o processo está 
dentro das normas de legalidade dos atos de concessão da pensão por 
morte, e, 
 

CONSIDERANDO os demais documentos que instruem os 
autos do processo formalizado sob o nº 2019.17848.17894.0.001044, 
em 28.06.2019, resolve,  
 

I – CONCEDER pensão por morte, a contar da data do 
óbito, nos termos dos artigos 8º, inciso I, § 1º, 27, inciso II, alínea “a”, 41, 
inciso I, 42, inciso I, e 47, § 2º, inciso IV, alínea “c”, item 6, todos da Lei 
Municipal nº 870, de 21.07.2005, a SEBASTIANA NUNES DA ROCHA, 
na condição de cônjuge do ex-segurado JOSÉ BENTO DA ROCHA, 
falecido em 14.06.2019, aposentado no cargo de Pedreiro B-IV-III, 
matrícula 007502-7B, do quadro de pessoal da Secretaria Municipal de 
Infraestrutura – SEMINF, devendo o benefício ser vitalício. 
 

II – DETERMINAR que a pensão corresponda à 
importância de R$ 1.880,34, (mil, oitocentos e oitenta reais e trinta e 
quatro centavos) na forma abaixo discriminada: 
 

Composição da Remuneração de Contribuição Valor 

Vencimento 
Lei nº 1.772, de 30.09.2013, c/c Lei nº 2.438, 

de 28.05.2019. 
R$ 464,28 

Salário Produtividade 
Lei nº 175, de 10.03.95, e regulamentado pelo 

Art. 9º, do Decreto nº 3.077, de 31.10.95. 
R$ 1.323,20 

Adicional por Tempo de 
Serviço 

Art. 203, parágrafo único, da Lei nº 1.118/71. R$ 92,86 

Valor Total dos Pensionamentos R$ 1.880,34 

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

 

Manaus, 15 de julho de 2019. 

 
 

 
PORTARIA N.º 178/2019-GP/MANAUS PREVIDÊNCIA 

 
REVISA aposentadoria de servidor, na forma 
que especifica. 

 
A DIRETORA-PRESIDENTE E A DIRETORA DE 

PREVIDÊNCIA DA MANAUS PREVIDÊNCIA, no uso das atribuições 
que lhes são conferidas pelo inciso VI do artigo 18, da Lei nº 2.419, de 
29 de março de 2019, 

 

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

 

CONSIDERANDO a recomendação constante do 
Despacho de Revisão de Aposentadoria nº 172/2019, subscrito pelo 
Técnico Previdenciário da Manaus Previdência, 



 

Manaus, quinta-feira, 18 de julho de 2019 
 
 
 

 
 

DOM | Edição 4641 | Página 20 
 

CONSIDERANDO o Parecer Técnico nº 313/2019-
AUDIN/MANAUS PREVIDÊNCIA, que conclui que o processo está 
dentro das normas de legalidade dos atos de revisão de benefício, 

 

CONSIDERANDO o disposto na Planilha de Cálculo dos 
Proventos elaborada pela Manaus Previdência e o que mais consta do 
processo de revisão de aposentadoria formalizado sob o nº 
2019.17848.17894.0.000990, em 13.06.2019, resolve, 

 

REVISAR, com efeitos financeiros a contar de 05.10.2016, 
a Portaria por Delegação nº 152/2016, publicada no DOM de 
13.10.2016, Edição 3989, passando a vigorar da seguinte forma: 

 

APOSENTAR, nos termos do artigo 3º, da Emenda 
Constitucional nº 47/2005, c/c o artigo 53-B, da Lei Municipal nº 870, de 
21.07.2005, a servidora ESMERALDA ALVES MONTEIRO, no cargo de 
AS-Técnico em Patologia Clínica D-13, matrícula 010220-2A, do quadro 
de pessoal da Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA, com os 
proventos mensais de R$ 2.877,45 (dois mil, oitocentos e setenta e sete 
reais e quarenta e cinco centavos) discriminados na forma abaixo: 
 

Composição da 
Remuneração 

Fundamentação Legal Valor 

Subsídio 
Art. 3º, inciso IX, da Lei nº 1.222, de 

26.03.2008, c/c a Lei nº 2.134, 10.06.2016. 
R$ 2.877,45 

Total dos Proventos R$ 2.877,45 

 

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

Manaus, 15 de julho de 2019. 

         
 
 
 

PORTARIA N.º 179/2019-GP/MANAUS PREVIDÊNCIA 
 

REVISA aposentadoria de servidor, na forma 
que especifica. 

 
A DIRETORA-PRESIDENTE E A DIRETORA DE 

PREVIDÊNCIA DA MANAUS PREVIDÊNCIA, no uso das atribuições 
que lhes são conferidas pelo inciso VI do artigo 18, da Lei nº 2.419, de 
29 de março de 2019, 

 

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

 

CONSIDERANDO a recomendação constante do 
Despacho de Revisão de Aposentadoria nº 173/2019, subscrito pelo 
Técnico Previdenciário da Manaus Previdência, 

 

CONSIDERANDO o Parecer Técnico nº 314/2019-
AUDIN/MANAUS PREVIDÊNCIA, que conclui que o processo está 
dentro das normas de legalidade dos atos de revisão de benefício, 

 

CONSIDERANDO o disposto na Planilha de Cálculo dos 
Proventos elaborada pela Manaus Previdência e o que mais consta do 
processo de revisão de aposentadoria formalizado sob o nº 
2019.17848.17894.0.000992, em 13.06.2019, resolve, 

 

REVISAR, com efeitos financeiros a contar de 27.03.2018, 
a Portaria por Delegação nº 155/2018, publicada no DOM de 
02.04.2018, Edição 4334, passando a vigorar da seguinte forma: 

 
APOSENTAR, nos termos do artigo 3º, da Emenda 

Constitucional nº 47/2005, c/c o artigo 53-B, da Lei Municipal nº 870, de 
21.07.2005, a servidora GRACIETE ALVES DO NASCIMENTO MATTOS, 
no cargo de AS-Auxiliar Administrativo C-09, matrícula 065394-2B, do 
quadro de pessoal da Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA, com os 
proventos mensais de R$ 2.637,55 (dois mil, seiscentos e trinta e sete reais 
e cinquenta e cinco centavos) discriminados na forma abaixo: 
 

Composição da 
Remuneração 

Fundamentação Legal Valor 

Subsídio 
Art. 3º, inciso IX, da Lei nº 1.222, de 

26.03.2008, c/c a Lei nº 2.270, 12.12.2017. 
R$ 2.637,55 

Total dos Proventos R$ 2.637,55 

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

Manaus, 15 de julho de 2019. 

 
 
 

PORTARIA N.º 180/2019-GP/MANAUS PREVIDÊNCIA 
 

REVISA aposentadoria de servidor, na forma 
que especifica. 

 
A DIRETORA-PRESIDENTE E A DIRETORA DE 

PREVIDÊNCIA DA MANAUS PREVIDÊNCIA, no uso das atribuições 
que lhes são conferidas pelo inciso VI do artigo 18, da Lei nº 2.419, de 
29 de março de 2019, 

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

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

Despacho de Revisão de Aposentadoria nº 170/2019, subscrito pelo 
Técnico Previdenciário da Manaus Previdência, 

 
CONSIDERANDO o Parecer Técnico nº 319/2019-

AUDIN/MANAUS PREVIDÊNCIA, que conclui que o processo está 
dentro das normas de legalidade dos atos de revisão de benefício, 

 
CONSIDERANDO o disposto na Planilha de Cálculo dos 

Proventos elaborada pela Manaus Previdência e o que mais consta do 
processo de revisão de aposentadoria formalizado sob o nº 
2019.17848.17894.0.000991, em 13.06.2019, resolve, 

 
REVISAR, com efeitos financeiros a contar de 09.09.2016, 

a Portaria por Delegação nº 211/2016, publicada no DOM de 
06.12.2016, Edição 4021, passando a vigorar da seguinte forma: 

 
APOSENTAR, a contar de 09.09.2016, nos termos do 

artigo 6º-A, da Emenda Constitucional nº 41/2003, com redação dada 
pela Emenda Constitucional nº 70/2012, c/c o artigo 28, § 1º, primeira 
parte, e § 9º, da Lei Municipal nº 870, de 21.07.2005, a servidora 
SORAYA PIMENTA MAZZONI, no cargo de AS-Auxiliar de Enfermagem 
C-06, matrícula 072899-3B, do quadro de pessoal da Secretaria 
Municipal de Saúde – SEMSA, com os proventos mensais de R$ 
2.205,34 (dois mil, duzentos e cinco reais e trinta e quatro centavos) 
discriminados na forma abaixo: 

 
Composição da 
Remuneração 

Fundamentação Legal Valor 

Subsídio 
Art. 3º, inciso IX, da Lei nº 1.222, de 26.03.08, 

c/c a Lei nº 2.134, de 10.06.16. 
2.205,34 

Adicional de 25% Art. 28, § 9º, da Lei Municipal nº 870/2005. R$ 441,07 

Total R$ 2.646,41 

Vencimento + Vantagens 
R$ 2.205,34 

Tempo de Contribuição 
(Anos) 

24 

Proporcionalidade em Anos 
R$ 2.205,34 / 30 * 24 = 

R$ 1.764,27 

Provento Proporcional 
Apurado 

- R$ 1.764,27 

Gratificações não 
proporcionalizadas no cálculo 

- R$ 441,07 

Valor dos Proventos R$ 2.205,34 

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

 
Manaus, 15 de julho de 2019. 

      



 

Manaus, quinta-feira, 18 de julho de 2019 
 
 
 

 
 

DOM | Edição 4641 | Página 21 
 

PORTARIA N.º 181/2019-GP/MANAUS PREVIDÊNCIA 
 

REVISA aposentadoria de servidor, na forma 
que especifica. 

 
A DIRETORA-PRESIDENTE E A DIRETORA DE 

PREVIDÊNCIA DA MANAUS PREVIDÊNCIA, no uso das atribuições 
que lhes são conferidas pelo inciso VI do artigo 18, da Lei nº 2.419, de 
29 de março de 2019, 

 

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

 

CONSIDERANDO a recomendação constante do 
Despacho de Revisão de Aposentadoria nº 174/2019, subscrito pelo 
Técnico Previdenciário da Manaus Previdência, 

 

CONSIDERANDO o Parecer Técnico nº 317/2019-
AUDIN/MANAUS PREVIDÊNCIA, que conclui que o processo está 
dentro das normas de legalidade dos atos de revisão de benefício, 

 

CONSIDERANDO o disposto na Planilha de Cálculo dos 
Proventos elaborada pela Manaus Previdência e o que mais consta do 
processo de revisão de aposentadoria formalizado sob o nº 
2019.17848.17894.0.000993, em 13.06.2019, resolve, 

 

REVISAR, com efeitos financeiros a contar de 24.02.2015, 
a Portaria por Delegação nº 4444/2015, publicada no DOM de 
24.02.2015, Edição 3595, passando a vigorar da seguinte forma: 

 
APOSENTAR, nos termos do artigo 3º, da Emenda 

Constitucional nº 47/2005, c/c o artigo 53-B, da Lei Municipal nº 870, de 
21.07.2005, a servidora NAZARÉ MARTINS PASSOS, no cargo de AS-
Técnico em Patologia Clínica D-10, matrícula 012538-5A, do quadro de 
pessoal da Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA, com os 
proventos mensais de R$ 2.313,12 (dois mil, trezentos e treze reais e 
doze centavos) discriminados na forma abaixo: 
 

Composição da 
Remuneração 

Fundamentação Legal Valor 

Subsídio 
Art. 3º, inciso IX, da Lei nº 1.222, de 

26.03.2008, c/c a Lei nº 1.871, 26.05.2014. 
R$ 2.313,12 

Total dos Proventos R$ 2.313,12 

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

 

Manaus, 15 de julho de 2019. 

 
 

 
PORTARIA N.º 182/2019-GP/MANAUS PREVIDÊNCIA 

 
REVISA aposentadoria de servidor, na forma 
que especifica. 

 
A DIRETORA-PRESIDENTE E A DIRETORA DE 

PREVIDÊNCIA DA MANAUS PREVIDÊNCIA, no uso das atribuições 
que lhes são conferidas pelo inciso VI do artigo 18, da Lei nº 2.419, de 
29 de março de 2019, 

 

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

 

CONSIDERANDO a recomendação constante do 
Despacho de Revisão de Aposentadoria nº 175/2019, subscrito pelo 
Técnico Previdenciário da Manaus Previdência, 

 

CONSIDERANDO o Parecer Técnico nº 318/2019-
AUDIN/MANAUS PREVIDÊNCIA, que conclui que o processo está 
dentro das normas de legalidade dos atos de revisão de benefício, 

 

CONSIDERANDO o disposto na Planilha de Cálculo dos 
Proventos elaborada pela Manaus Previdência e o que mais consta do 

processo de revisão de aposentadoria formalizado sob o nº 
2019.17848.17894.0.000995, em 13.06.2019, resolve, 

 

REVISAR, com efeitos financeiros a contar de 03.06.2014, 
a Portaria por Delegação nº 2104/2014, publicada no DOM de 
03.06.2014, Edição 3423, passando a vigorar da seguinte forma: 

 
APOSENTAR, nos termos do artigo 3º, da Emenda 

Constitucional nº 47/2005, c/c o artigo 53-B, da Lei Municipal nº 870, de 
21.07.2005, a servidora MARIA DO SOCORRO SISNANDO 
PEDREIRA, no cargo de ES-Enfermeiro F-13, matrícula 009551-6A, do 
quadro de pessoal da Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA, com 
os proventos mensais de R$ 6.592,69 (seis mil, quinhentos e noventa e 
dois reais e sessenta e nove centavos) discriminados na forma abaixo: 
 

Composição da 
Remuneração 

Fundamentação Legal Valor 

Subsídio 
Art. 3º, inciso IX, da Lei nº 1.222, de 26.03.2008, 

c/c o Art. 1º da Lei nº 1.789, 12.11.13. 
R$ 6.592,69 

Total dos Proventos R$ 6.592,69 

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

 
Manaus, 15 de julho de 2019. 

 
 
 

DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO 
 

A DIRETORA-PRESIDENTE DA MANAUS PREVIDÊNCIA 
– MANAUSPREV, no uso de suas atribuições legais e, 
 

CONSIDERANDO o teor do Parecer Final, emitido pela 
Assessoria Jurídica Municipal de Licitação, de 12.07.2019, apresentado 
no processo de n° 2019/17848/17852/00010, relativo ao Pregão 
Presencial nº 017/2019 – CML/PM. 
 

CONSIDERANDO a perfeita regularidade do processo com 
atendimento aos princípios legais e normas procedimentais pertinentes, 
resultando na obtenção de propostas exequíveis e satisfatórias ao 
interesse público; 
 

RESOLVE: 
 

I – HOMOLOGAR o processo licitatório no tocante de 
Pregão Presencial nº 017/2019 – CML/PMM com deliberação final da  
Assessoria Jurídica da Comissão Municipal de Licitação, contida em seu 
Parecer de 12.07.2019; 

 
II – ADJUDICAR o objeto do Pregão Presencial nº 

017/2019 – CML/PM para “Contratação de Pessoa Jurídica 
especializada para prestação de serviços de organização de evento com 
o fornecimento de estrutura, equipamentos e insumos necessários para 
realização da 66ª Reunião Conselho Nacional dos Dirigentes de 
Regimes Próprios de Previdência Social – CONAPREV, de abrangência 
nacional, a ser realizada nesta cidade, a empresa C B DE OLIVEIRA-
ME, no valor global de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). 
 

III – ENCAMINHAR o processo à Diretoria de 
Administração e Finanças, para demais providências. 

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

 
Manaus, 17 de julho de 2019. 

 

 



 

Manaus, quinta-feira, 18 de julho de 2019 
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FUNDAÇÃO  MUNICIPAL  DE  CULTURA, 
TURISMO  E  EVENTOS 

 
 

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO  
Nº 06/2019 – MANAUSCULT 

 
A Prefeitura de Manaus, por intermédio da Fundação 

Municipal de Cultura, Turismo e Eventos-MANAUSCULT, torna pública a 
realização de processo de seleção na forma de CHAMADA PÚBLICA, 
objetivando a eventual permissão de uso de espaço público de forma 
onerosa, para operação de venda de alimentos pela iniciativa privada, no 
entorno da Praça Dom Pedro II e do Paço da Liberdade, no centro 
histórico de Manaus, durante a realização Projeto Passo a Paço, por 
meio da realização do evento “Feira Gastronômica”, nos dias 05, 06, 07 
E 08 de setembro de 2019, com fundamento na Lei delegada nº 
25/2013, obedecidas as disposições da Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 
1993 e alterações posteriores, considerando o Decreto n° 3.355, de 11 
de julho de 2016, Parecer Jurídico nº 272/2019 – Projur/Manauscult de 
17.07.2019, e as condições seguintes a que os interessados devem 
submeter-se, sem qualquer restrição: 

 
1. DO OBJETO 
1.1. Estabelecer critérios à concessão, utilização e funcionamento de 
espaço para operação de venda de alimentos nos segmentos de 
“Barraca do Chef”, “Food Truck”, “Novos Chefs” e “Futuros Talentos” no 
entorno da Praça Dom Pedro II e do Paço da Liberdade, no centro 
histórico de Manaus, durante a realização do Festival Passo a Paço, por 
meio da realização do evento “Feira Gastronômica” nos dias 05, 06, 07 e 
08 de setembro de 2019 visando o fortalecimento da identidade 
gastronômica local, a atração de fluxo turístico para o centro histórico da 
capital e a valorização do patrimônio histórico e cultural da cidade de 
Manaus. 
1.2. Para fins deste edital, entende-se como “Barraca do Chef”, “Novos 
Chefs” e “Futuros Talentos” espaço temporário montado com estrutura 
de tenda e equipamentos culinários para preparo e comercialização de 
comidas. “Food Truck” são espaços móveis que transportam e 
vendem comida, que funcione preferencialmente, dentro de um veículo 
tipo furgão ou caminhão. 
1.3. Não poderão participar da presente seleção, direta ou indiretamente: 
1.3.1. Servidores da MANAUSCULT ou pessoas que possuam 
parentescos com estes até o 3º grau, com exceção de servidores que se 
encontram aposentados (inativos); 
1.3.2. Pessoas Físicas menores de 18 (dezoito) anos; 
1.4. O presente Edital encontra-se à disposição, para consulta de 
qualquer interessado, na sede da MANAUSCULT localizada à Av. André 
Araújo, N° 2676, Aleixo – Manaus (AM), e no sítio da MANAUSCULT na 
internet em manauscult.manaus.am.gov.br. 
1.5. O Edital não prevê qualquer premiação financeira para os 
selecionados. 
2. DAS QUANTIDADES E SUAS RESPECTIVAS CATEGORIAS 
2.1. Na Feira Gastronômica haverá até 40 (quarenta vagas) espaços 
para operação de venda de alimentos, sendo 04 (quatro) categorias 
divididas em: 
a) Barraca do Chef: até 20 (vinte) vagas; 
b) Novos Chefs: até 02 (duas) vagas; 
c) Food Truck: até 15 (quinze) vagas; 
d) Futuros Talentos: até 03 (três) vagas 
Parágrafo Primeiro: Visando o estimulo à formação acadêmica, o 
incentivo à pesquisa e a profissionalização do mercado de trabalho, a 
categoria “Futuros Talentos” será destinada às universidades com 
curso de graduação em gastronomia em andamento na ocasião da 
publicação deste Edital. Cada instituição de ensino será convidada 
pela Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos – 
MANAUSCULT para operar uma barraca objetivando a venda de 
alimentos elaborados por seus alunos e será de sua inteira 
responsabilidade o processo de seleção interna dos alunos que irão 
participar do evento, não sendo tal seleção regida pelos critérios deste 
edital, não obstante deverá seguir as regras estabelecidas pela 
organização do evento. 

 
3. DA VENDA DE ALIMENTOS 
3.1. Todos os pratos de comida, salgados e doces comercializados na 
Feira Gastronômica deverão ser comercializados nos valores de R$ 5,00 

(cinco reais), R$ 10,00 (dez reais), R$15,00 (quinze reais) ou R$ 20,00 
(vinte reais) 
3.2. Todos os proponentes selecionados deverão comercializar o mínimo 
de 01 (um) prato de comida, salgado ou doce no valor de R$ 5,00 (cinco 
reais). 
3.3. É vedada a venda de porções pequenas, médias e grandes de um 
mesmo prato. 
3.4. Os pratos de comida comercializados na Feira Gastronômica 
deverão respeitar o tamanho mínimo de 150g e o máximo de 250g, com 
exceção de salgados e doces. 
3.5. O proponente selecionado deverá comercializar o mínimo de 02 
(dois) e o máximo de 04 (quatro) pratos respeitando os limites de valores 
e tamanhos estabelecidos neste Edital, conforme itens 3.1, 3.2, 3.3 e 3.4 
respectivamente, bem como, seguir as orientações da organização do 
evento para não haver duplicidade de pratos. 
3.6. O proponente selecionado não poderá vender bebidas 
industrializadas (água, cerveja, suco etc). Será permitida apenas a 
venda de bebidas artesanais e originais (sucos naturais, smoothies, 
drinks e outros) 
3.7. Para os proponentes que pretendem vender cerveja, chopp e 
similares, fica estabelecido que esses tipos de produtos devem ser de 
fabricação artesanal e terão o espaço de venda delimitado pela 
coordenação do evento, não sendo permitido vender este tipo de produto 
em qualquer área do projeto. O proponente selecionado deve aceitar a 
localização indicada pela coordenação do evento, não sendo autorizada, 
em hipótese nenhuma, qualquer alteração do local. 
3.8. É obrigatório no último dia do evento, dia 08/09/2019, que seja 
criado no cardápio pelo menos 01 (um) prato de comida elaborado 
especialmente para público infanto-juvenil (faixa etária de 05 a 15 anos), 
que neste dia do evento se caracteriza como público alvo do Festival; 

 
4. DA INSCRIÇÃO 
4.1. Cada proponente poderá concorrer a 01(um) espaço para venda de 
alimentos, para o qual será formalizada uma permissão de uso de espaço 
público de forma onerosa e de natureza precária, com exceção das 
associações, federações e demais representações legais de categorias 
gastronômica, que poderão representar  aqueles que assim desejarem; 
4.2. Para este Edital, podem se inscrever pessoas físicas ou pessoas 
jurídicas. 
4.3. As propostas deverão ser constituídas obrigatoriamente pela 
seguinte documentação: 
a) Anexo I-A – Ficha de Inscrição Pessoa Física ou Anexo I-B – Ficha de 
Inscrição Pessoa Jurídica; 
b) Anexo II – Proposta Comercial; 
c) Portfólio composto por clipping de jornais ou revistas que demonstrem 
a experiência e/ou a quantidade de serviços oferecidos do restaurante 
ou chef, tais como: certificados, diploma de graduação em gastronomia, 
premiações, críticas e outros comprovando as atividades realizadas na 
área gastronômica. 
d) Anexo III – Declaração afirmando que o proponente possui menos de 
02 (dois) anos de atuação na área e que nunca participou de feira 
gastronômica no Município de Manaus (APENAS PARA PROJETOS 
INSCRITOS NA CATEGORIA NOVOS CHEFS) 
e) O proponente também deverá obrigatoriamente enviar, no ato da 
inscrição, a documentação relacionada abaixo: 

 
I- Pessoa Jurídica: 
II- Cópia do Contrato Social e sua última alteração ou consolidação, 
registrado na Junta Comercial do Estado, onde a pessoa jurídica tem 
seu domicílio, ou cópia do estatuto e alterações devidamente registrado 
no  RTD,  acompanhado da certidão de registro no RTD e ata de eleição 
da diretoria, devidamente registrada no RTD, devendo constar nestes 
documentos os objetivos claramente explicitados, das atividades que 
foram requeridas; 
III- Cópia de 01 comprovante de domicílio do estabelecimento comercial 
atualizado com data de vencimento não anterior a 3 (três) meses (conta 
de energia, água, telefone fixo ou contrato de locação); 
IV- Cópia do comprovante de inscrição e de situação cadastral no 
Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/CNPJ; 
V- Certidão Negativa de débitos relativos aos tributos federais e à dívida 
ativa da União (Receita Federal), válida, obtida através do endereço 
eletrônico www.receita.fazenda.gov.br; 
VI- Certidão Negativa de débitos emitida através da Fazenda Estadual 
(SEFAZ) para contribuintes ou não contribuintes, válida, obtida através 
do endereço eletrônico www.sefaz.am.gov.br; 

http://www.sefaz.am.gov.br/
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VII- Certidão Negativa de Tributos Municipal (SEMEF), válida, obtida 
através do endereço eletrônico www.semef.manaus.am.gov.br; 
VIII- Certificado de Regularidade do FGTS-CRF, válida, obtida através 
do endereço eletrônico www.caixa.gov.br; 
Certidão Negativa de débitos trabalhistas, válida, obtida através do 
endereço eletrônico www.tst.jus.br/certidao/ 
IX- Documentos do representante legal da empresa ou entidade, 
procuração pública (se houver), incluindo cópia do RG, CPF e 
comprovante de endereço. 
X- Todas as certidões relacionadas na alínea e subitem 1, Pessoa 
Jurídica, deverão estar dentro do prazo de validade, tanto no ato da 
inscrição da proposta quanto para formalização do processo de Termo 
de Permissão de Uso. 
XI- Pessoa Física; 
XII- Cópia de RG e CPF 
XIII- Cópia de 01 (um) comprovante de residência atualizado com data 
de vencimento não anterior a 3 (três) meses (conta de energia, água ou 
telefone fixo); 

 
4.4. Os interessados deverão protocolizar no prazo de sete (07)  
dias úteis a contar da publicação do edital, no protocolo da  
própria sede da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos – 
MANAUSCULT, localizado à Avenida André Araújo, n°2767, Bairro 
Aleixo, no horário de 08h00 às 17h00, a documentação relacionada no 
item 4.3 
4.5. A documentação relacionada no item 4.3 deverá ser protocolizada 
devidamente lacrada, envelopada e identificada da seguinte maneira: 
 
a) DESTINATÁRIO: 
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS - 
MANAUSCULT 
EDITAL N. 06/2019 - MANAUSCULT 
Av. André Araújo, 2767, Aleixo, CEP 69060-000, Manaus – AM 
A/C DIRETORIA DE EVENTOS 

 
b) REMETENTE: 
NOME COMPLETO DO PROPONENTE 
ENDEREÇO COMPLETO DO PROPONENTE 
IDENTIFICAÇÃO DA CATEGORIA A QUAL CONCORRE 

 
4.6. Os proponentes são responsáveis pelas informações fornecidas e 
pelos documentos entregues, bem como pela proposta apresentada, não 
podendo ser alteradas ou substituídas após a formalização da entrega 
no protocolo da MANAUSCULT. 
4.7. A inscrição implicará no conhecimento e aceitação das normas e 
condições estabelecidas neste Edital, das quais o concorrente não 
poderá alegar desconhecimento. 
Parágrafo Primeiro: Toda a comprovação de portfólio deverá ser legível 
e deverá possibilitar a identificação do restaurante ou chef proponente, a 
data da emissão do documento e o órgão, entidade ou veículo emissor. 
Somente serão aceitas comprovações com data de emissão até 20 de 
maio de 2019. Todas as comprovações com data posterior ou que não 
possuam a data legível serão desconsideradas. 
Parágrafo Segundo: Não serão aceitas comprovações de portfólio 
oriundas de redes sociais, a não ser as retiradas de blogs especializados 
em gastronomia e com o mínimo de 5.000 (cinco mil) seguidores. 
Somente será aceita 01 (uma) comprovação por blog especializado em 
gastronomia. 
Parágrafo Terceiro: Os inscritos na categoria Novos Chefs que 
apresentarem documento de Inscrição no  Cadastro Nacional de Pessoa 
Jurídica/CNPJ com mais de 02 (dois) anos de atividade serão 
automaticamente desclassificados. 

 
5. DA SELEÇÃO 
5.1. A seleção das propostas será realizada por uma Comissão de 
Seleção, composta por 03 (três) técnicos da MANAUSCULT, 
designados pelo Diretor-Presidente através de Portaria e publicada no 
Diário Oficial do Município de Manaus-DOM, levando em conta o 
atendimento obrigatório de todas as exigências constantes deste Edital, 
e declarará vencedores os proponentes que apresentarem maior 
pontuação no calculo da Nota Final. 
5.2. No cumprimento de suas obrigações, caberá a Comissão de 
Seleção: 
a) Receber as Propostas na forma estabelecida neste Edital; 
b) Proceder à abertura das Propostas contendo a Documentação; 

c) Examinar a documentação, nos termos deste Edital, rejeitando a 
apresentada de maneira deficiente ou incompleta; 
d) Lavrar atas circunstanciadas da seleção, que serão assinadas pelos 
membros da Comissão de Seleção, onde serão mencionados os 
habilitados e inabilitados com suas respectivas pontuações; 
e) Promover, em qualquer fase da seleção, diligência visando esclarecer 
ou completar a instrução do processo. 
 
6. DA PONTUAÇÃO 
6.1. Na avaliação das propostas serão considerados os seguintes itens e 
as respectivas notas atribuídas a cada quesito de julgamento: 
 

IDENTIFICAÇÃO ITEM PONTUAÇÃO 

Etapa 01 Avaliação do Portfólio de 0 a 60 pontos 

Etapa 02 Avaliação da Proposta Comercial de 0 a 40 pontos 

Nota Máxima da Proposta 100 pontos 

 
Sendo: 

AVALIAÇÃO DO PORTFÓLIO 

De 01 a 03 comprovações 10 Pontos 

De 04 a 06 comprovações 20 Pontos 

De 07 a 09 comprovações 30 Pontos 

De 10 a 13 comprovações 40 Pontos 

De 14 a 16 comprovações 50 Pontos 

De 16 a 19 comprovações 60 Pontos 

A Partir de 20 comprovações 70 Pontos 

 
AVALIAÇÂO DA PROPOSTA COMERCIAL 

CATEGORIA 
VALOR MÍNIMO DA 

PROPOSTA 

Barraca do Chef R$ 1.800,00 

Novos Chefs R$ 800,00 

Food Truck R$ 1.500,00 

 
6.2. O proponente que apresentar maior valor na proposta comercial 
receberá a pontuação máxima referente ao quesito de julgamento (30 
Pontos). 
6.3. As demais propostas comerciais serão calculadas pela seguinte 
fórmula: (Pontuação Máxima da Proposta Financeira X Valor da 
Proposta Comercial Ofertada pelo Proponente) ÷ Valor da maior 
Proposta Comercial apresentada neste edital; 
6.4. A Classificação dos proponentes far-se-á em ordem decrescente 
dos valores das Notas Finais, sendo selecionados aqueles que atingirem 
as maiores Notas Finais de acordo com a quantidade de vagas 
disponíveis em cada categoria. 
6.5. Em caso de empate, terá prioridade o proponente que apresentar 
diploma em gastronomia em seu portfólio. Permanecendo o empate, 
será considerada a quantidade de premiações comprovadas pelo 
proponente, tendo prioridade aquele que apresentar a maior quantidade 
de prêmios. Não havendo desempate, o mesmo será definido pela 
Comissão de Seleção. 

 
7. DAS RESPONSABILIDADES DA MANAUSCULT 
7.1. Montagem e iluminação do local do evento; 
7.2. Organização geral do evento; 
7.3. Divulgação do evento; 
7.4. Apresentações culturais durante o evento; 
7.5. Limpeza antes, durante e após o evento; 
7.6. Controle de tráfego no entorno do local do evento; 

 
8. DAS RESPONSABILIDADES DO PROPONENTE SELECIONADO 
8.1. Ter no mínimo 400 (quatrocentas) refeições/porções por dia de 
evento com reservas suficientes para atender ao público presente; 
8.2. Dispor de todos os equipamentos, utensílios e insumos necessários 
para a confecção de suas receitas no local autorizado durante o evento; 
8.3. Decoração da parte interna da Barraca do Chef, Novos Chefs, Food 
Truck e futuros talentos conforme espaço autorizado; 
8.4. Seguir os horários de abertura e encerramento do evento, bem 
como seus horários de montagem e desmontagem a serem definidos 
pela organização da Feira Gastronômica; 
8.5. Designar pelo menos 01 (uma) pessoa (staff) para cuidar 
exclusivamente da venda dos produtos, sendo vedada a manipulação de 
alimentos por essa pessoa; 
8.6. Manter uma logística para o rápido e eficiente atendimento, evitando 
aglomerações; 
8.7. Será de responsabilidade de cada participante a compra do material 
de higiene pessoal como luvas, toucas, máscaras e outros; 
8.8. Será de responsabilidade do proponente selecionado quaisquer 
perdas ou danos causados ao patrimônio do PERMITENTE, em virtude 
do uso lícito ou ilícito do espaço permitido; 
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8.9. Empregar o espaço autorizado efetivamente no uso previsto neste 
edital, não alterando a destinação do espaço; 
8.10. Não ceder, locar ou de qualquer forma permitir o uso por outras 
pessoas do espaço autorizado ao proponente selecionado; 
8.11. Não permitir a presença de menores de idade desacompanhados 
dentro do espaço durante a utilização do mesmo; 
8.12. Não utilizar trabalho infantil, escravo ou degradante, nem qualquer 
violação de quaisquer direitos durante a utilização do espaço. 
8.13. Aceitar todos as regras, posicionamento e orientações informadas 
pela coordenação do evento; 
 
9. DOS RECURSOS 
9.1. Em todas as fases da presente  Chamada Pública serão observadas 
as normas previstas no art. 41 e 109 da Lei n° 8.666/93. 
 
10. DO TERMO DE PERMISSÃO DE USO 
10.1. Esgotados todos os prazos para recurso, a critério do Diretor 
Presidente, expedir-se-á Termo de Permissão de Uso, documento que 
legitimará a utilização do espaço permitido. 
10.2. Os proponentes vencedores deverão assinar o Termo de 
Permissão de Uso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data 
da homologação do resultado, sob  pena de decair do direito. 
10.3. Se for de seu interesse, o proponente selecionado poderá escolher 
uma entidade representativa dos segmentos de Restaurantes, Bares e 
Similares para representá-lo no ato da celebração do Termo de 
Permissão de Uso, devendo conceder poderes através de procuração 
pública lavrada em cartório. 
10.4. A Permissão de uso do espaço descrito no item 1 é precária e 
discricionária quanto à decisão de outorga, que caberá ao Diretor 
Presidente da MANAUSCULT. Em face da discricionariedade do 
instituto, a seleção de interessado na forma deste Edital não gerará 
direito adquirido a outorga da Permissão, não ensejando, sequer, direito 
a indenização em face da eventual não ocorrência. A Permissão de uso 
será outorgada por prazo determinado, compreendido entre a realização 
da Feira Gastronômica, sua montagem e desmontagem. 
10.5. A permissão de uso destinar-se-á à exploração comercial conforme 
previsto neste edital; 
10.6. Nenhum vínculo de natureza empregatícia terá o permissionário e 
seus empregados com a Prefeitura Municipal de Manaus, 
MANAUSCULT ou parceiros. 
10.7. Ficará assegurado ao Município o direito a fiscalização da 
Permissão a ser outorgada,  o que se fará por meio de seus agentes e, 
especialmente, pelo fiscal a ser oportunamente designado. 
10.8. Em caso de inobservância das condições fixadas neste edital, que 
haverão de ser reproduzidas no Termo de permissão de Uso, poderá o 
Permissionário, garantida a prévia defesa, cassar a Permissão 
outorgada, sem que caiba a Autorizada direito a qualquer indenização. 
 
11. DO PAGAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DA 
PELA PERMISSÃO DE USO. 
11.1. O valor referente à proposta comercial deverá ser destinado para 
pagamento de serviços essenciais à operacionalização do evento 
Festival Passo a Paço, não havendo qualquer finalidade lucrativa neste 
Edital. 
Parágrafo Primeiro: Os serviços a serem pagos, serão os indicados 
pela MANAUSCULT, devendo constar do Termo de Permissão de Uso a 
ser celebrado. 
Parágrafo Segundo: Os serviços serão pagos diretamente pelos 
Permissionários no prazo máximo de até dois (02) dias antes da 
realização do evento, ao(s) prestador(es) de serviço(s) indicado(s) pela 
MANAUSCULT, com apresentação posteriormente de recibos ou 
documentos similares. Cada proponente selecionado terá o prazo 
máximo de até 02 (dois) dias antes do início do evento, para executar o 
pagamento, sob pena de perder o direito à Permissão de Uso. 
Parágrafo terceiro: O Diretor presidente da MANAUSCULT designará 
formalmente, a comissão de servidores para exercerem 
acompanhamento e fiscalização de execução da Permissão de Uso. 
 
12. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
12.1. Não serão consideradas as propostas que deixarem de atender 
qualquer das disposições do presente Edital. 
12.2. Em nenhuma hipótese será concedido prazo para apresentação da 
documentação e propostas ou quaisquer outros documentos. 
12.3. Não serão admitidas, por qualquer motivo, modificações ou 
substituições das propostas ou quaisquer outros documentos. 

12.4. Só terão direito a rubricar as propostas, apresentar reclamações  
ou recursos, assinar atas e os contratos, os interessados, por meio de 
seus representantes credenciados, e os membros da Comissão de 
Seleção. 
12.5. Uma vez encerrado o prazo de apresentação de propostas, não 
será admitida a participação de retardatários. 
12.6. Os casos omissos serão dirimidos MANAUSCULT. 
12.7. O ato de Inscrição do proponente pressupõe a aceitação e plena 
concordância e compromisso de cumprimento de todos os critérios e 
condições dos termos integrais deste Edital. 
12.8. A presente Chamada Pública rege-se pelas disposições deste 
Edital e pelas normas da Lei n.º 8.666/93 e demais legislação afeta, no 
que pertinente, independentemente de literal transcrição. 
12.9. O foro competente para dirimir possíveis dúvidas, após se 
esgotarem todas as tentativas de composição amigável, e/ou litígios 
pertinentes ao objeto da presente Chamada Pública, independente de 
outro que por mais privilegiado seja, será o da Comarca de Manaus – 
AM. 
12.10. Maiores informações serão prestadas aos interessados no horário 
de 8hs às 17h, na sede da MANAUSCULT, localizada no endereço 
supracitado, ou pelo telefone (92) 3236-9387. 
 
Este edital entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 

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

Manaus, 18 de julho de 2019. 
 

 
 
 
 

ANEXO I – A 
FICHA DE INSCRIÇÃO PESSOA FÍSICA 

EDITAL N° 06/2019 
 

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE 

 

P
E

S
S

O
A

 F
ÍS

IC
A

 

1.1 Nome 1.2 Data de nascimento 

  

1.3 Nome Artístico (que será aplicado na barraca/food truck/ ou 
outros) 

1.4 CPF 

  

1.5 Carteira de identidade 1.6 Data de emissão 1.7 Órgão expedidor 

   

1.8 Telefone 1.9 Tel. celular 1.10 Fax 

   

1.11 Endereço eletrônico 
(e-mail) 

1.12 Profissão 

  

1.13 Logradouro (Rua, Avenida, etc) 1.14 Número 1.15 Complemento 

   

1.16 Município 1.17 UF 1.18 CEP 

   

 
2. IDENTIFICAÇÃO DA CATEGORIA 

(     ) 
BARRACA DO CHEF 

(      ) 
NOVOS 
CHEFS 

(     ) 
FOOD 
TRUCK 

 
3. IDENTIFICAÇÂO DO RESPONSÁVEL PELO CONTROLE DE QUALIDADE, SEGURANÇA E 

HIGIENE 

1.1 Nome 1.2 RG 

  

1.3 CPF 1.4 TELEFONE 

  

 
Data: ____/____/____ 

 
_________________________ 

Assinatura 
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ANEXO I - B 
A FICHA DE INSCRIÇÃO PESSOA JURÍDICA 

EDITAL N° 06/2019 
 

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE 

 

P
E

S
S

O
A

 J
U

R
ÍD

IC
A

 

1.1 Razão Social 

 

1.2 Nome Fantasia 

 

1.3 Nome artístico (que será aplicado na barraca/truck ou outros) 

 

1.4 CNPJ 1.5 Inscrição Municipal e/ou Inscrição Estadual 

  

1.6 Telefone Comercial 1.7 Tel. celular 1.8 Fax 

   

1.9 Endereço eletrônico (e-mail) 

 

1.10 Logradouro (Rua, 
Avenida, etc) 

1.11 Número 1.12 Complemento 

   

1.13 Município 1.14 UF 1.15 CEP 

   

 
2. CONTATO DO REPRESENTANTE LEGAL 

2.1 Nome completo 2.2 Função 2.3 CPF 

   

2.4 Telefone 2.5 Tel. Celular 2.6 Fax 

   

2.7 Endereço eletrônico (e-mail) 

 

 
3. IDENTIFICAÇÃO DA CATEGORIA 

(     ) 
BARRACA DO CHEF 

(      ) 
NOVOS 
CHEFS 

(     ) 
FOOD 
TRUCK 

 
4. IDENTIFICAÇÂO DO RESPONSÁVEL PELO CONTROLE DE QUALIDADE, SEGURANÇA E 

HIGIENE 

1.1 Nome 1.2 RG 

  

1.3 CPF 1.4 TELEFONE 

  

 
Data: ____/____/___ 

 
_________________________ 

Assinatura 
 
 

ANEXO II 
PROPOSTA COMERCIAL 

EDITAL N° 06/2019 
 

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE 

1.1 Nome 

 

1.2 Nome Artístico (que será aplicado na barraca/truck ou outros) 

 

 
2. IDENTIFICAÇÃO DA CATEGORIA 

(     ) 
BARRACA DO CHEF 

(      ) 
NOVOS 
CHEFS 

(     ) 
FOOD 
TRUCK 

 

 

3. VALOR DA PROPOSTA COMERCIAL 

R$: 

 
O valor referente à proposta comercial deverá ser destinado para pagamento 
de serviços essenciais à operacionalização do evento Feira Gastronômica, 
não havendo qualquer finalidade lucrativa neste Edital. 
 

Data: ____/____/____ 
 

_________________________ 
Assinatura 

 

 

ANEXO III 
DECLARAÇÃO 

EDITAL N° 06/2019 
 

(Local e Data de emissão da declaração) 
 

Eu, _________________________________, inscrito sob o 
CPF __________________, proponente no edital N° 06/2019 – MANAUSCULT na 
categoria “Novos Chefs”, declaro para os devidos fins de comprovação que 
possuo menos de 02 (dois) anos de atuação na área gastronômica e que nunca 
participei de feira gastronômica no Município de Manaus (AM). 
 

_________________________ 
Assinatura  



 

Manaus, quinta-feira, 18 de julho de 2019 
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CONSELHO  MUNICIPAL  DE  CULTURA 

 
 

RESOLUÇÃO Nº. 03/2019 - COMISSÃO ELEITORAL – CMC 
 

CONSIDERANDO os poderes conferidos pela Portaria  
nº. 010/2019 – FMC/CONCULTURA publicada no Diário Oficial do dia 25 
de junho de 2019, a Comissão Eleitoral responsável por conduzir o 
processo eleitoral que visa à nova composição do Conselho Municipal de 
Cultura, para o exercício de 2019-2021. 
 

RESOLVE: 
 

I – Considerar IMPUGNADA a candidatura do senhor 
EVERALDO DOS SANTOS BARBOSA. 
 

II – NOTIFICAR o candidato citado no inciso anterior, para 
comparecer à sede do Conselho Municipal de Cultura e tomar ciência 
das razões de impugnação de sua candidatura, para que caso queira, 
apresente suas razões de defesa no mesmo prazo recursal, qual seja, 
de 3 (três) dias. 
 

Manaus, 18 de Julho de 2019. 

 
 
 
 
 

FUNDAÇÃO  DE  APOIO  AO 
IDOSO  “DOUTOR THOMAS” 

 
 

PORTARIA Nº 031/2019-FDT 
 

A DIRETORA-PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DE APOIO 
AO IDOSO DR. THOMAS, em exercício, no exercício das atribuições e 
competências que lhe confere o Artigo 128, inciso II, da Lei Orgânica do 
Município de Manaus, e o Decreto Municipal de 16/01/2018. 

 
CONSIDERANDO a solicitação do senhor Presidente da 

Comissão Processante, instaurada pela Portaria nº 0023 de 20 de maio 
de 2019, 
 

RESOLVE: 
 

Art. 1º. Aprovar in totum a solicitação de prorrogação por 
mais 30 (trinta) dias do prazo estabelecido pela Portaria nº. 0023 de 20 
de maio de 2019, de acordo com o que preceitua o art. 244, da Lei 
nº 1.118/71, nos termos do pedido da Comissão de Processo 
Administrativo Disciplinar nº 2019.27000.27011.0.000054, instaurado 
para apurar suposta infração disciplinar praticada por servidor. 

 
Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor a contar do primeiro 

dia posterior a data estipulada pela Portaria 0023/2019, publicada no 
DOM edição 4602 de 22 de maio de 2019, dando-se prosseguimento ao 
feito para os devidos fins. 
 

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

Manaus - AM, 17 de julho  de 2019. 

 

ERRATA 
 
Errata da PORTARIA Nº 0023 de 22 de maio de 2019, publicada no 
Diário Oficial do Município edição nº 4602, em 22.05.19, que determinou 
a instauração de Processo Administrativo Disciplinar. 
 
 
ONDE SE LÊ: 
 
Processo nº 2019.27000.27011.00054 
 
 
LEIA - SE: 
 
Processo nº. 2019.27000.27011.0.000054 
 

CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE 
 

Manaus, 17 de julho de 2019. 

 
 

 
 
 

Publicações Diversas 

 
 
Eternal - Indústria, Comércio, Serviços e Tratamento de Resíduos 
da Amazônia Ltda., torna público que recebeu do IPAAM, a Licença de 
Operação n° 252/08-08, que autoriza a destruição térmica – incineração 
de resíduos sólidos industriais Classe I e II.  (não autoriza a incineração 
de resíduos organoclorados, fluorados e resíduos de materiais 
radioativos), localizada na Rua Guiana Francesa, nº 01, Estrada do 
Aleixo – km 12, Distrito Industrial II, Manaus – AM, para Tratamento de 
Resíduos Sólidos – Incineração, com validade de 02 Anos. 
 
 
 
 
 
Eternal - Indústria, Comércio, Serviços e Tratamento de Resíduos 
da Amazônia Ltda., torna público que recebeu do IPAAM, a Licença de 
Operação n° 480/06-09, que autoriza a remoção/coleta e o transporte de 
Resíduos Classe I (óleo lubrificante usado/contaminado, resíduos de 
substâncias oleosas derivadas de petróleo oriundas da limpeza de 
tanques de acondicionamento de combustíveis fluvial e terrestre, 
resíduos sólidos contaminados com óleos e graxas, remoção/coleta e 
beneficiamento de resíduos de embalagens plásticas, lodo industrial, 
destruição de lâmpadas fluorescentes usadas, Resíduos Classe II 
(resíduos sólidos urbanos úmidos, sucatas metálicas ferrosas e não 
ferrosas, papel/papelão, plásticos diversos, resíduos de vidro, resíduos 
de embalagem de madeira, resíduos de tecidos) e o transporte de 
combustíveis (diesel e gasolina), localizada na Rua Guiana Francesa I, 
Distrito Industrial, Manaus-AM, para Transporte Rodoviário de Cargas 
Perigosas, com validade de 02 Anos. 

 
 
 
 
 
PLASTIVEN INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS DA AMAZÔNIA LTDA, torna 
público que recebeu do IPAAM, a Licença Prévia nº 036/19, que autoriza 
a realização de estudos de viabilidade visando a implantação de uma 
indústria para fabricação de artigos de material plástico para usos 
industriais , localizada na Av. Rodrigo Otávio  nº 2081 Crespo,  Manaus-
AM, para Industria de Produtos de Matérias Plásticas, com validade de 
01 Ano. 
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