Manaus, quinta-feira, 07 de outubro de 2021.
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Poder Executivo
(*) DECRETO Nº 5.153, DE 16 DE SETEMBRO DE 2021
DEFINE como Área de Especial Interesse
Social – AEIS, o lote de terra situado na Av.
Torquato Tapajós, Km 21, Corredor Urbano
Sul/Norte – Segmento AM-010, Zona de
Transição Tarumã Açu, da Cidade de
Manaus, denominada AEIS HABITACIONAL
T. LOUREIRO I, e dá outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE MANAUS, no uso da
competência que lhe confere o art. 128, inc. I, da Lei Orgânica do
Município de Manaus,
CONSIDERANDO o que determina o art. 51 da Lei
nº 1.837 de 16 de janeiro de 2014, para definição de Áreas de Especial
Interesse Social;
CONSIDERANDO a possibilidade de investimentos públicos
e privados em projetos e programas habitacionais de interesse social;
CONSIDERANDO o ofício nº 0891/2021 – GPRES/
IMPLURB (DIPU/DPLA) e o que consta nos autos do Processo
nº 2020.00796.00824.0.00496 (Siged) (Volume 1),
DECRETA:
Art. 1º Fica instituída a Área de Especial Interesse Social
AEIS HABITACIONAL T. LOUREIRO I. Fundamentado no interesse da
implantação de políticas públicas e programas para a promoção de
habitação e regularização fundiária na área urbana do Município de
Manaus, que tem por objetivo a possibilidade de investimentos Públicos
em projetos e programas habitacionais de interesse social.
Art. 2º A AEIS HABITACIONAL T. LOUREIRO I é um lote
de terra situado Av. Torquato Tapajós, Km 21, Corredor Urbano Sul/Norte –
Segmento AM-010, Zona de Transição Tarumã Açu, da Cidade de
Manaus, de acordo com a Lei complementar 002 de 16 de Janeiro de 2014
que define o Plano Diretor Urbano e Ambiental de Manaus. Com uma área
total de 2.095.785,00 m² e perímetro 6.722,07 m.
Art. 3º Para efeito deste Decreto ficam definidos os limites
e confrontações da AEIS HABITACIONAL T. LOUREIRO I:
Partindo do marco MAUA-M00292, coordenada UTM
9.674.134,32 N e 165.170,13 E, deste, confrontando neste trecho com a
RODOVIA AM-010, no quadrante Noroeste, seguindo com distância de 367,77
m e azimute plano de 15°29'31" chega-se ao marco FLT-P-2000, deste,
confrontando neste trecho com a RODOVIA AM-010, no quadrante Noroeste,
seguindo com distância de 413,91 m e azimute plano de 6°10'44" chega-se ao
marco AJ4-M-A798, deste, confrontando neste trecho com o LOTE 12, no
quadrante Nordeste, seguindo com distância de 1.003,63 m e azimute plano
de 110°51'24" chega-se ao marco AJ4-M-A780, deste, confrontando neste
trecho com o LOTE 12, no quadrante Noroeste, seguindo com distância de
189,40 m e azimute plano de 15°47'44" chega-se ao marco AJ4-M-A3002,
deste, confrontando neste trecho com o LOTE 13C, no quadrante Noroeste,
seguindo com distância de 221,57 m e azimute plano de 57°5421" chega-se
ao marco AJ4-M-A997, deste, confrontando neste trecho com o LOTE 13D, no
quadrante Noroeste, seguindo com distância de 68,19 m e azimute plano de

59°35'58" chega-se ao marco AJ4-M-A815, deste, confrontando neste trecho
com o LOTE 77, no quadrante Nordeste, seguindo com distância de 987,73 m
e azimute plano de 125°00'50" chega-se ao marco FLT-P-2001, deste,
confrontando neste trecho com o LOTE 77, no quadrante Nordeste, seguindo
com distância de 212,71 m e azimute plano de 124°54'05" chega-se ao marco
FLT-P-2002, deste, confrontando neste trecho com o LOTE 77, no quadrante
Nordeste, seguindo com distância de 157,18 m e azimute plano de 125°16'25"
chega-se ao marco AJ4-M-C312, deste, confrontando neste trecho com o
LOTE 129, no quadrante Nordeste, seguindo com distância de 171,16 m e
azimute plano de 123°51'39" chega-se ao marco AJ4-M-A961, deste,
confrontando neste trecho com o LOTE 134, no quadrante Sudeste, seguindo
com distância de 660,62 m e azimute plano de 223°54'29" chega-se ao marco
AJ4-M-B107, deste, confrontando neste trecho com o LOTE 72C, no
quadrante Sudoeste, seguindo com distância de 621,64 m e azimute plano de
282°28'04" chega-se ao marco AJ4-M-A087, deste, confrontando neste trecho
com o LOTE 75, no quadrante Sudoeste, seguindo com distância de 1.137,82
m e azimute plano de 282°49'24" chega-se ao marco FLT-P-2005, deste,
confrontando neste trecho com o LOTE 10, no quadrante Sudoeste, seguindo
com distância de 100,62 m e azimute plano de 299°43'51" chega-se ao marco
AJ4-M-A945, deste, confrontando neste trecho com LOTE 10, no quadrante
Sudoeste, seguindo com distância de 408,12 m e azimute plano de 294°44'31"
chega-se ao marco MAUA-M00292, ponto inicial da descrição deste perímetro.
Art. 4º A definição dos parâmetros diferenciados para o
parcelamento e uso do solo, e as construções na Área de Especial
Interesse Social AEIS HABITACIONAL T. LOUREIRO I serão adotados
e definidos na Lei nº 1.837, de 16 de janeiro de 2014.
Manaus, 16 de setembro de 2021.

(*) Republicado integralmente por ter sido veiculado com incorreções na Edição
nº 5.185, páginas 05 e 06 do Diário Oficial do Município de 16 de setembro de 2021.

DECRETO DE 07 DE OUTUBRO DE 2021
O PREFEITO DE MANAUS, no uso da competência que
lhe confere o art. 128, inc. I, da Lei Orgânica do Município de Manaus,
CONSIDERANDO o disposto na Lei Federal Lei nº 6.802,
de 30 de Junho de 1980, que declarou Feriado Nacional o dia 12 de
outubro para culto público e oficial a Nossa Senhora Aparecida,
Padroeira do Brasil;
CONSIDERANDO tratar-se de uma segunda-feira o dia
antecede ao feriado, o que enseja a conveniência de conter despesas
com bens e serviços, representando uma economia significativa para o
cofre público municipal,
RESOLVE:
I – DECLARAR ponto facultativo, no dia 11 de outubro de
2021, segunda-feira, nos órgãos e entidades da Administração Pública
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Municipal, ressalvadas as atividades essenciais assim definidas em lei,
conforme exige o art. 9º, § 1º, da Constituição Federal;
II – DELEGAR aos gestores das Unidades que integram a
Administração Pública Municipal competência para instituir, quando
necessário, o horário de funcionamento de suas respectivas estruturas
no dia 11-10-2021, obedecendo aos critérios de oportunidade,
conveniência e relevante interesse público;
III – DETERMINAR à Secretaria Municipal de
Administração, Planejamento e Gestão – SEMAD a organização de
banco de horas relativas ao ponto facultativo, com vistas à futura
compensação pelos servidores do Poder Executivo.

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 23.831/2021

Manaus, 07 de outubro de 2021.

CONCEDE Licença-Prêmio na forma que
especifica.
O SUBSECRETÁRIO DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS
DA CASA CIVIL, no uso da competência que lhe confere o art. 128,
inc. II, da Lei Orgânica do Município de Manaus,
CONSIDERANDO a delegação de competência firmada
pelo Prefeito de Manaus no Decreto nº 5.005, publicado na Edição 5006
do DOM de 12-01-2021;

DECRETO DE 07 DE OUTUBRO DE 2021
O PREFEITO DE MANAUS, no uso da competência que
lhe confere o art. 128, inc. I, da Lei Orgânica do Município de Manaus,
CONSIDERANDO o requerimento do Conselheiro Tutelar
abaixo identificado;
CONSIDERANDO o disposto na Lei nº 1.242, de 08 de
maio de 2008, alterada pela Lei nº 1.972, de 01 de abril de 2015, que
dispõe sobre a Política Municipal de Atendimento aos Direitos da
Criança e do Adolescente, estabelece normas para sua adequada
aplicação e dá outras providencias;
CONSIDERANDO o disposto no art. 22, inc. III, da
Lei nº 1.242, de 08 de maio de 2008;

CONSIDERANDO o art. 150 da Lei nº 1.118, de 01 de
setembro de 1971 – Estatuto dos Servidores Públicos do Município de
Manaus;
CONSIDERANDO o requerimento da servidora adiante
identificada;
CONSIDERANDO as manifestações favoráveis da Chefia
Imediata, do Núcleo de Administração da Gestão do Trabalho e a autorização
do Subsecretário de Gestão Administrativa e Planejamento da SEMSA;
CONSIDERANDO o deferimento e o encaminhamento dos
autos por meio do Despacho SIGED nº 546/2021 – SUBGAP/SEMSA,
subscrito pelo Subsecretário de Gestão Administrativa e Planejamento da
SEMSA;

CONSIDERANDO a renúncia da candidata Lujania Estela
Rodrigues de Miranda de assumir a função de Conselheiro Tutelar
Titular da Zona Rural;

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

CONSIDERANDO a Resolução nº 023/2019 –
CMDCA/MANAUS, publicada na Edição nº 4.696, páginas 13 e 14 do
Diário Oficial do Município de 09-10-2019, que divulgou o resultado da
eleição para o Processo de Escolha para o cargo de Conselheiro Tutelar
da Cidade de Manaus, quadriênio 2020/2023;

CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo
nº 2021.01637.01412.0.003091, resolve

CONSIDERANDO o Decreto datado publicado na Edição
nº 4.758 do Diário Oficial do Município de 14-01-2020, que nomeou os
Conselheiros Tutelares para exercerem mandato de 4 (quatro) anos;
CONSIDERANDO o teor do Ofício nº 2.024/2021 –
GS/SEMASC e o que consta nos autos do Processo
nº 2021.18911.18923.0.015471 (Siged) (Volume 1),

CONSIDERAR CONCEDIDA, a contar de 20-08-2021, pelo
prazo de 03 (três) meses, referente ao decênio de 09-09-2008 a
08-09-2018, LICENÇA-PRÊMIO à servidora YAMILIS FRANCISCA
ARAÚJO SÁ, AS – Agente Comunitário de Saúde, matrícula nº 092.602-7 D,
integrante do quadro de pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
– SEMSA.
GABINETE DO SUBSECRETÁRIO DE ASSUNTOS
LEGISLATIVOS DA CASA CIVIL, em Manaus, 07 de outubro de 2021.

RESOLVE:
I – CONSIDERAR DISPENSADO a pedido, a contar de
01-09-2021, o servidor MÁRCIO DE MENEZES DIAS da função de
Conselheiro Tutelar Titular da Zona Rural, junto ao CONSELHO MUNICIPAL
DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – CMDCA;
II – CONSIDERAR DESIGNADA, a contar de 01-09-2021,
a senhora MIRIAM DE JESUS LIMA SOLANO para exercer a função de
Conselheiro Tutelar Titular da Zona Rural, junto ao CONSELHO
MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE –
CMDCA, objeto da Lei nº 1.242, de 08-05-2008, alterada pela
Lei nº 1.972, de 01-04-2015.
III – DETERMINAR, que o membro designado neste
Decreto cumpra o restante do mandato do membro dispensado, relativo
ao quadriênio 2020/2023.

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 23.832/2021
CONCEDE Licença-Prêmio na forma que
especifica.
O SUBSECRETÁRIO DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS
DA CASA CIVIL, no uso da competência que lhe confere o art. 128,
inc. II, da Lei Orgânica do Município de Manaus,
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CONSIDERANDO a delegação de competência firmada
pelo Prefeito de Manaus no Decreto nº 5.005, publicado na Edição 5006
do DOM de 12-01-2021;

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

CONSIDERANDO o art. 150 da Lei nº 1.118, de 01 de
setembro de 1971 – Estatuto dos Servidores Públicos do Município de
Manaus;

CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo
nº 2021.01637.01412.0.003010, resolve

CONSIDERANDO o requerimento da servidora adiante
identificada;
CONSIDERANDO as manifestações favoráveis da Chefia
Imediata, do Núcleo de Administração da Gestão do Trabalho e a
autorização do Subsecretário de Gestão Administrativa e Planejamento
da SEMSA;

CONSIDERAR CONCEDIDA, a contar de 01-09-2021,
pelo prazo de 06 (seis) meses, referente ao decênio de 19-12-2005 a
18-12-2015, LICENÇA-PRÊMIO ao servidor RAIMUNDO NONATO
SOUZA DAS NEVES, AS – Auxiliar de Serviços Gerais, matrícula
nº 109.220-0 A, integrante do quadro de pessoal da SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMSA.
GABINETE DO SUBSECRETÁRIO DE ASSUNTOS
LEGISLATIVOS DA CASA CIVIL, em Manaus, 07 de outubro de 2021.

CONSIDERANDO o deferimento e o encaminhamento dos
autos por meio do Despacho SIGED nº 593/2021 – SUBGAP/SEMSA,
subscrito pelo Subsecretário Municipal de Gestão da Saúde, em
exercício da SEMSA;
CONSIDERANDO a análise da Divisão de
Acompanhamento de Pessoal e Gestão de Benefícios da Secretaria
Municipal de Administração, Planejamento e Gestão – SEMAD;
CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo
nº 2021.01637.01412.0.003255, resolve
CONSIDERAR CONCEDIDA, a contar de 30-08-2021, pelo
prazo de 06 (seis) meses, referente ao decênio de 30-07-2006 a 29-07-2016,
LICENÇA-PRÊMIO à servidora LEDA MARIA MENDES DE OLIVEIRA, AS
– Auxiliar de Serviços Gerais, matrícula nº 083.674-5 A, integrante do quadro
de pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMSA.
GABINETE DO SUBSECRETÁRIO DE ASSUNTOS
LEGISLATIVOS DA CASA CIVIL, em Manaus, 07 de outubro de 2021.

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 23.834/2021
SUSPENDE EFEITOS de Portaria por
Delegação na forma que especifica.
O SUBSECRETÁRIO DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS
DA CASA CIVIL, no uso da competência que lhe confere o art. 128,
inc. II, da Lei Orgânica do Município de Manaus,
CONSIDERANDO a delegação de competência firmada
pelo Prefeito de Manaus no Decreto nº 5.005, publicado na Edição 5006
do DOM de 12-01-2021;
CONSIDERANDO o art. 146 da Lei n.º 1.118, de 01 de
setembro de 1971 – Estatuto dos Servidores Públicos do Município de
Manaus, com as alterações introduzidas pela Lei nº 292, de 03 de julho
de 1995;
CONSIDERANDO o requerimento do servidor adiante
identificado;

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 23.833/2021
CONCEDE Licença-Prêmio na forma que
especifica.

CONSIDERANDO o Parecer n° 047/2021 – P. Pessoal /
PGM, subscrito pela Procuradora do Município Chefe da Procuradoria de
Pessoal, adotado pelo Subprocurador Geral do Município, utilizado pela
Administração em casos análogos;

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

CONSIDERANDO as manifestações favoráveis da Chefia
Imediata, do Núcleo de Administração da Gestão do Trabalho, e do
Subsecretário Municipal de Gestão da Saúde;

CONSIDERANDO a delegação de competência firmada
pelo Prefeito de Manaus no Decreto nº 5.005, publicado na Edição 5006
do DOM de 12-01-2021;

CONSIDERANDO o deferimento e o encaminhamento dos
autos por meio de Despacho, subscrito pelo Subsecretário de Gestão
Administrativa e Planejamento da SEMSA;

CONSIDERANDO o art. 150 da Lei nº 1.118, de 01 de
setembro de 1971 – Estatuto dos Servidores Públicos do Município de
Manaus;

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

CONSIDERANDO o requerimento do servidor adiante

CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo
nº 2021.01637.01412.0.003270,

identificado;

CONSIDERANDO as manifestações favoráveis da Chefia
Imediata, do Núcleo de Administração da Gestão do Trabalho e a
autorização do Subsecretário de Gestão Administrativa e Planejamento
da SEMSA;
CONSIDERANDO o deferimento e o encaminhamento dos
autos por meio do Despacho SIGED nº 595/2021 – SUBGAP/SEMSA,
subscrito pelo Subsecretário Municipal de Gestão da Saúde, em
exercício da SEMSA;

RESOLVE:
I – CONSIDERAR SUSPENSO, no período de 04-02 a
16-08-2021, os efeitos da Portaria por Delegação nº 21.961/2020,
publicada na Edição 4949 do DOM de 19-10-2020, que concedeu
LICENÇA PARA TRATAR DE INTERESSE PARTICULAR ao servidor
FÁBIO CAVALCANTE DE MELO, AS - Digitador, matrícula
nº 116.713-8 A, integrante do quadro de pessoal da SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMSA;
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PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 23.836/2021

II – ESTABELECER o período de 17-08-2021 a 12-03-2023,
para o retorno do servidor ao usufruto do saldo remanescente da Licença
concedida.
GABINETE DO SUBSECRETÁRIO DE ASSUNTOS
LEGISLATIVOS DA CASA CIVIL, em Manaus, 07 de outubro de 2021.

CONCEDE Licença para Tratar de Interesse
Particular na forma que especifica.
O SUBSECRETÁRIO DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS
DA CASA CIVIL, no uso da competência que lhe confere o art. 128,
inc. II, da Lei Orgânica do Município de Manaus,
CONSIDERANDO a delegação de competência firmada
pelo Prefeito de Manaus no Decreto nº 5.005, publicado na Edição 5006
do DOM de 12-01-2021;
CONSIDERANDO o art. 146 da Lei nº 1.118, de 01 de
setembro de 1971 – Estatuto dos Servidores Públicos do Município de
Manaus, com as alterações introduzidas pela Lei nº 292, de 03 de julho
de 1995;

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 23.835/2021
CONCEDE Licença para Tratar de Interesse
Particular na forma que especifica.
O SUBSECRETÁRIO DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS
DA CASA CIVIL, no uso da competência que lhe confere o art. 128,
inc. II, da Lei Orgânica do Município de Manaus,
CONSIDERANDO a delegação de competência firmada
pelo Prefeito de Manaus no Decreto nº 5.005, publicado na Edição 5006
do DOM de 12-01-2021;
CONSIDERANDO o art. 146 da Lei nº 1.118, de 01 de
setembro de 1971 – Estatuto dos Servidores Públicos do Município de
Manaus, com as alterações introduzidas pela Lei nº 292, de 03 de julho
de 1995;

CONSIDERANDO o requerimento do servidor adiante
identificado;
CONSIDERANDO as informações contidas no despacho
da Chefia Imediata, da Gerência de Direitos e Deveres e da Divisão de
Pessoal da Secretaria Municipal de Educação – SEMED;
CONSIDERANDO o disposto no Parecer nº 355.08.2021 –
ASSJUR/SEMED, que opina pelo deferimento do pedido, acolhido na
integralidade pelo Subsecretário de Administração e Finanças da
SEMED;
CONSIDERANDO o encaminhamento dos autos para
elaboração e publicação por intermédio do Ofício nº 3738/2021 –
SEMED/GSAF, subscrito pelo Subsecretário de Administração e
Finanças da SEMED;

CONSIDERANDO o requerimento da servidora adiante

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

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

CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo
nº 2021.18000.18125.0.011032, resolve

CONSIDERANDO o disposto no Parecer nº 310.07.2021 –
ASSJUR/SEMED, que opina pelo deferimento do pedido, acolhido na
integralidade pelo Subsecretário de Administração e Finanças da
SEMED;

CONSIDERAR CONCEDIDA, a contar de 01-08-2021,
pelo prazo de 02 (dois) anos, LICENÇA PARA TRATAR DE
INTERESSE PARTICULAR ao servidor JULIO CESAR RAPOSO
LISBOA, Professor Nível Superior, matrícula nº 116.342-6 A, do quadro
de pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED.

identificada;

CONSIDERANDO o encaminhamento dos autos para
elaboração e publicação por intermédio do Ofício nº 3719/2021 –
SEMED/GSAF, subscrito pelo Subsecretário de Administração e
Finanças da SEMED;

GABINETE DO SUBSECRETÁRIO DE ASSUNTOS
LEGISLATIVOS DA CASA CIVIL, em Manaus, 07 de outubro de 2021.

CONSIDERANDO a análise da Divisão de
Acompanhamento de Pessoal e Gestão de Benefícios da
Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão –
SEMAD;
CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo
nº 2021.18000.19320.0.009966, resolve
CONSIDERAR CONCEDIDA, a contar de 12-07-2021,
pelo prazo de 02 (dois) anos, LICENÇA PARA TRATAR DE
INTERESSE PARTICULAR à servidora ROSELI LOPES SOUZA,
Professor Nível Superior, matrícula nº 128.103-8 A, do quadro de
pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED.
GABINETE DO SUBSECRETÁRIO DE ASSUNTOS
LEGISLATIVOS DA CASA CIVIL, em Manaus, 07 de outubro de 2021.

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 23.837/2021
CONCEDE Licença para Tratar de Interesse
Particular na forma que especifica.
O SUBSECRETÁRIO DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS
DA CASA CIVIL, no uso da competência que lhe confere o art. 128,
inc. II, da Lei Orgânica do Município de Manaus,
CONSIDERANDO a delegação de competência firmada
pelo Prefeito de Manaus no Decreto nº 5.005, publicado na Edição 5006
do DOM de 12-01-2021;
CONSIDERANDO o art. 146 da Lei nº 1.118, de 01 de
setembro de 1971 – Estatuto dos Servidores Públicos do Município de
Manaus, com as alterações introduzidas pela Lei nº 292, de 03 de julho
de 1995;
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CONSIDERANDO o requerimento da servidora adiante

CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo
nº 2019.18000.19320.0.005872, resolve

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

CONSIDERAR CONCEDIDA, a contar de 30-04-2019,
pelo prazo de 06 (seis) meses, referente ao decênio de 01-06-1997 a
31-05-2007, LICENÇA-PRÊMIO à servidora MARIA DO PERPETUO
SOCORRO ALMEIDA ROCHA RODRIGUES, Professor Nível Médio,
matrícula nº 009.843-4 B, integrante do quadro de pessoal da
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED.

identificada;

CONSIDERANDO o disposto no Parecer nº 260.08.2021 –
ASSJUR/SEMED, que opina pelo deferimento do pedido, acolhido pelo
Subsecretário de Administração e Finanças da SEMED;
CONSIDERANDO o encaminhamento dos autos para
elaboração e publicação por intermédio do Ofício nº 3610/2021 –
SEMED/GSAF, subscrito pelo Subsecretário de Administração e
Finanças da SEMED;

GABINETE DO SUBSECRETÁRIO DE ASSUNTOS
LEGISLATIVOS DA CASA CIVIL, em Manaus, 07 de outubro de 2021.

CONSIDERANDO a análise da Divisão de
Acompanhamento de Pessoal e Gestão de Benefícios da Secretaria
Municipal de Administração, Planejamento e Gestão – SEMAD;
CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo
nº 2021.18000.19324.0.012983, resolve
CONSIDERAR CONCEDIDA, a contar de 20-08-2021,
pelo prazo de 02 (dois) anos, LICENÇA PARA TRATAR DE
INTERESSE PARTICULAR à servidora LEA SOCORRO DA SILVA
BRITO, Professor Nível Médio, matrícula nº 110.436-5 A, do quadro de
pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED.
GABINETE DO SUBSECRETÁRIO DE ASSUNTOS
LEGISLATIVOS DA CASA CIVIL, em Manaus, 07 de outubro de 2021.

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 23.839/2021
CONCEDE Licença-Prêmio na forma que
especifica.
O SUBSECRETÁRIO DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS
DA CASA CIVIL, no uso da competência que lhe confere o art. 128,
inc. II, da Lei Orgânica do Município de Manaus,
CONSIDERANDO a delegação de competência firmada
pelo Prefeito de Manaus no Decreto nº 5.005, publicado na Edição 5006
do DOM de 12-01-2021;
CONSIDERANDO o art. 150 da Lei nº 1.118, de
01 de setembro de 1971 – Estatuto dos Servidores Públicos do
Município de Manaus;

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 23.838/2021
CONCEDE Licença-Prêmio na forma que
especifica.
O SUBSECRETÁRIO DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS
DA CASA CIVIL, no uso da competência que lhe confere o art. 128,
inc. II, da Lei Orgânica do Município de Manaus,
CONSIDERANDO a delegação de competência firmada
pelo Prefeito de Manaus no Decreto nº 5.005, publicado na Edição 5006
do DOM de 12-01-2021;
CONSIDERANDO o art. 150 da Lei nº 1.118, de
01 de setembro de 1971 – Estatuto dos Servidores Públicos do
Município de Manaus;
identificada;

CONSIDERANDO o requerimento da servidora adiante

CONSIDERANDO as informações contidas no despacho
da Chefia Imediata, da Gerência de Direitos e Deveres e da Divisão de
Pessoal da Secretaria Municipal de Educação – SEMED;
CONSIDERANDO o disposto no Parecer nº 396.08.2021 –
ASSJUR/SEMED, que opina pela possibilidade de deferimento do pleito,
acolhido pelo Subsecretário de Administração e Finanças da SEMED;

CONSIDERANDO o requerimento da servidora adiante
identificada;
CONSIDERANDO as informações contidas no despacho
da Chefia Imediata, da Gerência de Direitos e Deveres e da Divisão de
Pessoal da Secretaria Municipal de Educação – SEMED;
CONSIDERANDO o disposto no Parecer nº 361.08.2021 –
ASSTEC/SEMED, que opina pela possibilidade de deferimento do pleito,
acolhido na integralidade pelo Subsecretário de Administração e
Finanças da SEMED;
CONSIDERANDO a análise da Divisão de
Acompanhamento de Pessoal e Gestão de Benefícios da Secretaria
Municipal de Administração, Planejamento e Gestão – SEMAD;
CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo
nº 2021.18000.19344.0.010415, resolve
CONSIDERAR CONCEDIDA, a contar de 05-08-2021,
pelo prazo de 06 (seis) meses, referente ao decênio de 02-03-2005 a
01-03-2015, LICENÇA-PRÊMIO à servidora ANDREA CRISTINA
CANTO VERÇOSA, Professor Nível Superior, matrícula nº 082.083-0 B,
integrante do quadro de pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO – SEMED.
GABINETE DO SUBSECRETÁRIO DE ASSUNTOS
LEGISLATIVOS DA CASA CIVIL, em Manaus, 07 de outubro de 2021.

CONSIDERANDO o encaminhamento dos autos por meio
do Ofício nº 3872/2021–SEMED/GSAF, subscrito pelo Subsecretário de
Administração e Finanças;
CONSIDERANDO a análise da Divisão de
Acompanhamento de Pessoal e Gestão de Benefícios da Secretaria
Municipal de Administração, Planejamento e Gestão – SEMAD;
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Manaus, quinta-feira, 07 de outubro de 2021
PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 23.840/2021
CONCEDE Licença-Prêmio na forma que
especifica.
O SUBSECRETÁRIO DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS
DA CASA CIVIL, no uso da competência que lhe confere o art. 128,
inc. II, da Lei Orgânica do Município de Manaus,
CONSIDERANDO a delegação de competência firmada
pelo Prefeito de Manaus no Decreto nº 5.005, publicado na Edição 5006
do DOM de 12-01-2021;
CONSIDERANDO o art. 150 da Lei nº 1.118, de
01 de setembro de 1971 – Estatuto dos Servidores Públicos do
Município de Manaus;
identificada;

CONSIDERANDO o requerimento da servidora adiante

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

CONSIDERANDO o disposto no Parecer nº 239.08.2021 –
ASSJUR/SEMED, que opina pela possibilidade de deferimento do pleito,
acolhido pelo Subsecretário de Administração e Finanças da SEMED;
CONSIDERANDO a análise da Divisão de
Acompanhamento de Pessoal e Gestão de Benefícios da Secretaria
Municipal de Administração, Planejamento e Gestão – SEMAD;
CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo
nº 2021.18000.19328.0.012158, resolve
CONSIDERAR CONCEDIDA, a contar de 10-08-2021,
pelo prazo de 06 (seis) meses, referente ao decênio de 29-09-2005 a
28-09-2015, LICENÇA-PRÊMIO à servidora MARINALVA FRAZÃO
BOAS, Professor Nível Médio, matrícula nº 107.566-7 A, integrante do
quadro de pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO –
SEMED.
GABINETE DO SUBSECRETÁRIO DE ASSUNTOS
LEGISLATIVOS DA CASA CIVIL, em Manaus, 07 de outubro de 2021.

CONSIDERANDO o disposto no Parecer nº 361.08.2021 –
ASSTEC/SEMED, que opina pela possibilidade de deferimento do pleito,
acolhido na integralidade pelo Subsecretário de Administração e
Finanças da SEMED;
CONSIDERANDO a análise da Divisão de
Acompanhamento de Pessoal e Gestão de Benefícios da Secretaria
Municipal de Administração, Planejamento e Gestão – SEMAD;
CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo
nº 2021.18000.19344.0.010415, resolve
CONSIDERAR CONCEDIDA, a contar de 05-08-2021,
pelo prazo de 06 (seis) meses, referente ao decênio de 02-03-2005 a
01-03-2015, LICENÇA-PRÊMIO à servidora ANDREA CRISTINA
CANTO VERÇOSA, Professor Nível Superior, matrícula nº 082.083-0 B,
integrante do quadro de pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO – SEMED.
GABINETE DO SUBSECRETÁRIO DE ASSUNTOS
LEGISLATIVOS DA CASA CIVIL, em Manaus, 07 de outubro de 2021.

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 23.842/2021
DECLARA ESTÁVEL servidor avaliado em
estágio probatório, na forma que especifica.
O SUBSECRETÁRIO DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS
DA CASA CIVIL, no uso da competência que lhe confere o art. 128,
inc. II, da Lei Orgânica do Município de Manaus,
CONSIDERANDO a delegação de competência firmada
pelo Prefeito de Manaus no Decreto nº 5.005, publicado na Edição 5006
do DOM de 12-01-2021;
CONSIDERANDO o art. 41, § 4º, da Constituição Federal
de 1988, combinado com o art. 20, § 4º, e artigos 20 e 21 da Lei
nº 1.118, de 01 de setembro 1971 – Estatuto dos Servidores Públicos do
Município de Manaus;
CONSIDERANDO nos termos dos artigos 3º, inc. VI, 7º a
11 da Lei nº 1.126, de 05 de junho de 2007, que dispõe sobre o Plano de
Carreira, Cargos e Remuneração dos Profissionais do Magistério;

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 23.841/2021
CONCEDE Licença-Prêmio na forma que
especifica.
O SUBSECRETÁRIO DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS
DA CASA CIVIL, no uso da competência que lhe confere o art. 128,
inc. II, da Lei Orgânica do Município de Manaus,
CONSIDERANDO a delegação de competência firmada
pelo Prefeito de Manaus no Decreto nº 5.005, publicado na Edição 5006
do DOM de 12-01-2021;
CONSIDERANDO o art. 150 da Lei nº 1.118, de
01 de setembro de 1971 – Estatuto dos Servidores Públicos do
Município de Manaus;

CONSIDERANDO o disposto nos Pareceres nº 029/2014 e
nº 055/2021 – P. Pessoal/PGM, utilizados como paradigma pela
Administração, que opina pela aprovação tácita e consequente aquisição
da estabilidade no serviço público;
CONSIDERANDO as informações prestadas na Certidão
de Cumprimento do Estágio Probatório dos Profissionais do Magistério,
que considerou o servidor abaixo identificado, aprovado pelo
cumprimento do estágio probatório, subscrito pelo Secretário Municipal
de Educação;
CONSIDERANDO o Parecer nº 0817/2021 – CAD/SEMED,
da Comissão de Avaliação de Desempenho – CAD, dos servidores
efetivos da SEMED, que opina pela declaração de estabilização no
serviço público do servidor, acolhido pelo Secretário Municipal de
Educação;

CONSIDERANDO o requerimento da servidora adiante
identificada;

CONSIDERANDO o encaminhamento dos autos por
intermédio do Ofício nº 4116/2021 – SEMED/GS, subscrito pelo
Secretário Municipal de Educação;

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

CONSIDERANDO a manifestação da Divisão de
Acompanhamento de Pessoal e Gestão de Benefício da Secretaria
Municipal de Administração, Planejamento e Gestão;
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CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo
nº 2021.18000.19969.0.014319, resolve
DECLARAR ESTÁVEL no serviço público, a contar de
15-07-2017, o servidor DOUGIVAL FEITOZA ATAIDE, matrícula
nº 126.85-3 B, nomeado para provimento no cargo de Professor Nível
Superior, vinculado ao Regime Jurídico Estatutário, pertencente ao
quadro de pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO –
SEMED.

nº 121.152-8 B, nomeada para provimento do cargo de Professor Nível
Superior, vinculado ao Regime Jurídico Estatutário, pertencente ao
quadro de pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO –
SEMED.
GABINETE DO SUBSECRETÁRIO DE ASSUNTOS
LEGISLATIVOS DA CASA CIVIL, em Manaus, 07 de outubro de 2021.

GABINETE DO SUBSECRETÁRIO DE ASSUNTOS
LEGISLATIVOS DA CASA CIVIL, em Manaus, 07 de outubro de 2021.

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 23.844/2021
DECLARA ESTÁVEL servidor avaliado em
estágio probatório, na forma que especifica.

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 23.843/2021
DECLARA ESTÁVEL servidor avaliado em
estágio probatório, na forma que especifica.

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

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

CONSIDERANDO a delegação de competência firmada
pelo Prefeito de Manaus no Decreto nº 5.005, publicado na Edição 5006
do DOM de 12-01-2021;

CONSIDERANDO a delegação de competência firmada
pelo Prefeito de Manaus no Decreto nº 5.005, publicado na Edição 5006
do DOM de 12-01-2021;

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

CONSIDERANDO o art. 41, § 4º, da Constituição Federal
de 1988, combinado com o art. 20, § 4º, e artigos 20 e 21 da Lei
nº 1.118, de 01 de setembro 1971 – Estatuto dos Servidores Públicos do
Município de Manaus;
CONSIDERANDO nos termos dos artigos 3º, inc. VI, 7º a
11 da Lei nº 1.126, de 05 de junho de 2007, que dispõe sobre o Plano de
Carreira, Cargos e Remuneração dos Profissionais do Magistério;
CONSIDERANDO o disposto nos Pareceres nº 029/2014 e
nº 055/2021 – P. Pessoal/PGM, utilizados como paradigma pela
Administração, que opina pela aprovação tácita e consequente aquisição
da estabilidade no serviço público;
CONSIDERANDO as informações prestadas na Certidão
de Cumprimento do Estágio Probatório dos Profissionais do Magistério,
que considerou a servidora abaixo identificada, aprovada pelo
cumprimento do estágio probatório, subscrito pelo Secretário Municipal
de Educação;
CONSIDERANDO o Parecer nº 1049/2021 – CAD/SEMED,
da Comissão de Avaliação de Desempenho – CAD, dos servidores
efetivos da SEMED, que opina pela declaração de estabilização no
serviço público da servidora, acolhido pelo Secretário Municipal de
Educação;

CONSIDERANDO nos termos dos artigos 3º, inc. VI, 7º a
11 da Lei nº 1.126, de 05 de junho de 2007, que dispõe sobre o Plano de
Carreira, Cargos e Remuneração dos Profissionais do Magistério;
CONSIDERANDO o disposto nos Pareceres nº 029/2014 e
nº 055/2021 – P. Pessoal/PGM, utilizados como paradigma pela
Administração, que opina pela aprovação tácita e consequente aquisição
da estabilidade no serviço público;
CONSIDERANDO as informações prestadas na Certidão
de Cumprimento do Estágio Probatório dos Profissionais do Magistério,
que considerou o servidor abaixo identificado, aprovado pelo
cumprimento do estágio probatório, subscrito pelo Secretário Municipal
de Educação;
CONSIDERANDO o Parecer nº 0672/2021 – CAD/SEMED,
da Comissão de Avaliação de Desempenho – CAD, dos servidores
efetivos da SEMED, que opina pela declaração de estabilização no
serviço público da servidora, acolhido pelo Secretário Municipal de
Educação;
CONSIDERANDO o encaminhamento dos autos por
intermédio do Ofício nº 3167/2021 – SEMED/GS, subscrito pelo
Secretário Municipal de Educação;

CONSIDERANDO o encaminhamento dos autos por
intermédio do Ofício nº 4125/2021 – SEMED/GS, subscrito pelo
Secretário Municipal de Educação;

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

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

CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo
nº 2021.18000.19969.0.012340, resolve

CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo
nº 2021.18000.19969.0.015555, resolve
DECLARAR ESTÁVEL no serviço público, a contar de
17-07-2017, a servidora JANE QUEIROZ MAIA DE SOUZA, matrícula

DECLARAR ESTÁVEL no serviço público, a contar de
29-07-2017, a servidora ANDREIA MARIA NEVES DA ROCHA,
matrícula nº 124.028-5 B, nomeada para provimento do cargo de
Pedagogo, vinculado ao Regime Jurídico Estatutário, pertencente ao
quadro de pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO –
SEMED.
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GABINETE DO SUBSECRETÁRIO DE ASSUNTOS
LEGISLATIVOS DA CASA CIVIL, em Manaus, 07 de outubro de 2021.

CASA CIVIL

EXTRATO

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 23.845/2021
ALTERA Portaria por Delegação na forma
que especifica.
O SUBSECRETÁRIO DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS
DA CASA CIVIL, no uso da competência que lhe confere o art. 128,
inc. II, da Lei Orgânica do Município de Manaus,
CONSIDERANDO a delegação de competência firmada
pelo Prefeito de Manaus no Decreto nº 5.005, publicado na Edição 5006
do DOM de 12-01-2021;
CONSIDERANDO a regularização funcional da servidora
adiante identificada;
CONSIDERANDO o encaminhamento dos autos por meio
do Ofício nº 0577/2021 – DGP-RH/FDT, subscrito pela DiretoraPresidente da Fundação de Apoio ao Idoso “Dr. Thomas”;
CONSIDERANDO a análise da Divisão de
Acompanhamento de Pessoal e Gestão de Benefícios da Secretaria
Municipal de Administração, Planejamento e Gestão - SEMAD;
CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo
nº 2021.27000.27011.0.006626, resolve

ESPÉCIE E DATA: Termo de Contrato nº 006/2021, celebrado em 10 de
setembro de 2021.
CONTRATANTES: Município de Manaus – CASA CIVIL e a S A DE
ALMEIDA MAGALHÃES SERVIÇOS EM GESSO EIRELI.
OBJETO: Por força do presente Contrato a CONTRATADA obriga-se a
fornecer à CONTRATANTE Prestação de Serviços Limpeza e
Conservação, com disponibilidade de mao de obra saneante,
equipamentos, materiais e produto de limpeza, e encarregado de
serviços gerais para atender as necessidades da Casa Civil e suas
unidades vinculadas, na forma identificada no Pregão Eletrônico
nº 117/2021-CML/PM.
VALOR GLOBAL: O valor global do presente contrato importa a quantia
de R$ 445.050,70 (quatrocentos e quarenta e cinco mil, cinquenta
reais e setenta centavos).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente
contrato foram empenhadas à conta da seguinte dotação orçamentária:
Unidade Orçamentária nº 11101 Programas de Trabalho
nº 04.122.0011.2011.0000, Fonte de Recurso nº 01000000 e
Natureza de Despesa n. 33903702, com a emissão da Nota
de Empenho nº 2021NE00446, de 10/09/2021, no valor de R$ 63.049,10
(sessenta e três mil, quarenta e nove reais e dez centavos), ficando
o restante a ser empenhado conforme liberação orçamentária e
financeira..
PRAZO: O presente Termo de Contrato terá vigência de 12 (doze)
meses, a contar da data de assinatura.
FUNDAMENTO: Este contrato decorre do despacho autorizativo do
Secretário Municipal Chefe da Casa Civil, Termo de Referência do
Processo Administrativo SIGED nº. 2021.18911.18928.0.014228 – Casa
Civil, Edital de Pregão Eletrônico nº 117/2021-CML/PM, Relatório Final
da Diretoria Jurídica – DJCML/PM e Despacho de Homologação
publicado no DOM 5176, pg. 11, de 02/09/2021, bem como nos
parâmetros legais da Lei Federal nº 8.666/93.

ALTERAR a Portaria por Delegação nº 23.194/2021,
publicada na Edição 5158 do DOM de 09-08-2021, que concedeu
Licença para Tratar de Interesse Particular à servidora FERNANDA
EVELYN BRITO DE ABREU, Analista Municipal – Assistencial /
Enfermagem, matrícula nº 123.522-2 A, do quadro de pessoal da
FUNDAÇÃO DE APOIO AO IDOSO “DOUTOR THOMAS” – FDT, para
retificar a data de início da Licença que passa a ser 14-08-2021,
mantendo-se inalterados os demais termos da Portaria.

Manaus, 10 de setembro de 2021.

GABINETE DO SUBSECRETÁRIO DE ASSUNTOS
LEGISLATIVOS DA CASA CIVIL, em Manaus, 07 de outubro de 2021.
EXTRATO
ESPÉCIE E DATA: Termo de Contrato nº 007/2021, celebrado em 1º de
outubro de 2021.
CONTRATANTES: Município de Manaus – CASA CIVIL e a ALFAMA
COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
OBJETO: Por força do presente contrato, a CONTRATADA obriga-se
prestar ao CONTRATANTE o serviço de Controle e Combate de Vetores
e Pragas Urbanas (cupins, baratas, formigas, mosquitos, insetos, ratos e
outras pragas, desinsetização e desalojamento de pombos e morcegos)
em todas as dependências(internas e externas), incluindo caixas de
esgoto e áreas de jardim da Casa Civil, bem como o Arquivo Publico
Municipal e Comissão Municipal de Licitação, conforme identificados no
Termo de Referência item 5 e 6, e Ata de Registro de Preços
nº. 0017/2021 - DIVRP/DEGCM/UGCM/SEMAD do Pregão Eletrônico
nº. 009/2019-CML/PM.
VALOR GLOBAL: O valor global do presente contrato importa a quantia
de R$ 3.973,96 (Três mil novecentos e setenta e três reais e noventa e
seis centavos).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do
presente contrato foram empenhadas à conta da seguinte
dotação orçamentária: Unidade Orçamentária nº 11101 Programas de
Trabalho nº 04.122.0011.2011.0000, Fonte de Recurso nº 01000000 e
Natureza de Despesa n. 33903978, com a emissão da Nota de
Empenho nº 2021NE00441, de 14/09/2021, no valor global de
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R$ 3.973,96 (Três mil novecentos e setenta e três reais e noventa e seis
centavos).
PRAZO: O presente Termo de Contrato terá vigência de 12 (doze)
meses, a contar da data de assinatura, e poderá chegar ao seu termo
final com a execução total do seu objeto e consequentemente liquidação
da despesa.
FUNDAMENTO: Este contrato decorre do despacho autorizativo do
Secretário Municipal Chefe da Casa Civil, Termo de Referência do
Processo Administrativo SIGED nº. 2021.18911.18913.0.013301 – Casa
Civil, Ata de Registro de Preço nº. 0017/2021- DIVRP/DEGCM/UGCM/
SEMAD, do Pregão Eletrônico nº 009/2019-CML/PM, Relatório Final da
Diretoria Jurídica – DJCML/PM e Despacho de Homologação publicado
no DOM 5089, pg. 04, de 04/05/2021, bem como nos parâmetros legais
da Lei Federal nº 8.666/93.
Manaus, 01 de outubro de 2021.

CASA MILITAR

PORTARIA Nº 049/2021 - GEPES/DAF/CM
O SECRETÁRIO MUNICIPAL CHEFE DA CASA
MILITAR, no exercício da competência que lhe confere o artigo 128,
inciso II da LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE MANAUS, e
RESOLVE:
ATRIBUIR, a servidora Ellen Cristina Mendonça
Monteiro, Gerente de Encaminhamento e Acompanhamento, matrícula
nº 126.040-5 C, do quadro da Casa Militar, responsabilidades pelos
serviços em Assistência Social, no âmbito da Casa Militar, a contar de
01/01/2021.
CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Manaus, 22 de setembro de 2021.

EXTRATO
ESPÉCIE E DATA: Termo de Contrato nº 008/2021, celebrado em 1º de
outubro de 2021.
CONTRATANTES: Município de Manaus – CASA CIVIL e a VILA DA
BARRA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS DE
DEDETIZAÇÃO LTDA-EPP.
OBJETO: Por força do presente contrato, a CONTRATADA obriga-se
prestar ao CONTRATANTE o serviço de Controle e Combate de Vetores
e Pragas Urbanas (cupins, baratas, formigas, mosquitos, insetos, ratos e
outras pragas, desinsetização e desalojamento de pombos e morcegos)
em todas as dependências(internas e externas), incluindo caixas de
esgoto e áreas de jardim da Casa Civil, bem como o Arquivo Publico
Municipal e Comissão Municipal de Licitação, conforme identificados no
Termo de Referência item 5 e 6 e Ata de Registro de Preços
nº. 0017/2021 - DIVRP/DEGCM/UGCM/SEMAD do Pregão Eletrônico
nº. 009/2019-CML/PM.
VALOR GLOBAL: O valor global do presente contrato importa a quantia
de R$ 7.588,36 (Sete mil quinhentos e oitenta e oito reais e trinta e seis
centavos).
DOTAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA:
As
despesas
decorrentes
do presente contrato foram empenhadas à conta da seguinte
dotação
orçamentária:
Unidade
Orçamentária
nº 11101
Programas de Trabalho nº 04.122.0011.2011.0000, Fonte de Recurso
nº 01000000 e Natureza de Despesa n. 33903978, com a emissão da
Nota de Empenho nº 2021NE00475, de 24/09/2021, no valor global de
R$ 7.588,36 (Sete mil quinhentos e oitenta e oito reais e trinta e seis
centavos).
PRAZO: O presente Termo de Contrato terá vigência de 12 (doze)
meses, a contar da data de assinatura, e poderá chegar ao seu termo
final com a execução total do seu objeto e consequentemente liquidação
da despesa.
FUNDAMENTO: Este contrato decorre do despacho autorizativo
do Secretário Municipal Chefe da Casa Civil, Termo de
Referência
do
Processo
Administrativo
SIGED
nº. 2021.18911.18913.0.014100 – Casa Civil, Ata de Registro de Preço
nº. 0017/2021- DIVRP/DEGCM/UGCM/SEMAD, do Pregão Eletrônico
nº 009/2019-CML/PM, Relatório Final da Diretoria Jurídica – DJCML/PM
e Despacho de Homologação publicado no DOM 5089, pg. 04, de
04/05/2021, bem como nos parâmetros legais da Lei Federal
nº 8.666/93.
Manaus, 01 de outubro de 2021.

PORTARIA Nº 050/2021 - GEPES/DAF/CM
O SECRETÁRIO MUNICIPAL CHEFE DA CASA
MILITAR, no exercício da competência que lhe confere o artigo 128,
inciso II da LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE MANAUS, e
RESOLVE
ATRIBUIR, a servidora Jhocilange da Silva Costa de
Moura, Gerente de Operações Especiais, matrícula nº 137.320-0 A, do
quadro da Casa Militar, responsabilidades pelos serviços em Psicologia,
no âmbito da Casa Militar, a contar de 01/01/2021.
CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Manaus, 22 de setembro de 2021.

PORTARIA Nº 051/2021 - GEPES/DAF/CM
O SECRETÁRIO MUNICIPAL CHEFE DA CASA
MILITAR, no exercício da competência que lhe confere o artigo 128,
inciso II da LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE MANAUS, e
RESOLVE:
ATRIBUIR, ao servidor Wallace Rosendo Pereira da
Silva, Chefe de Divisão de Prevenção e Minimização de Desastres,
matrícula nº 136.630-0 B, do quadro da Casa Militar, responsabilidades
pelos serviços de Engenharia de Prevenção, no âmbito da Secretaria
Executiva de Proteção e Defesa Civil, a contar de 01/02/2021.
CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
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Manaus, 22 de setembro de 2021.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,
PLANEJAMENTO E GESTÃO
EXTRATO
1. ESPÉCIE: 1º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços
nº 001/2021-MANAUSMED/SEMAD.
2. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MANAUS, através da
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E
GESTÃO – SEMAD, por intermédio do SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA À
SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MANAUS –
MANAUSMED.
3. CONTRATADO(A): HOSPITAL SANTO ALBERTO LTDA.
4. OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objeto incluir as
especialidades de consulta eletiva e de urgência hospitalar adulto
e/ou pediátrica e de internações clínicas e/ou cirúrgicas adulto e
pediátrica no objeto do contrato primitivo, conforme Projeto Básico e
Edital de Credenciamento nº 001/2020-MANAUSMED/SEMAD,
preservando-se as demais cláusulas do instrumento originário,
consoante conteúdo do processo nº 2021/4427/4429/00137.
5. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente
Termo Aditivo foram empenhadas sob o nº 2021NE01169 em
01/09/2021, à conta da seguinte rubrica orçamentária: Unidade
Orçamentária: 14702 – Fundo de Custeio do Plano de Saúde dos
Servidores Públicos do Munic. de Manaus; Programa de Trabalho:
10.302.0079.2080.0000 – Assistência à Saúde dos Servidores e seus
Dependentes; Fonte de Recurso: 02090000 – Contribuição Patronal para
o FUNSERV; Natureza da Despesa: 33903950 – Serviços Med.
Hospitalar, Odont. e Laboratoriais no valor de R$852.265,80 (oitocentos
e cinquenta e dois mil, duzentos e sessenta e cinco reais e oitenta
centavos), referente ao período de 01/09/2021 a 31/10/2021, ficando o
restante a ser empenhado de acordo com a liberação das cotas
orçamentárias deste mesmo exercício. Consentâneo com o Principio
Orçamentário da Anualidade, o saldo do Contrato será comprometido no
exercício subsequente, no mesmo Programa de Trabalho, nas Leis
Orçamentárias de 2022.
6. RATIFICAÇÃO: Para efeito do presente termo aditivo permanecem
em vigor todas as condições estabelecidas no pacto anterior, naquilo
que não conflitar com o objeto do presente, cujas obrigações e direitos
recíprocos se subordinam as partes.
Manaus, 01 de setembro de 2021.

EXTRATO
1. ESPÉCIE: 3º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços
nº 007/2019-MANAUSMED/SEMAD.
2. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MANAUS, através da
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E
GESTÃO – SEMAD, por intermédio do SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA À
SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MANAUS –
MANAUSMED.
3. CONTRATADO(A): M I SERVIÇOS MÉDICOS E IMAGENS LTDAEPP – M I - MÉDICOS & IMAGENS.

4. OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objeto incluir as
especialidades de Procedimento Anestésico e Ressonância
Magnética e excluir a consulta eletiva de Anestesiologia do objeto
do contrato primitivo, conforme Projeto Básico e Edital de
Credenciamento nº 001/2018-MANAUSMED/SEMAD, preservando-se as
demais cláusulas do instrumento originário, consoante conteúdo do
processo nº 2018/4427/4429/03546.
5. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente
Termo Aditivo foram empenhadas sob o nº 2021NE01170 em
01/09/2021, à conta da seguinte rubrica orçamentária: Unidade
Orçamentária: 14702 – Fundo de Custeio do Plano de Saúde dos
Servidores Públicos do Munic. de Manaus; Programa de Trabalho:
10.302.0079.2080.0000 – Assistência à Saúde dos Servidores e seus
Dependentes; Fonte de Recurso: 02080000 – Contribuição do Servidor
para o FUNSERV; Natureza da Despesa: 33903950 – Serviços Med.
Hospitalar, Odont. e Laboratoriais no valor de R$183.658,58 (cento e
oitenta e três mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e oito
centavos), referente ao período de 01/09/2021 a 31/10/2021, ficando o
restante a ser empenhado de acordo com a liberação das cotas
orçamentárias deste mesmo exercício. Consentâneo com o Principio
Orçamentário da Anualidade, o saldo do Contrato será comprometido no
exercício subsequente, no mesmo Programa de Trabalho, nas Leis
Orçamentárias de 2022.
6. RATIFICAÇÃO: Para efeito do presente termo aditivo permanecem
em vigor todas as condições estabelecidas no pacto anterior, naquilo
que não conflitar com o objeto do presente, cujas obrigações e direitos
recíprocos se subordinam as partes.
Manaus, 01 de setembro de 2021.

EXTRATO
1. ESPÉCIE: 2º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços
nº 069/2019-MANAUSMED/SEMAD.
2. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MANAUS, através da
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E
GESTÃO – SEMAD, por intermédio do SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA À
SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MANAUS –
MANAUSMED.
3. CONTRATADO(A): JIGLIANNE DINELLY YAMAMOTO – CLINFISIO.
4. OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objeto prorrogar o
contrato original por mais 12 (doze) meses e alterar o parágrafo
primeiro da cláusula quinta do contrato primitivo, referente à
prestação de serviços de saúde especializados em 1.2.3 509078
SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA: consulta eletiva; 1.2.4 509094
SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA: em terapia, conforme Projeto Básico e
Edital de Credenciamento nº 001/2018-MANAUSMED/SEMAD,
preservando-se as demais cláusulas do instrumento originário,
consoante conteúdo do processo nº 2018/4427/4429/03543.
prorrogar o contrato original por mais 12 (doze) meses e alterar o
parágrafo primeiro da cláusula quinta do contrato primitivo O valor
estimado do presente Termo Aditivo é de R$41.147,00 (quarenta e um
mil, cento e quarenta e sete reais), podendo ser diminuído ou aumentado
em função da demanda dos segurados.
6. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente
Termo Aditivo foram empenhadas sob o nº 2021NE01503 em
29/09/2021, à conta da seguinte rubrica orçamentária: Unidade
Orçamentária: 14702 – Fundo de Custeio do Plano de Saúde dos
Servidores Públicos do Munic. de Manaus; Programa de Trabalho:
10.302.0079.2080.0000 – Assistência à Saúde dos Servidores e seus
Dependentes; Fonte de Recurso: 02080000 – Contribuição do Servidor
para o FUNSERV; Natureza da Despesa: 33903950 – Serviços Med.
Hospitalar, Odont. e Laboratoriais no valor de R$3.428,92 (três mil,
quatrocentos e vinte e oito reais e noventa e dois centavos), referente ao
período de 01/10/2021 a 31/10/2021, ficando o restante a ser
empenhado de acordo com a liberação das cotas orçamentárias deste
mesmo exercício. Consentâneo com o Principio Orçamentário da
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Anualidade, o saldo do Contrato será comprometido no exercício
subsequente, no mesmo Programa de Trabalho, nas Leis Orçamentárias
de 2022.
7. VIGÊNCIA: O prazo do Contrato fica prorrogado por mais 12 (doze)
meses, com início em 01/10/2021 e término em 30/09/2022.
8. RATIFICAÇÃO: Para efeito do presente termo aditivo permanecem
em vigor todas as condições estabelecidas no pacto anterior, naquilo
que não conflitar com o objeto do presente, cujas obrigações e direitos
recíprocos se subordinam as partes.
Manaus, 30 de setembro de 2021.

EXTRATO
1. ESPÉCIE: 2º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços
nº 070/2019-MANAUSMED/SEMAD.
2. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MANAUS, através da
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E
GESTÃO – SEMAD, por intermédio do SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA À
SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MANAUS –
MANAUSMED.
3. CONTRATADO(A): CLÍNICA LABNORTE LTDA – LABNORTE
LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS.
4. OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objeto prorrogar o
contrato original por mais 12 (doze) meses e alterar o parágrafo
primeiro da cláusula quinta do contrato primitivo, referente à
prestação de serviços de saúde especializados em 1.3.2 509054
SERVIÇOS DE DIAGNOSE E TERAPIA: especializado em realização de
EXAME DE ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOPATOLOGIA; 1.3.9
509047 SERVIÇOS DE DIAGNOSE E TERAPIA: especializado em
realização de EXAME DE PATOLOGIA CLÍNICA, conforme Projeto
Básico e Edital de Credenciamento nº 001/2018-MANAUSMED/SEMAD,
preservando-se as demais cláusulas do instrumento originário,
consoante conteúdo do processo nº 2018/4427/4429/03551.
5. VALOR: O valor estimado do presente Termo Aditivo é de
R$29.028,02 (vinte e nove mil, vinte e oito reais e dois centavos),
podendo ser diminuído ou aumentado em função da demanda dos
segurados.
6. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente
Termo Aditivo foram empenhadas sob o nº 2021NE01504 em
29/09/2021, à conta da seguinte rubrica orçamentária: Unidade
Orçamentária: 14702 – Fundo de Custeio do Plano de Saúde dos
Servidores Públicos do Munic. de Manaus; Programa de Trabalho:
10.302.0079.2080.0000 – Assistência à Saúde dos Servidores e seus
Dependentes; Fonte de Recurso: 02080000 – Contribuição do Servidor
para o FUNSERV; Natureza da Despesa: 33903950 – Serviços Med.
Hospitalar, Odont. e Laboratoriais no valor de R$2.419,00 (dois mil,
quatrocentos e dezenove reais), referente ao período de 01/10/2021 a
31/10/2021, ficando o restante a ser empenhado de acordo com a
liberação das cotas orçamentárias deste mesmo exercício. Consentâneo
com o Principio Orçamentário da Anualidade, o saldo do Contrato será
comprometido no exercício subsequente, no mesmo Programa de
Trabalho, nas Leis Orçamentárias de 2022.
7. VIGÊNCIA: O prazo do Contrato fica prorrogado por mais 12 (doze)
meses, com início em 01/10/2021 e término em 30/09/2022.
8. RATIFICAÇÃO: Para efeito do presente termo aditivo permanecem
em vigor todas as condições estabelecidas no pacto anterior, naquilo
que não conflitar com o objeto do presente, cujas obrigações e direitos
recíprocos se subordinam as partes.
Manaus, 30 de setembro de 2021.

EXTRATO
1. ESPÉCIE: 2º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços
nº 072/2019-MANAUSMED/SEMAD.
2. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MANAUS, através da
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E
GESTÃO – SEMAD, por intermédio do SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA À
SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MANAUS –
MANAUSMED.
3. CONTRATADO(A): CEMED CENTRO MÉDICO E DIAGNÓSTICO
POR IMAGEM LTDA – CEMED.
4. OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objeto prorrogar o
contrato original por mais 12 (doze) meses e alterar o parágrafo
primeiro da cláusula quinta do contrato primitivo, referente à
prestação de serviços de saúde especializados em 1.3.3 509063
SERVIÇOS DE DIAGNOSE E TERAPIA: especializado em
CARDIOLOGIA; 1.3.11 509055 SERVIÇOS DE DIAGNOSE E TERAPIA:
especializado em RADIODIAGNÓSTICO; 1.3.13 509060 SERVIÇOS DE
DIAGNOSE E TERAPIA: especializado em RESSONÂNCIA
MAGNÉTICA; 1.3.15 509065 SERVIÇOS DE DIAGNOSE E TERAPIA:
especializado em TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA; 1.3.16 509068
SERVIÇOS DE DIAGNOSE E TERAPIA: especializado em
ULTRASSONOGRAFIA, conforme Projeto Básico e Edital de
Credenciamento nº 001/2018-MANAUSMED/SEMAD, preservando-se as
demais cláusulas do instrumento originário, consoante conteúdo do
processo nº 2018/4427/4429/03566.
5. VALOR: O valor estimado do presente Termo Aditivo é de
R$1.782.838,00 (um milhão, setecentos e oitenta e dois mil, oitocentos e
trinta e oito reais), podendo ser diminuído ou aumentado em função da
demanda dos segurados.
6. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente
Termo Aditivo foram empenhadas sob o nº 2021NE01505 em
29/09/2021, à conta da seguinte rubrica orçamentária: Unidade
Orçamentária: 14702 – Fundo de Custeio do Plano de Saúde dos
Servidores Públicos do Munic. de Manaus; Programa de Trabalho:
10.302.0079.2080.0000 – Assistência à Saúde dos Servidores e seus
Dependentes; Fonte de Recurso: 02080000 – Contribuição do Servidor
para o FUNSERV; Natureza da Despesa: 33903950 – Serviços Med.
Hospitalar, Odont. e Laboratoriais no valor de R$148.569,83 (cento e
quarenta e oito mil, quinhentos e sessenta e nove reais e oitenta e três
centavos), referente ao período de 01/10/2021 a 31/10/2021, ficando o
restante a ser empenhado de acordo com a liberação das cotas
orçamentárias deste mesmo exercício. Consentâneo com o Principio
Orçamentário da Anualidade, o saldo do Contrato será comprometido no
exercício subsequente, no mesmo Programa de Trabalho, nas Leis
Orçamentárias de 2022.
7. VIGÊNCIA: O prazo do Contrato fica prorrogado por mais 12 (doze)
meses, com início em 01/10/2021 e término em 30/09/2022.
8. RATIFICAÇÃO: Para efeito do presente termo aditivo permanecem
em vigor todas as condições estabelecidas no pacto anterior, naquilo
que não conflitar com o objeto do presente, cujas obrigações e direitos
recíprocos se subordinam as partes.
Manaus, 30 de setembro de 2021.

EXTRATO
1. ESPÉCIE: 2º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços
nº 074/2019-MANAUSMED/SEMAD.
2. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MANAUS, através da
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E
GESTÃO – SEMAD, por intermédio do SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA À
SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MANAUS –
MANAUSMED.
3. CONTRATADO(A): IMAM-INSTITUTO DE MAMA DO AMAZONAS
LTDA – CLÍNICA SENSUMED.
4. OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objeto prorrogar o
contrato original por mais 12 (doze) meses e alterar o parágrafo
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primeiro da cláusula quinta do contrato primitivo, referente à
prestação de serviços de saúde especializados em 1.3.3 509063
SERVIÇOS DE DIAGNOSE E TERAPIA: especializado em
CARDIOLOGIA; 1.3.4 509075 SERVIÇOS DE DIAGNOSE E TERAPIA:
especializado
em
ELECTRENCEFALOGRAFIA
e/ou
NEUROFISIOLOGIA CLÍNICA; 1.3.11 509055 SERVIÇOS DE
DIAGNOSE E TERAPIA: especializado em RADIODIAGNÓSTICO;
1.3.13 509060 SERVIÇOS DE DIAGNOSE E TERAPIA: especializado
em RESSONÂNCIA MAGNÉTICA; 1.3.15 509065 SERVIÇOS DE
DIAGNOSE E TERAPIA: especializado em TOMOGRAFIA
COMPUTADORIZADA; 1.3.16 509068 SERVIÇOS DE DIAGNOSE E
TERAPIA: especializado em ULTRASSONOGRAFIA, conforme Projeto
Básico e Edital de Credenciamento nº 001/2018-MANAUSMED/SEMAD,
preservando-se as demais cláusulas do instrumento originário,
consoante conteúdo do processo nº 2018/4427/4429/03583.
5. VALOR: O valor estimado do presente Termo Aditivo é de
R$1.319.072,74 (um milhão, trezentos e dezenove mil, setenta e dois
reais e setenta e quatro centavos), podendo ser diminuído ou aumentado
em função da demanda dos segurados.
6. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente
Termo Aditivo foram empenhadas sob o nº 2021NE01507 em
29/09/2021, à conta da seguinte rubrica orçamentária: Unidade
Orçamentária: 14702 – Fundo de Custeio do Plano de Saúde dos
Servidores Públicos do Munic. de Manaus; Programa de Trabalho:
10.302.0079.2080.0000 – Assistência à Saúde dos Servidores e seus
Dependentes; Fonte de Recurso: 02080000 – Contribuição do Servidor
para o FUNSERV; Natureza da Despesa: 33903950 – Serviços Med.
Hospitalar, Odont. e Laboratoriais no valor de R$109.922,73 (cento e
nove mil, novecentos e vinte e dois reais e setenta e três centavos),
referente ao período de 01/10/2021 a 31/10/2021, ficando o restante a
ser empenhado de acordo com a liberação das cotas orçamentárias
deste mesmo exercício. Consentâneo com o Principio Orçamentário da
Anualidade, o saldo do Contrato será comprometido no exercício
subsequente, no mesmo Programa de Trabalho, nas Leis Orçamentárias
de 2022.
7. VIGÊNCIA: O prazo do Contrato fica prorrogado por mais 12 (doze)
meses, com início em 01/10/2021 e término em 30/09/2022.
8. RATIFICAÇÃO: Para efeito do presente termo aditivo permanecem
em vigor todas as condições estabelecidas no pacto anterior, naquilo
que não conflitar com o objeto do presente, cujas obrigações e direitos
recíprocos se subordinam as partes.
Manaus, 30 de setembro de 2021.

EXTRATO
1. ESPÉCIE: 2º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços
nº 076/2019-MANAUSMED/SEMAD.
2. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MANAUS, através da
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E
GESTÃO – SEMAD, por intermédio do SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA À
SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MANAUS –
MANAUSMED.
3. CONTRATADO(A): GASTROCLIN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA –
GASTROCLIN.
4. OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objeto prorrogar o
contrato original por mais 12 (doze) meses e alterar o parágrafo
primeiro da cláusula quinta do contrato primitivo, referente à
prestação de serviços de saúde especializados em 1.1.89 508839
SERVIÇOS MÉDICOS: especializado em consulta eletiva na
especialidade GASTROENTEROLOGIA; 1.1.91 508844 SERVIÇOS
MÉDICOS: especializado em diagnose na especialidade
GASTROENTEROLOGIA; 1.1.93 508851 SERVIÇOS MÉDICOS:
especializado
em
parecer
médico
na
especialidade
GASTROENTEROLOGIA; 1.3.5 509076 SERVIÇOS DE DIAGNOSE E
TERAPIA: especializado em ENDOSCOPIA DIGESTIVA, conforme
Projeto Básico e Edital de Credenciamento nº 001/2018-

MANAUSMED/SEMAD, preservando-se as demais cláusulas do
instrumento originário, consoante conteúdo do processo
nº 2018/4427/4429/03621.
5. VALOR: O valor estimado do presente Termo Aditivo é de
R$337.732,42 (trezentos e trinta e sete mil, setecentos e trinta e dois
reais e quarenta e dois centavos), podendo ser diminuído ou aumentado
em função da demanda dos segurados.
6. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente
Termo Aditivo foram empenhadas sob o nº 2021NE01508 em 29/09/2021,
à conta da seguinte rubrica orçamentária: Unidade Orçamentária: 14702 –
Fundo de Custeio do Plano de Saúde dos Servidores Públicos do Munic.
de Manaus; Programa de Trabalho: 10.302.0079.2080.0000 – Assistência
à Saúde dos Servidores e seus Dependentes; Fonte de Recurso:
02080000 – Contribuição do Servidor para o FUNSERV; Natureza da
Despesa: 33903950 – Serviços Med. Hospitalar, Odont. e Laboratoriais no
valor de R$28.144,37 (vinte e oito mil, cento e quarenta e quatro reais e
trinta e sete centavos), referente ao período de 01/10/2021 a 31/10/2021,
ficando o restante a ser empenhado de acordo com a liberação das cotas
orçamentárias deste mesmo exercício. Consentâneo com o Principio
Orçamentário da Anualidade, o saldo do Contrato será comprometido no
exercício subsequente, no mesmo Programa de Trabalho, nas Leis
Orçamentárias de 2022.
7. VIGÊNCIA: O prazo do Contrato fica prorrogado por mais 12 (doze)
meses, com início em 01/10/2021 e término em 30/09/2022.
8. RATIFICAÇÃO: Para efeito do presente termo aditivo permanecem
em vigor todas as condições estabelecidas no pacto anterior, naquilo
que não conflitar com o objeto do presente, cujas obrigações e direitos
recíprocos se subordinam as partes.
Manaus, 30 de setembro de 2021.

EXTRATO
1. ESPÉCIE: 2º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços
nº 077/2019-MANAUSMED/SEMAD.
2. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MANAUS, através da
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E
GESTÃO – SEMAD, por intermédio do SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA À
SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MANAUS –
MANAUSMED.
3. CONTRATADO(A): FRANCINNE ALVES DA SILVA.
4. OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objeto prorrogar o
contrato original por mais 12 (doze) meses e alterar o parágrafo
primeiro da cláusula quinta do contrato primitivo, referente à
prestação de serviços de saúde especializados em 1.2.8 509083
SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO: especializado em consulta eletiva; 1.2.9
509092 SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO: especializado em terapia, conforme
Projeto Básico e Edital de Credenciamento nº 001/2018MANAUSMED/SEMAD, preservando-se as demais cláusulas do
instrumento originário, consoante conteúdo do processo
nº 2018/4427/4429/03624.
5. VALOR: O valor estimado do presente Termo Aditivo é de
R$16.800,00 (dezesseis mil e oitocentos reais), podendo ser diminuído
ou aumentado em função da demanda dos segurados.
6. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente
Termo Aditivo foram empenhadas sob o nº 2021NE01509 em
29/09/2021, à conta da seguinte rubrica orçamentária: Unidade
Orçamentária: 14702 – Fundo de Custeio do Plano de Saúde dos
Servidores Públicos do Munic. de Manaus; Programa de Trabalho:
10.302.0079.2080.0000 – Assistência à Saúde dos Servidores e seus
Dependentes; Fonte de Recurso: 02080000 – Contribuição do Servidor
para o FUNSERV; Natureza da Despesa: 33903630 – Serviços Médicos
e Odontológicos no valor de R$1.400,00 (um mil e quatrocentos reais),
referente ao período de 01/10/2021 a 31/10/2021, ficando o restante a
ser empenhado de acordo com a liberação das cotas orçamentárias
deste mesmo exercício. Consentâneo com o Principio Orçamentário da
Anualidade, o saldo do Contrato será comprometido no exercício
subsequente, no mesmo Programa de Trabalho, nas Leis Orçamentárias
de 2022.
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7. VIGÊNCIA: O prazo do Contrato fica prorrogado por mais 12 (doze)
meses, com início em 01/10/2021 e término em 30/09/2022.
8. RATIFICAÇÃO: Para efeito do presente termo aditivo permanecem
em vigor todas as condições estabelecidas no pacto anterior, naquilo
que não conflitar com o objeto do presente, cujas obrigações e direitos
recíprocos se subordinam as partes.
Manaus, 30 de setembro de 2021.

EXTRATO
1. ESPÉCIE: 2º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços
nº 078/2019-MANAUSMED/SEMAD.
2. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MANAUS, através da
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E
GESTÃO – SEMAD, por intermédio do SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA À
SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MANAUS –
MANAUSMED.
3. CONTRATADO(A): DIAGNOCOR-CLÍNICA MÉDICA LIMITADA –
MEDCENTRO.
4. OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objeto prorrogar o
contrato original por mais 12 (doze) meses e alterar o parágrafo
primeiro da cláusula quinta do contrato primitivo, referente à
prestação de serviços de saúde especializados em 1.3.3 509063
SERVIÇOS DE DIAGNOSE E TERAPIA: especializado em
CARDIOLOGIA; 1.3.11 509055 SERVIÇOS DE DIAGNOSE E TERAPIA:
especializado em RADIODIAGNÓSTICO; 1.3.13 509060 SERVIÇOS DE
DIAGNOSE E TERAPIA: especializado em RESSONÂNCIA
MAGNÉTICA; 1.3.15 509065 SERVIÇOS DE DIAGNOSE E TERAPIA:
especializado em TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA; 1.3.16 509068
SERVIÇOS DE DIAGNOSE E TERAPIA: especializado em
ULTRASSONOGRAFIA, conforme Projeto Básico e Edital de
Credenciamento nº 001/2018-MANAUSMED/SEMAD, preservando-se as
demais cláusulas do instrumento originário, consoante conteúdo do
processo nº 2018/4427/4429/03644.
5. VALOR: O valor estimado do presente Termo Aditivo é de
R$90.567,00 (noventa mil, quinhentos e sessenta e sete reais), podendo
ser diminuído ou aumentado em função da demanda dos segurados.
6. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente
Termo Aditivo foram empenhadas sob o nº 2021NE01510 em 29/09/2021,
à conta da seguinte rubrica orçamentária: Unidade Orçamentária: 14702 –
Fundo de Custeio do Plano de Saúde dos Servidores Públicos do Munic.
de Manaus; Programa de Trabalho: 10.302.0079.2080.0000 – Assistência
à Saúde dos Servidores e seus Dependentes; Fonte de Recurso:
02080000 – Contribuição do Servidor para o FUNSERV; Natureza da
Despesa: 33903950 – Serviços Med. Hospitalar, Odont. e Laboratoriais no
valor de R$7.547,25 (sete mil, quinhentos e quarenta e sete reais e vinte e
cinco centavos), referente ao período de 01/10/2021 a 31/10/2021, ficando
o restante a ser empenhado de acordo com a liberação das cotas
orçamentárias deste mesmo exercício. Consentâneo com o Principio
Orçamentário da Anualidade, o saldo do Contrato será comprometido no
exercício subsequente, no mesmo Programa de Trabalho, nas Leis
Orçamentárias de 2022.
7. VIGÊNCIA: O prazo do Contrato fica prorrogado por mais 12 (doze)
meses, com início em 01/10/2021 e término em 30/09/2022.
8. RATIFICAÇÃO: Para efeito do presente termo aditivo permanecem
em vigor todas as condições estabelecidas no pacto anterior, naquilo
que não conflitar com o objeto do presente, cujas obrigações e direitos
recíprocos se subordinam as partes.
Manaus, 30 de setembro de 2021.

EXTRATO
1. ESPÉCIE: 2º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços
nº 079/2019-MANAUSMED/SEMAD.
2. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MANAUS, através da
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E
GESTÃO – SEMAD, por intermédio do SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA À
SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MANAUS –
MANAUSMED.
3. CONTRATADO(A): ELIANA TEIXEIRA DA ROSA.
4. OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objeto prorrogar o
contrato original por mais 12 (doze) meses e alterar o parágrafo
primeiro da cláusula quinta do contrato primitivo, referente à
prestação de serviços de saúde especializados em 1.2.10 509084
SERVIÇOS DE PSICOLOGIA: especializado em consulta eletiva; 1.2.11
509093 SERVIÇOS DE PSICOLOGIA: especializado em terapia,
conforme Projeto Básico e Edital de Credenciamento nº 001/2018MANAUSMED/SEMAD, preservando-se as demais cláusulas do
instrumento originário, consoante conteúdo do processo
nº 2018/4427/4429/03645.
5. VALOR: O valor estimado do presente Termo Aditivo é de R$7.064,00
(sete mil, sessenta e quatro reais), podendo ser diminuído ou aumentado
em função da demanda dos segurados.
6. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente
Termo Aditivo foram empenhadas sob o nº 2021NE01516 em
29/09/2021, à conta da seguinte rubrica orçamentária: Unidade
Orçamentária: 14702 – Fundo de Custeio do Plano de Saúde dos
Servidores Públicos do Munic. de Manaus; Programa de Trabalho:
10.302.0079.2080.0000 – Assistência à Saúde dos Servidores e seus
Dependentes; Fonte de Recurso: 02080000 – Contribuição do Servidor
para o FUNSERV; Natureza da Despesa: 33903630 – Serviços Médicos
e Odontológicos no valor de R$588,67 (quinhentos e oitenta e oito reais
e sessenta e sete centavos), referente ao período de 01/10/2021 a
31/10/2021, ficando o restante a ser empenhado de acordo com a
liberação das cotas orçamentárias deste mesmo exercício. Consentâneo
com o Principio Orçamentário da Anualidade, o saldo do Contrato será
comprometido no exercício subsequente, no mesmo Programa de
Trabalho, nas Leis Orçamentárias de 2022.
7. VIGÊNCIA: O prazo do Contrato fica prorrogado por mais 12 (doze)
meses, com início em 01/10/2021 e término em 30/09/2022.
8. RATIFICAÇÃO: Para efeito do presente termo aditivo permanecem
em vigor todas as condições estabelecidas no pacto anterior, naquilo
que não conflitar com o objeto do presente, cujas obrigações e direitos
recíprocos se subordinam as partes.
Manaus, 30 de setembro de 2021.

EXTRATO
1. ESPÉCIE: 2º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços
nº 081/2019-MANAUSMED/SEMAD.
2. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MANAUS, através da
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E
GESTÃO – SEMAD, por intermédio do SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA À
SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MANAUS –
MANAUSMED.
3. CONTRATADO(A): LABMASTER SERVIÇOS LABORATORIAIS
LTDA – LABMASTER.
4. OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objeto prorrogar o
contrato original por mais 12 (doze) meses e alterar o parágrafo
primeiro da cláusula quinta do contrato primitivo, referente à
prestação de serviços de saúde especializados em 1.3.2 509054
SERVIÇOS DE DIAGNOSE E TERAPIA: especializado em realização de
EXAME DE ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOPATOLOGIA; 1.3.7
509044 SERVIÇOS DE DIAGNOSE E TERAPIA: especializado em
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realização de EXAME DE GENÉTICA; 1.3.9 509047 SERVIÇOS DE
DIAGNOSE E TERAPIA: especializado em realização de EXAME DE
PATOLOGIA CLÍNICA, conforme Projeto Básico e Edital de
Credenciamento nº 001/2018-MANAUSMED/SEMAD, preservando-se as
demais cláusulas do instrumento originário, consoante conteúdo do
processo nº 2018/4427/4429/03652.
5. VALOR: O valor estimado do presente Termo Aditivo é de
R$29.028,02 (vinte e nove mil, vinte e oito reais e dois centavos),
podendo ser diminuído ou aumentado em função da demanda dos
segurados.
6. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente
Termo Aditivo foram empenhadas sob o nº 2021NE01512 em
29/09/2021, à conta da seguinte rubrica orçamentária: Unidade
Orçamentária: 14702 – Fundo de Custeio do Plano de Saúde dos
Servidores Públicos do Munic. de Manaus; Programa de Trabalho:
10.302.0079.2080.0000 – Assistência à Saúde dos Servidores e seus
Dependentes; Fonte de Recurso: 02080000 – Contribuição do Servidor
para o FUNSERV; Natureza da Despesa: 33903950 – Serviços Med.
Hospitalar, Odont. e Laboratoriais no valor de R$2.419,00 (dois mil,
quatrocentos e dezenove reais), referente ao período de 01/10/2021 a
31/10/2021, ficando o restante a ser empenhado de acordo com a
liberação das cotas orçamentárias deste mesmo exercício. Consentâneo
com o Principio Orçamentário da Anualidade, o saldo do Contrato será
comprometido no exercício subsequente, no mesmo Programa de
Trabalho, nas Leis Orçamentárias de 2022.
7. VIGÊNCIA: O prazo do Contrato fica prorrogado por mais 12 (doze)
meses, com início em 01/10/2021 e término em 30/09/2022.
8. RATIFICAÇÃO: Para efeito do presente termo aditivo permanecem
em vigor todas as condições estabelecidas no pacto anterior, naquilo
que não conflitar com o objeto do presente, cujas obrigações e direitos
recíprocos se subordinam as partes.
Manaus, 30 de setembro de 2021.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PORTARIA Nº 515/2021-NTRAB/SEMSA
O SUBSECRETÁRIO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E
PLANEJAMENTO, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo
artigo 128, inciso II, da Lei Orgânica do Município de Manaus, e
CONSIDERANDO o disposto nos artigos 236, 237 e 238
da Lei nº 1.118, de 1º de setembro de 1971, que rege o Estatuto dos
Servidores Públicos do Município de Manaus;
CONSIDERANDO a Portaria nº 186/2021-NTRAB/SEMSA,
publicada no Diário Oficial do Município nº 5086, de 30 de abril de 2021,
que delega competência à Subsecretaria de Gestão Administrativa e
Planejamento – SUBGAP;
CONSIDERANDO
nº 2021/1637/0373-SEMSA.

o

teor

do

Processo

sob

o

RESOLVE:
I - CONSTITUIR Comissão de Sindicância Administrativa,
composta pelos servidores abaixo relacionados, a fim de apurar os fatos
narrados no processo citado no preâmbulo desta Portaria.
1. Claudia Maria Braz Ferreira dos Santos, matrícula
nº 116.721-9A, ES-Administrador de Recursos Humanos – Presidente;
2. Daniel Sampaio Derze, matrícula nº 123.378-7 A, ASTécnico em Segurança do Trabalho – Membro;
3. Maria Cenira de Freitas Amazonas, matrícula
nº 064.504-4 A, AS – Auxiliar Administrativo – Membro.
II - DETERMINAR o prazo de 60 (sessenta) dias para que
a Comissão apresente o relatório conclusivo dos trabalhos, prazo este
prorrogável até ao máximo de 15 (quinze) dias, à vista de representação
motivada do sindicante.
III - Esta Portaria opera efeitos a contar da data de sua
publicação.
CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.
Manaus, 6 de outubro de 2021.

PORTARIA Nº 516/2021-NTRAB/SEMSA
O SUBSECRETÁRIO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E
PLANEJAMENTO, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo
artigo 128, inciso II, da Lei Orgânica do Município de Manaus, e
CONSIDERANDO a Lei nº 1.425, de 26 de março de 2010,
que dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender a
necessidade temporária de excepcional interesse público;
CONSIDERANDO a Portaria nº 186/2021-NTRAB/SEMSA,
publicada no Diário Oficial do Município nº 5086, de 30 de abril de 2021,
que delega competência à Subsecretaria de Gestão Administrativa e
Planejamento – SUBGAP;
CONSIDERANDO o teor do Processo protocolado sob o no
2021.01637.01412.0.005440-SEMSA.
RESOLVE:
DISPENSAR, a pedido, a contar de 31 de agosto de
2021, nos termos do artigo 13, inciso II, da Lei nº 1.425, de 26 de março
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de 2010, o prestador de serviços GERMANO AUGUSTO DE CAMPOS
NETO, Médico Clínico Geral/RDA, matrícula nº 137.058-8A, do quadro
de pessoal da Secretaria Municipal de Saúde, admitido sob a égide do
Regime Jurídico de Direito Administrativo de Natureza Temporária.

V - VIGÊNCIA: a contar de 31 de agosto de 2021.
PUBLIQUE-SE.
Manaus, 6 de outubro de 2021.

CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.
Manaus, 6 de outubro de 2021.

EXTRATO
PORTARIA Nº 517/2021-NTRAB/SEMSA
O SUBSECRETÁRIO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E
PLANEJAMENTO, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo
artigo 128, inciso II, da Lei Orgânica do Município de Manaus, e
CONSIDERANDO a Lei nº 1.425, de 26 de março de 2010,
que dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender a
necessidade temporária de excepcional interesse público;
CONSIDERANDO a Portaria nº 186/2021-NTRAB/SEMSA,
publicada no Diário Oficial do Município – DOM nº 5086, de 30 de abril
de 2021, que delega competência à Subsecretaria de Gestão
Administrativa e Planejamento – SUBGAP;
CONSIDERANDO o teor dos Processos protocolados via
Siged nº 2021.01637.01412.0.001476, 2021.01637.01412.0.001478,
2021.01637.01412.0.001566 e 2021.01637.01412.0.001567.

I - ESPÉCIE: Termo de Rescisão de Contrato por tempo determinado
para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público.
II - PARTES: O Município de Manaus, por intermédio da Secretaria
Municipal de Saúde, e os(as) prestadores(as) de serviços abaixo listados.
III - OBJETO: Rescisão de Contrato, por óbito dos contratados,
conforme autos dos Processos protocolados via Siged
nº 2021.01637.01412.0.001476,
2021.01637.01412.0.001478,
2021.01637.01412.0.001566 e 2021.01637.01412.0.001567.
IV - FUNDAMENTAÇÃO: Nos termos do artigo 13, inciso IV, da Lei
nº 1.425, de 26 de março de 2010.
V - VIGÊNCIA: conforme quadro a seguir.
NOME
MAYCON DOS SANTOS AQUINO

133.304-6A

MARIA VALDENILZA DE OLIVEIRA PEREIRA

132.735-6A

CHRISCIE KLEN DE MELO RODRIGUES

136.966-0A

CARLOS ALBERTO ANSELMO DOS SANTOS

135.774-3A

MAYCON DOS SANTOS AQUINO

133.304-6A

MARIA VALDENILZA DE OLIVEIRA PEREIRA

132.735-6A

CHRISCIE KLEN DE MELO RODRIGUES

136.966-0A

CARLOS ALBERTO ANSELMO DOS SANTOS

135.774-3A

A CONTAR
DE
17/2/2021
20/1/2021
1º/2/2021
8/2/2021

Manaus, 6 de outubro de 2021.

DISPENSAR, por óbito dos contratados, a contar das
datas informadas, nos termos do artigo 13, inciso IV, da Lei nº 1.425,
de 26 de março de 2010, os profissionais listados abaixo, do quadro de
pessoal da Secretaria Municipal de Saúde, admitidos sob a égide do
Regime Jurídico de Direito Administrativo de Natureza Temporária.
MATRÍCULA

FUNÇÃO
TÉCNICO EM
ENFERMAGEM
ENFERMEIRO
TÉCNICO EM
ENFERMAGEM
ENFERMEIRO

PUBLIQUE-SE.

RESOLVE:

NOME

MATRÍCULA

FUNÇÃO
TÉCNICO EM
ENFERMAGEM
ENFERMEIRO
TÉCNICO EM
ENFERMAGEM
ENFERMEIRO

A CONTAR
DE
17/2/2021
20/1/2021
1º/2/2021

CONVOCAÇÃO

8/2/2021

CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.
Manaus, 6 de outubro de 2021.

EXTRATO
I - ESPÉCIE: Termo de Rescisão de Contrato por tempo determinado
para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público.
II - PARTES: O Município de Manaus, por intermédio da Secretaria
Municipal de Saúde, e o(a) prestador(a) de serviços GERMANO
AUGUSTO DE CAMPOS NETO, Médico Clínico Geral/RDA, matrícula
nº 137.058-8A.
III - OBJETO: Rescisão de Contrato, por iniciativa do(a) prestador(a),
conforme solicitação nos autos do Processo protocolado via Siged sob o
nº 2021.01637.01412.0.005440-SEMSA.
IV - FUNDAMENTAÇÃO: Nos termos do artigo 13, inciso II, da Lei
nº 1.425, de 26 de março de 2010.

A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMSA
CONVOCA os responsáveis legais das empresas SILSUL COMÉRCIO
LTDA – EPP, INSTRUMENTAL TÉCNICO LTDA, MEDICNORTE LTDA,
FIGUEIREDO FARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES
LTDA E AMAZON COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES
EIRELI, vencedoras do processo licitatório na modalidade Pregão
Eletrônico nº 178/2021 – CML/PM – Eventual fornecimento de insumos
laboratoriais para atender a Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA,
através do Sistema de Registro de Preços, regulamentado pelo Decreto
nº 5.111 de 16/07/2021, a fim de que compareçam no prazo de 03 (três)
dias úteis a contar da publicação do presente ato, para assinatura da Ata
de Registro de Preços, na Divisão de Registro de Preços da Secretaria
Municipal de Saúde – SEMSA, situada na Av. Mário Ypiranga, nº 1695,
Adrianópolis, no horário das 08h às 17h.
A inobservância desta convocação importará na aplicação
das penalidades previstas no Edital.
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Manaus, 24 de agosto de 2021.

AVISO DE CANCELAMENTO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 0009/2021 – DIREP/DAI/SEMSA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 133/2020 – CML/PM
No dia 06 de outubro de 2021, no órgão gerenciador, foi
cancelado o item 20 da ata supracitada, cujo objeto é eventual
fornecimento de insumos químico-cirúrgico, registrados para a empresa
ARAÚJO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
resultante do pregão eletrônico 133/2020 – CML/PM, publicado no DOM
nº. 5019, de 28 de janeiro de 2021. O presente cancelamento
fundamenta-se no parecer nº. 310/2021 – Assessoria Técnica/SEMSA,
de 26 de agosto de 2021, constante no processo administrativo
nº. 2021.01637.01412.0.004849.
Manaus, 06 de outubro de 2021.

PORTARIA Nº 0827/2021-SEMED/GSAF
O SUBSECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E
FINANÇAS, no exercício da competência que lhe confere o Decreto
datado de 06 de janeiro de 2021,
CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo
nº 2021.18000.18125.0.017900, em especial, a solicitação formal da
prestadora de serviço temporário quanto a sua dispensa.
RESOLVE:

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PORTARIA Nº 0701/2021-SEMED/GSAF
O SUBSECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E
FINANÇAS, no exercício da competência que lhe confere o Decreto
datado de 06 de janeiro de 2021,

DISPENSAR, a pedido, a contar de 23.09.2021, nos
termos do inciso II, do artigo 13, da Lei nº 1.425, de 26 de março de
2010; c/c Decreto nº 0544/2010, e, nos termos da Cláusula Oitava, letra
“d” do Termo de Prorrogação de Prestação de Serviço por Tempo
Determinado, a prestadora de serviço temporário HENNA CRISTINA
PAZ DOS SANTOS, PROF.SUBST.NDTR1/RDA/AU/40H, matrícula
nº 132.685-6 A, admitido(a) sob a égide do Direito Administrativo, junto à
Secretaria
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

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,

Manaus, 06 de outubro de 2021.

CONSIDERANDO as disposições do art. 2º, inciso III,
alíneas “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,
CONSIDERANDO
nº 2021.18000.19118.0.014899,

o

que

consta

do

Processo

RESOLVE:

EXTRATO

I - AUTORIZAR o pagamento de Função Especial do
Magistério - FEM, ao pedagogo efetivo e, constante na relação abaixo,
lotado nesta secretaria, de acordo com dispositivo legal citado acima, do
Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração dos Profissionais do
Magistério do Município de Manaus, conforme FEM e períodos
especificados no quadro abaixo.

1. ESPÉCIE: Termo Aditivo ao Contrato da Prestação de Serviços por
Tempo Determinado.
2. PARTES: O Município de Manaus, por meio 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
nº 2021.18000.19118.0.013498.
4. FUNDAMENTAÇÃO: Art. 8, § 1º cc art. 12 da Lei nº 1.425/2010.
5. VIGÊNCIA: a contar das datas especificadas nas tabelas abaixo.

II – DETERMINAR ao Departamento Administrativo
Financeiro – DEAFIN que proceda ao ajuste do vencimento do servidor
na respectiva FEM prevista no dispositivo das leis acima mencionadas,
conforme especificado na relação abaixo.

Manaus, 16 de setembro de 2021.

AUTORIZAR FEM:
SEMED/SEMED-DIVISÃO APOIO GESTÃO ESCOLAR
TEMPO INTEGRAL
N°
1

NOME
RAFAEL DE AZEVEDO MELO

MATRÍCULA
119.314-7 A

A PARTIR DE
15/07/2021

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

ASSUNTO: DECLARAÇÃO DE BENS

DIVISÃO DISTRITAL DA ZONA LESTE I
Nº
1

NOME

MATRÍCULA REMUNERAÇÃO
PROF.SUBST.NDTR1/RDA/AU/20H

AUGUSTO CESAR DOS
SANTOS ASSIS

132.352-0 A

4.311,62

INICIO

TERMINO

04/08/2021

18/08/2021

DIVISÃO DISTRITAL DA ZONA LESTE II
Nº

NOME

MATRÍCULA REMUNERAÇÃO
INICIO
PROF.SUBST.NDTR1/RDA/AU/20H
1 ANNI KELLE SERRAO DE LIMA 135.334-9 A
4.311,62
04/08/2021
2 LIDIANE VIEIRA ROSAS
120.285-5 B
4.311,62
04/08/2021

TERMINO
30/12/2021
30/12/2021

SERVIDOR:
HENNA CRISTINA PAZ DOS SANTOS
ÓRGÃO:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CARGO:
PROF.SUBST.NDTR1/RDA/AU/40H
SITUAÇÃO:
( ) NOMEAR (X) DISPENSAR ( ) ANUAL
NADA A DECLARAR
DECLARO QUE NÃO POSSUO QUALQUER OUTRO BEM QUE NÃO OS
ENUMERADOS NESTE FORMULÁRIO E RESPONSABILIZO-ME PELA
AUTENTICIDADE DAS DECLARAÇÕES AQUI PRESTADAS.
“Declaração feita em conformidade com o artigo 2º da Lei nº 8.730, de
10/11/1993”.

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 a senhora abaixo relacionada.
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 2021.18000.18125.0.016377.
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, 05 de outubro de 2021.

ERRATA
ERRATA da Portaria nº 0008/2021-SEMED/GSAF, publicada no DOM
5183, de 14/09/2021, referente à Designação, na Função Gratificada de
Secretariado de Escola, da servidora ELIONY COSTA CARVALHO,
matrícula 104.693-4 A, do quadro de pessoal da SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED.
ONDE SE LÊ:
A partir de 01.12.2020
LEIA-SE:
Período de 01.12.2020 a 16.02.2021
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

ALTERAR
DIVISÃO DISTRITAL DA ZONA OESTE
N°

1

REMUNERAÇÃO
NOME
MATRÍCULA
ANTERIOR
ATUAL
PROF.SUBST.NMTR1/RDA/AR/20H
MARIA DA CONCEIÇÃO DOS
086.209-6 C
5.063,16
2.531,58
SANTOS GARANTIZADO

Manaus, 05 de outubro de 2021.
PERIODO
A CONTAR DE
06/09/2021

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, por meio da Secretaria Municipal
de Educação e a Senhora HENNA CRISTINA PAZ DOS SANTOS,
PROF.SUBST.NDTR1/RDA/AU/40H, matrícula nº 132.685-6 A .
3. OBJETO: Termo de Rescisão da Prestação de Serviços, por iniciativa
da prestadora de serviço temporário, com base no inciso II, do artigo 13,
da Lei nº 1.425, de 26 de março de 2010; c/c Decreto nº 0544/2010, e,
nos termos da Cláusula Oitava, letra “d” do Termo de Prorrogação da
Prestação de Serviços por Tempo Determinado, conforme os autos do
Processo nº 2021.18000.18125.0.017900.
4. FUNDAMENTAÇÃO: Solicitação formal da prestadora de serviço e
manifestação da Procuradoria Geral do Município por meio do parecer 160
e 193/2009 da Procuradoria de Pessoal/PGM, e respectivos Despachos.
5. VIGÊNCIA: A contar de 23.09.2021.
Manaus, 06 de outubro de 2021.

SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER,
ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
PORTARIA N°. 224/2021 - GS/SEMASC
O
SUBSECRETÁRIO
OPERACIONAL
E
DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEMASC, no uso pleno de suas atribuições
legais e,
CONSIDERANDO a Lei nº. 8.666 de 21/06/1993, no seu
art. 67, que prevê a necessidade de comissão para atestar o
cumprimento dos contratos celebrados pela Administração Pública;
CONSIDERANDO o que consta no processo
nº. 2021.29000.29078.0.000682 – empresa K R G TEIXEIRA - ME.
RESOLVE:
I - DESIGNAR os servidores para efetuarem o atesto das
Notas Fiscais e a fiscalização do Contrato nº. 14/2021, celebrado pelo
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Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania – SEMASC, e a
empresa K R G TEIXEIRA - ME.
Servidores Fiscais do Contrato
Maria Cleonice da Silva Freitas
Julianna Loureiro Diz
Lenize Guimarães Barbosa
Suplentes
Maria do Perpetuo Socorro Monteiro Barbosa
Tayllene Cruz da Silva

SECRETARIA MUNICIPAL DE
MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE

Matrícula
121.536-1F
137.533-4A
131.347-9C
117.808-3E
135.163- 0B

II - Esta portaria tem seus efeitos a contar de 01 de outubro
de 2021.
CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Manaus, 01 de outubro de 2021.

EXTRATO
1.ESPÉCIE E DATA: Termo de Contrato nº. 14/2021, celebrado em
01/10/2021.
2.CONTRATANTES: O Município de Manaus, por intermédio da
Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania –
SEMASC, e a empresa K R G TEIXEIRA - ME.

EXTRATO
1. ESPÉCIE E DATA: Termo de Contrato de Prestação de Serviços
nº. 001/2021, celebrado em 11/08/2021.
2. CONTRATANTES: O Município de Manaus, por meio do Fundo
Municipal para o Desenvolvimento e Meio Ambiente e a empresa ACB
Locadora de Veículos Eirelli.
3. OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de
serviço de Serviços de transporte com 02 (dois) veículos automotores,
Característica(s): caminhão pipa, potência mínima de 180cv, ano de
fabricação a partir de 2016, movido a diesel, capacidade mínima do tanque
para 10.000 litros, Características Adicional(is): com bomba de sucção,
mangueira medindo no mínimo 30m de comprimento, direção hidráulica,
tacógrafo, sirene de ré e todos os equipamentos obrigatórios, com
motorista e um ajudante, com combustível, fornecimento da água e
manutenção total por conta da contratada, conforme Projeto Básico/Termo
de Referência para atender as necessidades da Secretaria Municipal
de Meio Ambiente e Sustentabilidade/SEMMAS.
4. VALOR GLOBAL: R$ 856.800,00 (Oitocentos e cinquenta e seis mil e
oitocentos reais).
5. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Nota de Empenho nº. 2021NE00047,
de 09/08/2021, no valor de R$ 47.600,00 (Quarenta e sete mil e
seiscentos reais) na Modalidade Pregão Eletrônico nº 031/2021 –
CML/PM, Ata de Registro de Preços nº 013/2021 –
DIVRP/DEGCM/UGCM/SEMAD, à conta da seguinte rubrica
orçamentária 18.541.0005.2001.0000, fonte 02100000, natureza da
despesa 33903911, ficando o saldo remanescente a ser empenhado.
6. PRAZO: O prazo de vigência do presente contrato será de 12 (doze)
meses, a contar da data de vigência da Ordem de Serviço, e poderá
chegar ao seu termo final com a entrega de todo o seu objeto e a
consequente liquidação da despesa.
7. Elaboração: Tatiana Chaves de Souza

3.OBJETO: Contratação de empresa especializada para aquisição de
180 (cento e oitenta) CARGAS DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO
(GLP), cuja composição é de propano e butano, característica(s)
Adicional (is): retornável, conforme Norma Técnica da ABNT E ANP,
Unidade de Fornecimento: cilindros de 45kg, para atender as
necessidades do Departamento de Segurança Alimentar e Nutricional –
DSAN/SEMASC, conforme Projeto Básico/Termo de Referência, Pregão
Eletrônico nº. 0148/2021 - CML/PM, referente ao Processo
n.º 2021.29000.29078.0.000682.

Manaus, 11 de agosto de 2021.

4. VALOR GLOBAL: R$ 73.620,00 (setenta e três mil seiscentos e vinte
reais), tendo sido empenhado em 2021 o valor de R$ 12.270,00 (doze
mil duzentos e setenta reais), restando a ser empenhado em 2021 o
valor de R$ 12.270,00 (doze mil duzentos e setenta reais), e em 2022 o
valor de R$ 49.080,00 (quarenta e nove mil e oitenta reais).

SECRETARIA MUNICIPAL
DE LIMPEZA URBANA

5. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente
Contrato foram empenhadas sob o nº 2021NE00870, de 01/09/2021, à
conta da seguinte rubrica orçamentária: UO: 37101, Programa de
Trabalho: 08.306.0086.2097.0000, Fonte de Recurso: 01000000,
Natureza da Despesa: 33903004.
6. PRAZO: O contrato terá duração de 12 (doze) meses, a contar da
data de sua assinatura.
CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Manaus, 01 de outubro de 2021.

PORTARIA Nº. 065/2021-GS/SEMULSP
INSTITUI COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE
FICHA TÉCNICA DE FORNECIMENTO DE
MATERIAL DE PINTURA
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA, no
exercício das prerrogativas que lhe outorga o inciso II do art. 128 da LEI
ORGANICA DO MUNICÍPIO DE MANAUS,
CONSIDERANDO a necessidade de analisar a qualidade
das amostras do item 4 do Pregão Eletrônico nº. 181/2021-CML/PM, que
tem como objeto Registro de Preço para eventual fornecimento de
material de material de pintura,
CONSIDERANDO
nº. 2020/16330/20696/00053,

o

que

consta

no

processo

RESOLVE:
Art. 1º - Fica instituída a comissão de avaliação e análise
de ficha técnica do material constante no item 4 do Pregão Eletrônico
nº. 181/2021-CML/PM, nomeando para compô-la os servidores:
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I - Lucas de Jesus Marçal Carvalho da Silva (Matrícula nº 137.405-2A);
II – Vinicius Vieira Moraes (Matrícula nº. 107.674-4A);
III - Fabíola de Souza Façanha (Matrícula nº. 102.636-4A).
Art. 2º - Cabe à Comissão, emitir parecer de aprovação ou
reprovação das fichas técnicas no prazo estipulado pelo referido Pregão.
Art. 3º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua
publicação.
CERTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

II - DESIGNAR os servidores, abaixo relacionados, como
membros da referida Comissão:
Servidor(a)
Gestor do Contrato:
Chardson Pessoa Pereira
Fiscais do Contrato:
Blenda Gama Souto
Sabrina Matos Leite
Valdete Rodrigues
Suplente:
Paulo Henrique Martins Filho

Matrícula
073.395-4C
137.207-6A
137.490-7A
080.091-0F
137.546-6A

III - DETERMINAR que na situação de impedimento do
Gestor do Contrato, um dos fiscais assumirá as funções do mesmo,
mediante despacho do titular da pasta.

Manaus, 06 de Outubro de 2021.

IV - ESTABELECER que a participação na Comissão será
considerada prestação de serviços relevantes, não remunerada.
V - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
operando seus efeitos a partir de 28/09/2021.
CERTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Manaus, 05 de outubro de 2021

INSTITUTO MUNICIPAL DE
PLANEJAMENTO URBANO
PORTARIA NOMEAÇÃO DE GESTOR E FISCAL DE CONTRATO
PORTARIA Nº 0102/2021/PRES/IMPLURB
O DIRETOR-PRESIDENTE DO INSTITUTO MUNICIPAL
DE PLANEJAMENTO URBANO - IMPLURB, no uso das atribuições
legais que lhe são conferidas pela legislação vigente.
CONSIDERANDO que cabe ao Instituto Municipal de
Planejamento Urbano-IMPLURB, nos termos do disposto nos artigos 58
inciso III, 67 e 73 e seus respectivos parágrafos da Lei nº8.666/93,
acompanhar, fiscalizar a execução dos contratos celebrados através de
um representante da Administração;
CONSIDERANDO o teor do 1ºTermo Aditivo de Contrato
nº 001/2020, celebrado entre o Instituto Municipal de Planejamento UrbanoIMPLURB e a empresa SEVEN CONSULTORIA E PROJETOS LTDA.
CONSIDERANDO que os órgãos públicos devem manter
fiscal formalmente designado durante toda a vigência dos contratos por
sí celebrados;
CONSIDERANDO que as principais atribuições do Gestor
de Contrato são:
- Coordenar e comandar o processo de fiscalização da
execução contratual;
CONSIDERANDO que as principais atribuições dos Fiscais
dos Contratos são:
I- Zelar pelo efetivo cumprimento das obrigações
contratuais assumidas e pela qualidade dos produtos fornecidos e dos
serviços prestados ao município de Manaus, através do IMPLURB;
II- Verificar se a entrega de materiais, execução de obras
ou prestação de serviços (bem como seus preços e quantitativos) está
sendo cumprida de acordo com o instrumento contratual e instrumento
convocatório;
III- Acompanhar, fiscalizar e atestar as aquisições, a
execução dos serviços e obras contratadas;
IV- Indicar eventuais glosas das faturas.
RESOLVE:
I- INSTITUIR a composição da Comissão para
Acompanhamento, Fiscalização e Atesto da execução do 1ºTermo
Aditivo de Contrato nº001/2020, referente a prestação de serviços de
gestão administrativa, execução e monitoramento das atividades do
plano de trabalho social, referente ao empreendimento Cidadão
Manauara II Etapa B, na forma identificada no Anexo I (Termo de
Referência) do Edital Pregão Presencial nº001/2020/CL/IMPLURB,
constante do Processo administrativo nº202000796/00824/0/00017SIGED.

EXTRATO
ESPÉCIE E DATA: 1ºTermo Aditivo de Contrato nº 0062020, celebrado
em 30/09/2021.
CONTRATANTES: O Município de Manaus, através do Instituto Municipal
de Planejamento Urbano-IMPLURB e o BANCO DO BRASIL S/A
OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objeto o ajuste das
condições pactuadas para a prestação, pelo CONTRATADO, dos
serviços de arrecadação dos tributos e demais receitas públicas do
CONTRATANTE e respectiva prestação de contas, por meio eletrônico,
dos valores arrecadados, com extensão da prestação dos serviços de
arrecadação dos tributos e demais receitas públicas por meio do Pix,
solução de pagamento instantâneo gerida pelo Banco Central do Brasil
(BC), com fulcro no art. 65 da Lei 8.666/93;
Prorrogação do prazo de vigência do Termo de Contrato nº 006/2020,
por mais 12 (doze) meses a contar de 02/10/2021 a 01/10/2022, com
fulcro no art. 57, II da Lei 8.666/93.
VALOR: R$ 2,90 (dois reais e noventa centavos) por recebimento de
documento de código de barras padrão FEBRABAN em todos os canais
do CONTRATADO e prestação de contas através de meio eletrônico;
R$ 1,50 (um real e cinquenta centavos) por liquidação de BR Code (PIX)
e prestação de contas por meio eletrônico.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes deste Contrato,
correrão à conta da seguinte rubrica orçamentária: 560201 - Instituto
Municipal de Planejamento Urbano - IMPLURB - Programa de Trabalho:
15.122.011.2011 - Contratação de Serviços para Manutenção Funcional
– Fonte de Recursos: 021000 – Arrecadação Própria de Entidades e
Fundos - Natureza da Despesa: 33903961 – Serviços Bancários, sob a
Nota de Empenho nº. 2021/NE/00373 de 30/09/2021, no valor de
R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais).
FUNDAMENTO LEGAL: Processo Administrativo nº2020/00796/00824/
000374-SIGED – art. 57, II e art. 65 da Lei Federal 8.666/93.
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MANAUS PREVIDÊNCIA

(*) PORTARIA N.º 515/2021 – GP/MANAUS PREVIDÊNCIA
CONCEDE pensão por morte, na forma que
especifica.
A DIRETORA-PRESIDENTE E A DIRETORA DE
PREVIDÊNCIA, EM EXERCÍCIO, DA MANAUS PREVIDÊNCIA, no uso
das atribuições que lhes são conferidas pelo inciso VI do artigo 18, da
Lei nº 2.419, de 29 de março de 2019, e pelo inciso X do artigo 13, do
Decreto nº 4.846, de 18 de junho de 2020,
CONSIDERANDO o disposto no inciso II, do artigo 128, da
Lei Orgânica do Município de Manaus,
CONSIDERANDO a recomendação constante do
Despacho de Concessão de Benefício nº 525/2021-Setor de Concessão
de Benefícios/Manaus Previdência,
CONSIDERANDO o disposto na Planilha de Cálculo de
Pensão por Morte, e o que mais consta do processo formalizado sob o
nº 2021.17848.17894.0.000538, em 08.07.2021, resolve,
I – CONCEDER pensão por morte, a contar da data do
óbito, nos termos dos artigos 8º, inciso I, § 1º, 11, 27, inciso II, alínea “a”,
41, inciso II, 42, inciso I, e 47, § 2º, incisos I e IV, alínea “c”, item 4, todos
da Lei Municipal nº 870, de 21.07.2005, a JUCELIA MELO DE SOUZA,
a LARA BEATRICE DE SOUZA SANTOS e a OMAR SALOMÃO DE
SOUZA SANTOS, na condição de cônjuge e filhos menores,
respectivamente, do ex-servidor JONAS SANTOS DA SILVA, falecido
em 22.06.2021, ocupante do cargo de Assistente Técnico Fazendário,
Classe 18, matrícula 080.153-4 A, do quadro de pessoal da Secretaria
Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação – SEMEF,
devendo o pagamento do benefício ficar a cargo do Fundo Financeiro
do Município de Manaus, perdurar durante 20 (vinte) anos para a
cônjuge, e cessar para os filhos quando estes completarem 21 (vinte e
um) anos de idade.
II – APLICAR, ao valor total dos pensionamentos, o rateio
na proporção de 33,33% (trinta e três vírgula trinta e três por cento),
conforme a tabela abaixo:
Composição da Remuneração de Contribuição
Valor
Lei nº 1955, de 29.12.2014, c/c, Lei nº 2.439,
R$ 2.558,57
de 28.05.2019.
Art. 14, da Lei nº 349, de 01.07.96, c/c o Art.
Produtividade Fazendária
R$ 7.659,00
70, da Lei nº 1.955, de 29.12.2014.
Total
R$ 10.110,43
(R$ 10.110,43 – R$ 6.433,57) * 0,70 + R$ 6.433,57 = R$ 9.007,37
Valor Total dos Pensionamentos
R$ 9.007,37
Remuneração SEMEF

III – DETERMINAR que cada cota da pensão corresponda
à importância de R$ 3.002,45 (três mil, dois reais e quarenta e cinco
centavos).
CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.
Manaus, 23 de agosto de 2021.

(*) Republicada integralmente por sido publicada com incorreções no Diário
Oficial do Município, Edição 5170, de 25 de agosto de 2021, página 28.
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Manaus, quinta-feira, 07 de outubro de 2021
(*) PORTARIA N.º 608/2021 – GP/MANAUS PREVIDÊNCIA
CONCEDE aposentadoria, na forma que
especifica.
A DIRETORA-PRESIDENTE E A DIRETORA DE
PREVIDÊNCIA DA MANAUS PREVIDÊNCIA, no uso das atribuições
que lhes são conferidas pelo inciso VI do artigo 18, da Lei nº 2.419, de
29 de março de 2019, e pelo inciso X do artigo 13, do Decreto nº 4.846,
de 18 de junho de 2020,
CONSIDERANDO o disposto no inciso II, do artigo 128, da
Lei Orgânica do Município de Manaus,
CONSIDERANDO parecer conclusivo da Junta MédicoPericial do Município, emitido em 19 de agosto de 2021,
CONSIDERANDO a recomendação constante do
Despacho de Concessão de Benefício nº 602/2021-Setor de Concessão
de Benefícios/Manaus Previdência,
CONSIDERANDO o disposto na Planilha de Cálculo dos
Proventos, e o que mais consta do processo formalizado sob o
nº 2021.01637.01412.0.004175, em 19.07.2021, resolve,
APOSENTAR, por invalidez, a contar de 19.08.2021, nos
termos do artigo 6º-A da Emenda Constitucional nº 41/2003,
acrescentado pela Emenda Constitucional nº 70/2012, c/c o artigo 28, §
1º, primeira parte, da Lei Municipal nº 870, de 21.07.2005, a servidora
MARIA AGUIDA DA SILVA CHAVES, no cargo de Agente Comunitário
de Saúde, matrícula 088.953-9 D, do quadro de pessoal da Secretaria
Municipal de Saúde – SEMSA, com os proventos mensais de
R$ 723,33 (setecentos e vinte e três reais e trinta e três centavos),
custeados pelo Fundo Financeiro do Município de Manaus, e
discriminados na forma abaixo:
Composição da
Remuneração

Fundamentação Legal

Valor

Lei nº 196/2008, c/c o Decreto nº 0157, de
10.06.09, Lei nº 2.449/2019, e Portaria GM/MS
R$ 1.550,00
nº 3.317/2020.
Total
R$ 1.550,00
Tempo de Contribuição
Proporcionalidade (Anos)
Vencimento + Vantagens
com Arredondamento
R$ 1.550,00 / 30 * 14 =
R$ 1.550,00
14 anos
R$ 723,33
Valor Total dos Proventos
R$ 723,33
Vencimento

das atribuições que lhes são conferidas pelo inciso VI do artigo 18, da
Lei nº 2.419, de 29 de março de 2019, e pelo inciso X do artigo 13, do
Decreto nº 4.846, de 18 de junho de 2020,
CONSIDERANDO o disposto no inciso II, do artigo 128, da
Lei Orgânica do Município de Manaus,
CONSIDERANDO a recomendação constante do
Despacho de Concessão de Benefício nº 622/2021-Setor de Concessão
de Benefícios/Manaus Previdência,
CONSIDERANDO o disposto na Planilha de Cálculo de
Pensão por Morte, e o que mais consta do processo formalizado sob o
nº 2021.17848.17894.0.000686, em 31.08.2021, resolve,
I – CONCEDER pensão por morte nos termos dos artigos
8º, inciso I, § 1º, 11, 27, inciso II, alínea “a”, 41, inciso II, 42, incisos I e
IV, e 47, § 2º, incisos I e IV, alínea “c”, item 6, todos da Lei Municipal
nº 870, de 21.07.2005, a PETRONIO PATROCINIO ASSIS DA SILVA, a
contar de 30.08.2021, a RARIANY PIETRA PEREIRA PATROCINIO e a
MARIA CLARA PEREIRA PATROCINIO, a contar da data do óbito, na
condição de cônjuge e filhas menores, respectivamente, da ex-servidora
NELMA KEILA PEREIRA PATROCINIO, falecida em 12.02.2021,
ocupante do cargo de Professor Nível Superior 40H 1-B, matrícula
115.227-0 A, do quadro de pessoal da Secretaria Municipal de
Educação – SEMED, devendo o pagamento do benefício ficar a cargo
do Fundo Financeiro do Município de Manaus, ser vitalício para o
cônjuge, e cessar para as filhas quando estas completarem 21 (vinte e
um) anos de idade.
II – APLICAR, ao valor total dos pensionamentos, o rateio
na proporção de 33,33% (trinta e três vírgula trinta e três por cento),
conforme a tabela abaixo:
Composição da Remuneração de Contribuição
Art. 1º, inciso I, da Lei nº 1.879, de
Vencimento 40H
04.06.2014, c/c a Lei nº 2.458, de
13.06.2019.
Valor Total dos Pensionamentos

Valor
R$ 3.838,06
R$ 3.838,06

III – DETERMINAR que cada cota da pensão corresponda
à importância de R$ 1.279,35 (mil, duzentos e setenta e nove reais e
trinta e cinco centavos).
CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

APLICAR, ao valor total dos proventos, as regras do art.
7º, VII, do art. 39, § 3º, e do art. 201, § 2º, todos da Constituição Federal,
devendo ocorrer a elevação do benefício ao salário-mínimo nacional
vigente.

Manaus, 06 de outubro de 2021.

CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.
Manaus, 23 de setembro de 2021.

PORTARIA N.º 629/2021 – GP/MANAUS PREVIDÊNCIA

(*) Republicada integralmente por ter sido publicada com incorreções no
Diário Oficial do Município de Manaus, Edição nº 5191, de 24.09.2021,
página 40.

PORTARIA N.º 628/2021 – GP/MANAUS PREVIDÊNCIA
CONCEDE pensão por morte, na forma que
especifica.
A DIRETORA-PRESIDENTE, EM EXERCÍCIO, E A
DIRETORA DE PREVIDÊNCIA DA MANAUS PREVIDÊNCIA, no uso

CONCEDE aposentadoria, na forma que
especifica.
A DIRETORA-PRESIDENTE, EM EXERCÍCIO, E A
DIRETORA DE PREVIDÊNCIA MANAUS PREVIDÊNCIA, no uso das
atribuições que lhes são conferidas pelo inciso VI do artigo 18, da Lei
nº 2.419, de 29 de março de 2019, e pelo inciso X do artigo 13, do
Decreto nº 4.846, de 18 de junho de 2020,
CONSIDERANDO o disposto no inciso II, do artigo 128, da
Lei Orgânica do Município de Manaus,
CONSIDERANDO a recomendação constante do
Despacho de Concessão de Benefício nº 623/2021-Setor de Concessão
de Benefícios/Manaus Previdência,
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Manaus, quinta-feira, 07 de outubro de 2021
Manaus, 06 de outubro de 2021.

CONSIDERANDO o disposto na Planilha de
Cálculo dos Proventos, e o que mais consta do processo
formalizado sob o nº 2021.18000.19320.0.011924, em 23.07.2021,
resolve,
APOSENTAR, por tempo de contribuição, nos termos do
artigo 6º da Emenda Constitucional nº 41/2003, c/c o artigo 51 da Lei
Municipal nº 870, de 21.07.2005, a servidora ARLIENE AUXILIADORA
DO NASCIMENTO BEZERRA VILAÇA, no cargo de Professor Nível
Superior 20H 4-B, matrícula 080.961-6 A, do quadro de pessoal da
Secretaria Municipal de Educação – SEMED, com os proventos
mensais de R$ 3.569,99 (três mil, quinhentos e sessenta e nove reais e
noventa e nove centavos), a serem custeados pelo Fundo Financeiro
do Município de Manaus, e discriminados na forma abaixo:
Composição da
Remuneração

Fundamentação Legal

Valor

Art. 1º, inciso I, da Lei nº 1.879, de
Vencimento 20H
04.06.2014, c/c a Lei nº 2.458, de 13.06.2019.
Valor Total dos Proventos

PORTARIA N.º 631/2021 – GP/MANAUS PREVIDÊNCIA

R$ 3.569,99

CONCEDE aposentadoria, na forma que
especifica.

R$ 3.569,99

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

CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.
Manaus, 06 de outubro de 2021.

CONSIDERANDO o disposto no inciso II, do artigo 128, da
Lei Orgânica do Município de Manaus,
CONSIDERANDO a recomendação constante do
Despacho de Concessão de Benefício nº 631/2021-Setor de Concessão
de Benefícios/Manaus Previdência,
CONSIDERANDO o disposto na Planilha de Cálculo dos
Proventos, e o que mais consta do processo formalizado sob o
nº 2021.01637.01412.0.004547, em 03.08.2021, resolve,
PORTARIA N.º 630/2021 – GP/MANAUS PREVIDÊNCIA
CONCEDE aposentadoria, na forma que
especifica.
A DIRETORA-PRESIDENTE, EM EXERCÍCIO, E A
DIRETORA DE PREVIDÊNCIA DA MANAUS PREVIDÊNCIA, no uso
das atribuições que lhes são conferidas pelo inciso VI do artigo 18, da
Lei nº 2.419, de 29 de março de 2019, e pelo inciso X do artigo 13, do
Decreto nº 4.846, de 18 de junho de 2020,
CONSIDERANDO o disposto no inciso II, do artigo 128, da
Lei Orgânica do Município de Manaus,
CONSIDERANDO a recomendação constante do
Despacho de Concessão de Benefício nº 621/2021-Setor de Concessão
de Benefícios/Manaus Previdência,
CONSIDERANDO o disposto na Planilha de Cálculo dos
Proventos, e o que mais consta do processo formalizado sob o
nº 2021.18911.18923.0.014330, em 08.09.2021, resolve,
APOSENTAR, por tempo de contribuição, 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 JULIA CRISTINA
VALERIO E SILVA, no cargo de PA. Assistente Administrativo B-VII-II,
matrícula 011.516-9 A, do quadro de pessoal da Casa Civil, com os
proventos mensais de R$ 6.303,56 (seis mil, trezentos e três reais e
cinquenta e seis centavos), a serem custeados pelo Fundo Financeiro
do Município de Manaus, e discriminados na forma abaixo:
Composição da
Remuneração
Vencimento
Subs. Subsec.
Incorporado
Adicional por Tempo de
Serviço (30%)

Fundamentação Legal

Valor Total dos Proventos

Composição da
Remuneração

Fundamentação Legal

Art. 3º, inciso IX, da Lei nº 1.222, de
26.03.2008, c/c a Lei nº 2.449, de 03.06.2019.
Total
Artigo 40, § 3º, da Constituição Federal, c/c
artigo 1º da Lei Federal nº 10.887/04, e artigo
55 da Lei Municipal nº 870, de 21.07.05,
Valor Médio Apurado
alterada pela Lei n.º 1.197, de 31.12.2007, e
artigo 61 da Orientação Normativa MPS/SPS
nº 02/2009.
Valor Base para Cálculo do Benefício
Na fração de 10.126/10.950 multiplicada pelo
Valor do Provento
valor base para cálculo do benefício, nos
Apurado
termos do art. 40, da Constituição Federal/88
c/c art. 55 da Lei n° 870/2005.
Valor Total dos Proventos
Subsídio

Valor
R$ 2.879,68
R$ 2.879,68

R$ 2.609,54

R$ 2.609,54
R$ 2.413,17
R$ 2.413,17

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

Valor

Lei nº 1.772, de 30.09.2013, c/c a Lei nº 2.438, de
28.05.2019.
Lei nº 761/2004, alterada conforme a Lei nº 772,
de 25.06.2004.
Art. 203, parágrafo único, da Lei nº 1.118/71.

APOSENTAR, por idade, nos termos do artigo 40, § 1º,
inciso III, alínea “b”, da Constituição Federal, com redação dada pela
Emenda Constitucional nº 41/2003, c/c o artigo 31, da Lei Municipal
nº 870, de 21.07.2005, a servidora MARIA DO PERPETUO SOCORRO
MARQUES LAGARTO, no cargo de Assistente em Saúde – Auxiliar de
Patologia Clínica C-09, matrícula 063.896-0 A, do quadro de pessoal da
Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA, com os proventos mensais
de R$ 2.413,17 (dois mil, quatrocentos e treze reais e dezessete
centavos), custeados pelo Fundo Financeiro do Município de Manaus,
e discriminados na forma abaixo:

R$ 464,28
R$ 5.700,00
R$ 139,28
R$ 6.303,56

CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.
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Manaus, 06 de outubro de 2021.

Manaus, quinta-feira, 07 de outubro de 2021
PORTARIA N.º 632/2021 – GP/MANAUS PREVIDÊNCIA
CONCEDE aposentadoria, na forma que
especifica.
A DIRETORA-PRESIDENTE, EM EXERCÍCIO, E A
DIRETORA DE PREVIDÊNCIA DA MANAUS PREVIDÊNCIA, no uso
das atribuições que lhes são conferidas pelo inciso VI do artigo 18, da
Lei nº 2.419, de 29 de março de 2019, e pelo inciso X do artigo 13, do
Decreto nº 4.846, de 18 de junho de 2020,
CONSIDERANDO o disposto no inciso II, do artigo 128, da
Lei Orgânica do Município de Manaus,
CONSIDERANDO a recomendação constante do
Despacho de Concessão de Benefício nº 628/2021-Setor de Concessão
de Benefícios/Manaus Previdência,
CONSIDERANDO o disposto na Planilha de Cálculo dos
Proventos, e o que mais consta do processo formalizado sob o
nº 2021.01637.01412.0.004866, em 16.08.2021, resolve,
APOSENTAR, por tempo de contribuição, 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 DAS GRAÇAS
DOS SANTOS LOPES, no cargo de Assistente em Saúde – Auxiliar de
Serviços Gerais B-09, matrícula 083.618-4 A, do quadro de pessoal da
Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA, com os proventos mensais
de R$ 2.454,34 (dois mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e trinta
e quatro centavos), a serem custeados pelo Fundo Financeiro do
Município de Manaus, e discriminados na forma abaixo:
Composição da
Remuneração
Subsídio

Fundamentação Legal
Art. 3º, inciso IX, da Lei nº 1.222, de
26.03.2008, c/c a Lei nº 2.449, de 03.06.2019.
Valor Total dos Proventos

APOSENTAR, por invalidez, a contar de 30.07.2021, nos
termos do artigo 40, § 1º, inciso I, da Constituição Federal, c/c o artigo
28, § 1º, primeira parte, da Lei Municipal nº 870, de 21.07.2005, a
servidora LUCIENE PEREIRA DA COSTA, no cargo de Especialista em
Saúde – Assistente Social Geral F-07, matrícula 093.003-2 B, do quadro
de pessoal da Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA, com os
proventos mensais de R$ 4.430,29 (quatro mil, quatrocentos e trinta
reais e vinte e nove centavos), a serem custeados pelo Fundo
Financeiro do Município de Manaus, e discriminados na forma abaixo:
Composição da
Remuneração

Fundamentação Legal

Art. 3º, inciso IX, da Lei nº 1.222, de
Subsídio
26.03.2008, c/c a Lei nº 2.449, de 03.06.2019.
Total
Artigo 40, § 3º, da Constituição Federal, c/c artigo 1º
da Lei Federal nº 10.887/04, e artigo 55 da Lei
Valor Médio Apurado
Municipal nº 870, de 21.07.05, alterada pela Lei
n.º 1.197, de 31.12.2007, e artigo 61 da Orientação
Normativa MPS/SPS nº 02/2009.
Valor Base para Cálculo do Benefício
Na fração de 5.603/10.950 multiplicada pelo
valor base para cálculo do benefício, nos
Valor do Provento Apurado
termos do § 3º, do art. 40, da Constituição
Federal/1988 c/c art. 55 da Lei nº 870/05.
Valor Total dos Proventos

Valor
R$ 8.521,24
R$ 8.521,24
R$ 8.658,16
R$ 8.658,16
R$ 4.430,29
R$ 4.430,29

CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.
Manaus, 06 de outubro de 2021.

Valor
R$ 2.454,34
R$ 2.454,34

PORTARIA N.º 634/2021 – GP/MANAUS PREVIDÊNCIA

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

CONCEDE aposentadoria, na forma que
especifica.

Manaus, 06 de outubro de 2021.

A DIRETORA-PRESIDENTE, EM EXERCÍCIO, E A
DIRETORA DE PREVIDÊNCIA DA MANAUS PREVIDÊNCIA, no uso
das atribuições que lhes são conferidas pelo inciso VI do artigo 18, da
Lei nº 2.419, de 29 de março de 2019, e pelo inciso X do artigo 13, do
Decreto nº 4.846, de 18 de junho de 2020,
CONSIDERANDO o disposto no inciso II, do artigo 128, da
Lei Orgânica do Município de Manaus,

PORTARIA N.º 633/2021 – GP/MANAUS PREVIDÊNCIA
CONCEDE aposentadoria, na forma que
especifica.
A DIRETORA-PRESIDENTE, EM EXERCÍCIO, E A
DIRETORA DE PREVIDÊNCIA DA MANAUS PREVIDÊNCIA, no uso
das atribuições que lhes são conferidas pelo inciso VI do artigo 18, da
Lei nº 2.419, de 29 de março de 2019, e pelo inciso X do artigo 13, do
Decreto nº 4.846, de 18 de junho de 2020,
CONSIDERANDO o disposto no inciso II, do artigo 128, da
Lei Orgânica do Município de Manaus,
CONSIDERANDO o parecer conclusivo da Junta MédicoPericial do Município, emitido em 30 de julho 2021,
CONSIDERANDO a recomendação constante do
Despacho de Concessão de Benefício nº 632/2021-Setor de Concessão
de Benefícios/Manaus Previdência,
CONSIDERANDO o disposto na Planilha de Cálculo dos
Proventos, e o que mais consta do processo formalizado sob o
nº 2021.01637.01412.0.003787, em 02.07.2021, resolve,

CONSIDERANDO a recomendação constante do
Despacho de Concessão de Benefício nº 629/2021-Setor de Concessão
de Benefícios/Manaus Previdência,
CONSIDERANDO o disposto na Planilha de Cálculo dos
Proventos, e o que mais consta do processo formalizado sob o
nº 2021.01637.01412.0.001200, em 17.03.2021, resolve,
APOSENTAR, por tempo de contribuição, pelo critério de
aposentadoria especial (agentes nocivos), nos termos do artigo 40, § 4º,
inciso III, da Constituição Federal, c/c a Súmula Vinculante nº 33, de
24.04.2014, a servidora MARTA RODRIGUES MAIA, no cargo de Assistente
em Saúde – Técnico em Enfermagem D-05, matrícula 082.831-9 C, do
quadro de pessoal da Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA, com os
proventos mensais de R$ 2.420,79 (dois mil, quatrocentos e vinte reais e
setenta e nove centavos), a serem custeados pelo Fundo Financeiro do
Município de Manaus, e discriminados na forma abaixo
Composição da
Remuneração

Fundamentação Legal

Art. 3º, inciso IX, da Lei nº 1.222, de 26.03.2008,
Subsídio
c/c a Lei nº 2.449, de 03.06.2019.
Total
Artigo 40, § 3º, da Constituição Federal, c/c o
artigo 1º da Lei Federal nº 10.887/04, e artigo 55
Valor Médio Apurado da Lei Municipal nº 870, de 21.07.05, alterada
pela Lei nº 1.197, de 31.12.2007, e artigo 61 da
Orientação Normativa MPS/SPS nº 02/2009.
Valor Base para Cálculo do Benefício
Valor Total dos Proventos
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Valor
R$ 2.714,38
R$ 2.714,38
R$ 2.420,79
R$ 2.420,79
R$ 2.420,79

Manaus, quinta-feira, 07 de outubro de 2021
CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

PORTARIA N.º 636/2021 – GP/MANAUS PREVIDÊNCIA

Manaus, 06 de outubro de 2021.

CONCEDE aposentadoria, na forma que
especifica.
A DIRETORA-PRESIDENTE, EM EXERCÍCIO, E A
DIRETORA DE PREVIDÊNCIA DA MANAUS PREVIDÊNCIA, no uso
das atribuições que lhes são conferidas pelo inciso VI do artigo 18, da
Lei nº 2.419, de 29 de março de 2019, e pelo inciso X do artigo 13, do
Decreto nº 4.846, de 18 de junho de 2020,
CONSIDERANDO o disposto no inciso II, do artigo 128, da
Lei Orgânica do Município de Manaus,

PORTARIA N.º 635/2021 – GP/MANAUS PREVIDÊNCIA
CONCEDE aposentadoria, na forma que
especifica.
A DIRETORA-PRESIDENTE, EM EXERCÍCIO, E A
DIRETORA DE PREVIDÊNCIA DA MANAUS PREVIDÊNCIA, no uso
das atribuições que lhes são conferidas pelo inciso VI do artigo 18, da
Lei nº 2.419, de 29 de março de 2019, e pelo inciso X do artigo 13, do
Decreto nº 4.846, de 18 de junho de 2020,
CONSIDERANDO o disposto no inciso II, do artigo 128, da
Lei Orgânica do Município de Manaus,
CONSIDERANDO o parecer conclusivo da Junta MédicoPericial do Município, emitido em 09 de julho 2021,
CONSIDERANDO a recomendação constante do
Despacho de Concessão de Benefício nº 624/2021-Setor de Concessão
de Benefícios/Manaus Previdência,
CONSIDERANDO o disposto na Planilha de Cálculo dos
Proventos, e o que mais consta do processo formalizado sob o
nº 2021.01637.01412.0.002859, em 31.05.2021, resolve,
APOSENTAR, por invalidez, a contar de 09.07.2021, nos
termos do artigo 40, § 1º, inciso I, da Constituição Federal, c/c o artigo
28, § 1º, primeira parte, da Lei Municipal nº 870, de 21.07.2005, a
servidora OCILENE LIMA RODRIGUES, no cargo de Assistente em
Saúde – Técnico em Enfermagem D-04, matrícula 108.168-3 A, do
quadro de pessoal da Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA, com
os proventos mensais de R$ 1.348,93 (mil, trezentos e quarenta e oito
reais e noventa e três centavos), a serem custeados pelo Fundo
Financeiro do Município de Manaus, e discriminados na forma abaixo:
Composição da
Remuneração

Fundamentação Legal

CONSIDERANDO o disposto na Planilha de Cálculo dos
Proventos, e o que mais consta do processo formalizado sob o
nº 2021.01637.01412.0.004290, em 23.07.2021, resolve,
APOSENTAR, por idade, nos termos do artigo 40, § 1º,
inciso III, alínea “b”, da Constituição Federal, com redação dada pela
Emenda Constitucional nº 41/2003, c/c o artigo 31, da Lei Municipal
nº 870, de 21.07.2005, a servidora ELIZABETH MARTINS DE SOUZA
BATISTA, no cargo de Assistente em Saúde – Auxiliar em Saúde Bucal
C-05, matrícula 112.572-9 A, do quadro de pessoal da Secretaria
Municipal de Saúde – SEMSA, com os proventos mensais de
R$ 1.314,89 (mil, trezentos e quatorze reais e oitenta e nove centavos),
custeados pelo Fundo Financeiro do Município de Manaus, e
discriminados na forma abaixo:
Composição da
Remuneração

Fundamentação Legal

Art. 3º, inciso IX, da Lei nº 1.222, de
Subsídio
26.03.2008, c/c a Lei nº 2.449, de 03.06.2019.
Total
Artigo 40, § 3º, da Constituição Federal, c/c
artigo 1º da Lei Federal nº 10.887/04, e artigo
55 da Lei Municipal nº 870, de 21.07.05,
Valor Médio Apurado
alterada pela Lei n.º 1.197, de 31.12.2007, e
artigo 61 da Orientação Normativa MPS/SPS
nº 02/2009.
Valor Base para Cálculo do Benefício
Na fração de 5.554/10.950 multiplicada pelo
Valor do Provento
valor base para cálculo do benefício, nos
Apurado
termos do art. 40, da Constituição Federal/88
c/c art. 55 da Lei n° 870/2005.
Valor Total dos Proventos

Valor
R$ 2.558,57
R$ 2.558,57

R$ 2.592,37

R$ 2.592,37
R$ 1.314,89
R$ 1.314,89

CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.
Manaus, 06 de outubro de 2021.

Valor

Art. 3º, inciso IX, da Lei nº 1.222, de
Subsídio
26.03.2008, c/c a Lei nº 2.449, de 03.06.2019.
Total
Artigo 40, § 3º, da Constituição Federal, c/c
artigo 1º da Lei Federal nº 10.887/04, e artigo
55 da Lei Municipal nº 870, de 21.07.05,
Valor Médio Apurado
alterada pela Lei n.º 1.197, de 31.12.2007, e
artigo 61 da Orientação Normativa MPS/SPS
nº 02/2009.
Valor Base para Cálculo do Benefício
Na fração de 5.639/10.950 multiplicada pelo
valor base para cálculo do benefício, nos
Valor do Provento Apurado
termos do § 3º, do art. 40, da Constituição
Federal/1988 c/c art. 55 da Lei nº 870/05.
Valor Total dos Proventos

R$ 2.635,33
R$ 2.635,33

R$ 2.619,39

R$ 2.619,39
R$ 1.348,93

PORTARIA N.º 637/2021 – GP/MANAUS PREVIDÊNCIA
CONCEDE aposentadoria, na forma que
especifica.

R$ 1.348,93

CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.
Manaus, 06 de outubro de 2021.

CONSIDERANDO a recomendação constante do
Despacho de Concessão de Benefício nº 625/2021-Setor de Concessão
de Benefícios/Manaus Previdência,

A DIRETORA-PRESIDENTE, EM EXERCÍCIO, E A
DIRETORA DE PREVIDÊNCIA DA MANAUS PREVIDÊNCIA, no uso
das atribuições que lhes são conferidas pelo inciso VI do artigo 18, da
Lei nº 2.419, de 29 de março de 2019, e pelo inciso X do artigo 13, do
Decreto nº 4.846, de 18 de junho de 2020,
CONSIDERANDO o disposto no inciso II, do artigo 128, da
Lei Orgânica do Município de Manaus,
CONSIDERANDO a recomendação constante do
Despacho de Concessão de Benefício nº 633/2021-Setor de Concessão
de Benefícios/Manaus Previdência,
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Manaus, quinta-feira, 07 de outubro de 2021
CONSIDERANDO o disposto na Planilha de Cálculo dos
Proventos, e o que mais consta do processo formalizado sob o
nº 2021.01637.01412.0.004778, em 11.08.2021, resolve,

CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.
Manaus, 06 de outubro de 2021.

APOSENTAR, por tempo de contribuição, 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 FURTADO
SOARES MARTINS, no cargo de Especialista em Saúde – Assistente Social
Geral F-12, matrícula 013.802-9 B, do quadro de pessoal da Secretaria
Municipal de Saúde – SEMSA, com os proventos mensais de R$ 9.408,15
(nove mil, quatrocentos e oito reais e quinze centavos), a serem custeados
pelo Fundo Financeiro do Município de Manaus, e discriminados na forma
abaixo:
Composição da
Remuneração
Subsídio

Fundamentação Legal
Art. 3º, inciso IX, da Lei nº 1.222, de
26.03.2008, c/c a Lei nº 2.449, de 03.06.2019.
Valor Total dos Proventos

Valor

PORTARIA N.º 639/2021 – GP/MANAUS PREVIDÊNCIA

R$ 9.408,15

CONCEDE aposentadoria, na forma que
especifica.

R$ 9.408,15

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

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

Manaus, 06 de outubro de 2021.

CONSIDERANDO o disposto no inciso II, do artigo 128, da
Lei Orgânica do Município de Manaus,
CONSIDERANDO a recomendação constante do
Despacho de Concessão de Benefício nº 630/2021-Setor de Concessão
de Benefícios/Manaus Previdência,
PORTARIA N.º 638/2021 – GP/MANAUS PREVIDÊNCIA
CONCEDE aposentadoria, na forma que
especifica.
A DIRETORA-PRESIDENTE, EM EXERCÍCIO, E A
DIRETORA DE PREVIDÊNCIA DA MANAUS PREVIDÊNCIA, no uso
das atribuições que lhes são conferidas pelo inciso VI do artigo 18, da
Lei nº 2.419, de 29 de março de 2019, e pelo inciso X do artigo 13, do
Decreto nº 4.846, de 18 de junho de 2020,
CONSIDERANDO o disposto no inciso II, do artigo 128, da
Lei Orgânica do Município de Manaus,
CONSIDERANDO a recomendação constante do
Despacho de Concessão de Benefício nº 627/2021-Setor de Concessão
de Benefícios/Manaus Previdência,
CONSIDERANDO o disposto na Planilha de Cálculo dos
Proventos, e o que mais consta do processo formalizado sob o
nº 2021.18000.18125.0.011035, em 14.07.2021, resolve,

CONSIDERANDO o disposto na Planilha de Cálculo dos
Proventos, e o que mais consta do processo formalizado sob o
nº 2021.18000.19324.0.008173, em 27.05.2021, resolve,
APOSENTAR, por tempo de contribuição, nos termos do
artigo 6º da Emenda Constitucional nº 41/2003, c/c o artigo 51 da Lei
Municipal nº 870, de 21.07.2005, a servidora ANA MARIA DA SILVA
SEVALHO, no cargo de Professor Nível Médio 20H 3-D, matrícula
063.704-1 A, do quadro de pessoal da Secretaria Municipal de Educação
– SEMED, com os proventos mensais de R$ 3.079,49 (três mil e setenta e
nove reais e quarenta e nove centavos), a serem custeados pelo Fundo
Financeiro do Município de Manaus, e discriminados na forma abaixo:
Composição da
Remuneração

Fundamentação Legal

Art. 1º, inciso I, da Lei nº 1.879, de
Vencimento 20H
04.06.2014, c/c a Lei nº 2.458, de
13.06.2019.
Valor Total dos Proventos

Valor
R$ 3.079,49
R$ 3.079,49

CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.
Manaus, 06 de outubro de 2021.

APOSENTAR, por idade, nos termos do artigo 40, § 1º,
inciso III, alínea “b”, da Constituição Federal, com redação dada pela
Emenda Constitucional nº 41/2003, c/c o artigo 31, da Lei Municipal nº 870,
de 21.07.2005, a servidora DESUITH DE FATIMA FLEXA PEREIRA, no
cargo de Professor Nível Médio 20H 2-C, matrícula 074.563-4 C, do quadro
de pessoal da Secretaria Municipal de Educação – SEMED, com os
proventos mensais de R$ 1.863,66 (mil, oitocentos e sessenta e três reais
e sessenta e seis centavos), custeados pelo Fundo Financeiro do
Município de Manaus, e discriminados na forma abaixo:
Composição da
Remuneração

Fundamentação Legal

Art. 1º, inciso I, da Lei nº 1.879, de 04.06.2014,
Vencimento 20H
c/c a Lei nº 2.458, de 13.06.2019.
Total
Artigo 40, § 3º, da Constituição Federal, c/c artigo
1º da Lei Federal nº 10.887/04, e artigo 55 da Lei
Valor Médio Apurado Municipal nº 870, de 21.07.05, alterada pela Lei
n.º 1.197, de 31.12.2007, e artigo 61 da
Orientação Normativa MPS/SPS nº 02/2009.
Valor Base para Cálculo do Benefício
Na fração de 7.252/10.950 multiplicada pelo valor
Valor do Provento
base para cálculo do benefício, nos termos do art.
Apurado
40, da Constituição Federal/88 c/c art. 55 da Lei
n° 870/2005.
Valor Total dos Proventos

Valor
R$ 2.430,95

PORTARIA N.º 640/2021 – GP/MANAUS PREVIDÊNCIA

R$ 2.430,95

CONCEDE aposentadoria, na forma que
especifica.

R$ 2.813,99
R$ 2.813,99
R$ 1.863,66
R$ 1.863,66

A DIRETORA-PRESIDENTE, EM EXERCÍCIO, E A
DIRETORA DE PREVIDÊNCIA DA MANAUS PREVIDÊNCIA, no uso
das atribuições que lhes são conferidas pelo inciso VI do artigo 18, da
Lei nº 2.419, de 29 de março de 2019, e pelo inciso X do artigo 13, do
Decreto nº 4.846, de 18 de junho de 2020,
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Manaus, quinta-feira, 07 de outubro de 2021
CONSIDERANDO o disposto no inciso II, do artigo 128, da
Lei Orgânica do Município de Manaus,
CONSIDERANDO a recomendação constante do
Despacho de Concessão de Benefício nº 634/2021-Setor de Concessão
de Benefícios/Manaus Previdência,
CONSIDERANDO o disposto na Planilha de Cálculo dos
Proventos, e o que mais consta do processo formalizado sob o
nº 2021.18000.19332.0.010155, em 01.07.2021, resolve,

Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA, com os proventos mensais
de R$ 9.788,23 (nove mil, setecentos e oitenta e oito reais e vinte e três
centavos), a serem custeados pelo Fundo Financeiro do Município de
Manaus, e discriminados na forma abaixo:
Composição da
Remuneração
Subsídio

Fundamentação Legal
Art. 3º, inciso IX, da Lei nº 1.223, de
26.03.2008, c/c a Lei nº 2.449, de 03.06.2019.
Valor Total dos Proventos

Fundamentação Legal

Art. 1º, inciso I, da Lei nº 1.879, de 04.06.2014,
Vencimento 20H
c/c a Lei nº 2.458, de 13.06.2019.
Total
Artigo 40, § 3º, da Constituição Federal, c/c
artigo 1º da Lei Federal nº 10.887/04, e artigo 55
Valor Médio Apurado da Lei Municipal nº 870, de 21.07.05, alterada
pela Lei n.º 1.197, de 31.12.2007, e artigo 61 da
Orientação Normativa MPS/SPS nº 02/2009.
Valor Base para Cálculo do Benefício
Na fração de 5.942/10.950 multiplicada pelo
Valor do Provento
valor base para cálculo do benefício, nos termos
Apurado
do art. 40, da Constituição Federal/88 c/c art. 55
da Lei n° 870/2005.
Valor Total dos Proventos

R$ 9.788,23
R$ 9.788,23

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

APOSENTAR, por idade, nos termos do artigo 40, § 1º,
inciso III, alínea “b”, da Constituição Federal, com redação dada pela
Emenda Constitucional nº 41/2003, c/c o artigo 31, da Lei Municipal
nº 870, de 21.07.2005, a servidora CLAUDETE PIMENTEL DA SILVA,
no cargo de Professor Nível Médio 20H 1-F, matrícula 106.354-5 A, do
quadro de pessoal da Secretaria Municipal de Educação – SEMED,
com os proventos mensais de R$ 1.183,15 (mil, cento e oitenta e três
reais e quinze centavos), custeados pelo Fundo Financeiro do
Município de Manaus, e discriminados na forma abaixo:
Composição da
Remuneração

Valor

Manaus, 06 de outubro de 2021.

Valor
R$ 2.159,88
R$ 2.159,88
R$ 2.180,32

PORTARIA N.º 642/2021 – GP/MANAUS PREVIDÊNCIA
CONCEDE aposentadoria, na forma que
especifica.

R$ 2.180,32
R$ 1.183,15
R$ 1.183,15

CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.
Manaus, 06 de outubro de 2021.

A DIRETORA-PRESIDENTE, EM EXERCÍCIO, E A
DIRETORA DE PREVIDÊNCIA DA MANAUS PREVIDÊNCIA, no uso
das atribuições que lhes são conferidas pelo inciso VI do artigo 18, da
Lei nº 2.419, de 29 de março de 2019, e pelo inciso X do artigo 13, do
Decreto nº 4.846, de 18 de junho de 2020,
CONSIDERANDO o disposto no inciso II, do artigo 128, da
Lei Orgânica do Município de Manaus,
CONSIDERANDO a recomendação constante do
Despacho de Concessão de Benefício nº 639/2021-Setor de Concessão
de Benefícios/Manaus Previdência,
CONSIDERANDO o disposto na Planilha de Cálculo dos
Proventos, e o que mais consta do processo formalizado sob o
nº 2021.01637.01412.0.001338, em 23.03.2021, resolve,

PORTARIA N.º 641/2021 – GP/MANAUS PREVIDÊNCIA
CONCEDE aposentadoria, na forma que
especifica.
A DIRETORA-PRESIDENTE, EM EXERCÍCIO, E A
DIRETORA DE PREVIDÊNCIA DA MANAUS PREVIDÊNCIA, no uso
das atribuições que lhes são conferidas pelo inciso VI do artigo 18, da
Lei nº 2.419, de 29 de março de 2019, e pelo inciso X do artigo 13, do
Decreto nº 4.846, de 18 de junho de 2020,
CONSIDERANDO o disposto no inciso II, do artigo 128, da
Lei Orgânica do Município de Manaus,
CONSIDERANDO a recomendação constante do
Despacho de Concessão de Benefício nº 641/2021-Setor de Concessão
de Benefícios/Manaus Previdência,

APOSENTAR, por tempo de contribuição, 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, o servidor JUCELINO MATIAS DE
MIRANDA, no cargo de Assistente em Saúde – Copeiro B-09, matrícula
081.457-1 A, do quadro de pessoal da Secretaria Municipal de Saúde
– SEMSA, com os proventos mensais de R$ 2.454,34 (dois mil,
quatrocentos e cinquenta e quatro reais e trinta e quatro centavos), a
serem custeados pelo Fundo Financeiro do Município de Manaus, e
discriminados na forma abaixo:
Composição da
Remuneração
Subsídio

Fundamentação Legal
Art. 3º, inciso IX, da Lei nº 1.222, de
26.03.2008, c/c a Lei nº 2.449, de 03.06.2019.
Valor Total dos Proventos

Valor
R$ 2.454,34
R$ 2.454,34

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

CONSIDERANDO o disposto na Planilha de Cálculo dos
Proventos, e o que mais consta do processo formalizado sob o
nº 2021.01637.01412.0.004956, em 18.08.2021, resolve,
APOSENTAR, por tempo de contribuição, 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 PATRICIA CHICRE
BANDEIRA DE MELO, no cargo de Especialista em Saúde – Médico
Clínico-Geral I-10, matrícula 063.085-3 A, do quadro de pessoal da
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Manaus, 06 de outubro de 2021.

Manaus, quinta-feira, 07 de outubro de 2021
PORTARIA N.º 643/2021 – GP/MANAUS PREVIDÊNCIA
CONCEDE aposentadoria, na forma que
especifica.
A DIRETORA-PRESIDENTE, EM EXERCÍCIO, E A
DIRETORA DE PREVIDÊNCIA DA MANAUS PREVIDÊNCIA, no uso
das atribuições que lhes são conferidas pelo inciso VI do artigo 18, da
Lei nº 2.419, de 29 de março de 2019, e pelo inciso X do artigo 13, do
Decreto nº 4.846, de 18 de junho de 2020,
CONSIDERANDO o disposto no inciso II, do artigo 128, da
Lei Orgânica do Município de Manaus,

Municipal nº 870, de 21.07.2005, a servidora MARILDA PICANÇO
LOPES, no cargo de Pedagogo 20H 5-A, matrícula 011.747-1 B, do quadro
de pessoal da Secretaria Municipal de Educação – SEMED, com os
proventos mensais de R$ 4.262,74 (quatro mil, duzentos e sessenta e dois
reais e setenta e quatro centavos), a serem custeados pelo Fundo
Financeiro do Município de Manaus, e discriminados na forma abaixo:
Composição da
Remuneração

Fundamentação Legal

Art. 1º, inciso I, da Lei nº 1.879, de
Vencimento 20H
04.06.2014, c/c a Lei nº 2.458, de 13.06.2019.
Valor Total dos Proventos

Valor
R$ 4.262,74
R$ 4.262,74

CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.
Manaus, 06 de outubro de 2021.

CONSIDERANDO a recomendação constante do
Despacho de Concessão de Benefício nº 640/2021-Setor de Concessão
de Benefícios/Manaus Previdência,
CONSIDERANDO o disposto na Planilha de Cálculo dos
Proventos, e o que mais consta do processo formalizado sob o
nº 2021.01637.01412.0.001501, em 31.03.2021, resolve,
APOSENTAR, por tempo de contribuição, 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, o servidor PORFIRIO NERES
FERREIRA, no cargo de Especialista em Saúde – Cirurgião-Dentista
Geral E-15, matrícula 010.244-0 A, do quadro de pessoal da Secretaria
Municipal de Saúde – SEMSA, com os proventos mensais de
R$ 9.596,29 (nove mil, quinhentos e noventa e seis reais e vinte e nove
centavos), a serem custeados pelo Fundo Financeiro do Município de
Manaus, e discriminados na forma abaixo:
Composição da
Remuneração
Subsídio

Fundamentação Legal
Art. 3º, inciso IX, da Lei nº 1.222, de
26.03.2008, c/c a Lei nº 2.449, de 03.06.2019.
Valor Total dos Proventos

Valor
R$ 9.596,29
R$ 9.596,29

CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.
Manaus, 06 de outubro de 2021.

PORTARIA N.º 645/2021 – GP/MANAUS PREVIDÊNCIA
CONCEDE aposentadoria, na forma que
especifica.
A DIRETORA-PRESIDENTE, EM EXERCÍCIO, E A
DIRETORA DE PREVIDÊNCIA MANAUS PREVIDÊNCIA, no uso das
atribuições que lhes são conferidas pelo inciso VI do artigo 18, da Lei
nº 2.419, de 29 de março de 2019, e pelo inciso X do artigo 13, do
Decreto nº 4.846, de 18 de junho de 2020,
CONSIDERANDO o disposto no inciso II, do artigo 128, da
Lei Orgânica do Município de Manaus,
CONSIDERANDO a recomendação constante do
Despacho de Concessão de Benefício nº 635/2021-Setor de Concessão
de Benefícios/Manaus Previdência,
CONSIDERANDO o disposto na Planilha de Cálculo dos
Proventos, e o que mais consta do processo formalizado sob o
nº 2021.18000.19324.0.012600, em 30.07.2021, resolve,

PORTARIA N.º 644/2021 – GP/MANAUS PREVIDÊNCIA
CONCEDE aposentadoria, na forma que
especifica.
A DIRETORA-PRESIDENTE, EM EXERCÍCIO, E A
DIRETORA DE PREVIDÊNCIA DA MANAUS PREVIDÊNCIA, no uso
das atribuições que lhes são conferidas pelo inciso VI do artigo 18, da
Lei nº 2.419, de 29 de março de 2019, e pelo inciso X do artigo 13, do
Decreto nº 4.846, de 18 de junho de 2020,
CONSIDERANDO o disposto no inciso II, do artigo 128, da
Lei Orgânica do Município de Manaus,

APOSENTAR, por tempo de contribuição, nos termos do
artigo 6º da Emenda Constitucional nº 41/2003, c/c o artigo 51 da Lei
Municipal nº 870, de 21.07.2005, a servidora MARIA SILVANA ROCHA
DE LIRA, no cargo de Professor Nível Superior 20H 3-D, matrícula
074.952-4 B, do quadro de pessoal da Secretaria Municipal de
Educação – SEMED, com os proventos mensais de R$ 3.079,49 (três
mil e setenta e nove reais e quarenta e nove centavos), a serem
custeados pelo Fundo Financeiro do Município de Manaus, e
discriminados na forma abaixo:
Composição da
Remuneração

Fundamentação Legal

Art. 1º, inciso I, da Lei nº 1.879, de
Vencimento 20H
04.06.2014, c/c a Lei nº 2.458, de 13.06.2019.
Valor Total dos Proventos

Valor
R$ 3.079,49
R$ 3.079,49

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

CONSIDERANDO a recomendação constante do
Despacho de Concessão de Benefício nº 637/2021-Setor de Concessão
de Benefícios/Manaus Previdência,
CONSIDERANDO o disposto na Planilha de Cálculo dos
Proventos, e o que mais consta do processo formalizado sob o
nº 2021.18000.19325.0.013580, em 11.08.2021, resolve,
APOSENTAR, por tempo de contribuição, nos termos do
artigo 3º da Emenda Constitucional nº 47/2005, c/c o artigo 53-B da Lei
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Manaus, 06 de outubro de 2021.

Manaus, quinta-feira, 07 de outubro de 2021
PORTARIA Nº 646/2021 – GP/MANAUS PREVIDÊNCIA
REVISA a Política de Segurança da
Informação e Comunicação da Manaus
Previdência – POSIC-MANAUSPREV, na
forma que especifica.
A DIRETORA-PRESIDENTE DA MANAUS PREVIDÊNCIA,
EM EXERCÍCIO, no uso da competência disposta no inciso II do artigo 128
da Lei Orgânica do Município de Manaus, e das atribuições que lhes são
conferidas pelo inciso VII do artigo 18 c/c o artigo 19, ambos da Lei
nº 2.419, de 29 de março de 2019,
CONSIDERANDO o que estabelece o Manual do PróGestão RPPS Versão 3.2, com vigência a partir do dia 1º de abril de
2021, em seu item 3.1.5, que trata da Política de Segurança da
Informação,
CONSIDERANDO o que dispõe o art. 7º, inciso III, da Lei
13.079/2018, que dispõe sobre a Lei Geral de Proteção de Dados
Pessoais (LGPD),
CONSIDERANDO o que estabelece a Portaria
nº 105/2020-GP/Manaus Previdência, publicada no Diário Oficial do
Município – DOM, Edição nº 4793, de 06.03.2020, que trata da
designação e composição do Comitê Gestor de Segurança da
Informação – CGSI da Manaus Previdência – MANAUSPREV, que
tem a finalidade de analisar, definir, coordenar, executar e avaliar ações
de segurança da informação relativas aos objetivos estabelecidos na
Política de Segurança da Informação e Comunicação da Prefeitura de
Manaus – POSIC-PM, para elaboração, implementação, manutenção e
melhoria da gestão da segurança da informação,
CONSIDERANDO a necessidade de produzir e propor
normas, planos, procedimentos, mecanismos de proteção e instruções
reguladoras específicas, relativas aos assuntos da POSIC-PM, resolve,
REVISAR
a
Portaria
nº 476/2020-GP/MANAUS
PREVIDÊNCIA, de 21 de setembro de 2020, publicada no Diário Oficial
do Município de Manaus, Edição nº 4930, que trata da Política de
Segurança da Informação e Comunicação da Manaus Previdência –
POSIC-MANAUSPREV, passando vigorar da seguinte forma:
Art. 1º. Fica Instituída a Política de Segurança da
Informação e Comunicação da Manaus Previdência – POSIC/Manaus
Previdência, tendo por objetivo o estabelecimento das diretrizes
estratégicas, a definição de responsabilidades e competências, e a
formalização do apoio para a implementação da gestão de segurança da
informação:
Parágrafo único. A POSIC/Manaus Previdência se
aplicará a todos aqueles que estejam envolvidos direta ou indiretamente
com a execução das atividades no âmbito da instituição (Manaus
Previdência) e dos recursos que ela dispõe.
Art. 2º. Para fins desta Portaria, considera-se:
I. Informação: dados, processados ou não, que podem ser
utilizados para produção e transmissão de conhecimento, contidos em
qualquer meio, suporte ou formato;
II. Autenticidade: Garantia de que uma informação, produto
ou documento é do autor a quem se atribui;
III. Classificação da Informação: Níveis e critérios
adequados de proteção das informações, garantindo a confidencialidade,
conforme a importância de determinada informação para a organização
(CPADS-MANAUSPREV – Cartilha – Procedimentos para Classificação
da Informação em Grau de Sigilo);
IV. Confidencialidade: Garantia de que o acesso à
informação seja obtido apenas por pessoas autorizadas;
V. Disponibilidade: garantia de que os usuários autorizados
obtenham acesso à informação e aos recursos correspondentes sempre
que necessários;
VI. Integridade: salvaguarda de exatidão da informação e
dos métodos e recursos de processamento;
VII. Legalidade: garantia de que ações sejam realizadas
em conformidade com os preceitos legais vigentes e que seus produtos
tenham validade jurídica;

VIII. Segurança da Informação: conjunto de medidas que
tem como objetivo o estabelecimento dos controles necessários à
proteção das informações durante sua criação, aquisição, uso,
transporte, guarda e descarte, contra destruição, modificação,
comercialização ou divulgação indevidas e acessos não autorizados,
acidentais ou intencionais, garantindo a continuidade dos serviços e a
preservação de seus aspectos básicos de confidencialidade, integridade,
disponibilidade, autenticidade e legalidade;
IX. Gestão de segurança da informação: conjunto de
medidas que tem como objetivo, o planejamento, implementação,
operação, monitoramento e melhoria da segurança da informação;
X. Alta Gestão: Diretor(a)-Presidente e Diretores(as) de
Previdência e de Administração e Finanças;
XI. Recursos de Tecnologia da Informação:
Microcomputadores de mesa e portáteis (notebook, tablet, smartphone)
e seus dispositivos periféricos, como teclados, mouses, caixas de som,
microfones, leitoras, gravadoras e demais acessórios conectados ao
computador; scanners, impressoras (laser, jato de tinta, matriciais e
térmicas), webcams, datashows, telefone com tecnologia Voip,
programas de computador adquiridos, sistemas desenvolvidos na
Manaus Previdência, equipamentos e serviços da rede que compreende
as redes locais da sede e anexos, bem como a rede de comunicação
que as interliga, dados armazenados em equipamentos, dispositivos e
periféricos e demais equipamentos relacionados à TI que venham a
integrar o patrimônio da Manaus Previdência;
XII. Usuário: Toda pessoa que tenha acesso ao ambiente
físico e aos recursos que compõem os sistemas de informação, que se
encontra sob responsabilidade da Manaus Previdência e a quem está
sujeita a POSIC/Manaus Previdência;
XIII. Administrador de sistema computacional: Quaisquer
pessoas do quadro funcional, lotadas no Setor de Tecnologia da
Informação, que tenham conhecimento autorizado dos códigos de
acesso e senhas de administração dos recursos de Tecnologia da
Informação, sejam eles de uso geral, sejam de uso restrito a uma
unidade, grupo de pessoas ou de uso individual;
XIV. Arquivista: Profissional de nível superior, com
formação em Arquivologia, lotado no Setor de Arquivo;
XV. Arquivo: local físico no qual ficam armazenadas a
documentação da Manaus Previdência em fase intermediária;
XVI. Acervo: Conjunto de documentos produzidos ou
recebidos pela instituição, neste caso em específico pela Manaus
Previdência.
Art. 3º. Para cumprimento do objetivo definido no artigo 1º
desta Portaria, a POSIC/Manaus Previdência terá como objetivos
básicos:
I. Viabilizar o atendimento das finalidades legais da
Instituição, considerando leis, normas, regulamentações e outros
requisitos legais aplicáveis vigentes, através da proteção da
confidencialidade, integridade, disponibilidade, autenticidade e
legalidade da informação;
II. Minimizar os danos decorrentes do comprometimento da
confidencialidade, integridade, disponibilidade, autenticidade e
legalidade da informação;
III.
Proteger
a
confidencialidade,
integridade,
disponibilidade, autenticidade e legalidade da informação, otimizando
investimentos por meio de uma abordagem sistemática de gestão de
riscos;
IV. Melhorar a segurança da informação sempre que
necessário para mantê-la adequada, pertinente e eficaz com relação às
diretrizes desta política.
Art. 4º. Das Responsabilidades:
I. Setor de Gestão de Pessoas:
a)Auxiliar a TI quanto às sanções disciplinares ou
administrativas;
b) Comunicar à área de Tecnologia da Informação a
ausência ou desligamento de funcionários para as devidas providências
no controle de acesso aos sistemas de informação;
c) Além disso, a área de recursos humanos deve apoiar a
área de tecnologia na coleta de assinaturas do Termo de
Responsabilidade de Segurança da Informação, anexando documento
assinado à ficha funcional do usuário, bem como nos programas de
treinamento e educação para a implementação e manutenção da política
de segurança.
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segurança;

II. Usuários:
a) Ler, entender, respeitar e fazer cumprir a política de

b) Ler, entender e assinar os Termos de Responsabilidade
de Segurança da Informação e Termo de Uso dos Sistemas de
Informação;
c) Após a assinatura dos termos, o usuário assume
formalmente a responsabilidade pelo bom uso dos ativos de
informações, o compromisso de seguir a POSIC/Manaus Previdência e
de manter o sigilo, em caráter permanente, sobre todos os ativos de
informações e processos, mesmo após o seu desligamento ou término
de prestação de serviços;
d) Utilizar as informações apenas para os propósitos da
Manaus Previdência;
e) Informar imediatamente via canal de comunicação
disponível (Mensageiro Interno, Sistemas de Chamados, E-mails, Via
Telefone) qualquer incidente ou violação de segurança;
f) Manter nas unidades de armazenamento de rede apenas
arquivos que estejam estritamente relacionados às atividades
desempenhadas pela autarquia, sendo vedada a gravação de arquivos
de músicas, fotos, vídeos e outros, que não atendam a tal finalidade;
g) Todos os arquivos relativos à Instituição deverão ser
armazenados no servidor de arquivos da Manaus Previdência;
h) A guarda e a adequada utilização de dispositivos de
armazenamento externo (Pen drives, HD Externos, CDs, DVDs, etc);
i) Em viagens, as estações portáteis pertencentes à
Manaus Previdência, sob a responsabilidade de usuários, devem ser
transportadas como bagagem pessoal devendo o equipamento ser
preservado de quaisquer danos;
j) A guarda da senha é de uso pessoal e intransferível,
sendo vedado transferir, emprestar ou liberar acessos a terceiros;
k) Exercer o princípio da finalidade para realização do
tratamento para propósitos legítimos, específicos, explícitos e
informados ao titular, sem possibilidade de tratamento posterior de forma
incompatível com essas finalidades;
l) Exercer o princípio da adequação na compatibilidade do
tratamento com as finalidades informadas ao titular, de acordo com o
contexto do tratamento;
m) Exercer o princípio da necessidade na limitação do
tratamento ao mínimo necessário para a realização de suas finalidades,
com abrangência dos dados pertinentes, proporcionais e não excessivos
em relação às finalidades do tratamento de dados;
n) Exercer o princípio da segurança na utilização de
medidas técnicas e administrativas aptas a proteger os dados pessoais
de acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de
destruição, perda, alteração, comunicação ou difusão;
o) Exercer o princípio da prevenção na adoção de medidas
para prevenir a ocorrência de danos em virtude do tratamento de dados
pessoais;
p) Exercer o princípio da não discriminação, buscando a
impossibilidade de realização do tratamento para fins discriminatórios
ilícitos ou abusivos;
q) O tratamento de dados pelos usuários dos sistemas
informatizados deve estar em conformidade aos princípios e práticas
dispostos na Lei Geral de Proteção de Dados, bem como à Política de
Privacidade e Termos de Uso da Manaus Previdência;
r) As senhas utilizadas devem cumprir as diretrizes fixadas
na Política de Senhas da Manaus Previdência (Anexo I);
s) Ao criar documentos e processos, o usuário deve
classificar, adequadamente, o sigilo de cada informação, atentando
especialmente para os dados pessoais sensíveis;
t) O usuário não deve reproduzir desnecessariamente
dados pessoais em planilhas ou outros documentos criados, optando,
caso haja necessidade pela pseudonimização ou anonimização dos
dados;
u) Caso o usuário acesse ou utilize serviço de e-mail que
não seja o institucional, e nele veicule qualquer informação relacionada
ao seu trabalho na Manaus Previdência, deve utilizar de todos os meios
de segurança oferecidos pelo sistema, como verificação em duas
etapas, dentre outros.
III. Setor de Tecnologia da Informação/Área de Segurança
da Informação:
a) Promover ações de conscientização sobre a política de
segurança da informação;

b) Definir, implementar e revisar os controles;
c) Identificar os riscos inerentes e residuais da segurança;
d) Implementar os controles de acesso indicados aos
documentos digitais conforme a classificação de sigilo;
e) Avaliar os procedimentos de segurança, analisar os
seus resultados e discutir as melhorias necessárias em relação a eles;
f) Definir soluções de segurança antes da implementação e
durante a manutenção;
g) Elaborar programas de treinamento para capacitação de
usuários e proprietários da informação;
h) Desenvolver, implementar e manter planos de
continuidade de TI os quais visam garantir as operações em casos de
desastre e indisponibilidade dos sistemas de informação;
i) Programar, executar e gerenciar as rotinas de backups;
j) Monitorar o uso da web e do tráfego de mensagens
eletrônicas por mensageiros instantâneos homologados pela área de
tecnologia;
k) Gestão de ativos da rede;
l) Definir requisitos e especificar instruções para utilização
do teletrabalho (home office);
m) Prestar assessoramento técnico à Alta Direção e o
Encarregado em assuntos referentes à Lei Geral de Proteção de Dados.
IV. Alta Gestão:
a) A alta gestão da Manaus Previdência se compromete
apoiar a implantação e gestão da segurança da informação, de acordo
com o que prescreve a norma NBR ISO/IEC 27002:2013, se incluindo
extensivamente, a viabilização dos recursos necessários às adequações
e implantações de mecanismos de proteção, visando garantir os
princípios da Segurança da Informação, respeitadas as condições
técnicas, orçamentárias, financeiras e o princípio da oportunidade.
b) Atender as determinações da Autoridade Nacional de
Proteção de Dados.
c) Nomear encarregado, em cumprimento ao art. 23, II, da
Lei 13.709/18;
d) Determinar as medidas necessárias para o cumprimento
da Lei Geral de Proteção de Dados.
V. Setor de Arquivo / Protocolo – SARQ:
a) Garantir, através da criação e implantação de
procedimentos, a integridade, autenticidade, disponibilidade, não repúdio
e a confidencialidade dos documentos/processos físicos, digitais e
híbridos, produzidos ou recebidos pela Manaus Previdência, desde a sua
entrada até o seu arquivamento e acondicionamento.
VI. Comissão Permanente de Avaliação de Documentos
Sigilosos:
a) Opinar sobre a informação produzida no âmbito de sua
atuação para fins de classificação em qualquer grau de sigilo;
b) Assessorar a autoridade classificadora ou a autoridade
hierarquicamente superior quanto à classificação, desclassificação,
reclassificação ou reavaliação de informação classificada em qualquer
grau de sigilo;
c) Propor o destino final das informações desclassificadas,
indicando os documentos para a guarda permanente;
d) Subsidiar a elaboração do rol anual de informações
desclassificadas e documentos classificados em cada grau de sigilo, a
ser disponibilizado na internet.
VII. Comitê Gestor de Segurança da Informação:
a) Caberá analisar, definir, coordenar, executar e avaliar
ações de segurança da informação relativas aos objetivos estabelecidos
na Política de Segurança da Informação e Comunicação da Prefeitura de
Manaus – POSIC-PM para elaboração, implementação, manutenção e
melhoria da gestão da segurança da informação.
VIII. Encarregado:
a) Garantir o cumprimento da Lei Geral de Proteção de
Dados na Manaus Previdência;
b) Informar ao CGSI e Alta Direção qualquer ocorrência
referente ao descumprimento de norma da LGPD;
c) Tomar as medidas adequadas, dentro de sua esfera de
competência, para cessar qualquer descumprimento à Lei Geral de
Proteção de Dados;
d) Informar a Alta Direção sobre atualizações e outras
informações pertinentes referentes à LGPD;
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e) Intermediar a comunicação entre a Autoridade Nacional
de Proteção de Dados, os usuários dos serviços e a Manaus
Previdência, na qualidade de controladora de dados.
IX. Procuradoria Jurídica – PROJUR:
a) Prestar assessoramento técnico à Alta Direção e o
Encarregado em assuntos referentes à Lei Geral de Proteção de Dados.
Art. 5º Os recursos (TI e arquivo) pertencentes à Manaus
Previdência e que estão disponíveis para os usuários, devem ser
utilizados em atividades estritamente relacionadas às funções
institucionais desempenhadas pela autarquia.
Art. 6º É vedada a utilização de quaisquer dos recursos de
TI da Manaus Previdência com o objetivo de praticar atos contra outros
recursos da rede de computadores da Instituição ou redes externas,
dentre os quais: equipamentos servidores, estações de trabalho,
equipamentos de rede, serviços de segurança e sistemas de informação.
Art. 7º. O uso dos Recursos Computacionais:
I. A estação de trabalho deve manter o padrão
estabelecido pelo Setor de Tecnologia da Informação, no tocante ao
sistema operacional e aos demais programas de computador instalados;
II. Qualquer programa suspeito que não seja parte das
atividades da Manaus Previdência, que não se enquadre nos critérios
estabelecidos pela alta direção ou chefia imediata serão desinstalados
sem aviso prévio;
III. Qualquer equipamento de uso pessoal só poderá ser
utilizado na instituição mediante autorização prévia, com breve
justificativa, do Setor de TI;
IV. Somente em casos excepcionais será concedido
privilégio de administrador da máquina aos usuários das estações de
trabalho, por meio de prévia solicitação por escrito do Chefe do setor de
lotação do usuário, ao STIN;
V. Quaisquer movimentações de equipamentos de TI no
âmbito da Manaus Previdência devem ser comunicadas por escrito ao
Setor de Patrimônio, para atualização de controles e transferências, e ao
Setor de TI;
VI. A cada 180 dias o sistema solicitará ao usuário a troca
de sua senha de acesso à rede;
VII. O STIN poderá determinar um padrão a ser seguido
quanto à definição da senha, incluindo número mínimo de caracteres,
utilização de caracteres alfanuméricos e símbolos, à proibição de
repetição de senhas anteriores e à quantidade permitida de tentativas,
além de outras medidas que visem ao aumento da privacidade da senha.
Art. 8º. O uso dos Recursos de Internet e e-mail:
I. É vedado o acesso às páginas com conteúdo que
envolva pornografia, racismo ou preconceitos de quaisquer naturezas,
jogos ou outros conteúdos notadamente fora do contexto do trabalho;
II. É vedado obter na Internet arquivos (download) que não
estejam relacionados com suas atividades, incluindo vídeos, jogos e
programas de qualquer tipo;
III. Os e-mails encaminhados pelo correio eletrônico
institucional deverão adotar assinatura conforme sugerido abaixo com as
seguintes informações para facilitar a rastreabilidade, caso seja necessário:
1) Nome completo do servidor;
2) Cargo e Setor;
3) Nome da Autarquia, por extenso;
4) Telefones da Manaus Previdência;
5) Endereço do site e correio eletrônico da Manaus
Previdência.
IV. Os e-mails não institucionais podem ser utilizados
quando:
1) Indisponibilidade do serviço de WebMail da PMM;
2) Aguardar liberação da Caixa Postal do WebMail;
3) O arquivo anexado exceder o tamanho permitido;
4) Esquecimento da senha do WebMail;
5) Estagiários em processo de transição em virtude da
rotatividade.
V. A utilização indevida das caixas postais acarretará, na
primeira ocorrência, a edição de advertência formal ao titular da caixa de
origem. Em caso de reincidência, haverá a suspensão de uso, somente
liberado após solicitação do superior imediato do titular da caixa de
origem. Em caso de nova utilização indevida, ficará sujeito à aplicação
de penalidades administrativas;

VI. É desaconselhável a abertura de mensagens de
procedência desconhecida contendo anexos executáveis devido ao risco
de contaminação da rede por vírus e outros arquivos prejudiciais, sendo
de inteira responsabilidade do usuário as eventuais consequências da
inobservância desta recomendação;
VII. Qualquer anormalidade percebida pelo usuário quanto
ao privilégio de seu acesso aos recursos de Tecnologia da Informação
deve ser imediatamente comunicada ao STIN;
VIII. O acesso à Internet deve restringir-se às páginas com
conteúdo relacionado às atividades desempenhadas pelo usuário para a
autarquia em consultas ou obtenção de informações e dados
necessários ao serviço;
IX. Na modalidade de teletrabalho (home office) ficam
aplicados todos os dispositivos deste artigo e será implementada
conforme orientação do Setor de Tecnologia da Informação.
Art. 9º É vedado a divulgação ou uso de informações
contidas nos documentos físicos, digitais e híbridos para qualquer fim
que não esteja ligado às atividades da Manaus Previdência.
Art. 10. Os administradores dos sistemas computacionais da
Manaus Previdência são responsáveis pelo uso adequado dos recursos
sob sua responsabilidade, devendo zelar pela integridade e
confidencialidade dos sistemas e dos dados sob seus cuidados, bem como
os arquivistas e servidores lotados no SARQ, são responsáveis por manter
a integridade, fidedignidade dos documentos físicos e acesso controlado
aos documentos que estão sob a responsabilidade do setor SARQ.
Art. 11. O STIN deverá prover os instrumentos
tecnológicos necessários ao cumprimento das normas estabelecidas
nesta Portaria, bem como zelar pela manutenção, devidamente
atualizada, de sistemas operacionais, navegadores e quaisquer
programas de detecção e eliminação de códigos e/ou programas
indevidos nas estações de trabalho dos usuários.
Art. 12. É atribuição do Setor de Tecnologia da Informação
gerir a infraestrutura de hardware e software necessária à prestação dos
serviços de acesso à rede interna e à Internet, sendo vedada a
instalação de qualquer equipamento neste ambiente, salvo prévia
autorização, e do SARQ realizar a gestão documental da autarquia, bem
como orientar os setores internos da Manaus Previdência acerca de
procedimentos para acesso à documentação, empréstimos, consultas,
arquivamentos, acondicionamentos e classificação da informação dos
documentos e meios físicos e digitais.
Art. 13. O STIN poderá realizar monitoramento da
utilização dos serviços de rede e acesso à Internet, podendo ainda
exercer fiscalização nos casos de apuração de uso indevido desses
recursos, intervindo sem aviso prévio como:
I. Bloquear temporariamente a estação de trabalho que
esteja realizando atividade que coloque em risco a segurança da rede,
até que seja verificada a situação e descartada qualquer hipótese de
dano à infraestrutura tecnológica da Manaus Previdência;
II. Bloquear temporariamente o acesso a impressoras e
copiadoras que estejam imprimindo/copiando documentos particulares
ou alheios às rotinas inerentes à administração pública;
III. Formalizar um documento relatando as atividades que
infrinjam os Incisos I, II do Art. 13, aos respectivos gestores.
Art. 14. A Manaus Previdência poderá designar Comitê
Gestor de Segurança da Informação para auxiliar na execução da
POSIC/Manaus Previdência e/ou fazer parte de uma Comissão já
existente no âmbito do município e adotá-la, uma vez que a instituição
Manaus Previdência é parte integrante da estrutura organizacional da
Prefeitura Municipal de Manaus.
I. O Comitê Gestor de Segurança da Informação
organizado pela Manaus Previdência:
a) Reunir-se-á ordinariamente a cada 60 dias, com o
objetivo de acompanhar o andamento das ações relativas à segurança, e
extraordinariamente, por solicitação de qualquer de seus membros para
tratar de assuntos pontuais;
b) Poderá se reunir extraordinariamente, mediante
convocação da Presidência do Comitê ou da maioria absoluta de seus
membros, observado o prazo mínimo de 24 horas entre a convocação e
a realização da reunião;
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c) Poderá se valer de recursos de teleconferência,
videoconferência ou outros meios similares que permitam a
comunicação em tempo real, para realizar suas reuniões.
d) Terá suas reuniões instaladas com a participação de, no
mínimo, dois terços de seus membros;
e) Terá suas decisões tomadas por maioria simples dos
membros presentes à reunião cabendo à Presidência o voto de
qualidade, em caso de empate;
f) Realizará suas votações de modo nominal e aberto, e
todos os membros titulares do Comitê terão direito a voz e a voto;
g) Terá suas decisões lavradas em atas, que serão
redigidas com clareza, tornando-se objeto de aprovação formal;
h) Submeterá suas deliberações ao referendo da Diretoria
Executiva, momento em que surtirão efeitos.
Art. 15. A POSIC-Manaus Previdência deverá ser revisada
e atualizada periodicamente, no máximo a cada 3 (Três) anos, caso não
ocorra atualização da POSIC-PM ou caso não ocorram outros eventos
ou fatos relevantes que exijam uma revisão imediata.
Art. 16. O usuário que fizer uso de forma indevida ou não
autorizada das informações e dos recursos de Tecnologia da
Informação, bem como agir em desacordo com os termos desta Portaria,
fica sujeito à aplicação das penalidades previstas no Capítulo II, Seção I,
Art. 216 da Lei nº 1.118, de 1º de Setembro de 1971, Art. 32 ao 34 da Lei
nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 e à legislação em vigor.
Art. 17. Os casos omissos e as dúvidas surgidas na
aplicação desta Portaria serão dirimidos pelo Comitê Gestor de
Segurança da Informação da Manaus Previdência, em parceria com
outras entidades quando necessário.
Art. 18. A implementação da POSIC/Manaus Previdência
será feita de forma gradual, de acordo com a disponibilidade técnica,
recursos humanos, tecnológicos e financeiros, cujas ações serão
priorizadas em virtude de seu grau de relevância, criticidade e impacto e
em função dos investimentos envolvidos.
Art. 19. A sensibilização e cultura de segurança, bem
como da importância das informações processadas, dos seus riscos e
suas vulnerabilidades, bem como dos impactos do não cumprimento ou
de falhas de segurança, devem ser desenvolvidas e mantidas por meio
de palestras, seminários, treinamentos, e outros canais de comunicação
disponíveis no âmbito da Manaus Previdência.
Art. 20. Os arquivos e documentos, disponibilizados nos
portais (extranet e intranet), podem ser visualizados e enviados por email, uma vez que esses documentos já foram verificados e avaliados
pela Comissão Permanente de Avaliação de Documentos Sigilosos,
assegurando o nível de proteção adequado.
Art. 21. Controles Operacionais serão tratados em
Procedimentos, Instruções de Trabalhos, Ordem de Serviços, Fluxos e
Manuais, pois estão suscetíveis a alterações constantes.
publicação.

Art. 22. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua

ANEXO I
POLÍTICA DE SENHAS DA MANAUS PREVIDÊNCIA
1. INTRODUÇÃO
Senhas são um aspecto de grande importância para a segurança em
dispositivos informáticos. Uma senha mal escolhida pode resultar em
prejuízo à organização, pois representa uma vulnerabilidade que pode
atingir todo o sistema. Dessa forma, todos os servidores, incluindo
funcionários de empresas públicas privadas que prestem serviços à
Manaus Previdência, são responsáveis pela observância e cumprimento
das disposições desta Política.
2. PROPÓSITO
O propósito da Política de Senhas da Manaus Previdência é estabelecer
um padrão para a criação de senhas fortes, a proteção dessas senhas e,
estabelecer, também, a frequência dessas mudanças.

3. ALCANCE
3.1 O alcance da Política de Senhas inclui todo colaborador que tem ou
teve a responsabilidade por uma conta (ou qualquer forma de acesso a
sistemas que requeiram senhas), tenha acesso à rede da Manaus
Previdência ou a qualquer sistema operado pela Manaus Previdência ou
empresas contratadas;
3.2. Como colaboradores devem ser entendidos: Servidores titulares de
cargo efetivo ou comissionado, estagiários, funcionários de empresas
públicas ou privadas que prestem serviço à Manaus Previdência e
membros de Conselhos e Comissões;
3.3 As diretrizes para a criação e mudança de senhas abrangem
também sistemas informatizados não operados pela Manaus
Previdência, mas utilizados pelos seus colaboradores para transmitir
informações relacionadas ao trabalho, como e-mails, aplicativos para
edição de texto, conversão de arquivos e outros. Nesses casos, o
usuário deverá observar, com preponderância, as diretrizes do próprio
sistema, utilizando aquelas fixadas na Política de Senhas como um
reforço àquelas já existentes no sistema;
3.4 Determinadas diretrizes da Política de Senhas abrangem também os
segurados que acessem os sistemas operados pela Manaus
Previdência, como o ‘’Portal do Segurado’’.
4. DA POLÍTICA DE SENHAS
4.1 Diretrizes de troca de senhas:
4.1.1 Todas as senhas em nível ‘’administrador’’ devem ser trocadas,
pelo menos, a cada 90 dias;
4.1.2 Todas as senhas de usuário (por exemplo: e-mail, web, siged, etc.)
devem ser trocadas, pelo menos, a cada 90 dias e não podem ser
reutilizadas as 10 últimas senhas;
4.1.3 As senhas não devem ser inseridas em mensagens de e-mail ou
outras formas de comunicação.
4.2 Diretrizes para a construção de senhas:
4.2.1 Mínimo de 8 caracteres em todos os sistemas;
4.2.2 Utilizar letras maiúsculas, minúsculas e números;
4.2.3 Não utilizar sequências contendo três numerais consecutivos (ex:
123, 234, 456, 789, etc);
4.2.4 Não utilizar letras do alfabeto ou posicionadas no teclado em
sequência (ex: qwe, abc, def, etc);
4.2.5 Não pode consistir em uma palavra ou um nome;
4.2.6 Não pode corresponder ao ID do usuário;
4.2.7 Deve ser trocada no máximo em 90 dias;
4.2.8 Não pode ser idêntica às últimas 10 senhas;
4.2.9 Não pode ser transmitida em texto fora de um ambiente informático
seguro;
4.2.10 Não pode ser mostrada ou visualizada enquanto estiver sendo
inserida;
4.2.11 Antes de realizar qualquer procedimento de ‘’reset’’ da senha, o
usuário deverá se certificar de que está realizando a operação em um
ambiente seguro.
4.3 Diretrizes para a exclusão de senhas:
4.3.1 Todas as senhas que não serão mais utilizadas devem ser
deletadas ou desabilitadas imediatamente, o que inclui as seguintes
situações, sem prejuízo de outras aqui não previstas:
4.3.1.1 Quando o usuário é desligado, cedido, licenciado, etc;
4.3.1.2 Senhas padrão ou fornecidas para primeiro acesso devem ser
imediatamente trocadas em todos os equipamentos;
4.3.1.3 Contas referentes a funcionários terceirizados, quando deixarem
de prestar serviços à Manaus Previdência.
4.3.2 Quando uma senha não é mais necessária, as seguintes ações
devem ser observadas:
4.3.2.1 O usuário deve informar seu superior imediato;
4.3.2.2 O usuário que preste serviço através de terceirização deve
informar o seu supervisor;
4.3.2.3 O SGEP e o STIN devem realizar, imediatamente, todos os
procedimentos cabíveis para desabilitação do usuário.
4.4 Medidas para a proteção de senhas
4.4.1 Todas as senhas devem ser tratadas como uma informação
sensível. Para isso, os colaboradores devem certificar-se de não revelar
ou compartilhar a senha fora de ambientes seguros e autorizados.
Abaixo, listam-se uma série de comportamentos a serem observados:
4.4.1.1 Não revelar a senha ao telefone;
4.4.1.2 Não revelar a senha em uma mensagem de e-mail;
4.4.1.3 Não revelar a senha aos seus superiores;

DOM | Edição 5200 | Página 31

Manaus, quinta-feira, 07 de outubro de 2021
4.4.1.4 Não falar sobre a senha perto de outras pessoas;
4.4.1.5 Não compartilhar a senha em formulários ou questionários;
4.4.1.6 Não deve compartilhar senhas com ninguém, incluindo
assistentes ou assessores;
4.4.1.7 Não revelar a senha a familiares;
4.4.1.8 Não compartilhar a senha a colegas de trablho, enquanto de
férias;
4.4.1.9 Não utilizar ferramentas como ‘’Lembrar senha’’ ou ‘’Permanecer
logado’’;
4.4.1.10 Não escrever senhas e armazená-las no local de trabalho;
4.4.1.11 Não utilizar sequências comuns de letras ou números (ex: abc,
qwe, 1234, qwerty, etc);
4.4.1.12 Não utilizar, na criação de senhas, informações pessoais
disponíveis a terceiros (ex: nome de familiares, animais de estimação,
data de nascimento, etc);
4.4.1.13 Não armazenar senhas em um arquivo no computador sem
encriptação;
4.4.1.14 Se algum funcionário requisitar a senha do colaborador, ainda
que seja um superior, o usuário deverá negar a requisição e referir o
postulante a esta Política de Senhas;
4.4.1.15 Havendo suspeita de comprometimento de senha ou conta de
usuário, o fato deve ser imediatamente reportado ao Setor de Tecnologia
de Informação;
4.4.1.16 A Manaus Previdência poderá utilizar de expedientes para teste
das senhas do usuário e, caso a senha não cumpra com o mínimo de
segurança, poderá ser determinado que o usuário mude a senha.
5. SANÇÕES DISCIPLINARES
5.1 Qualquer servidor que violar a política de senha estará sujeito à ação
disciplinar, nos termos da Lei nº 1.118/71.
6. CUMPRIMENTO DA POLÍTICA DE SENHAS
6.1 A Política é de cumprimento obrigatório aos servidores e
colaboradores terceirizados da Manaus Previdência. Qualquer exceção
às regras da Política de Senhas deve ser analisada e aprovada pela
Presidência.
CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.
Manaus, 06 de outubro de 2020.

GABINETE DO DIRETOR (A) PRESIDENTE DA
MANAUS PREVIDÊNCIA, EM EXERCÍCIO, em Manaus, 07 de outubro
de 2021.

FUNDAÇÃO DE APOIO AO
IDOSO “DOUTOR THOMAS”
(*) PORTARIA Nº 0054/2021 - DGP-RH/FDT
A DIRETORA-PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DE APOIO
AO IDOSO “DR. THOMAS”, no exercício das atribuições e
competências que lhe conferem o artigo 128, Inciso II da Lei Orgânica do
Município de Manaus e o Decreto Municipal de 1º de janeiro de 2021 e,
CONSIDERANDO o Processo de nº 2021.27000.27004.
0.003662 que trata do Edital de Chamamento Público Emergencial de
nº 001/2021-FDT/MANAUS para contratação temporária de profissionais
nas funções de Médico Geriatra e Médico Clínico Geral, pelo prazo de
12 (doze) meses.
CONSIDERANDO a Portaria de nº 0052/2021-DGPRH/FDT publicada no DOM de edição nº 5188 de 21 de setembro de
2021, que delega competência à Comissão e que foram seguidas as
normas, de acordo com o item 3.1, alínea a, do referido edital.
RESOLVE:
HOMOLOGAR, o resultado final dos candidatos inscritos
no processo do Edital de Chamamento Público Emergencial de
nº001/2021-FDT/MANAUS publicado no Diário Oficial do Município de
edição nº 5190 em 23/09/2021, para contratação temporária dos
profissionais nas funções de: Médico Clínico Geral e Médico Geriatra,
conforme relação constante do anexo único desta Portaria.
CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Manaus, 05 de outubro de 2021.

PORTARIA N.º 647/2021-GP/MANAUS PREVIDÊNCIA
DESIGNA substituto de servidor afastado em
virtude de folgas eleitorais.
A DIRETORA-PRESIDENTE DA MANAUS PREVIDÊNCIA,
EM EXERCÍCIO, na competência que lhe confere o inciso II, do artigo 128
da Lei Orgânica do Município de Manaus e das atribuições conferidas pelo
inciso VII, do artigo 18 da Lei nº 2.419, de 29 de março de 2019 e o
disposto no artigo 40, inciso II do Decreto nº 4.846, de 18 de junho de
2020,
CONSIDERANDO o disposto no Decreto nº 3.852, de 26
de outubro de 2017;
CONSIDERANDO a solicitação para elaboração e
publicação do ato por meio do documento formalizado sob
nº 2021.17848.17910.9.015158, resolve
DESIGNAR o servidor LUAN PEDRO BARBOSA
MOREIRA, matrícula nº 000.211-9A, ocupante do cargo de Técnico
Previdenciário – Especialidade Administrativa, para responder pelas
atribuições do cargo em comissão de Auditor Chefe, integrante da
estrutura organizacional da Manaus Previdência, no período de 01 a 05
de novembro de 2021, sem direito à percepção de remuneração inerente
ao exercício do cargo, em substituição a titular ANDRESA NOGUEIRA
DO CARMO, afastada por motivo de folgas eleitorais.

ANEXO ÚNICO
FUNÇÃO:
Classificação
1º
2º
3º
4º
FUNÇÃO:
1º
2º
3º
4º

MÉDICO CLÍNICO GERAL
Nome
EDUARDO MELO DE MESQUITA JUNIOR
TAMYRES BINDÁ DIAS CIDADE
RAQUEL BELÉM OLIVEIRA
LUCIANO DE SOUZA MONTEIRO
MÉDICO GERIATRA
VANIA MARIA SILVA DE CARVALHO
LEANDRO COSTA DA ROCHA
JANE MENEZES DE SOUZA
MAURICIO ANDREI RUIZ DEL AGUILA

Situação
Classificado
Classificado
Classificado
Classificado
Classificado
Classificado
Classificado
Classificado

(*) Republicado por haver saído com incorreção no DOM edição 5197, de
04/10/2021.

ERRATA
Extrato do Termo de Contrato nº 012/2021-FDT, celebrado em
13/07/2021. com a empresa WN COMÉRCIO DE IMPORTAÇÃO E
REPRESENTAÇÕES LTDA., republicado no DOM Edição nº. 5194, de
29/09/2021, pág. 26-27.

DOM | Edição 5200 | Página 32

Manaus, quinta-feira, 07 de outubro de 2021
- C T COMÉRCIO DE MÁRMORES E GRANITOS E CONSTRUÇÕES
EIRELI.

ONDE SE LÊ:
[...]
Manaus, 13 de setembro de 2021.

A contar da publicação do presente Aviso, abre-se o prazo
recursal para interposição de recurso, nos termos do art. 109, I, “b” da
Lei n. 8.666/93.

LEIA-SE:

A Ata do Julgamento das Propostas de Preços encontra-se
a disposição dos interessados na COMISSÃO MUNICIPAL DE
LICITAÇÃO, na Av. Constantino Nery, 4080 – Chapada, no horário das
8h às 14h (horário local), de segunda-feira a sexta-feira, telefones (92)
3215-6333 / 6376 ou e-mail cml.se@pmm.am.gov.br.

[...]
Manaus, 13 de julho de 2021.
PUBLIQUE-SE.
Manaus, 04 de outubro de 2021.

Manaus, 07 de outubro de 2021.

COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
RESULTADO DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS
A COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO DA
PREFEITURA DE MANAUS, através da SUBCOMISSÃO DE
INFRAESTRUTURA torna público, para conhecimento dos interessados,
o Resultado do Julgamento das Propostas de Preços da TOMADA DE
PREÇOS Nº 010/2021 - CML/PM, cujo objeto é CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE
ENGENHARIA PARA EXECUTAR A REVITALIZAÇÃO DO
CERCAMENTO DO PARQUE DO IDOSO E FUNDAÇÃO DR. THOMAS,
DEMOLIÇÃO DA GUARITA EXISTENTE E CONSTRUÇÃO DE
GUARITA NO ACESSO PELA RUA MACEIÓ – FUNDAÇÃO DE APOIO
AO IDOSO DR. THOMAS (FDT).
EMPRESAS CLASSIFICADAS:
1º H N LEITE EIRELI;
2º SYRIA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI;
3º JPS CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS LTDA;
4º MS CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA;
5º FSB CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA;
6º TECNOARTE DA AMAZÔNIA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA;
7º METACON CONSTRUÇÕES MONTAGENS E COMÉRCIO LTDA;
8º OLIVEIRA E LIMA CONSTRUÇÃO LTDA;
9º AF CONSTRUTORA LTDA;
10º HTA ENGENHARIA EIRELI;
11º RF SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA;
12º AMAZONCRETO CONSTRUÇÕES EIRELI;
13º AVANÇO CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS
EIRELI;
14º WD ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA e
15º PRATA SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA.
EMPRESAS DESCLASSIFICADAS:
- SIMONETO MULTI SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA
LTDA;
- PREDIAL CONSTRUÇÕES EIRELI;
- MCCA CONSTRUTORA EIRELI;
- FVB CONSTRUÇÃO E SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO EIRELI;
- J M T AGROPECUÁRIA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA;
- CONSTRUTORA JEP CONSTRUÇÃO E PROJETOS CIVIL LTDA;
- DANILU CONSTRUÇÕES LTDA;
- CONSTRUBAN SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA;
- CONSTRUTORA SMART LTDA;
- PÁDUA ENGENHARIA EIRELI;
- CONSTRUTORA TOCANTINS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA;
- SANTA RITA ENGENHARIA LTDA e

AVISO DE LICITAÇÃO
RESULTADO DE JULGAMENTO DAS DOCUMENTAÇÕES DE
HABILITAÇÃO
A COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO DA
PREFEITURA DE MANAUS, através da SUBCOMISSÃO DE
INFRAESTRUTURA torna público, para conhecimento dos interessados,
o Resultado do Julgamento das Documentações de Habilitação da
TOMADA DE PREÇOS Nº 020/2021 - CML/PM, cujo objeto é
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR REFORMA DA
FEIRA MUNCIPAL DA RAIZ - SECRETARIA MUNICIPAL DE
AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, CENTRO E COMÉRCIO
INFORMAL – SEMACC.
HABILITADAS:
- CONSTRUTORA ALCANCE LTDA;
- CONSTRUTORA TOCANTINS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA;
- DANILÚ CONSTRUÇÕES LTDA;
- HTA ENGENHARIA EIRELI;
- J M T AGROPECUÁRIA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA;
- MCCA CONSTRUTORA EIRELI;
- MARCO AURÉLIO DE MELLO FERREIRA;
- RED ENGENHARIA LTDA;
- SYRIA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI e
- TECNOARTE DA AMAZÔNIA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.
INABILITADAS:
- ALANK BATISTA VIANA EIRELI;
- FVB CONSTRUÇÃO E SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO EIRELI;
- NELL ENGENHARIA EIRELI;
- NORTE SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA;
- S R ENGENHARIA EIRELI e
- RJ COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO LTDA.
A contar da publicação do presente Aviso, abre-se o prazo
recursal para interposição de recurso, nos termos do art. 109, I, “a” da
Lei n. 8.666/93.
A Ata do Julgamento das Documentações de Habilitação
encontra-se a disposição dos interessados na COMISSÃO MUNICIPAL
DE LICITAÇÃO, na Av. Constantino Nery, 4080 – Chapada, no horário
das 8h às 14h (horário local), de segunda-feira a sexta-feira, telefones
(92) 3215-6333 / 6376 ou e-mail cml.se@pmm.am.gov.br.
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AVISO DE SUSPENSÃO
(Processo n. 2021/19309/19630/00009 – CASA CIVIL)
A COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO da
PREFEITURA DE MANAUS torna público que o PREGÃO
ELETRÔNICO N. 152/2021 – CML/PM (CASA CIVIL), cujo objeto
consiste na “Contratação de empresa especializada na prestação de
serviço de locação de veículos automotores tipo caminhonete (pick-up),
para atender às necessidades da Casa Civil e suas unidades vinculadas,
conforme estabelecido no Termo de Referência”, fica SUSPENSO,
conforme Decisão Judicial no Mandado de Segurança n. 073427256.2021.8.04.0001.

O Edital estará à disposição dos interessados a partir do
dia 08/10/2021 e poderá ser adquirido na COMISSÃO DE LICITAÇÃO
DA FUNDAÇÃO DE APOIO AO IDOSO “DR. THOMAS”, Rua Dr.
Thomas, 798 - Bairro N. Sra. das Graças, no horário de 08:00 às 16:00h,
de Segunda a Sexta-feira, Telefone (92)3632-2834.
O DAM para adquirir o Edital encontra-se no site
https://semefatende.manaus.am.gov.br, devendo o pagamento ser efetuado
em qualquer agência do Bradesco, no valor de R$ 10,00 (dez reais).
Manaus, 06 de outubro de 2021.

Maiores informações na Comissão Municipal de Licitação,
telefone 0xx-92-3215 6375/ 6376, das 09 às 15h (horário de Brasília).
Manaus, 07 de outubro de 2021.

Publicações Diversas
COMETAIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE METAIS LTDA torna público
que recebeu do IPAAM, a Licença de Operação nº 605/04-13 2ª
Alteração, que autoriza a produção de ligas de alumínio secundária
sucatas, localizada na Rua Bambuzinho, nº 831 Lotes 10 B-1 e 10 B-2,
Distrito Industrial II, Manaus-AM, para indústria Metalúrgica, com
validade de 127 dias.
AVISO DE SUSPENSÃO
(Processo n. 2021/16330/20696/00055 – UGCM/SEMAD)
A COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO da
PREFEITURA DE MANAUS torna público que o PREGÃO
ELETRÔNICO N. 183/2021 – CML/PM (UGCM/SEMAD), cujo objeto
consiste na “Eventual contratação do serviço de locação de veículos
automotores, tipo popular, tipo pickup, suv e minivan para o transporte
de pessoas em serviço, materiais, documentos e pequenas cargas, para
atender aos órgãos e entidades da Administração Pública Direta e
Indireta da Prefeitura de Manaus, participantes do Registro de Preços”,
fica SUSPENSO, conforme Decisão Judicial no Mandado de Segurança
n. 0733615-17.2021.8.04.0001.
Maiores informações na Comissão Municipal de Licitação,
telefone 0xx-92-3215 6375/ 6376, das 09 às 15h (horário de Brasília).
Manaus, 07 de outubro de 2021.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA FUNDAÇÃO
DE APOIO AO IDOSO “DR. THOMAS”
AVISO DE LICITAÇÃO
A COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA FUNDAÇÃO DE
APOIO AO IDOSO “DR. THOMAS” – CL/FDT/PM, torna público que
realizará o seguinte procedimento licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2021-CL/FDT/PM.
OBJETO: aquisição, pelo menor preço por item, de Materiais
Descartáveis, para atender necessidades da Fundação de Apoio ao
Idoso “Dr. Thomas”, de acordo com as condições constantes no Edital e
seus anexos.
DATA E HORÁRIO: 21/10/2021, às 09:00 horas.
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