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EXTRATO 
 
1. ESPÉCIE E DATA: Nono Termo Aditivo ao Contrato nº 021/2017 – 
Prorrogação, celebrado em 09/02/2021. 

2. CONTRATANTES: O Município de Manaus, por intermédio da 
Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA e a empresa Orsel Organização 
Regional de Serviços Ltda. 

3. OBJETO: Prorrogação de prazo do Contrato original, referente aos 
serviços de transporte com 15 (quinze) veículos automotores, 
características: popular, hatchback, motor 1.0, potência mínima de 73 cv, 
combustível flex, 05 portas, sendo 01 porta-malas, capacidade para 05 
passageiros, ano/modelo no mínimo correspondente ao ano de locação, 
características adicionais: com motorista, sem combustível, com ar 
condicionado, direção hidráulica, vidros e travas elétricas, CD player, 
rádio AM/FM, veículo limpo, higienizado, com manutenção total por 
conta da contratada. Modelo: CELTA, PALIO, HB20 ou similar. Conforme 
Projeto Básico/Termo de Referência, Pregão Presencial nº 010/2017 – 
SCLS/CML/PM e Ata de Registro de Preços nº 025/2017, para 
transportar amostras biológicas dos Postos de Coleta para os 
Laboratórios Distritais desta SEMSA; e ainda, atender a Norma 
Operacional de Assistência – NOAS-SUS 01/02, RDC nº 302/2005 e 
nº 20/2014 – Boas práticas de Laboratório. 

4. VALOR: R$ 227.970,00 (duzentos e vinte e sete mil, novecentos e 
setenta reais). 

5. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Nota de Empenho nº 2021NE00488, 
de 09/02/2021, à conta da seguinte rubrica orçamentária 23701 
10.302.0093.2153.0000 01000000 33903303, no valor de R$ 26.820,00 
(vinte e seis mil, oitocentos e vinte reais), ficando o saldo remanescente 
a ser empenhado posteriormente. 

6. PRAZO: O prazo do Contrato fica prorrogado por 102 (cento e dois) 
dias úteis, contados a partir do dia 10/02/2021. 
 

Manaus (AM), 09 de fevereiro de 2021. 
 

 
 
 
 

SECRETARIA  MUNICIPAL  DE  EDUCAÇÃO 

 
 

PORTARIA Nº 0225/2021-SEMED/GS 

 
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso 

das atribuições que lhe confere o art. 128, inc. II da Lei Orgânica do 
Município de Manaus, 

 
CONSIDERANDO a Declaração de Pandemia pela    

Organização Mundial da Saúde - OMS em 11/03/2020, em decorrência 
da infecção humana pelo novo coronavírus (COVID-19), com a previsão 
de adoção de medidas de saúde pública para diminuição da transmissão 
de doenças infecciosas sem vacina ou tratamento farmacológico   
específico; 

 
CONSIDERANDO que a classificação da situação mundial do 

Novo Coronavírus como pandemia significa o risco potencial da doença 
infecciosa atingir a população mundial de forma simultânea, não se limitando 
a locais que já tenham sido identificados como de transmissão interna; 

 
CONSIDERANDO a Portaria nº 188, de 03 de fevereiro de 

2020, do Ministério da Saúde, que Declara Emergência em Saúde 
Pública de Importância Nacional (ESPIN), em decorrência da infecção 
humana pelo novo Coronavírus (2019-nCoV); 

 
CONSIDERANDO o Decreto nº. 4.999, de 04 de janeiro de 

2021 e o Decreto nº. 5.001, de 04 de janeiro de 2021; 

CONSIDERANDO que a redução das taxas de 
transmissão e da média móvel de óbitos por COVID-19, nas últimas 
semanas no Município de Manaus, permite a adoção de novas medidas 
para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância 
internacional, decorrente do novo coronavírus, conforme proposta do 
Comitê Inter setorial de Combate e Enfretamento à COVID -19; 
 

CONSIDERANDO, ainda, a necessidade de viabilizar o 
retorno responsável das atividades presenciais no âmbito da Secretária 
Municipal de Educação para, com isso, reafirmar os princípios da 
eficiência e da continuidade do serviço público. 
 

Resolve: 
 

Art. 1º Instituir, no âmbito da Secretaria Municipal de 
Educação, o retorno responsável às atividades presenciais, a contar de 
01/04/2021. 
 

Art. 2º O retorno de que trata o artigo anterior compreende 
todas as unidades educacionais e administrativas da Secretaria 
Municipal de Educação e fica parametrizado conforme as especificações 
abaixo: 

I – As unidades Educacionais e Administrativas deverão 
funcionar com 50% da capacidade total de lotação, respeitadas as 
limitações de cada unidade; 

II – O horário de expediente para o desenvolvimento das 
atividades, na modalidade presencial, será de 07h às 11h e das 13h às 17h, 
nas unidades educacionais, e de 08h às 12h e 13h às 17h, nas unidades 
administrativas, ressalvados os casos de relevante serviço público; 

III – O atendimento ao público deverá ser realizado 
preferencialmente de forma remota, com emprego de mecanismos 
eletrônicos e/ou telefônicos, contudo, quando essencialmente 
indispensável, poderá ser realizado presencialmente, desde que 
devidamente agendado; 

IV- Caberá ao responsável de cada unidade, seja ela 
educacional ou administrativa, estabelecer sistema de escalonamento 
dos servidores que deverão cumprir as atividades presenciais, 
respeitados os limites previstos no inciso I deste artigo; 

V – Os servidores que não forem escalados para o 
trabalho no regime presencial, deverão cumpri-lo no regime de trabalho 
remoto, respeitados os horários estabelecidos no inciso II. 
 

Art. 3º Os horários para o desenvolvimento das atividades 
no turno noturno, sejam elas na modalidade presencial ou em trabalho 
remoto: 

§ 1º - Para Unidades Administrativas, os horários serão 
estabelecidos: 

I - Pelo Subsecretário de Administração e Finanças, para 
todas as unidades a ele subordinadas; 

II – Pelo Subsecretário de Infraestrutura e Logística, para 
todas as unidades a ele subordinadas; 

III – Pelo Subsecretário de Gestão Educacional, para todas 
unidades administrativas a ele subordinadas; 

§ 2º - Para Todas as Unidades Escolares, os horários 
serão estabelecidos, ouvido o Subsecretário de Gestão Educacional; 

I – Pelo Departamento Geral dos Distritos. 

 

Art. 4º Para o desenvolvimento das atividades na 
modalidade presencial, deverão ser observados os seguintes critérios: 

a) obrigatoriedade do uso de máscara por todos os 
servidores e o público em geral; 

b) deve-se evitar aglomerações e reuniões informais no 
ambiente de trabalho, mantendo-se no mínimo 1 (um) metro de distância 
física dos colegas de trabalho e público em geral, em quaisquer 
situações; 

c) demais protocolos de segurança certificados pela OMS. 



 

Manaus, segunda-feira, 29 de março de 2021
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Art. 5º Excetuam-se do disposto nos artigos anteriores, 
servidores com idade igual ou superior a 60 anos, assim como aqueles 
com comorbidades devidamente respaldadas por Laudo expedido pela 
Junta Médico-Pericial do Município de Manaus. 
 

Art. 6º Os servidores abrangidos pelo artigo 5º desta 
Portaria, que estejam lotados nas unidades educacionais, permanecerão 
desenvolvendo suas atividades na modalidade de teletrabalho, com 
horário de expediente de 07h às 11h e de 13h as 17h, e os que estejam 
lotados nas unidades administrativas, com horário de expediente de 08h 
às 12h e de 13h às 17h, devendo impreterivelmente: 

a) manter telefone de contato atualizado e ativo, de forma 
a garantir a comunicação com a chefia imediata; 

b) manter-se conectado ao e-mail institucional e acessá-lo 
diariamente; 

c) submeter-se ao acompanhamento e o cumprimento das 
metas de desempenho pactuadas; 

d) dar ciência à chefia imediata do andamento dos 
trabalhos e apontar eventual dificuldade, dúvida ou outra situação que 
possa atrasar ou prejudicar o cumprimento das atividades sob sua 
responsabilidade. 

Parágrafo Único. Fica facultado, aos Chefes de Divisão, a 
qualquer tempo, desde que, a bem do serviço público, convocar os 
servidores em trabalho remoto para retornar ao trabalho presencial. 
 

Art. 7º Casos omissos serão submetidos à Subsecretaria 
de Administração e Finanças. 
 

Art. 8º Revogam-se as disposições em contrário, esta 
Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a 
contar de 01.04.2021. 
 

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

Manaus, 29 de março de 2021. 

 
 
 
 

SECRETARIA  MUNICIPAL  DA  MULHER, 
ASSISTÊNCIA  SOCIAL  E  CIDADANIA 

 
 

EXTRATO 
 
1.ESPÉCIE E DATA: Primeiro Aditivo ao Termo de Fomento 
nº. 06/2020, celebrado em 26/03/2021. 
2.PARTÍCIPES: O Município de Manaus, através da Secretaria 
Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania – SEMASC e a 
Organização da Sociedade Civil ASSOCIAÇÃO DE APOIO LAR 
VITÓRIAS-LAR DE VITÓRIAS. 
3.OBJETO: prorrogação do prazo de vigência do Termo de Fomento 
nº. 06/2020, para execução do projeto “Construir sem excluir”, tendo em 
vista a atual situação no Município de Manaus no que se refere à 
Pandemia do Coronavírus COVID-19, conforme consta no plano de 
trabalho apresentado pela ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL e 
juntado ao processo nº. 2020.29000.29078.0.000289. 
4.PRAZO: O presente Termo Aditivo fica prorrogado por mais 01 (um) 
mês, a contar de 04.04.2021. 
 

Manaus, 26 de março de 2021 

  


