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Senhoras deputadas, senhores deputados,
Passado o tempo inicial do entendimento da realidade dos números e, sobretudo, das
necessidades imediatas das pessoas do nosso Estado, cumpro aqui o rito constitucional de abrir os
trabalhos legislativos deste ano de 2020.
Sendo a Assembleia Legislativa a Casa do Povo, que depositou em cada um de nós a confiança
para administrarmos o Amazonas, este é o melhor momento para a prestação de contas do que já foi
realizado.
Apesar do grave desequilíbrio financeiro que comprometia a execução de praticamente todos
os serviços essenciais, tivemos a coragem de enfrentar os desafios. Tomamos decisões duras, mas
necessárias, e hoje, diante das senhoras e dos senhores, eu posso dizer que, com os ajustes que fizemos,
o Amazonas pode, finalmente, seguir na rota certa: a do desenvolvimento responsável com qualidade
de vida.
Não queremos mais fazer parte do mapa do atraso. O Estado do Amazonas avançou de forma
contundente. A despeito de todos os ciclos do passado, acreditamos na mudança, alimentamos novos
propósitos e já temos muito a mostrar. Deixo aqui, alguns destaques:
Nosso Governo lançou o programa “Amazonas Presente”, levando os serviços de 23 órgãos
estaduais para toda a população de Parintins, Nhamundá, Boa Vista do Ramos e Barreirinha. São
serviços nas áreas de Saúde, Cidadania, Fomento, Segurança no Trânsito, Atendimento ao Consumidor
e Assistência Social.
Em seguida, com o mesmo “Amazonas Presente”, fomos para o Alto Solimões, já com 18 secretarias.
Chegamos a Tabatinga, Atalaia do Norte, São Paulo de Olivença e Benjamim Constant.
Aqui na capital, lançamos o Programa “Muda Manaus” no Mutirão, zona norte da cidade.
Trabalhamos junto aos moradores, levando ações concretas de Educação, Esporte e Lazer; Emprego e
Renda; Infraestrutura, Habitação e Saneamento Urbano; Justiça, Cidadania, Cultura e Assistência Social;
Saúde e Assistência Familiar; e Segurança e Ordem Pública. Este ano, o “Muda Manaus” vai chegar a
outros bairros da capital.
Senhores deputados, senhoras deputadas, na Educação investimos na melhoria de 329 escolas,
com manutenções, reformas, climatizações e construções de quadras poliesportivas com espaços
multiuso.
Inauguramos três Centros de Educação de Tempo Integral, os Cetis. Em Lábrea, Benjamin Constant
e Nova Olinda do Norte. Matriculamos mais de 2.500 alunos nessas escolas. Jovens que antes não
tinham acesso a uma educação de qualidade.
Revitalizamos o Ceti de Parintins, um benefício direto para 820 estudantes. Lá mesmo em Parintins
revitalizamos também a Escola Estadual Novo Céu, que passou a atender inclusive os alunos da rede
municipal.
Nosso governo assegurou o pagamento da data-base para diversas categorias, entre as quais
os profissionais da Educação, que também tiveram asseguradas progressões verticais e horizontais de
carreira. Uma conquista que nada, nem ninguém, podem desfazer.

Estendendo o vale-transporte a todos os servidores e aumentamos o valor do auxílio-localidade
para os profissionais do interior do Estado.
Oferecemos aos servidores a necessária formação na área pedagógica, com inovações nas
práticas didáticas e tecnológicas de professores, pedagogos e gestores.
Foram oferecidos projetos e programas de formação realizados pelo Centro de Formação
Profissional Pe. José Anchieta (Cepan). Foram ações em parceria com o Ministério da Educação (MEC),
Universidade Federal do Amazonas (Ufam), Universidade do Estado do Amazonas (UEA), Instituto Federal
do Amazonas (Ifam) e as empresas Vivo e Samsung.
Quatro mil e vinte e seis concursados foram nomeados professores e pedagogos na rede estadual
de ensino.
Não descuidamos da capacitação e da qualificação profissional, oferecendo mais de 127 mil vagas
em cursos do Cetam. Cursos que abriram novas perspectivas profissionais para jovens e adultos de
todos os municípios.
A área da Saúde exigiu de nossa gestão uma atenção muito especial. E continua exigindo. Afinal,
são 40 anos de desacertos, mas nós estamos determinados. Assumimos e vamos honrar o compromisso
de fazer a mudança, rompendo com velhas práticas. E posso garantir que só vamos descansar quando
a mudança for completa. Uma mudança que vamos empreender com o apoio e incentivo desta Casa,
como já vem ocorrendo.
Estamos numa batalha contra o desperdício e contra a escassez. Por falar em escassez, na Central
de Medicamentos encontramos R$ 2 milhões em medicamentos vencidos e 12,7% da quantidade
necessária de medicamentos. Repito, 12,7%. Era um dos piores índices do Brasil. Hoje temos mais de
60% dos itens essenciais, vitais para o funcionamento das unidades de saúde – um avanço significativo
– e queremos chegar a 100%.
Aqui nesta Casa, com o apoio de vossas excelências, aprovamos o projeto que destinou R$ 367,2
milhões para combater a grave crise na Saúde.
Deste valor, 80% foram para execução direta via Fundo Estadual de Saúde (FES). A outra parcela
foi transferida para as Secretarias Municipais de Saúde. Cerca de R$ 87,5 milhões chegaram aos 61
municípios do interior para compra de equipamentos, material permanente e despesas de custeio.
Dentre as medidas adotadas destaco a reinauguração do Centro Cirúrgico do Hospital e ProntoSocorro da Zona Norte Delphina Aziz, com a ampliação do número de procedimentos; a reativação de
10 leitos de UTI e uma sala cirúrgica no Hospital Francisca Mendes.
Aumentamos a capacidade para realização de cirurgias cardíacas e internações no Hospital
Francisca Mendes; concedemos o reajuste de salário aos 21,2 mil servidores da Susam e Fundações de
Saúde. A data-base e o auxílio-alimentação começaram a ser pagos a partir de 5 de julho, retroativos a
maio.

Foram empossados 685 servidores aprovados em concurso de 2014.
Com o Regula Mais Brasil, obteve-se a redução média de 90,7% na quantidade de pessoas nas
filas do Sistema Nacional de Regulação para consulta nas especialidades de cardiologia, colonoscopia,
endoscopia, endocrinologia, gastrenterologia, ortopedia, pneumologia, proctologia, reumatologia e
urologia.
Para se ter uma ideia dos números, o tempo de espera dos usuários na fila de cardiologia caiu
de 80 dias para agendamento imediato e consulta em até seis dias. Outro exemplo: na ortopedia, o
agendamento é imediato, com consulta em até 14 dias. Antes de trazermos o Regula Mais Brasil para
o Amazonas, essa espera na ortopedia era de três meses para a consulta. Isso tudo é resultado, isso é
resgate direto dos serviços de saúde para quem mais precisa. Nas cirurgias eletivas de vesícula e hérnia,
foram mais de 4.700 atendimentos. E os pacientes ostomizados, que já chegaram a esperar três anos para
fazer cirurgias, tiveram esse tempo reduzido para 15 dias. Observem bem, uma espera que durava até
três anos foi reduzida para apenas duas semanas. Novamente, isso é resultado, é serviço prestado lá na
ponta do sistema, para quem mais precisa.
E vamos a essa conquista mais recente dos 3.089 técnicos de enfermagem. Para esses pais e mães de
família, asseguramos cidadania, direitos. Com a terceirização, os salários desses trabalhadores atrasavam
até quatro meses, em um sistema que lá atrás já nasceu injusto e que precisava ser interrompido. Pois
bem, senhoras e senhores, Interrompemos a injustiça. Adotamos a contratação direta dos trabalhadores,
economizamos 36% em relação ao valor antes pago. Saímos de uma despesa de 8,3 milhões para 5,3
milhões de reais, uma economia que será de R$ 36 milhões por ano. E todos eles vão receber em dia
um valor maior do que recebiam. Isso é resgate de cidadania. É conquista que não pode ser esquecida.
Conquista para os trabalhadores, conquista para quem precisa do sistema.
Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, senhoras e senhores, na Segurança,
estabelecemos dois grandes eixos de atuação: a prevenção social do crime e da violência e a repressão
qualificada.
Nos indicadores criminais tivemos significativa redução, com destaque para a diminuição de
latrocínios em 25%, redução do número de estupros em 13,4%. Foram 5,8% menos homicídios em relação
ao mesmo período do ano de 2018.
Mais de 12 mil munições foram apreendidas pela Polícia Militar, representando um aumento de
64%, quando comparado ao mesmo período do ano anterior; 2.396 armas de fogo e quase 14 toneladas
de entorpecentes também foram apreendidas, com aumentos de 20% e 13,8%, respectivamente, na
comparação com 2018.
Outros índices de criminalidade que também reduzimos, com muito empenho de nossas polícias:
roubo a ônibus (- 30,7%), roubo de veículos (-20,8%), furtos (-12,6%).
Nosso Governo, em reconhecimento e valorização da atuação dos profissionais do sistema de
segurança pública, também concedeu 3.364 promoções na Polícia Militar, em todos os níveis hierárquicos.

Entre elas, 121 foram por atos de bravura demonstrados por policias militares no desempenho de suas
atribuições.
Em paralelo ao trabalho nas ruas, o Governo inaugurou a terceira Delegacia da Mulher em Manaus,
no bairro Colônia Oliveira Machado. Entregou o novo complexo de segurança da zona centro-sul da
capital, composto pela nova sede da 16ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) e da Delegacia de
Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca). Reformou equipamentos importantes, como o 1° Distrito
Integrado de Polícia (DIP), na Praça 14 de Janeiro, e a Delegacia do Idoso, no Parque 10.
A Delegacia Especializada em Ordem Política e Social (Deops), responsável por casos de ódio
racial, passou a atender também casos de homofobia. Novas viaturas e materiais de salvamento foram
entregues nos 21 anos de emancipação do Corpo de Bombeiros. A Ronda Maria da Penha atendeu mais
de 1,7 mil mulheres e agora se prepara para chegar ao interior.
Em Itacoatiara, aliás, inauguramos a primeira unidade do Serviço de Apoio à Mulher, Criança e Idoso
(Samic) do interior. Seis novas unidades devem ser estruturadas em 2020.
Senhoras e senhores deputados, hoje é possível encontrar canteiros de obras em todos os municípios
do Amazonas. Retomamos 142 obras, com investimentos na ordem de R$ 1,79 bilhão para melhorias
da mobilidade e qualidade de vida das famílias amazonenses. Demos continuidade aos projetos que
estavam parados em 51 municípios, priorizando ramais rodoviários, recuperação dos sistemas viários e
melhoria da mobilidade na capital.
Também retomamos as obras de duplicação da AM-070 – e, em 2020, o Governo trabalha para
concluir os 33 quilômetros restantes. As obras do Anel Viário Leste, que estavam paradas há cinco anos,
foram retomadas e serão entregues em 2021. Também podemos citar os trabalhos no Anel Viário Sul e na
AM-010, cujos objetivos são dar maior fluidez ao tráfego e apoiar o desenvolvimento a partir de caminhos
seguros.
Em 2019, o Governo do Estado alcançou o patamar de 56% de execução de suas obras. Dos contratos
e convênios firmados ou retomados, 101 estão em execução e 41 foram concluídos ainda em 2019.
No Prosamim, concluímos obras que se arrastavam e iniciamos outras que dependiam de
indenizações e desapropriações. Finalizamos a implantação de 24 km de rede de esgoto na zona sul
de Manaus, beneficiando 130 mil pessoas de seis bairros. Inauguramos parques urbanos, revitalizamos
sete já existentes e licitamos obra de revitalização de trecho do Igarapé do 40. De 1.684 processos de
reassentamento, 856 foram formalizados e 311 imóveis já foram removidos, com soluções de moradia
para todas as famílias envolvidas. Na bacia do São Raimundo, reassentamos 143 famílias que viviam em
situação de risco.
Também concluímos o ProsaiMaués, a maior obra de saneamento do interior do Amazonas,
beneficiando diretamente cerca de 64 mil habitantes, que passaram a contar com mais de 50% de
cobertura de rede de tratamento de esgoto e 90% de cobertura de rede de distribuição de água. A
este avanço somam-se as melhorias ambientais e urbanísticas na promoção do bem-estar social em
Maués. Em apenas 10 meses, nós transformamos uma realidade adversa em um case de sucesso. Foi

o suficiente para que o Banco Interamericano de Desenvolvimento reconhecesse os esforços desse
Governo, autorizando novos empréstimos. Ainda em 2019, iniciamos as etapas preparatórias de um
novo Programa, que, aos moldes do ProsaiMaués, contemplará a capital e mais quatro municípios.
Senhores e senhoras, o Amazonas é o Estado brasileiro que mais compra da agricultura familiar. É
um dado do qual nos orgulhamos, porque significa uma vida mais próspera para milhares de famílias.
Homens e mulheres dos 62 municípios desse Estado, para os quais também oferecemos Assistência
Técnica e Extensão Rural, na convicção de que é possível avançarmos como celeiro do desenvolvimento.
Este é um compromisso meu perante o produtor, na busca incansável por melhores dias. E isso se
traduz nos números do Sistema Sepror. Lançando mão de instrumentos eficazes, como o Crédito Rural,
fortalecemos a produção. E, não à toa, o retorno da Expoagro movimentou mais de R$ 78 milhões, com
cerca de 350 mil visitantes nos quatro dias de sua 41ª edição. Da mesma forma, retomamos a Expopin,
em Parintins, que também estava paralisada há anos.
Estamos prontos para enfrentar grandes desafios. Tanto é que, para garantir água potável às
populações prejudicadas pelas enchentes, foram distribuídos Filtros Salta-Z em 46 municípios, nas nove
calhas do Amazonas. A meta é instalar, através da Defesa Civil, 400 purificadores de água, beneficiando
comunidades remotas que dependem da ação direta do Estado para dispor desse bem tão essencial à
saúde: água potável para beber.
No apoio àqueles que mais precisam, promovemos, via Fundo de Promoção Social e Erradicação
da Pobreza (FPS), o desenvolvimento da cidadania e a busca da equidade social e econômica, com a
aplicação de recursos financeiros em projetos sociais elaborados por entidades de direito privado sem
fins econômicos. Os investimentos têm sido diversificados no apoio a entidades socioassistenciais e
da agricultura familiar. Sem falar nos repasses feitos a programas estratégicos do Governo Estadual nas
áreas da Saúde, Produção Rural e Assistência Social.
Foram investidos cerca de R$ 56 milhões em 146 instituições no interior e na capital, com ações
nas áreas de saúde, inclusão produtiva, crianças e adolescentes, pessoas com deficiência e idosos; e
também 15 ações do Crédito Solidário com cadastro de 2.574 proponentes e deferimento de 1.022
processos, contemplando pela primeira vez os municípios de Anamã, Anori, Barreirinha, Boca do Acre,
Juruá, Maraã, Nhamundá, Novo Airão, São Paulo de Olivença e Urucurituba.
Na implementação da Política de Assistência Social no Amazonas, o Governo do Estado retomou
o repasse financeiro aos municípios, que não era executado desde 2015, e garantiu o repasse do
cofinanciamento às entidades da sociedade civil.
O Amazonas é hoje um dos 10 Estados da federação que podem contrair empréstimos com a
garantia da União. É o que nos informa o mais recente boletim da Secretaria do Tesouro Nacional. Essa
posição – obtida com empenho e seriedade – auxilia nas negociações com o Banco Mundial, o BNDES,
o BID e outras instituições financeiras capazes de nos garantir entregas importantes para 2020 e 2021.
Seguimos investindo em todas as áreas de governo: na Cultura, no Esporte, no Turismo, na Justiça
e Cidadania.

Porém, senhores, o que fizemos até aqui ainda não foi suficiente para tirar o Amazonas da
posição em que ele se encontrava – com tantos problemas crônicos em áreas vitais como a Saúde e a
Segurança Pública –, quando nós assumimos o Governo. Por isso, é preciso avançar muito mais. Chegou
o momento, neste projeto do Governo da Transformação por um Novo Amazonas, de convocar toda
uma geração para construirmos o futuro que o Amazonas precisa.
Fruto das conquistas políticas dos nossos pais, eu falo da geração que eu represento, que cresceu
embalada pela esperança de ver o País mudar. Falo de uma geração que testemunhou o nascimento
de um novo período da história do Brasil, com a morte de um presidente eleito, a queda de outros dois
e tantos acontecimentos marcantes nos últimos anos. Vimos juntos surgir um novo Brasil.
Aqui não é diferente. Um novo Amazonas está surgindo fruto de uma escolha feita pelo povo, em
2018, pela qual temos profundo respeito e procuramos honrar em nossa administração. Sabemos que
essa construção vai se consolidar cada vez mais com o engajamento, no compromisso com o novo,
da nossa geração, que tem produzido pessoas extremamente qualificadas, nos mais diversos campos
de pensamento. Gente de formação intelectual de alto nível. Nós somos o novo porque significamos a
chegada ao poder de uma geração que havia perdido espaço, principalmente na política, que é o lugar
onde surgem as ideias e são gestadas as ações que podem mudar o mundo de verdade.
Agora não mais. Estamos aqui. Estamos prontos. E vamos fazer a diferença.
Assim, o Governo da Transformação por um Novo Amazonas abre espaço para todas as pessoas,
mas, em especial, para essa nova geração. Temos uma oportunidade histórica.
Eu e o Carlos Almeida fomos eleitos pelo anseio de mudança e estamos transformando esse
sentimento em combustível de diálogo com a História, História que já estamos construindo. Com a
coragem que Deus nos deu.
Em nosso Governo, rogamos para que todos atuem ativamente para essa mudança. Pode ser num
gesto cordial com o próximo ou atuando em políticas públicas de governo. O Estado tem que alcançar
crianças, jovens, adultos e idosos, na capital e no interior.
Não podemos conduzir o nosso governo sem trazer todos os municípios do Amazonas para o
século 21. Trabalhando com justiça social, eliminando as desigualdades e respeitando a diversidade,
proporcionando desenvolvimento econômico, social, cultural e o acesso à informação.
Dá para imaginar que no Amazonas ainda existem pessoas sem eletricidade, sem um rádio sequer
para ouvir? Observem, o rádio chegou ao Amazonas em 1927. E hoje nós já falamos em internet 5G, a
internet que vai revolucionar tudo o que conhecemos. Por isso, enquanto houver um amazonense, na
capital ou no interior, sem acesso ao básico, nossa missão não estará cumprida.
Por isso lhes afirmo, nossa maior contribuição para a Transformação por um Novo Amazonas será
levar internet de qualidade para todo o Estado, e com ela, facilitar o acesso à saúde, à educação, à
infraestrutura e ao desenvolvimento econômico e social. Todos têm que participar. Esse é o legado que
eu e o Carlos vamos deixar nessa jornada.

Representamos a geração que acredita no uso da informação e do conhecimento como elemento
transformador da sociedade. Esse novo horizonte vai além das cores partidárias e dos diagnósticos.
Com um olhar sensível e atento aos que mais precisam, nossas ações de políticas públicas precisam ser
transversais, fruto de um planejamento baseado na informação, inteligência e na luta incansável contra
o desperdício.
A Transformação por um Novo Amazonas assume o compromisso de continuar o que deu certo
nas gestões passadas e que beneficiaram a população, independente de governante ou partido. Sem
vaidade, sem ressentimentos. Temos que identificar tudo o que nos conecta como povo miscigenado,
de vários credos, raças, sexos, etnias, e, desta convergência, construirmos a nossa identidade. Precisamos
de todos.
Entre essas forças, temos a desta Assembleia Legislativa. Legítimos representantes do povo que
os elegeu, vocês têm sido nossos balizadores no caminho a ser seguido. Situação ou oposição, juntos
temos discutido e aprovado leis que tornam o Amazonas um Estado mais moderno, equilibrado e justo.
Ao meu vice-governador e amigo, Carlos Almeida Filho, um desafio especial: representando a
nossa geração, nós recebemos do povo do Amazonas a grande missão de governar o nosso Estado
e precisamos seguir juntos todos os dias administrando, decidindo, vencendo desafios e trabalhando
sério para mudar e transformar para melhor esse imenso Amazonas.
Como não podia deixar de ser, minha gratidão especial, pela paciência e parceria, à minha esposa,
Taiana Lima. Governar o Amazonas é, sem dúvida, o maior desafio da minha vida e sua presença me
inspira e encoraja; assim como meus filhos Ugo e Úrsula.
Este Governo, para que se constitua em um novo alvorecer, precisa ter o compromisso com os
mais velhos, com o planejamento do futuro dos mais jovens e, com o vigor da delicadeza, assumir a
responsabilidade de germinar o verdadeiro sentido da amazonidade.
E vamos juntos, pelo Amazonas, com todos que aqui vivem, estabelecer, com eficiência e harmonia,
um verdadeiro Pacto de Estado.

Deus abençoe o nosso Amazonas. Muito obrigado!

Wilson Miranda Lima
Governador do Estado do Amazonas

I - R E FO R M A A D M I N I S T R AT I VA
A reforma administrativa do Governo do Estado do Amazonas contempla medidas como uma
nova regulamentação da execução orçamentária e ajustes fiscais, visando dar mais eficiência às ações
do governo e aprofundar a capacidade do Estado de planejar e realizar investimentos, assegurando a
qualidade e ampliação dos serviços públicos.
Nesse sentido, o Governo do Estado instituiu as seguintes Leis Delegadas:
• LEI DELEGADA Nº 122, DE 15 DE OUTUBRO DE 2019 - dispõe sobre a organização administrativa
do Poder Executivo Estadual, e dá outras providências.
Dispõe sobre a organização administrativa do Poder Executivo Estadual, composta pelos órgãos
da Administração Direta e por entidades da Administração Indireta. Por meio desta Lei, o Governo
do Amazonas promoveu a implementação da reestruturação administrativa, propiciando a extinção,
absorção, fusão, incorporação e reestruturação de órgãos, mediante alteração de denominação,
transferências orçamentárias para outros órgãos, otimização da estrutura orgânica complementar, bem
como o remanejamento de servidores públicos dentro da estrutura administrativa estadual. Promoveu,
ainda, a criação e extinção de unidades orçamentárias, para fiel cumprimento do disposto na Lei.
A análise para a fusão das secretarias levou em consideração fatores como a otimização de
serviços e rotinas administrativas da mesma natureza, por diferentes órgãos, resultando em diminuição
de gastos desnecessários. Também considerou a necessidade de otimizar a tramitação de processos
licitatórios, por exemplo, com fluxos e respostas mais rápidas.
A reforma também foi planejada com o objetivo de melhorar a comunicação interna da estrutura
governamental, principalmente em órgãos interligados, para tornar mais eficiente a prestação de
serviços. Foi priorizada a consecução das atividades-fim como meta de cada secretaria.
A mudança considerou, ainda, o Princípio da Eficiência (ou economicidade), previsto no Art. 37 da
Constituição Federal, que preconiza, dentre outros aspectos, que se chegue aos resultados esperados
com o menor custo possível.
• LEI DELEGADA Nº 123, DE 31 DE OUTUBRO DE 2019 - estabelece diretrizes ao Poder Executivo
Estadual, define as finalidades dos órgãos da Administração Direta, e dá outras providências.
A Lei determina que a Administração Pública Estadual atue de forma interinstitucional e
intersetorial no desenvolvimento de suas políticas públicas, programas e ações governamentais, com
vistas à inovação das estruturas administrativas e de gestão para estabelecer políticas que visem à
melhoria dos indicadores socioeconômicos e ambientais, à redução das desigualdades regionais e
ao desenvolvimento socioeconômico do estado, conjugadas com a eficiência e qualidade nos gastos
públicos e a manutenção do equilíbrio, da responsabilidade fiscal e a otimização dos recursos públicos.

A partir da Lei, a Administração Pública Estadual adota os modelos:
• Sistêmico e transversal de desenvolvimento, orientado pelas diretrizes de colaboração institucional e de
intersetorialidade, no âmbito governamental e extragovernamental;
• Transparência administrativa e participação social;
• De qualidade do gasto, eficiência e compartilhamento na gestão;
• De melhoria dos indicadores institucionais, administrativos, ambientais, econômicos, sociais e humanos
com ênfase nas prioridades estratégicas para o estado do Amazonas, regionais ou setoriais.

• LEI DELEGADA Nº 124, DE 1º DE NOVEMBRO DE 2019 – autoriza o Poder Executivo Estadual a
instituir a Fundação Amazonas de Alto Rendimento, e dá outras providências.
A criação da Fundação tem a finalidade institucional de elaborar estudos, planejar, coordenar e
supervisionar o desenvolvimento do esporte de alto rendimento e a execução das ações de promoção
de eventos esportivos. Instituiu-se, ainda, por meio da Lei, a preservação, manutenção e disciplina de
utilização do complexo desportivo que compreende a Vila Olímpica, a Arena da Amazônia e a Arena
Amadeu Teixeira; além dos estádios Carlos Zamith, Ismael Benigno e Oswaldo Frota, bem como das
demais áreas demais áreas desportivas construídas ou que venham a ser construídas pelo Governo do
Estado.
A Fundação Amazonas de Alto Rendimento também tem como objetivos:
• Incentivar os programas desenvolvidos nos complexo desportivos, ginásios e áreas desportivas;
• Elaborar proposições para compor o Plano Estadual de Esportes;
• Implantar as diretrizes relativas aos programas de desenvolvimento dos programas de alto rendimento;
• Zelar pelo cumprimento da legislação esportiva;
• Prestar cooperação técnica e assistência financeira supletiva a outros órgãos da Administração Pública
Estadual, municípios e entidades não governamentais sem fins lucrativos;
• Manter intercâmbio com organismos públicos e privados, nacionais, internacionais, e com governos
estrangeiros, em prol do desenvolvimento do esporte de alto rendimento;
• Articular-se com outros órgãos da Administração Pública, para a execução de ações integradas nas áreas
do esporte de alto rendimento;
• Coordenar, formular e implementar a política relativa aos esportes voltados para competição;
• Subsidiar a formulação de planos, programas de desenvolvimento e ações voltadas à infraestrutura
esportiva e paraesportiva;
• Prestar informações requisitadas pelos órgãos de controle interno e externo.

• LEI DELEGADA Nº 125, DE 1º DE NOVEMBRO DE 2019 – dispõe sobre a criação do Instituto de
Defesa do Consumidor (Procon/AM), na estrutura organizacional do Poder Executivo Estadual, e dá
outras providências.
A partir desta Lei, o Procon torna-se uma autarquia estadual integrante da Administração Indireta,
vinculado à Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc).
Compete ao Instituto formular e executar políticas de proteção, defesa e orientação ao consumidor;
prestar assistência ao Governador do Estado na formulação da Política do Sistema Estadual de Defesa
do Consumidor, bem como no planejamento, elaboração, proposição, coordenação e execução
da Política do Sistema Estadual de Defesa dos Direitos; o receber, a analisar, a avaliar e o encaminhar
de consultas, denúncias e sugestões apresentadas por consumidores, entidades representativas ou
pessoas jurídicas de direito público ou privado.
Também cabe ao Procon Amazonas a orientação permanente dos consumidores sobre seus
direitos e garantias; a fiscalização das denúncias efetuadas, encaminhando à assistência judiciária e ao
Ministério Público as situações não resolvidas administrativamente; o incentivo e o apoio à criação e
organização de órgãos e associações comunitárias de defesa do consumidor, bem como o apoio às já
existentes; o desenvolvimento de palestras, campanhas, feiras, debates e outras atividades correlatas; a
atuação junto ao Sistema Estadual de Ensino, visando a inclusão do tema “Educação para o consumo” no
rol de disciplinas já existentes, de forma a possibilitar a informação e formação de uma nova mentalidade
nas relações de consumo.
Além disso, é responsabilidade do Procon a oferta de mecanismos que possibilitem informar
os menores preços dos produtos básicos; a manutenção de cadastro atualizado de reclamações
fundamentadas contra fornecedores de produtos e serviços, divulgando-o pública e anualmente,
a expedição de notificações aos fornecedores para prestarem informações sobre reclamações
apresentadas pelos consumidores; a fiscalização e a aplicação das sanções administrativas previstas no
Código de Defesa do Consumidor; o funcionamento, no processo administrativo, como instância de
julgamento; e a solicitação do concurso de órgãos e entidades de notória especialização técnica para
a consecução dos seus objetivos.

As extinções, criações e transformações de secretarias e órgãos que compõem a Administração
Direta e Indireta do governo estão demonstradas a seguir:
EXTINÇÃO E ABSORÇÃO DE SECRETARIAS
EXTINÇÃO

ABSORÇÃO

Secretaria de Estado
do Trabalho - Setrab

Atividades absorvidas pela Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e
Inovação - Sedecti

Secretaria de Estado de Juventude,
Esporte e Lazer - Sejel

Atividades absorvidas pela Secretraria de Estado da
Educação e Desporto

Secretaria de Estado dos Direitos da
Pessoa com Deficiência - Seped

Atividades absorvidas pela Secretaria de Estado de
Justiça, Direitos Humanos e Cidadania - Sejusc

Secretaria de Estado de Desenvolvimento
da Região Metropolitana de Manaus - SRMM

Atividades absorvidas pela Secretaria de Estado de
Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus Seinfra

Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia,
Inovação e Geodiversidade

Atividades absorvidas pela Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e
Inovação - Sedecti

Fonte: Sedecti

CRIAÇÃO DE ÓRGÃOS
CRIAÇÃO

ESPECIFICAÇÃO

Unidade de Gestão Integrada

Órgão criado com a finalidade de prestar assistência
direta ao Governador do Estado

Fundação Amazonas de Alto Rendimento

Órgão criado, a ser instituído por lei específica, nos
termos do artigo 105, parágrafo 3º, da Constituição
Estadual. Com vinculação à Secretaria de Educação e Desporto

Instituto de Defesa do Consumidor

Departamento da Sejusc que foi transformado em
Instituto, permanecendo com a mesma vinculação

Fonte: Sedecti

ALTERAÇÕES NA NOMENCLATURA DE ÓRGÃOS
NOMENCLATURA ANTERIOR

NOMENCLATURA ATUAL

Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino

Secretaria de Estado de Educação e Desporto

Secretaria de Estado de Cultura

Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa

Secretaria de Estado de Infraestrutura

Secretaria de Estado de Infraestrutura e Região
Metropolitana de Manaus

Secretaria de Estado de Política Fundiária

Secretaria de Estado das Cidades e Territórios

Secretaria de Estado de Planejamento,
Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação

Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico,
Ciência, Tecnologia e Inovação

Controladoria-Geral de Licitação

Centro de Serviços Compartilhados

Fonte: Sedecti

ALTERAÇÕES NA VINCULAÇÃO DE ÓRGÃOS
VINCULAÇÃO
SECRETARIA E ÓRGÃOS
ANTERIOR

ATUAL

Secretaria de Estado de
Planejamento, Desenvolvimento,
Ciência, Tecnologia e Inovação

Secretaria de Estado de
Administração e Gestão

Agência Amazonense de
Desenvolvimento Econômico e Social
(AADES)

Casa Civil

Secretaria de Estado de
Administração e Gestão

Universidade do Estado do
Amazonas (UEA)

Casa Civil

Gabinete do Governador

Superintendência Estadual
de Habitação

Secretaria de Estado de
Infraestrutura

Secretaria de Estado das
Cidades e Territórios

Companhia de Gás do
Amazonas

Casa Civil

Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Econômico,
Ciência, Tecnologia e Inovação

Fundação Universidade Aberta da
Terceira Idade

Casa Civil

Secretaria de Estado de
Justiça, Direitos Humanos
e Cidadania

Processamento de Dados do
Amazonas S/A (Prodam)

Fonte: Sedecti
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AÇÕES TRANSVERSAIS
O Governo do Estado lançou o “Amazonas Presente” e o “Muda Manaus”, duas grandes ações
transversais com o objetivo comum de levar os serviços oferecidos pelos órgãos e entidades da
administração pública estadual às populações com maiores dificuldades de acesso a eles, sejam elas
dos municípios do interior ou dos bairros mais distantes da capital.
‘Muda Manaus’
Com a meta de reduzir a vulnerabilidade social e melhorar a qualidade de vida da população
na capital do estado, o “Muda Manaus” teve sua primeira edição realizada de 5 a 7 de dezembro, no
bairro Amazonino Mendes (Mutirão), zona norte da capital. Durante a iniciativa, mais de 11 mil pessoas
do bairro e de comunidades próximas foram atendidas em atividades promovidas por 24 órgãos da
administração estadual.
O “Muda Manaus” tem previsão de ocorrer a cada dois meses, em diferentes áreas da capital
amazonense. No Mutirão, a iniciativa ocorreu no Centro Estadual de Convivência da Família Teonízia
Lobo, para onde foi transferido o gabinete do governador e onde foram oferecidos serviços
de cidadania, assistência jurídica, segurança, saúde, educação, cultura, esporte e lazer, além de
atendimentos e orientações a trabalhadores, empreendedores, consumidores e de pessoas em situação
de vulnerabilidade.
Na ação também foram distribuídos R$ 445.524,73 em créditos solidários e financiamentos,
beneficiando 267 microempreendedores, e foram entregues 110 títulos definitivos de terra e 95 termos
de termos de quitação de imóveis a moradores do bairro da zona norte. Foram realizadas ainda edições
do programa “Peixe no Prato” e da Feira de Produtos Regionais.
Outros investimentos anunciados durante a edição inaugural foram destinados à revitalização do
CECF Teonízia Lobo, do Campo de Lidam e do 27º Distrito Integrado de Polícia (DIP); a construção de
acessos (como pequenas pontes e escadarias) e a revitalização das ruas do bairro e adjacências para
melhorar a mobilidade dos moradores da região.
‘Amazonas Presente’
Mais do que um mero programa, o “Amazonas Presente” se configura como efetiva política de
Estado, abrangendo a oferta de serviços de cidadania, segurança, educação e saúde, investimentos em
obras e concessão de crédito e fomento a pequenos empreendedores e produtores rurais.

Em duas edições, a iniciativa levou investimentos da ordem R$ 210 milhões para municípios do
Baixo Amazonas (Parintins, Nhamundá, Boa Vista do Ramos e Barreirinha) e do Alto Solimões (Tabatinga,
Atalaia do Norte, Benjamin Constant e São Paulo de Olivença). As ações contaram com a participação
de 26 secretarias, órgãos, empresas e autarquias do Governo do Estado.
Nas duas ações, na área da Saúde foram realizados mais de 1.300 atendimentos, entre consultas,
exames de ultrassonografia e cirurgias eletivas, ginecológicas e de catarata. Na Educação, foram
investidos R$ 85 milhões, aplicados na recuperação de unidades de ensino nos oito municípios atendidos
pelo programa, entre elas quatro Centros de Educação de Tempo Integral (Cetis).
Ao todo, nas duas edições do “Amazonas Presente”, foram viabilizados recursos da ordem
de R$ 4.265.454,75 em fomento, financiamentos, liberação de crédito, implementos agrícolas e
equipamentos; entregues para instituições sociais e do setor primário, empreendedores, produtores
rurais e cooperativas.
Na infraestrutura, as obras realizadas pelo programa somaram investimentos de cerca de R$ 48
milhões, incluindo recuperação do sistema viário, recapeamento e serviços como tapa-buracos e
terraplanagem. Já o setor primário recebeu nas duas ações mais de R$ 29 milhões, dos quais R$ 5,2
milhões foram direcionados para o programa Procalcário, e R$ 18 milhões para o Promecanização.
As ações reunidas somaram ainda mais de 3 mil pessoas atendidas com serviços de emissão de RG
e certidão de nascimento, e 1.400 serviços de emissão de carteira de trabalho, habilitação de segurodesemprego, emissão e renovação da carteira de artesão. Foram ainda realizadas ações integradas na
área de segurança, ações de fiscalização a bancos, postos e centros comerciais, entregas de títulos de
terra, programações culturais, ajuda humanitária, entre outras.
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PLANEJAMENTO E GESTÃO
O Governo do Estado tem o desafio de desenvolver e tornar próspero o Amazonas, mediante as boas
práticas de gestão e planejamento de políticas públicas voltadas ao desenvolvimento socioeconômico,
industrial, sustentável e sua inserção na economia mundial, e também fazer cumprir a legislação estadual relativa
ao planejamento estratégico.
Nesse propósito, a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação
(Sedecti) vem aprimorando o planejamento e a gestão, com a implementação de políticas públicas voltadas ao
desenvolvimento socioeconômico, num esforço conjunto com as demais secretarias e órgãos que compõem a
estrutura do Governo do Estado do Amazonas.
O principal instrumento de médio prazo que norteia as ações do governo é o Plano Plurianual (PPA).
Fundamentado no cenário macroeconômico, ele provê a gestão com informações e indicadores socioeconômicos
e ambientais.
Dentre as atividades desenvolvidas na área de planejamento, destacam-se a elaboração do Plano Plurianual
2020-2023; a avaliação do PPA 2016-2019 – exercício 2018; o monitoramento da execução do PPA 2019; o Relatório
de Ação Governamental 2019; o Anuário Estatístico; o Produto Interno Bruto (PIB); o Ordenamento Territorial do
Estado do Amazonas, entre outras.
Adotando um processo inovador, foi elaborado o Plano Plurianual (PPA) 2020-2023, com o lançamento pelo
Governo do Estado do Amazonas das Diretrizes Estratégico de Qualidade de Vida, Desenvolvimento Sustentável
e Modernização da Gestão Pública, como bases para tornar o Amazonas mais competitivo, socialmente justo,
com cidadania plena e ambientalmente correto.
Esse plano está organizado em Programas de Apoio Administrativo, de Gestão de Políticas Públicas e
Estruturantes. Os Programas Estruturantes materializam os compromissos assumidos no Plano de Governo, têm
caráter eminentemente finalístico e transversal, com prioridade na alocação de recursos, e apontam os caminhos
a serem percorridos pela ação do Governo do Estado até 2023, observando o alinhamento aos 17 Objetivos
de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e suas 169 metas. Os programas são: Amazonas Social, Pacto pela Vida,
Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Formar para Desenvolver, Sistema Prisional, Amazonas Seguro,
Integra SUS, Produzir Amazonas, Educar para Transformar, Mais Infra, Amazonas Presente, Desenvolve Amazonas,
Identidade Amazonense, Simplifica Amazonas, Saúde em Rede, Ciência, Tecnologia e Inovação no Amazonas e
Biópolis Amazonas.
A sociedade amazonense participou de forma efetiva da Consulta à Sociedade na priorização de demandas
para a composição do PPA, por meio do site da www.consultasociedade.am.gov.br e do Aplicativo Consulta à
Sociedade, com mais de 12.000 contribuições.
Também foi realizada uma reunião estratégica, que contou com a participação efetiva do vice-governador
e de todo o primeiro e segundo escalão do governo, para definir prioridades e o alinhamento macro, além de
12 reuniões técnicas para o detalhamento do plano com todo o corpo técnico do Governo do Estado envolvido
na sua elaboração.
Todo o corpo técnico foi treinado pela Sedecti no Sistema Integrado de Planejamento, Orçamento e Gestão
para inserir as informações no módulo de elaboração do Plano Plurianual 2020-2023.
A avaliação do PPA 2016-2019 - exercício 2018 possibilitou a transparência da gestão pública, com a
prestação de contas à sociedade sobre o desempenho de programas e ações realizados pelo governo, com
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informações para o aperfeiçoamento contínuo da gestão pública na realização dos compromissos firmados com
a sociedade. Esse documento integra ainda a Prestação de Contas do Governador junto ao Tribunal de Contas
do Estado (TCE).
O Relatório de Ação Governamental, documento que reúne as principais ações e resultados nas áreas de
atuação do governo, demonstra dados quantificáveis e indicadores de impacto junto à sociedade. Tem também a
finalidade de subsidiar a mensagem do governador quando da abertura dos trabalhos da Assembleia Legislativa.
A 31ª edição do Anuário Estatístico, referente ao ano-base 2018, faz parte de uma coletânea cuja primeira
publicação data de 1965. Seu objetivo é gerar informações que ofereçam maior conhecimento sobre o estado
do Amazonas. Os dados estatísticos somam mais de 900 consolidações e estão disponibilizados em sete seções
com referência à caracterização do estado, população, saúde, educação, recursos econômicos, finanças públicas
e mercado financeiro e serviços, comércio, transporte e comunicação.
Em relação ao Ordenamento Territorial do Estado do Amazonas, foi firmado em junho de 2019 o 1º Termo
Aditivo do Acordo de Cooperação Técnica com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), para a
consolidação e atualização da divisão político-administrativa dos municípios. Foram analisados 15 municípios
para verificação dos limites, conforme Lei nº 1.707 de 23 de outubro de 1985.
Em razão da consolidação dos dados estatísticos em todas as unidades federativas do Brasil, o Produto
Interno Bruto (PIB) é divulgado com uma defasagem de dois anos. Em 2017, o PIB do Amazonas foi de R$ 93,204
bilhões distribuídos entre a Agropecuária (R$ 5,88 bilhões), Indústria (R$ 26,03 bilhões), Serviços (R$ 46,83 bilhões)
e os impostos incidentes sobre a produção (R$ 14,74 bilhões), cabendo 50,24% ao setor de Serviços; 27,93% à
Indústria; 15,82% a impostos; e 6,01% à Agropecuária. Em relação aos demais estados brasileiros, o Amazonas
ocupou a 16ª posição.
Estudos sobre o Reflexo Prospectivo da Indústria de Transformação na Economia Amazonense
demonstram que, com a hipótese de fechamento da Zona Franca de Manaus, o PIB estimado para 2018 cairia de
R$ 96,926 bilhões para R$ 48,335 bilhões, com retração de 50,13%.
A Balança Comercial acompanha o desempenho das relações comerciais do estado nas exportações e
importações. Até novembro de 2019, as exportações do Amazonas somaram US$ 640,033 milhões, e os principais
destinos foram a Colômbia e Argentina, com 30,48% das exportações. As importações até o mês de novembro
registraram um total de US$ 9,465 bilhões (acumulado), sendo a China e os Estados Unidos os principais países
de origem dos produtos importados, com a participação dos dois de 49,11%. Entre os municípios do interior, o
maior exportador foi Itacoatiara, com o total de US$ 66,588 milhões (acumulado), tendo como principal produto
exportado a soja. Nas importações, o destaque é Humaitá, com o valor de US$ 9,673 milhões (acumulado) e os
grupos eletrogêneos como principal item.
O acumulado até novembro de 2019 para o Emprego Formal teve saldo positivo de 12.484 postos de
trabalho; um crescimento de 451,74% na comparação com o mesmo período de 2018 (saldo de 5.377).
Disponível no link www.e-siga.am.gov.br, o Sistema de Informações Governamentais (E-Siga) conta com 354
servidores cadastrados e 2.722 indicadores que possibilitam aos gestores o acompanhamento das informações
das secretarias do Governo do Estado.
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A Secretaria Executiva de Orçamento (SEO), vinculada à Secretaria de Fazenda (Sefaz), é responsável pela
elaboração e execução do orçamento estadual. É por meio do orçamento que se cumpre as metas estabelecidas
na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), também sob sua responsabilidade. Os instrumentos legais que
normatizam o orçamento estão relacionados a seguir:
• Lei nº 4.905, de 05 de agosto de 2019 - Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO): instrumento normatizador
de planejamento que estabelece as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro;
• Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA): estima a receita e fixa a despesa para o exercício de 2020
em R$ 18.744.665.000 para os orçamentos Fiscal e da Seguridade Social. Deste projeto, destacam-se os
seguintes pontos:
a. Destinação à área da Educação de R$ 2.938.690.000,00, o equivalente a 25% da Receita Resultante de
Impostos, cumprindo o mínimo determinado pela Constituição Federal;
b. Para os programas e ações vinculados ao Ensino Superior, a cargo da Universidade do Estado do
Amazonas (UEA), a proposta orçamentária destina o montante de R$ 457.065.000,00, o equivalente a 2,67%
da Receita Total dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social do Poder Executivo, com 98,45% dos recursos
originários de fontes do tesouro estadual;
c. Para a área da Saúde estão previstos recursos no montante de R$ 2.634.081.000,00; os recursos relativos
às fontes do tesouro estadual são equivalentes a 18,49% da Receita Resultante de Impostos, ultrapassando o
mínimo de 12% determinado pela Constituição Federal;
d. Os recursos destinados ao setor primário totalizam R$ 213.408.000,00, equivalendo a 1,25% da Receita
Total dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social;
e. Para a função da Segurança Pública estão destinados recursos no valor de R$ 2.316.805.000,00, que
representam 13,55% da Receita Total dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social do Poder Executivo.
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A seguir, estão demonstrados os gráficos da previsão da receita e fixação da despesa para o exercício de
2020:
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Fonte: Sefaz

FIXAÇÃO DA DESPESA - 2020

Fonte: Sefaz

PLANEJAMENTO E GESTÃO
POLÍTICA FISCAL

ARRECADAÇÃO NOMINAL X ARRECADAÇÃO REAL - JANEIRO A DEZEMBRO
DISCRIMINAÇÃO

ARRECADAÇÃO NOMINAL - R$
2018

ARRECADAÇÃO REAL - R$

REAL

11.306.539.264,82 10.328.785.871,84 11.529.823.385,49 10.931.108.033,47

9,47%

5,48%

ICMS

10.013.590.292,58

9.216.022.659,78

10.212.445.187,07

9.754.049.447,30

8,65%

4,70%

IPVA

337.594.047,61

311.057.620,02

345.006.520,54

329.777.909,86

8,53%

4,62%

ITCMD

12.729.743,50

9.843.983,26

12.977.753,19

10.385.070,65

29,31%

24,97%

IRRF

862.344.027,65

721.167.592,09

877.689.503,46

762.134.010,57

19,58%

15,16%

TOTAL

80.281.153,48

70.694.015,79

81.704.421,23

74.761.595,09

13,56%

9,29%

Fonte: Sefaz
Nota: Dados de janeiro a outubro de 2018 a 2019 (IBGE-IPCA)

2019

2018

VARIAÇÃO (%)
NOMINAL

Receita Tributária

2019
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A Sefaz é responsável pelos provimentos e controles da receita tributária, do tesouro estadual, dos gastos
públicos e do orçamento público estadual, para o atendimento da função social do Estado.
A arrecadação dos tributos estaduais atingiu R$ 11,306 bilhões no período de janeiro a dezembro de 2019,
o que representa um crescimento nominal de 9,47%.
Após a correção monetária, a arrecadação de tributos apresentou um aumento real de 5,48% em relação
ao mesmo período do ano anterior.
As principais rubricas que a compõem são: ICMS, IPVA, ITCMD, IRRF e taxas, que apresentaram variação
positiva em relação ao exercício de 2018.
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O ICMS (Imposto sobre as Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços e
Transporte), principal imposto estadual, representou cerca de 89% do total da Receita Tributária de janeiro a
dezembro de 2019, apresentando um crescimento nominal e real de 8,65% e 4,70%, respectivamente, em relação
a 2018.
O aumento na arrecadação do ICMS em relação ao ano passado se deve principalmente ao resultado das
seguintes rubricas: Insumo Industrial Estrangeiro, Notificação de Mercadoria Nacional – Comércio e Apurado
Indústria Incentivada.
Na área da Receita Tributária foram realizadas ações importantes, tais como:
• Medidas de intensificação da fiscalização, com uma maior integração entre os sistemas de notificação
eletrônica de débito e o sistema de fiscalização, o que tem permitido maior otimização das cobranças de
débitos recentes e atrasados;
• Intensificação da fiscalização sobre as saídas de combustíveis para outras unidades da federação,
colocando as principais distribuidoras de combustíveis sob regime especial de fiscalização, obrigando que
toda saída para outra UF, passe por vistoria física da unidade de carga;
• Realinhamento da tributação de setores de grande relevância para a arrecadação, como o setor de
bebidas;
• Alteração na tributação da energia elétrica com a proposição ao Confaz do Convênio ICMS nº 50/19,
que dispõe sobre a substituição tributária nas operações de energia elétrica, o que permitiu ao Amazonas
cobrar o ICMS sobre a energia elétrica consumida no estado por substituição tributária, implicando em
substancial aumento de arrecadação, sem, contudo, aumentar a carga tributária;
• Edição da Resolução nº 15/19–GSEFAZ, que estabelece os procedimentos para o recolhimento do
ICMS sobre estoques de mercadorias, devendo os contribuintes relacionados retornarem ao regime de
substituição tributária, considerando a perda da vigência da Resolução nº 16/18-GSER.
• Cobrança de débitos de ICMS e contribuições (FTI, UEA E FMPES) vencidos via DTE (01/01/19 a 31/12/19),
resultando na recuperação de aproximadamente 59% de débitos cobrados, na ordem de R$ 145 milhões;
• Cobrança de contribuintes omissos na entrega das declarações, com percentual de regularização de 84%
dos contribuintes ativos notificados, e redução no tempo médio de omissão de 73 para 33 dias;
• Lançamento das ações de exclusão por débito das empresas do Simples Nacional (530 empresas
notificadas), com expectativa de arrecadação na ordem de R$ 35 milhões;
• Descredenciamento de 167 empresas que possuíam o incentivo da Lei nº 3.830/2012 (valor bruto dos
débitos: R$ 83 milhões), com expectativa de arrecadação na ordem de R$ 23 milhões.
Na área do Tesouro Estadual, uma das inovações foi a implantação do sistema Multipag no envio dos
pagamentos do Poder Executivo, o qual utiliza um único layout para solver todos os compromissos financeiros,
garantindo visibilidade e monitoramento de todas as transações, proporcionando maior agilidade no
processamento e retorno, bem como o aumento da transparência e da segurança para o Estado.
Outras ações importantes também foram a automação do pagamento para as empresas consignatárias
(empréstimos consignados dos servidores) e a implantação da nova conta de folha de pagamento do Poder
Executivo e do layout Multipag (Febraban-Cnab240), passando a cruzar dados e evitando possíveis fraudes.
O Governo do Estado, com apoio da Assembleia Legislativa (Aleam), também desvinculou diversas receitas,
descentralizando recursos e permitindo a cobertura dos déficits já existentes em áreas essenciais, como saúde
e funcionalismo público.

PLANEJAMENTO E GESTÃO
Foi assinado um contrato junto ao Banco do Brasil no valor de R$ 400 milhões em operação de crédito. O
projeto de lei que tratou da operação de crédito é oriundo da Mensagem Governamental nº 54/19, aprovada
em maio deste exercício na Aleam, com a finalidade de amortização da dívida pública, capitalização de Fundo
Garantidor de Parceria Público-Privada e pagamento de contrapartida de operações de crédito. No ano de 2019,
o Estado recebeu um total de R$ 704 milhões de operações de créditos.
O repasse aos municípios alcançou a marca histórica de R$ 2,77 bilhões até o mês de outubro de 2019,
cerca de R$ 208 milhões a mais que no mesmo período do ano anterior, valor bem acima da inflação.

A boa gestão do gasto público permite reduzir desperdícios, o que aumenta os recursos públicos
disponíveis para o Estado atender melhor a população. Além de reduzir gastos governamentais, a eficiência pode
otimizar os recursos à disposição tanto do Estado quanto dos cidadãos. Nessa perspectiva, foram desenvolvidas
as seguintes ações:
• Disponibilização da nova versão do Sistema de Gestão de Contratos (SGC) e de novas integrações com
o Sistema de Compras, aumentando a qualidade das informações registradas. Novas evoluções foram
iniciadas no SGC, como a implantação do módulo de atesto de serviços de forma descentralizada,
possibilitando a fiscalização eletrônica do serviço onde os mesmos são efetivamente executados, e do
módulo para operacionalização da Conta Vinculada para retenção dos encargos trabalhistas;
• Construção do Painel Gerencial de Contratos em Ferramenta de Business Intelligence (BI) para
monitoramento dos contratos de todos os órgãos estaduais, gerenciando a execução de mais de R$ 3
bilhões anualizados;
• Realização de treinamentos presenciais na operacionalização do SGC para 511 usuários com os perfis
de fiscal, gestor de contrato e gestor do sistema, e treinamento de 119 usuários no curso a distância em
Fiscalização de Contratos Administrativos;
• Expansão das compras estaduais de material de consumo por meio do registro de preços, chegando a
R$ 223 milhões, um aumento de 50% em relação ao exercício anterior, representando ganho de escala e
eficiência nas compras públicas;
• Publicação de 271 atas de registro de preços, contemplando 1.603 itens, sendo 77% desses itens destinados
à área da saúde. O índice de itens disponíveis para aquisição por registro de preços chegou a 71% dos itens
planejados, o mais alto dos últimos quatro anos;
• Os itens disponibilizados em registro de preços foram, em média, mais baratos do que os adquiridos por
dispensa de licitação e por pregão eletrônico, respectivamente, em 44% e 13%;
• Elaboração e gerenciamento do Credenciamento n° 001/19 - Agentes Integradores de Estagiários, para
atender aos órgãos do Poder Executivo;
• Desenvolvimento de Instrução Normativa para instituir a conta vinculada para retenção de verbas
rescisórias.
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As Secretarias de Estado da Casa Civil, da Casa Militar e de Relações Federativas e Internacionais (Serfi)
e o Escritório de Representação do Governo do Estado do Amazonas em São Paulo (ERGSP) executam ações
finalísticas e administrativas que estão descritas na sequência.
Em 2019, a Casa Civil produziu 332 leis, 1.632 decretos numerados e 159 mensagens, convertidos em
diplomas legais por sanção do Chefe do Poder Executivo Estadual, dentre outras ações.
Destaque para leis que resultaram na Reforma Administrativa, voltadas à maior eficiência da máquina
pública, e às leis que viabilizaram a captação de recursos para investimentos em áreas prioritárias, como a Saúde,
e no financiamento de obras de infraestrutura, especialmente no interior do estado.
Vale ressaltar ainda a Lei nº 5.054, de 27 de dezembro de 2019, que criou a Companhia Amazonense de
Desenvolvimento e Mobilização de Ativos (Cada), destinada ao assessoramento do governo em operações de
mercado de capitais, visando a busca de novas fontes de recursos para o Estado.
Em suma, o governo trabalhou em 2019 para reestruturar a gestão, para que a administração ganhasse
dinamismo, com foco nos resultados e melhores serviços prestados à população. Para o alcance desses
propósitos, a produção legislativa foi ferramenta primordial.
A Casa Militar é um órgão de assessoramento direto ao governador, vice-governador, respectivos familiares
e autoridades em visita ao estado. Em 2019, desenvolveu diversas ações de treinamento e atendimento, tendo
como resultado o que segue:
• 175 atendimentos à escolta de embaixadores, governadores, ministros e outras autoridades;
• 361 apoios em deslocamento aéreo para governador e vice-governador, prefeitos, operações policiais e
outros;
• 543 cursos de capacitação e treinamentos, tais como: Segurança de Dignitários, Emprego de Aeronaves
Asa Rotativa, Emprego de Carabina IA2, Comunicações e Emprego de Rádio, Prática de Embarque e
Desembarque de Helicóptero, Direção Defensiva/Ostensiva, Varredura Antibomba Palco e Hotel, Combate
a Incêndio, dentre outros.

ARTICULAÇÃO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS
A Secretaria de Estado de Relações Federativas e Internacionais (Serfi) tem por missão realizar a interlocução
entre os entes federativos, órgãos dos Governos Federal e Estadual, organismos públicos e privados, nacionais e
internacionais, visando à captação de recursos para custear as ações do Estado com vistas ao desenvolvimento
econômico e social do Amazonas.
A Serfi, por meio das ações desenvolvidas, contribuiu para um expressivo desembolso de recursos financeiros
em favor do Estado da ordem de R$ 479.083.319,01, sendo que R$ 87.662.497,78 deste total correspondem a
royalties e participações especiais da exploração e produção de petróleo e gás natural.
Já no âmbito da gestão dos recursos não onerosos, o governo conta com o montante de R$ 31.510.821,23,
sendo R$ 18.865.025,39 no primeiro semestre e R$ 12.645.795,84 no segundo.

Quanto às operações de crédito internas contratadas com garantia da União, o estado do Amazonas
contou com repasse no valor de R$ 360.000.000,00 referente à primeira parcela do Contrato de Financiamento
20/20191-5 firmado com o Banco do Brasil, que financia o Programa de Apoio às Despesas de Capital (Prodecap
2), destinado à amortização da dívida pública, capitalização de Fundo Garantidor de Parceria Público-Privada e
pagamento de contrapartida de operações de crédito.
Ainda no processo de gestão e monitoramento de convênios, o Estado conta com três convênios/2019
que estão em fase de análise para ulterior celebração. Tais instrumentos viabilizarão a modernização da Rodovia
AM-010, que contará com o montante de R$ 214.965.652,00; a aquisição de material bélico (R$ 10.000.000,00); e a
aquisição de viaturas operacionais fluviais (R$ 9.150.000,00), perfazendo o total de R$ 234.115.652,00.
No tocante a Emendas Parlamentares Federais consignadas na LOA 2020, foi solicitado o total de R$
26.300.000,00. No que concerne ao processo de alocação de recursos de Emendas Impositivas de Bancada,
foram realizadas tratativas junto à bancada amazonense, que garantiram a indicação de duas Emendas que
proporcionarão investimentos da ordem de R$ 22.500.000,00 em projetos nas áreas do Turismo e Cultura.
Em relação às Emendas Impositivas Individuais, foram realizadas tratativas conjuntamente com os titulares
da Empresa Estadual de Turismo (Amazonastur), Secretaria de Cultura e Economia Criativa e Secretaria de Justiça,
Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), que viabilizaram a indicação de seis emendas individuais, com a previsão
de um reforço orçamentário para o Estado do Amazonas da ordem de R$ 3.800.000,00 para investimentos em
projetos nas áreas do Turismo e Cultura.
Relativamente ao Programa de Infraestrutura para a Criação de Oportunidades no Amazonas (Proinfra),
financiado por operação de crédito contratada em 2013 junto ao Banco do Brasil, com garantia da União, mediante
Contrato de Financiamento 20/02013-9, a Serfi está participando das tratativas junto à Secretaria do Tesouro
Nacional (STN) e Procuradoria da Fazenda Nacional (PGFN) para viabilizar o desembolso do saldo referente à
segunda parcela do financiamento, no valor de R$ 85.863.668,65.
Destacam-se ainda as ações integradas com a Secretaria de Estado da Fazenda do Amazonas (Sefaz) para
viabilizar o Instrumento de Alteração Contratual nº 02 do Contrato de Empréstimo 2992/OC-BR, firmado com o
Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), que financia o Programa de Aceleração do Desenvolvimento
da Educação no Amazonas (Padeam), o que possibilitou a prorrogação do prazo de execução físico-financeira
do programa; e ainda a captação de US$ 250.000.000,00 junto ao Banco Interamericano para Reconstrução e
Desenvolvimento (Bird), objetivando o financiamento do Programa de Sustentabilidade Fiscal, Econômica, Social
e Ambiental do Estado do Amazonas, em fase de tramitação no Ministério da Economia.
Por fim, tendo em vista que ainda será desembolsado o equivalente à segunda tranche do Proinfra e
Prodecap 2, totalizando R$ 125.863.668,65, cumpre ressaltar que o montante total de recursos financeiros em 2019
alcançou o valor de R$ 604.946.987,66.

Acompanhamento e execução dos ajustes dos convênios
A Serfi realiza um trabalho de acompanhamento e controle da execução dos convênios e contratos
firmados, a fim de assegurar a execução correta das metas e etapas pactuadas, bem como o fiel cumprimento
dos cronogramas constantes em cada programa de trabalho aprovado em cada ajuste firmado.
O estado do Amazonas conta com 131 convênios em execução, no valor de R$ 1.356.838.017,29; nove
contratos de empréstimos, sendo seis internos no valor de R$ 2.175.295.337,31, e três externos no valor de US$
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708.006.000,00. Foi realizada a análise e certificação da execução de oito processos referentes a convênios, no
valor de R$ 32.142.494,53; 52 processos, no valor de R$ 86.705.572,22, relativos a empréstimos internos; e 132
processos de empréstimos externos, no valor de R$ 52.680.297,36. São 192 processos no valor de R$ 171.528.364,11.

CAPTAÇÃO DE INVESTIMENTOS
O Escritório de Representação do Governo do Estado do Amazonas em São Paulo (ERGSP) realizou 23
reuniões objetivando o estreitamento de relações do Governo do Estado com empresas multinacionais, Câmeras
de Comércio e instituições financeiras, das quais estão em andamento acordos de cooperação empresarial com
a Associação Brasileira de Geração Distribuída (ABGD), Câmara de Comércio do Mercosul, Câmara Espanhola,
Orolab Negócios de Bioeconomia, Associação Brasileira de Energia Solar (Absolar) e Jetro Brasil Organização de
Comércio Japonês.
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O trabalho realizado pelo Escritório na área de Saúde vem ganhando, progressivamente, um papel de
relevância, em função do aumento da demanda da Susam para o Tratamento Fora de Domicílio (TFD).
O Serviço Social, em permanente articulação com a Susam e a Casa Civil, orienta os pacientes em tratamento
fora de domicílio; realiza agendamentos de consultas, exames e internações; e, quando necessário, auxilia nas
reservas e indicações de hotéis e pensões próximas aos centros médicos, ou solicita vagas para os mais carentes
nas casas de apoio especializadas em atender pacientes de outros estados brasileiros, além de auxiliar nos
procedimentos de funerais.
Em 2019, a Representação realizou 135 atendimentos de pacientes no Tratamento Fora de Domicílio (TFD).

GESTÃO E MODERNIZAÇÃO
O Governo do Amazonas tem como objetivo ofertar, por meio da Secretaria de Administração e Gestão
(Sead), serviços com foco na melhoria da capacidade de gestão e planejamento, assegurando a eficiência,
eficácia e transparência nas ações públicas.
Em 2019, a Sead passou por mudanças conceituais e estruturais voltadas para resultados, economicidade,
inovação e transparência no uso de recursos públicos, objetivando a construção de um processo permanente
de aprimoramento e qualificação da administração e dos serviços prestados à sociedade e servidores do Estado.
As novas diretrizes apontadas pelo Poder Executivo Estadual permitiram identificar oportunidades e
soluções tecnológicas, com o objetivo de inovar e modernizar os processos de gestão do governo, promovendo
melhorias nos sistemas administrativos do Estado.
As medidas iniciais adotadas incluíram a reformulação de tarefas, consistindo na implantação de práticas e
de tecnologias gerenciais que contribuíram para a racionalização dos gastos públicos e o avanço na utilização
de recursos tecnológicos. Por meio de sistemas mais modernos e adaptáveis, é possível dar mais agilidade
e transparência aos processos operacionais, propiciando também maior atenção às variáveis econômicas e
orçamentárias, a fim de assegurar o cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal e a oferta dos serviços
públicos de forma mais eficiente ao cidadão.
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No que concerne aos indicadores de desempenho da atuação da Administração Pública, foram realizadas
práticas gerenciais e tecnológicas que consistiram no uso racional e econômico dos insumos disponíveis, visando
o cumprimento de sua missão na relação Estado x Sociedade.
Análise, apuração e julgamento também foram realizados sobre atos de infrações ou ilícitos administrativos
de natureza disciplinar praticados por servidores públicos no âmbito do Poder Executivo Estadual. As atividades
totalizaram 732 processos.
A implantação do agendamento on-line para o atendimento médico-pericial propiciou a melhoria na
realização de outras atividades. Os servidores do Poder Executivo Estadual foram atendidos com os seguintes
serviços: 88 aposentadorias, 2.116 exames admissionais, 463 licenças-maternidade, 14.520 licenças médicas, 819
readaptações de função, duas reavaliações, 190 reduções de carga horária, duas reversões de aposentadoria e
duas reversões de função.

Foram implementadas ações estratégicas com o objetivo de melhor conhecer a vida funcional do servidor
e gerar maior segurança à concessão de direitos e benefícios.
Entre as medidas resultantes do Acordo de Cooperação Técnica com o Instituto Nacional de Seguridade
Social (INSS) estão o recadastramento de pensionistas especiais e hansenianos, a implantação das tabelas iniciais
de cadastramento de servidores no e-Social, a realização de auditoria externa no Sistema de Cadastro da Folha de
Pagamento e a implementação da parametrização de módulos do sistema da folha de pagamento (exoneração
e nomeação), o que permitiu maior celeridade e confiabilidade no processo e controle sobre a acumulação de
cargos. Dessas medidas, foram computados os seguintes dados:
• Auditoria externa na Seduc e Susam: possibilitou a identificação de 25.502 inconsistências de contratos,
gerando economia para o erário público de R$ 1.448.604,42;
• Qualificação cadastral “eSocial”: treinamento dos gestores de recursos humanos, por meio da Escola
Governar, para os órgãos e entidades do Poder Executivo estadual, capital, interior e Prefeitura de Manaus;
elaboração de documento técnico para o Comitê Gestor sobre os desafios e dificuldades para implantação
do e-Social pelos órgãos e entidades públicos; e a implantação das tabelas iniciais de cadastramento de
servidores contendo informações de cargos existentes no Estado, carga horária e outros dados necessários
à identificação dos servidores;
• Auxílio-alimentação: elaboração de estudos visando o aumento no valor do auxílio-alimentação, a partir
de janeiro de 2020, para os servidores dos órgãos e entidades que já percebiam o benefício e para aqueles
pertencentes aos órgãos e entidades ainda não contemplados.

APERFEIÇOAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO SERVIDOR
Foram realizados treinamentos, workshops, palestras, oficinas e cursos de curta, média e longa duração,
de forma permanente, na capital e interior do estado, por meio da Escola Governar, em parceria com o Cetam.
Foram emitidos aproximadamente 5.000 certificados para os servidores que concluíram com aproveitamento as
atividades de capacitação.
Em 2019, foram concluídos os módulos das turmas de MBA em Gestão Pública e Planejamento e Orçamento
Governamental, em parceria com a UEA.
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Em busca de consolidar os conceitos de economicidade, inovação e eficiência da gestão no uso do
patrimônio público, a utilização de ferramentas tecnológicas propiciou a melhoria contínua dos processos de
gestão de bens patrimoniais, tendo apresentado os seguintes resultados:
• Desfazimento de bens móveis e sua alienação, por meio de leilão de bens inservíveis de diversos órgãos
e entidades do governo, permitindo que esses itens fossem revertidos em recursos financeiros ao erário,
resultando no retorno de R$ 2.051.040,00;
• Redistribuição e transferência de bens móveis aos órgãos e entidades do governo;
• Acompanhamento e suporte às secretarias no processo de inventário de bens imóveis;
• Desenvolvimento da plataforma para operacionalizar a redistribuição dos bens móveis e imóveis aos
órgãos e entidades, ainda em fase de construção;
• Inventário de 606 imóveis localizados na capital;
• Destinação de oito imóveis que estavam sem utilização, propiciando aos cofres públicos redução de
gastos com aluguel de imóveis;
• Treinamentos para servidores do Poder Executivo Estadual sobre procedimentos para controle patrimonial
na operacionalização do Sistema Ajuri, como tombamento de bens, depreciação e inventário.
Destacam-se ainda as ações promovidas por meio do Grupo Integrado de Prevenção e Repressão às
Invasões em Áreas Públicas (GIPIAP), resguardando a integridade e o direito de propriedade nas ações preventivas
e repressivas às invasões em áreas públicas, executando as ações integradas entre órgãos e entidades do Poder
Executivo na atuação em áreas públicas de propriedade do governo. Foram realizadas 124 ações de vistoria e 62
atuações de retiradas administrativas (desocupação).

GESTÃO DE GASTOS PÚBLICOS
Na gestão de gastos públicos, os bons resultados apresentados na redução das despesas de custeio são
oriundos das novas regras de controle do gasto do Governo do Estado, visando garantir o equilíbrio das contas
públicas.
Dentre as iniciativas, foram realizadas ações de controle, de orientação e de implementação de melhorias
nos procedimentos administrativos e de ações sistematizadas dos processos referentes aos contratos públicos,
às contas públicas, ao abastecimento de combustível e ao transporte oficial, com o fim de acompanhar e avaliar
as despesas dos organismos do Poder Executivo Estadual, e, dessa forma, contribuir para a racionalização do
custeio e a melhoria da qualidade do gasto público no âmbito administrativo.
A adoção do controle mais efetivo de diárias e passagens, por meio do monitoramento quinzenal dos
valores gastos com as atividades, possibilitou considerável redução de despesas, em obediência às determinações
governamentais de contenção de gastos, no valor de R$ 2.063.851,51 com diárias, 11% a menos do que no ano
anterior.
Está em fase de tratativas um acordo de cooperação técnica com o Governo Federal para implementação
do Sistema de Controle de Diárias e Passagens (SCDP), módulo que permite melhorias evolutivas, garantindo a
compra direta de passagens, dispensando a intermediação de agência de turismo.

PLANEJAMENTO E GESTÃO
O contrato de telefonia móvel institucional atende somente ao alto escalão do secretariado do Estado,
que apresenta um grande déficit de atendimento. Está em fase de licitação o Projeto de Unificação de Telefonia
Móvel do Estado, que vai centralizar e tornar vantajoso financeiramente e administrativamente os contratos dos
órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual, atendendo à demanda desses organismos.
Visando melhorar o controle dos gastos com o abastecimento de combustível da frota de veículos do
Governo do Estado, foi implantado o sistema de abastecimento por cartão magnético, o que possibilitou o
controle da frota de veículos e do fornecimento de combustível, por meio eletrônico, inclusive no interior do
estado. Essas medidas resultaram em ações efetivas, havendo uma redução de 21% nos gastos com combustível
em relação ao ano anterior.

ANO

VOLUME
(LITROS)

VALOR
(R$)

2018

10.068.195,82

45.078.071,67

2019

8.315.014,32

35.732.530,82

ECONOMIA

1.753.181,50

9.345.540,85

Fonte: Sead.

Destacam-se ainda entre as ações o estudo para elaboração de Projetos de Telemetria e Monitoramento
de Consumo de Energia Elétrica Institucional; a implantação de soluções tecnológicas; o termo de cooperação
técnica entre o Estado e o Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4) para cessão do Sistema Eletrônico de
Informações (SEI); os estudos para a implantação do Sistema de Operacionalização e Monitoramento das Ações
de Transporte de Servidores em Deslocamento a Serviço (TáxiGov). A prestação deste último serviço trará aos
cofres públicos uma economia em torno de R$ 6 milhões/ano, proporcionando também melhor custo benefício,
eficiência administrativa de transporte, transparência do serviço prestado e agilidade no atendimento.

GESTÃO DE DOCUMENTOS E ARQUIVOS
Com o intuito de melhorar a gestão de documentos e arquivos, identificou-se soluções tecnológicas
para maior organização das informações produzidas. Esta medida ampliou o foco de atuação do arquivo, que
deixou de trabalhar apenas o destino dos documentos existentes para ampliar o olhar sobre o documento desde
sua produção, passando pela tramitação, uso, avaliação e arquivamento em fases correntes ou intermediárias,
visando a sua eliminação ou recolhimento em guarda permanente.

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Neste segmento, a Sead implantou práticas gerenciais e soluções tecnológicas com o objetivo de inovar
e modernizar os processos eletrônicos do Estado, promovendo melhorias no sistema, bem como redução de
custos. São estes os resultados:
• 2.742 contas foram inativadas e excluídas, obtendo uma economia de R$ 126.429,84 aos cofres públicos;
• Estudo e desenvolvimento do sistema de acompanhamento em tempo real de gastos públicos do
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governo, objetivando o monitoramento e controle de gastos com passagens e consumo de combustível,
alertando sobre as transações detectadas como atípicas;
• Disponibilização dos sistemas de ponto, controle de visitantes e solicitação de veículos (e frotas) para
órgãos solicitantes;
• Estudo e aplicação da ferramenta Teams, utilizada como canal de comunicação entre órgãos em
substituição à telefonia fixa, reduzindo a tarifação e valor da assinatura. O projeto piloto foi aplicado na
Junta Médica e no Arquivo Público;
• Estudo da viabilidade técnica e acordo de cooperação técnica entre a Secretaria de Planejamento e
Gestão do Mato Grosso (Seplag-MT) e a Sead-AM para transferência tecnológica do Sistema SIDBENS,
que permitirá a transferência e a doação de bens móveis e de consumo de um órgão público a outro. A
iniciativa busca desburocratizar, gerar economia e trazer mais eficiência à máquina pública.
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Providências foram tomadas e critérios foram estabelecidos no Decreto nº 40.635, de 7 de maio de 2019,
de maneira a contribuir para maior eficiência no gerenciamento das atribuições e aplicabilidade dos recursos
públicos, conforme ações a seguir:
• Materialização e cumprimento das deliberações previstas no Decreto nº 40.635, no que compete ao
acompanhamento, fiscalização e avaliação da evolução da redução dos gastos públicos, por meio da
revisão de contratos de fornecimento de combustível; contratos de locação de imóvel com redução
de 20%, o que importou em economia de R$ 148.000,00 somente no ano de 2019, e na projeção do
valor global do contrato em R$ 444.000,00; e locação de veículos, com redução dos gastos em 59%,
considerando a rescisão de contrato da ordem de R$ 55.860,00, com a devolução de veículo modelo pickup, em obediência às normativas do Decreto;
• Gestão orçamentária e financeira eficiente, considerando a redução dos valores dos contratos, que
possibilitou a racionalização do custeio e a qualidade do gasto público para fins de efetiva sustentabilidade
do equilíbrio fiscal;
• Desenvolvimento de procedimentos técnicos, operacionais e tecnológicos para a gestão dos gastos
públicos com a adoção de indicadores de resultados, maior controle, monitoramento e gestão fiscal
dos contratos, com maior transparência nas aquisições de bens e serviços, pagamento das despesas de
custeio que envolvem a manutenção das atividades da administração pública, a exemplo das despesas
com pessoal, serviços de terceiros, manutenção de equipamentos, despesas com contratos institucionais
e outros;
• Potencialização dos esforços no desenvolvimento eficiente das funções administrativas e prestação de
serviços.

PLANEJAMENTO E GESTÃO
COMUNICAÇÃO PÚBLICA
O Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Comunicação Social (Secom), tornou
pública as ações, projetos e programas do Executivo Estadual, assim como dos órgãos da Administração Direta
e das entidades da Administração Indireta, cumprindo com a obrigação legal de promover a transparência na
administração pública; informar sobre políticas, programas e projetos de interesse da população; e de prestar
contas à sociedade sobre a aplicação de recursos públicos nas diversas áreas.
O trabalho de Comunicação Pública é dividido em três grandes áreas: 1) Divulgação em espaços próprios
do governo, como jornais e revistas impressas, sites e redes sociais oficiais, 2) divulgação de mídia espontânea
em espaços jornalísticos da iniciativa privada e 3) publicidade/propaganda pagas em espaços comerciais dessas
empresas de comunicação.

Ao longo de 2019, foram realizadas 9.123 publicações nas redes sociais do Governo do Amazonas, divididas
em Facebook, Instagram e Twitter, incluindo 115 lives (transmissões ao vivo pela internet) com conteúdos de
interesse da população. Foram contabilizadas 1.215.769 interações, sendo reações, compartilhamentos e
comentários, além de respostas feitas pela equipe de moderação do Núcleo Digital, responsável por esclarecer
informações à população que se manifesta pela web, tornando a comunicação digital uma importante ferramenta
não apenas de divulgação, mas sobretudo de interação com os cidadãos.
No período, houve crescimento de 8,3% no número de seguidores do Facebook do Governo do Estado,
saindo de 296 mil curtidas em janeiro para 320 mil em dezembro. No Instagram, o número de seguidores subiu
200%, saindo de 16 mil seguidores em janeiro para 49 mil seguidores em dezembro. No Twitter, o crescimento foi
sempre gradativo. Em janeiro de 2019, o perfil oficial na plataforma tinha apenas 25 seguidores, e em dezembro
passou a ter 833.
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Ainda com o objetivo de prestar contas e informar a população sobre as ações do Governo do Estado,
foram produzidos 12 informativos impressos, um e-book sobre o balanço de ações dos primeiros 100 dias da
nova administração e uma revista para divulgar ações realizadas pelos órgãos estaduais nos primeiros seis meses
de governo.
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Ao longo do ano, foram encaminhados 12.335 conteúdos jornalísticos para veículos online, jornais impressos
e para emissoras de rádio e televisão. No mesmo período, foi produzido conteúdo exclusivo para emissoras de
rádio na capital e interior, totalizando 3.857 notas e 1.471 sonoras. O setor de rádio da Secom também produziu/
editou 1.436 áudios para divulgação de ações do governo específicas por secretarias.
No mesmo período, foi produzido um total de 893 vídeos, que foram enviados para emissoras de televisão,
disparados via WhastsApp e utilizados nas redes sociais oficiais do governo.
Para avaliar o alcance da utilização do material produzido pela Secom e divulgado espontaneamente
pelos veículos de comunicação, realizamos acompanhamento e monitoramento diários. Ao fim de 12 meses,
foram observadas 102.746 citações ao governo e a órgãos da Administração Direta e entidades da Administração
Indireta em veículos da internet, jornais e revistas impressos e emissoras de rádio e TV, conforme monitoramento
realizado.

PLANEJAMENTO E GESTÃO
Divulgação em Publicidade e Propaganda
Em 2019, foram criadas 145 campanhas publicitárias, com peças veiculadas em diversos meios de
comunicação, como emissoras de TV e rádio, jornais impressos, mobiliário urbano, outdoor e busdoor, outdoor
social e painéis de LED, com alcance local, regional, nacional e internacional. Foi ainda produzido material
publicitário de divulgação para ambiente interno, como seminários, congressos, reuniões de trabalho no
Amazonas, em outros estados e no exterior.
PRINCIPAIS CAMPANHAS DE PUBLICIDADE DO GOVERNO

PRINCIPAIS CAMPANHAS POR SECRETARIA

MÊS

CAMPANHA

MÊS

SECRETARIA

CAMPANHA

JANEIRO
JANEIRO
JANEIRO
JANEIRO
JANEIRO

AMAZONAS REVISTA DO GOVERNO DO ESTADO
AÇÕES DO GOVERNO
IPVA 2019
MANUAL DE IDENTIDADE VISUAL
SAÚDE

FEVEREIRO
FEVEREIRO
MARÇO
ABRIL
ABRIL
MAIO
MAIO
MAIO
MAIO
MAIO
MAIO
MAIO
MAIO
MAIO
JUNHO
JUNHO
JULHO
JULHO
JULHO
AGOSTO
AGOSTO
AGOSTO
SETEMBRO
SETEMBRO
SETEMBRO

SEC
SEC
COSAMA
SEC
SEFAZ
DETRAN
SEDUC
SEDUC
PGE
DETRAN
SETRAB
SEC
SEFAZ
SEMA
SEC
SEDECT
SPF
AMAZONASTUR
SEJEL
SEJEL
ADS
AMAZONASTUR
SEMA
SEMA
FCECON

CARNAVAL 2019
CARNAVAL/CARNABOI 2019
DIA MUNDIAL DA ÁGUA

OUTUBRO
OUTUBRO
OUTUBRO
OUTUBRO
OUTUBRO
NOVEMBRO
NOVEMBRO
NOVEMBRO
NOVEMBRO
DEZEMBRO
DEZEMBRO
DEZEMBRO
DEZEMBRO
DEZEMBRO
DEZEMBRO
DEZEMBRO

SEJUSC
SEMA
SEJEL
SEDECT
SUSAM
SUSAM
SUSAM
SEJUSC

FEVEREIRO
FEVEREIRO
FEVEREIRO
MARÇO
MARÇO
MARÇO
ABRIL
ABRIL
MAIO
MAIO
MAIO
MAIO
JUNHO
JUNHO
JUNHO
JULHO
JULHO
JULHO
AGOSTO
AGOSTO
AGOSTO
AGOSTO
SETEMBRO
SETEMBRO
OUTUBRO
OUTUBRO
OUTUBRO
OUTUBRO
OUTUBRO
OUTUBRO
NOVEMBRO

VACINAÇÃO SARAMPO
AÇÕES DO GOVERNO 2019
SAÚDE-H1N1 (PREVENÇÃO)
SEGURANÇA
AÇÕES DO GOVERNO 2019 II
OBRAS
AÇÕES DO GOVERNO 2019 III
SAÚDE-H1N1-II (VACINAÇÃO)
AÇÕES DO GOVERNO 2019 IV
MODERNIZAÇÃO DO GOVERNO
AMAZONAS PRESENTE
NOTA FISCAL AMAZONENSE
AÇÕES DO GOVERNO 2019 V
AMAZONAS PRESENTE II
SAÚDE MELHORIAS
PLANO SAFRA
AÇÕES DO GOVERNO 2019 VI
NOVAS MEDIDAS-FASE 1
SEMANA MUNDIAL DE ALEITAMENTO MATERNO
PRESTAÇÃO DE CONTAS
AÇÕES DO GOVERNO 2019 VII
AMAZONAS PRESENTE III
PRESTAÇÃO DE CONTAS-SEGURANÇA
AÇÕES DO GOVERNO 2019 VIII
PRESTAÇÃO DE CONTAS-OBRAS
AÇÕES DO GOVERNO 2019 IX
PRESTAÇÃO DE CONTAS -SOCIAL
PROSAI MAUÉS
ANIVERSÁRIO DA CIDADE DE MANAUS 350 ANOS
PRESTAÇÃO DE CONTAS-EMPREGO E RENDA
NOTÍCIAS DO AMAZONAS
NOTÍCIAS DO AMAZONAS I - REFORÇO

NOVEMBRO
NOVEMBRO PRESTAÇÃO DE CONTAS-OBRAS, EMPREGO E RENDA - REFORÇO
NOVEMBRO
MAPA DE RESULTADOS I
NOVEMBRO
MAPA DE RESULTADOS II
DEZEMBRO
SANEAMENTO MAUÉS
DEZEMBRO
FIM DE ANO 2019
DEZEMBRO
NOTÍCIAS DO AMAZONAS II

SEDUC
SEC
SEDECT
SEMA
FPS
SEC
FCECON
SEJUSC

CORPOS ARTÍSTICOS CULTURAL
SEFAZ
MAIO AMARELO DETRAN
UTILIDADE PÚBLICA PROFESSORES
UTILIDADE PÚBLICA PROFESSORES - REFORÇO
CONGRESSO NORTE DE DIREITO PÚBLICO
EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO
DIA DO TRABALHADOR
XXII FESTIVAL DE ÓPERA
DOC. SEFAZ/DOC. GDFAZ
MEIO AMBIENTE GCF COLÔMBIA
PARINTINS 2019
INVESTIDORES AMERICANOS
DOC. SPF
PESCA TURISMO
CAMPEONATO BRASILEIRO SÉRIE D - 2019
AÇÕES ARENA DA AMAZÔNIA
FEIRA DE PRODUTOS REGIONAIS
TURISMO NO AMAZONAS
QUEIMADAS
PRESERVAÇÃO AMBIENTAL
ADESIVAGEM DE AMBIENTES
COMBATE AO SUICÍDIO
DOC. EDUCAÇÃO MEIO AMBIENTE
CORRIDA DOS CURUMINS
LANÇAMENTO DA PEDRA FUNDAMENTAL
OUTUBRO ROSA
PREVENÇÃO AO CANCÊR DE COLO DE ÚTERO E DE MAMA
NOVEMBRO AZUL
CONSCIÊNCIA NEGRA
EDUCAÇÃO MELHORIAS VERSÃO 1 E 2
10º FESTIVAL AMAZONAS DE JAZZ
ATRAÇÃO DE INVESTIDORES
GCF - TASK - FORCE
NATAL DOS RIBEIRINHOS
PRESENTE DE NATAL 2019
CÂNCER DE PELE 2019
INCÊNDIO EDUCANDOS
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Em constante busca pela excelência de seus produtos e serviços, a Imprensa Oficial do Estado do Amazonas
(IOA), autarquia do Governo do Amazonas responsável pela publicação do Diário Oficial do Estado e produção
gráfica de matérias de interesse geral, está em processo de modernização do seu parque gráfico, com a aquisição
de máquinas modernas de acabamento, como guilhotinas, máquina offset, dobradeiras, grampeadeiras e
encadernadoras de corte e vinco.
Mesmo antes da modernização de seu parque gráfico, a autarquia conseguiu em seis meses atender a
todas as demandas de serviços gráficos, entre revistas e mapas do Festival de Parintins para a Amazonastur;
revistas e folders para a Sepror; livros para a PGE; formulários diversos para a Fundação Hemoam; formulários e
livros para o W; apostilas de cursos técnicos para o Cetam; e catálogo de cursos para a Sead. Foram produzidos
nesse período mais de 100 mil impressos, totalizando a quantia de mais de R$ 700 mil.
Dentre os projetos em desenvolvimento, destaca-se, além do parque gráfico, o Sistema de Automação
do Diário Oficial, que será totalmente eletrônico e digital. Trata-se da maior transformação experimentada
pela Imprensa Oficial do Estado do Amazonas em seus 127 anos de existência, trazendo economia, agilidade e
otimização do tempo de publicação dos atos públicos do Governo do Estado.
Estão também em desenvolvimento pela Imprensa Oficial a implantação do Sistema de Gestão da
Qualidade ISO 9001:2015, de um novo portal de serviços, além dos projetos Clipping-AM, Certifica-AM, LegislaAM, dentre outros.

DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS E SOCIAIS
CCom a missão de elaborar, implantar e gerenciar projetos voltados para o desenvolvimento de políticas
econômicas e sociais, a Agência Amazonense de Desenvolvimento Econômico e Social (Aades) atua na
administração e execução dos projetos solicitados por órgãos ou entidades da Administração Direta e Indireta
do Governo do Estado do Amazonas, com definição de metas a serem alcançadas, por meio de supervisão,
controle e avaliação dos recursos financeiros aplicados.
No intuito de contratar profissionais especializados para atuarem nos projetos em execução, foram
realizados nove Processos Seletivos Simplificados (PSS), gerando 333 empregos diretos na capital e no interior
do Amazonas. Os investimentos somaram mais de R$ 55 milhões, finalizando o exercício de 2019 com 17 projetos
que beneficiaram aproximadamente 90 mil pessoas, dentre os quais se destacam:
• Projeto de Apoio ao Fortalecimento da Defesa Agropecuária e Florestal no Estado do Amazonas - visa
apoiar e fortalecer o gerenciamento de ações, conduzindo a prestação de serviços de Defesa Agropecuária
e Florestal nos 62 municípios do estado do Amazonas. Foram vacinados mais de 1,5 milhões de bovinos
contra a febre aftosa;
• Projeto de Apoio às Atividades de Esporte e Lazer nos Centros Estaduais da Família e do Idoso na
cidade de Manaus - foram realizados cerca de 7 mil atendimentos às pessoas de comunidades localizadas
nos bairros de Aparecida, Amazonino Mendes, Cidade Nova, Japiim, Raiz, Santo Antônio, Alvorada e
Dom Pedro, com atividades físicas e de fisioterapia, tendo em vista a melhoria da qualidade de vida dos
beneficiados pelo programa. No decorrer do ano, mais de 190 cursos foram realizados, com 52.672 pessoas
matriculadas;

• Projeto de Implementação do Centro de Treinamento de Alto Rendimento da Amazônia (CTARA) - o
objetivo é oferecer treinamento técnico e atendimento multidisciplinar nas especialidades de medicina
do esporte, psicologia, nutrição, massoterapia, fisioterapia e odontologia a atletas de alto rendimento.
Mais de 25 mil atletas e paratletas foram atendidos nas 14 modalidades olímpicas e cinco modalidades
paraolímpicas;
• Projeto Redução do Desmatamento pela Inclusão da Regularização Ambiental - tem como propósito
reduzir o desmatamento utilizando os processos de regularização ambiental, a fim de incentivar os
empresários e proprietários a garantirem a integridade ambiental, social e econômica nas florestas e em
áreas privadas. Cerca de 3.165 atendimentos foram realizados durante a execução do projeto;
• Projeto de Implementação do Núcleo de Apoio à Gestão Suas para os Municípios do Estado do Amazonas
(NAPGSUAS) - objetiva realizar ações de estruturação e melhorias dos programas, projetos e serviços
ofertados pela rede socioassistencial pública e privada, por meio de capacitação, acompanhamento,
monitoramento e avaliação dos equipamentos sociais, no âmbito do estado do Amazonas, sob a égide da
Política Nacional de Assistência Social (PNAS). Mais de 467 famílias receberam atendimento ao longo do
ano;
• Projeto de Apoio ao Processo de Implementação do Sistema Socioeducativo - foram realizados mais
de 960 atendimentos aos adolescentes em cumprimento às medidas socioeducativas, internação e
semiliberdade, conforme disposto na legislação vigente, e mais de 100 atividades pedagógicas nas áreas
de educação, saúde, trabalho e outras.

LICITAÇÃO E CONTRATOS
Em virtude da reforma administrativa do Governo do Amazonas, a Comissão Geral de Licitação (CGL-AM)
tornou-se o Centro de Serviços Compartilhados (CSC), absorvendo as atividades da Coordenadoria de Compras
e Contratos Governamentais (CCGOV), conforme a Lei Delegada n°122 publicada no dia 15 de outubro de 2019.
O Centro de Serviços Compartilhados tem mantido o compromisso de trazer economia aos cofres públicos
nos certames realizados pelo órgão. No ano de 2019, o CSC conseguiu economizar cerca de R$ 325.000.000,00
(trezentos e vinte cinco milhões) nas licitações concluídas até o dia 31/12/2019, quantia equivalente a uma
economia de mais de 20% de tudo que o Estado licitou no ano de 2019.
Uma das primeiras ações do CSC neste ano foi a informatização de todas as certidões e cadastros.
Considerando a necessidade de aperfeiçoar o procedimento realizado no Cadastro Central de Fornecedores
do Estado do Amazonas mantido pelo órgão, conferindo maior celeridade e redução dos gastos de materiais
de expediente, o CSC adotou um novo recurso no setor de Cadastro: os documentos protocolados (inscrição,
renovação e alteração) são digitalizados e devolvidos aos respectivos solicitantes junto com o termo de
digitalização informando sobre a documentação apresentada no CSC. O serviço tem como intuito levar
praticidade e conforto aos usuários, além da redução no volume de papéis.
Também foi implantado o envio de documentação digital diretamente no sistema e-Compras para os
licitantes interessados em participar do pregão eletrônico. Anteriormente à implementação do formato digital, os
licitantes enviavam as suas solicitações e propostas por e-mail. Com esta nova ferramenta do sistema e-Compras
criada pela Coordenadoria de Compras e Contratos Governamentais (CCGOV), vinculada ao CSC, os licitantes
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ganharam agilidade no procedimento, podendo promover maior controle da legalidade e confidencialidade
das informações.
O CSC fez balanço referente ao período de 01/01/19 a 31/12/19 dos novos cadastros, renovação de cadastro,
alteração de certificado de registro cadastral, inscrição para compra direta e atualização de certidões emitidas de
forma online através dos sistemas SPROweb (Sistema de Protocolo do Estado do Amazonas) e Sistema e-Compras.
am, tendo apurado um total de 35.035 (trinta e cinco mil e trinta e cinco) solicitações efetuadas via sistemas.
Para facilitar a utilização desta nova ferramenta, o CSC disponibilizou dois manuais, um explicando todo
o passo a passo da atualização de certidões via sistema, e outro manual do sistema e-Compras para envio de
documentação no pregão eletrônico. Ambos podem ser acessados no site do CSC.
O CSC digitalizou todos os processos licitatórios referentes aos anos de 2014 a 2019. Em breve, todos os
processos poderão ser analisados em formato digital através do Sistema de Informação da Gestão Eletrônica de
Documentos (Siged), sistema gerenciado pela Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz). Foram digitalizados 21.091
(vinte um mil e noventa e um) processos. Antes da digitalização dos processos, o CSC mantinha a locação de
um prédio anexo utilizado para guardar arquivos e documentos da secretaria, porém, com a digitalização dos
processos, não foi mais necessária a locação do imóvel.
O CSC abriu novos caminhos de comunicação para o público, como o “Fale Conosco”, ferramenta já
disponível no site do CSC (www.csc.am.gov.br), mais um canal em que o cidadão poderá deixar sua opinião,
elogio, critica e até mesmo denúncia. A abertura de um canal direto de comunicação com a população faz parte
da política de transparência que o atual Governo do Estado tem adotado desde o início do ano de 2019.
A secretaria promoveu cursos de capacitação para os seus servidores, abordando as disciplinas de licitação
presencial de obras e serviços de engenharia. A capacitação objetiva o aprimoramento dos antigos e novos
servidores com a intenção de unificar o serviço, dando mais celeridade e eficiência na tramitação dos processos.
O objetivo do CSC é manter seus servidores sempre atualizados sobre a legislação e os serviços realizados na
secretaria.
O CSC está cumprindo as metas estabelecidas pelo Governo do Estado no Decreto 40.645, de 7 de maio
de 2019, que estabeleceu medidas de redução e de controle das despesas de custeio e de pessoal. As contas de
energia tiveram uma redução em torno de 20% no valor, se comparadas aos meses que antecederam a mudança
de horário, enquanto a abertura de licitações teve um aumento de cerca de 5%.

GESTÃO PREVIDENCIÁRIA
O Governo do Estado do Amazonas, por meio da Fundação Amazonprev, órgão gestor de previdência dos
servidores públicos, obteve excelentes resultados no cumprimento de sua missão institucional em 2019. Dentre
as ações realizadas, destacam-se:

GESTÃO DE INVESTIMENTOS
Para 2019, foi previsto no Planejamento Estratégico 2018 o fechamento do exercício com recursos na ordem
de R$ 4,884 bilhões. Percebe-se o crescimento anual, além dos valores apurados (R$ 5,716 bilhões), que já
superaram os valores projetados no ano anterior. Ao analisar os dados financeiros dos últimos anos, constatase uma evolução dos investimentos totais geridos pela Fundação, com crescimento de 1.152.714% de 2002 a
dezembro de 2019.
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Fonte: Amazonprev/ Gerência Administrativa e Financeira (GERAF/COFIN)
Nota 1: Realizado até outubro/2019 (R$ 5.716.754.988,23) e projetado até dezembro/2019.
Nota 2: Recursos totais compostos por aplicações em Fundos de renda fixa, renda variável, títulos públicos, imóveis e CVS a receber.

Essa performance é resultado do compromisso assumido pelo Governo do Estado em manter a previdência
para seus servidores, associado a uma gestão voltada para o equilíbrio financeiro e atuarial, garantidores da
sustentabilidade do Sistema Previdenciário do Estado do Amazonas. As aplicações dos ativos garantidores dos
pagamentos de benefícios previdenciários presentes e futuros são feitas observando-se os limites previstos na
legislação do Conselho Monetário Nacional e os princípios da boa governança, que se fundam nos aspectos da
segurança, rentabilidade, solvência, liquidez e transparência.

Segregação da massa previdenciária
De acordo com as premissas, métodos e hipóteses utilizadas nesta avaliação atuarial, o valor atual de todos
os direitos do Fundo Previdenciário (FPREV) – Poder Executivo, Defensoria e Assembleia Legislativa representam
R$ 12.416.119.327,04. Como o custo atual dos benefícios representa R$ 11.931.301.145,60, o plano apresenta um
superávit atuarial de R$ 484.818.181,44. Este superávit representa 1,74% das futuras remunerações dos servidores
ativos do FPREV.
Conforme se observa no gráfico a seguir, a massa do Fundo Financeiro (FFIN) vem diminuindo ao longo
dos anos e a massa do FPREV vem aumentando, desonerando o Estado da responsabilidade de aporte financeiro
pela insuficiência de recursos do FFIN para arcar com as obrigações previdenciárias.
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FUNDO

ATIVO

APONSENTADO

PENSIONISTA

TOTAL

Previdenciário

38.492

362

372

39.226

Financeiro

21.743

27.603

7.031

56.377

TOTAL

60.235

27.965

7.403

95.603

Fonte: Estudos atuariais (Poder Executivo, Defensoria e ALE/AM).

ATIVOS DO PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO POR CATEGORIA - 2019
CATEGORIA

FUNDO

TOTAL

Previdenciário

Financeiro

Professores

9.994

6.277

16.271

Policiais Militares

5.475

3.955

9.430

Policiais Civis

1.306

1.083

2.389

Demais Categorias

21.717

10.428

32.145

TOTAL

38.492

21.743

60.235

Fonte: Estudos atuariais (Poder Executivo, Defensoria e ALE/AM).

PLANEJAMENTO E GESTÃO
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS
Aposentadorias concedidas
A concessão desse benefício é resultado do esforço conjunto do órgão de origem do segurado, da
Fundação Amazonprev e da Casa Civil. Até outubro de 2019, foram concedidas 1.881 aposentadorias, das quais
99% foram analisadas dentro do prazo de até 35 dias úteis.

Pensões concedidas
O benefício de pensão por morte consiste no pagamento de uma renda mensal ao dependente do servidor
público falecido. Até outubro de 2019, somam-se 399 pensões concedidas, das quais 93% foram analisadas
dentro do prazo de até seis dias úteis, ultrapassando a meta de concessão de até 90%.

Trata-se de análise a pleitos de segurados que se sentem prejudicados ou têm dúvidas sobre cálculos de
seus benefícios de aposentadoria e pensão. Nos 10 primeiros meses de 2019, foram concluídas 620 revisões, das
quais 96% foram analisadas dentro do prazo de até 50 dias úteis.

Certificações e premiações
O Estado do Amazonas, por meio da gestão previdenciária realizada pela Amazonprev, manteve em
2019 a renovação do Certificado de Regularidade Previdenciária (CRP) junto à Previdência Social (MPS) e atual
Ministério da Economia/Secretaria de Previdência por cumprir 100% dos critérios estabelecidos na Lei nº 9.717/98,
no Decreto nº 3.788, de abril de 2001, e nas Portarias nº 347/12, nº 519/11, nº 01/11, nº 440/10, nº 315/10, nº 346/10,
nº 83/09 e nº 402/08.
O cumprimento desses critérios proporcionou ao estado do Amazonas um papel de destaque nacional,
pois na data-base 10/09/2019 o Amazonas já se encontrava em situação 100% regular no cumprimento dos 34
requisitos exigidos pelo MPS para obtenção/renovação do certificado. O CRP terá validade até 04/01/2020.
A Fundação Amazonprev conquistou em 2019 a recomendação de manutenção do Certificado ISO 9001,
versão 2015. A recertificação foi recomendada sem qualquer registro de não conformidade e/ou pontos fracos.
A avaliação teve como conceito a análise e mapeamento de riscos nas atividades da organização.
Ainda neste contexto, obteve recomendação para ser certificada no Programa de Certificação Institucional
e Modernização da Gestão dos Regimes Próprios de Previdência Social (Pró-Gestão), que mede a capacidade
de gestão e modernização de sistemas previdenciários e estabelece, a partir de análise criteriosa, um ranking
nacional.

Educação previdenciária
Dentre os eventos realizados pela Amazonprev, destacam-se as palestras que tiveram como objetivo a
disseminação da cultura previdenciária e contaram com a participação de 803 pessoas.
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A Empresa Processamento de Dados do Amazonas S/A (Prodam) vem trabalhando junto a outros órgãos e
entidades do Estado na elaboração da Estratégia de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicações
(EGTIC).
Como passo inicial, foi instituída, através do Decreto 41.128 publicado em 13 de agosto de 2019, a Política de
Tecnologia da Informação e Comunicação aplicável à Administração Direta, autárquica e fundacional.
A política instituída tem como objetivo criar e sustentar um ambiente propício ao desenvolvimento de um
governo digital que impacte positivamente a vida do cidadão, do servidor e do empreendedor, melhorando
a forma e efetividade dos serviços públicos, aumentando a eficiência e efetividade da administração pública,
reduzindo desperdícios e racionalizando projetos e processos de trabalho.
Nesse sentido, a política estabelece princípios para uso de TIC (Tecnologias da Informação e Comunicação),
a saber:
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O planejamento e controle das ações de TIC;
A racionalização dos recursos de TIC;
A integração e interoperabilidade de serviços e aplicações;
A padronização técnica dos serviços, aplicações e dados.
Diversas ações foram realizadas no ano de 2019 com propósito de avançar, cada vez mais, na consecução
dos objetivos planejados, sobre as quais se discorre a seguir.
Em 2019, o projeto de conectividade do gasoduto Coari-Manaus foi consolidado e os munícipios de
Iranduba, Manacapuru e Coari já contam com a conectividade advinda desse projeto.
O Governo do Amazonas e a Prefeitura Municipal de Coari assinaram, em agosto de 2019, o Termo de
Cooperação Técnica que prevê a implantação de uma infraestrutura de telecomunicações no município. Com
o acordo, Coari terá acesso à internet banda larga oriunda do gasoduto Coari-Manaus. Em contrapartida, o
Governo do Estado utilizará a rede Cidade Digital do município para conectar órgãos públicos, como delegacias,
hospitais e escolas.
A Delegacia Interativa de Polícia e o Hospital Regional de Coari já contam com internet banda larga. Outros
órgãos estaduais presentes no município, como o Idam e a UEA, serão conectados.
Em Iranduba e Manacapuru, a internet chega a órgãos públicos estaduais e à população dos municípios
por meio dos serviços prestados por pequenos provedores de internet. Em Iranduba, os órgãos e entidades
atendidos são a Seduc, Susam, SSP, Sejusc (PAC), Detran, Cetam e Sesi; e em Manacapuru, UEA, Detran e Sejusc
(PAC).
Além dessas iniciativas, foram articuladas uma série de reuniões em Brasília com a diretoria da Telebrás,
Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, Embratel, Ministério da Defesa e da Ciência e Tecnologia. Todos os encontros
tiveram o objetivo de construir um projeto de conectividade para o Amazonas.

PLANEJAMENTO E GESTÃO
MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA
A Empresa deu continuidade ao projeto de modernização da sua infraestrutura iniciado em 2018 com o
projeto de hiperconvergência, o Prodam UP.
Em 2019, foram adquiridos quatro servidores Nutanix, proporcionando à Prodam uma capacidade de 3 TB
de memória em seu ambiente virtual.
Em outubro de 2019, foi concluída a migração de todos os sistemas de trânsito hospedados no Mainframe
(plataforma alta) para a nova plataforma. A mudança visa proporcionar um melhor desempenho na execução
dos sistemas, possibilitando maior eficiência operacional e extinguindo incidentes em períodos de maior
processamento, além de possibilitar a evolução das aplicações em um futuro próximo.

DESENVOLVIMENTO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS

Desde fevereiro de 2019, o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo Eletrônico (CRLV-e) está
disponível no Amazonas para os usuários dos sistemas operacionais Android e IOS e, foi iniciada a informatização
do processo de formação dos condutores nos municípios de Iranduba, Itacoatiara, Manacapuru, Novo Airão,
Presidente Figueiredo e Rio Preto da Eva.
O Detran lançou o “Pagamento Itinerante” de débitos veiculares relativos ao serviço de licenciamento,
sendo a Prodam responsável pela integração entre os sistemas de trânsito da Sefaz e das empresas financiadoras.
A Prodam implantou o sistema de reconhecimento facial nos processos de habilitação do Detran, a fim de
garantir a segurança e impedir possíveis fraudes e realizou a integração dos sistemas do Detran ao Sistema de
Notificação Eletrônica (SNE), que visa facilitar a vida dos usuários, ampliando possibilidades para regularização
de penalidades.

Plataforma de Gestão Educacional
Para facilitar a gestão dos mais de 26 mil professores que compõem o quadro de pessoal da Seduc, a Prodam
desenvolveu um novo módulo do sistema de gerenciamento de recursos humanos utilizado pelo Governo do
Estado, o ProdamRH. Com a novidade, os cálculos da folha de pagamento que envolvem os processos de
substituição e complementação de carga horária de professor passaram a ser feitos, desde agosto de 2019, de
maneira automatizada.
Em julho de 2019, foi concluído o projeto de desenvolvimento do novo Sistema de Inscrição de Cursos para
o Cetam.
O Governo do Estado do Amazonas e a Prefeitura de Manaus, por meio do Sistema de Gestão Educacional
do Amazonas (Sigeam), concluíram em agosto de 2019 a migração de todos os dados referentes às escolas,
gestores, turmas, alunos e profissionais escolares em sala de aula. Os dados são enviados anualmente para o
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), vinculado ao Ministério da Educação
e responsável pela elaboração do Censo Escolar da Educação Básica no Brasil.
Pela primeira vez, as secretarias municipais de educação de Iranduba e Manacapuru também realizaram o
censo escolar via Sigeam. Antes, o processo era realizado manualmente, copiando as informações de planilhas.
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Para estimular a participação da sociedade amazonense na elaboração do Plano Plurianual (PPA) 2020-2023
do Governo do Estado do Amazonas, a Prodam desenvolveu o aplicativo “Consulta Sociedade”. Por meio do app,
os cidadãos puderam sugerir ações para as 10 áreas estratégicas que constam no PPA: Infraestrutura e Logística
de Integração; Inovação e Ciência e Tecnologia; Desenvolvimento Regional e Crescimento Sustentável do Setor
Primário; Saúde Integral; Amazonas pela Paz; Meio Ambiente e Sustentabilidade; Desenvolvimento Econômico
Integrado; Bem-estar e Inclusão; Educação Transformadora e Identidade Amazonense.
A Prodam desenvolveu também o site www.consultasociedade.am.gov.br. Na página da internet, além das
sugestões, era possível ter acesso ao ranking da consulta, atualizado em tempo real, e que exibia a quantidade
de participações e as sugestões propostas.
Outra novidade no desenvolvimento do Plano Plurianual (PPA) 2020-2023 é que a Prodam realizou
adequações no Sistema Integrado de Planejamento, Orçamento e Gestão do Estado do Amazonas (SPLAN) para
alinhar os projetos estruturantes à Agenda 2030 Brasil e aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS),
que buscam a promoção do bem-estar, qualidade e humanização no atendimento ao cidadão, a promoção do
crescimento econômico sustentável e inclusivo, emprego e trabalho e a melhoria dos serviços públicos.
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Sistemas de Segurança
Em 2019, o Sistema Integrado de Segurança Pública (SISP) passou por manutenções administrativas e
evolutivas. Merecem destaque o desenvolvimento dos módulos de consulta de veículo por chassi, placa e dual
e consulta de celular por IMEI. Ambas as aplicações facilitam a obtenção de informações seguras pelos policiais
e a identificação de veículos e celulares roubados, furtados e, principalmente, clonados.
Outra inovação do Sisp é que, desde outubro de 2019, ele está integrado ao Sistema Nacional de
Informações de Segurança Pública (Sinesp), mantido pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. Com a
integração, os bancos de dados de Boletins de Ocorrência (BO) gerados pelo sistema agora integram um banco
de BO’s nacional.

AUDITORIA E CONTROLE
A Controladoria-Geral do Estado (CGE), órgão central das ações de controle interno e supervisão da gestão
das unidades de ouvidoria do Poder Executivo, atua nas áreas de Transparência e Ouvidoria e Controle Interno,
destacando-se a seguir as atividades realizadas em 2019:
Na área de Transparência e Ouvidoria, atende o cidadão e recebe suas denúncias, críticas, elogios, sugestões
e pedidos de informações presenciais ou por meio do Sistema Eletrônico do Serviço de Informação ao Cidadão
(e-SIC) e pelo Sistema de Ouvidoria do Estado (e-OUV). Com a criação do Sistema Estadual de Ouvidorias (SeOuv), regulamentado pelo Decreto nº. 40.636/2019, o Governo do Estado conta com 63 unidades de ouvidorias,
sendo 25 em Sistema Estadual de Saúde.
Em março, foi divulgada à sociedade a Carta de Serviços da CGE, disponível para consulta no endereço
eletrônico: http://www.cge.am.gov.br, informando aos cidadãos quais os serviços prestados, como acessá-los e
obtê-los, além de apresentar os compromissos e padrões de atendimento.

Por meio da Ouvidoria Itinerante, foram realizadas 11 ações com 342 participantes, recebendo 321 demandas
concernentes às áreas de saúde, educação, segurança pública, entre outras. Após análise, as propostas foram
encaminhadas a órgãos e entidades do Governo do Estado e da Prefeitura de Manaus, para as providências
cabíveis.
Foi firmado acordo de Cooperação Técnica com a Ouvidoria da Assembleia Legislativa do Estado do
Amazonas (Aleam), que prevê a integração das atividades, a troca de informações e o atendimento ao cidadão
por meio do Sistema de Ouvidorias do Estado (e-OUV), e também com a Secretaria Municipal de Defesa do
Consumidor e Ouvidoria (Semdec), com o objetivo de promover a integração institucional em metodologias e
procedimentos de trabalhos relativos às atividades de ouvidoria.
A CGE realizou quatro reuniões com todas as unidades de ouvidoria do Governo do Estado e marcou
presença nas reuniões da Rede Nacional de Ouvidorias, coordenada pela Ouvidoria-Geral da União (OGU/CGU),
em que o Amazonas foi eleito para sediar a próxima Assembleia Geral da Rede Nacional de Ouvidorias, prevista
para o primeiro semestre de 2020.
O Comitê Estadual de Transparência Pública, órgão colegiado e consultivo presidido pela CGE, vem
orientando os órgãos e entidades sobre a designação das Autoridades de Monitoramento, realizando
capacitações de aproximadamente 70 servidores para operacionalização do Sistema de Ouvidorias do Estado
do Amazonas (e-OUV), e do Sistema Eletrônico do Serviço de Informações ao Cidadão (e-SIC). Foram recebidos
51 reclamações e recursos.
Também é responsável pela manutenção do Portal da Transparência do Estado do Amazonas (http://www.
transparencia.am.gov.br/). No Ranking da Transparência, divulgado pelo Ministério Público de Contas (MPC) junto
ao TCE-AM, o Governo do Estado foi avaliado com Nível Elevado em relação à transparência do Amazonas, com
percentual de 80,4%.
Visando modernizar o Portal da Transparência do Estado, o governo vem trabalhando no desenvolvimento
de um novo portal voltado para a avalição dos órgãos de controle junto ao Tribunal de Contas do Estado,
como a Controladoria-Geral da União, o Ministério Público e o Ministério Público de Contas, no que concerne à
acessibilidade e dados abertos.
O Sistema de Ouvidorias do Estado Amazonas (e-Ouv) registrou 3.037 manifestações de denúncias, elogios,
reclamações, solicitações e sugestões referentes a serviços públicos, evidenciando um aumento de 114% em
relação ao mesmo período de 2018.
Foram realizadas melhorias no Sistema Eletrônico do Serviço de Informações ao Cidadão (e-Sic) que
permite a qualquer pessoa, física ou jurídica, encaminhar pedidos de acesso à informação para órgãos/entidades
do Poder Executivo Estadual.
A área de Controle Interno é responsável pela coordenação do funcionamento do Sistema de Controle
Interno do Poder Executivo, mediante acompanhamento da gestão contábil, financeira, orçamentária, operacional
e patrimonial dos órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta.
Foram emitidos certificados de auditorias das Unidades Gestoras (UG) referentes ao exercício de 2018,
sendo 40 do tipo Regular, 6 Irregular e 63 Regular com Ressalva.
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A Controladoria-Geral do Estado convocou 177 Unidades Gestoras para reunião de orientação sobre a
implantação do Controle Interno na Administração Direta e Indireta do Poder Executivo.
Foram realizadas 17 auditorias, com prioridade para as áreas de saúde e educação, e foram identificadas
algumas falhas que ensejaram a expedição de recomendações aos órgãos, as quais, se implementadas, poderão
aperfeiçoar os controles internos das unidades, contribuindo para a melhoria da aplicação dos recursos públicos
estaduais.
Foi apresentado no auditório da sede do governo o Manual de Procedimentos de Ouvidoria, Manual de
Orientação para Implantação do Sistema de Controle Interno e Manual de Auditoria Interna Governamental,
visando padronizar os procedimentos de atendimento ao cidadão em todos os órgãos/entidades do Governo
do Amazonas.
O Manual de Orientação para Implantação do Programa de Integridade para Empresas Privadas, que define
as diretrizes, normas e procedimentos dos contratados, foi apresentado em reunião a mais de 200 representantes
de empresas que celebram contrato com o Governo do Estado.

METROLOGIA
As ações de fiscalização, sejam na área da Metrologia Legal ou da Qualidade Industrial, têm como foco a
correção de irregularidades. Visando contribuir com o processo de conscientização e da defesa do consumidor,
o Instituto de Pesos e Medidas do Estado do Amazonas (Ipem-AM) executa, em todo o estado do Amazonas, a
verificação metrológica de instrumentos de pesar e medir.
O Instituto também atua na fiscalização de produtos e serviços e promove campanhas e palestras inerentes
às atividades desenvolvidas.
Garantir uma concorrência justa e proteção à saúde e segurança do cidadão e ao meio ambiente é o
objetivo que se busca por meio da Metrologia Legal e Qualidade de Produtos e Serviços.
No que concerne às ações da Metrologia Legal, no exercício 2019 o Ipem realizou 55.751 verificações
periódicas, 683.149 iniciais e 4.807 eventuais (pós-reparo), totalizando 743.707 fiscalizações e verificações,
conforme dados que seguem:
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• 16.793 balanças comerciais fiscalizadas, com 459 reprovações. Em fábrica, fiscalizadas 20.801 balanças
produzidas no Polo Industrial de Manaus (PIM), além da calibração de 181 balanças;
• 6.436 bicos de abastecimento fiscalizados nas bombas medidoras de combustíveis líquidos, com 272
reprovações;
• 3.108 taxímetros fiscalizados, com 64 reprovações;
• 25 medidores de velocidade nos estados do Amazonas e de Roraima fiscalizados;
• 17.725 cronotacógrafos fiscalizados. Estes registram o histórico das velocidades desenvolvidas, distâncias
percorridas, tempos de movimento e paradas do veículo onde é obrigatório o seu uso;
• 391 Esfigmomanômetros (Medidores de Pressão Arterial);
• 699.229 medidores de energia produzidos no PIM;
• Arqueações de 33 tanques, tendo como foco a determinação da Capacidade Volumétrica de Reservatórios
(tanques e embarcações);
• 16.471 exames na atividade de produto pré-medido.

Atividades nos municípios do interior do estado
Planos de Viagens elaborados e realizados viabilizaram a fiscalização de 6.194 instrumentos locados nos
municípios do interior do estado.
Entre as atividades de rotina, ainda foram executadas a “Operação Que Beleza”, para fiscalização dos
produtos Barbeador Elétrico, Aparelho Elétrico para Permanente de Cabelo, Chapa Térmica Elétrica, Depilador
Elétrico, Máquina Elétrica de Corte de Cabelo, Secador Elétrico de Cabelo, dentre outros; e a “Operação Papai
Noel”, para fiscalização de brinquedos, bicicletas de uso infantil, luminárias tipo mangueiras natalinas e luminárias
tipo pisca-pisca natalina.

REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS
O Governo do Estado atua na regulação de serviços públicos importantes para a sociedade amazonense,
em vista de garantir os direitos dos cidadãos e assegurar a qualidade dos serviços prestados. Por intermédio da
Agência Reguladora dos Serviços Públicos Concedidos do Estado do Amazonas (Arsam), são realizadas ações
de regulação técnica e econômica e a mediação de conflito por meio da Ouvidoria. No dia 27 de dezembro
de 2019, com a publicação da Lei 5.060, a Arsam transformou-se em Agência Reguladora dos Serviços Públicos
Delegados e Contratados do Amazonas (Arsepam) para ampliar as possibilidades de fiscalização, como o serviço
de transporte hidroviário de passageiros.

Resoluções aprovadas pelo Cercon/Arsam
Foram aprovadas seis resoluções no Conselho Estadual de Regulação e Controle dos Serviços Públicos
Concedidos do Estado do Amazonas (Cercon), sendo cinco referentes aos serviços de transporte rodoviário
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Quanto à questão da Qualidade Industrial, foram empreendidas 19.515 ações de fiscalização em Produtos
de Conformidade Avaliada, Regulamentados e do Programa Brasileiro de Etiquetagem (PBE).
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intermunicipal e uma relativa aos serviços de distribuição do gás natural e regulação econômica tarifária, primando
pela qualidade do serviço prestado.
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A regulação dos serviços de distribuição do gás natural é fundamental, em razão de sua importância para o
desenvolvimento social e econômico do Amazonas. Nesse sentido, foram realizadas 144 fiscalizações na rede de
distribuição de gás natural, uma média de 12 por mês no ano, em vista de garantir a segurança das instalações dos
clientes residenciais e comerciais e o cumprimento do cronograma de investimento do contrato de concessão.
Na capital, 60% da energia gerada utiliza o gás natural, enquanto na área urbana dos municípios de Anamã,
Anori, Caapiranga, Coari e Codajás esse número chega a 100%, beneficiando indiretamente cerca de 1.395.893
habitantes. O segmento não térmico atende postos de combustíveis com o Gás Natural Veicular (GNV), indústrias,
comércios (lavanderia, hotéis, restaurantes, supermercados e outros) e condomínios residenciais de habitação
coletiva verticais.
O Governo do Estado, por meio da Arsam, obteve sucesso na inclusão do projeto de implantação de
um Polo Oleiro no Plano Regional de Desenvolvimento da Amazônia (PRDA) 2020/2022 do Governo Federal,
representado pela Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia (Sudam). Esse foi um passo preliminar,
mas fundamental para a implantação do Polo Oleiro no Distrito de Desenvolvimento Regional de Manacapuru e
Iranduba, que será formado por indústrias de cerâmica vermelha dos respectivos municípios. A Companhia de
Gás do Estado do Amazonas (Cigás) atenderá os serviços de distribuição e comercialização de gás canalizado,
sob a regulação da Arsam.

Transporte rodoviário intermunicipal de passageiros
Para garantir direitos e a proteção dos usuários nos trajetos intermunicipais nos segmentos de linha regular
(ônibus rodoviários e os de características urbanas) ou de fretamento, são realizadas abordagens diárias para
conferência da documentação e os itens de segurança dos veículos.
As fiscalizações são realizadas em pontos estratégicos da capital, tais como o Terminal Rodoviário
Engenheiro Huascar Angelim, a avenida das Flores, a saída de Manaus, no entroncamento das rodovias AM-010
(Manaus-Itacoatiara) e BR-174 (Manaus-Boa Vista), e a ponte Jornalista Phelippe Daou (Ponte Rio Negro).
O total de veículos fiscalizados foi de 84.565, beneficiando 785.601 usuários dos transportes, ao longo das
rodovias AM-010, BR-174, AM-070 e BR-319, que levam aos principais municípios da Região Metropolitana de
Manaus.
Na modalidade regular de transporte, foram realizadas 9.766 viagens, alcançado o número de 269.832
passageiros, bem como asseguradas 34.105 gratuidades ou descontos de 50% da tarifa, beneficiando idosos,
crianças, pessoas com deficiência, policiais e estudantes.
Na modalidade por fretamento, foram fiscalizados 74.799 veículos, entre táxis, ônibus, micro-ônibus e
micro-ônibus vans, a fim de garantir a segurança e a qualidade do serviço prestado aos usuários, beneficiando
um total de 515.769 passageiros.
Também foram cadastrados 1.059 veículos e 110 empresas, entre transportadoras de ônibus, micro-ônibus,
micro-ônibus vans, além das associações, sindicatos e cooperativas de táxi. Esse total representa uma evolução
de 97% se comparado ao ano de 2018.
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Operações de fiscalização
O Governo do Estado do Amazonas se fez presente para garantir os direitos e a proteção dos usuários
nos trajetos intermunicipais nos principais períodos festivos, atuando nas principais entradas e saídas de Manaus,
nos segmentos de transporte de linha regular e por fretamento, em que foram fiscalizados 16.391 veículos,
beneficiando 237.490 passageiros.

Passe Legal

MENSAGEM DO GOVERNADOR WILSON LIMA À ASSEMBLEIA LEGISLATIVA - 2019/2020

Foram emitidas 828 carteiras do Passe Legal intermunicipal, além de realizado o monitoramento do
cumprimento das gratuidades para as Pessoas com Deficiência (PcD) junto às empresas que prestam o serviço
regular de transporte intermunicipal.
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• Reinauguração do Centro Cirúrgico do Hospital e Pronto-Socorro da Zona Norte Delphina Aziz, com a
ampliação do número de procedimentos;
• Reativação de 10 leitos de UTI e uma sala cirúrgica, aumentando a capacidade para realização de cirurgias
cardíacas e internações no Hospital Universitário Francisca Mendes;
• O reajuste do salário dos 21,2 mil servidores da Susam e Fundações de Saúde, a data-base de 2019 e o
reajuste do auxílio-alimentação começaram a ser pagos a partir de 5 de julho, retroativos a maio;
• Foram empossados 685 servidores oriundos do concurso de 2014, contribuindo para a ampliação e
melhoria do atendimento na rede de saúde e nas Fundações.

ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO
O serviço de Atenção à Saúde da População possibilitou a ampliação e qualificação do acesso aos serviços
de saúde, em tempo adequado, com ênfase na humanização, equidade e atendimento das necessidades de
saúde. Dessa forma, vem se aprimorando a política de atenção especializada, ambulatorial, hospitalar e domiciliar,
por meio da atuação integrada do Programa de Telessaúde, do Programa Saúde Itinerante, do Sistema de Apoio
Diagnóstico e Terapêutico e as ações das Fundações de Saúde assistenciais vinculadas à Susam.
O apoio, monitoramento, avalição e auxílio no planejamento das ações de Atenção Básica contribuíram
para o aumento da cobertura populacional pelas equipes. Em 2017, a cobertura estimada era de 61,14%; até
outubro de 2019, estava em 68,07%. A cobertura de saúde bucal foi ampliada, saindo de 47,67%, em 2018, para
49,51%, até outubro de 2019.
Das ações executadas, de janeiro a dezembro de 2019, destacam-se os seguintes resultados:
• Inauguração de 3 (três) novos Centros de Testagem e Aconselhamento (CTAs) em Manaus, na Policlínica
Gilberto Mestrinho, Policlínica Antônio Aleixo e Centro de Atenção Integral da Melhor Idade (Caimi) Ada
Viana, descentralizando os serviços de diagnóstico de pacientes com HIV/Aids, Sífilis e Hepatites Virais;
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O Governo do Estado tem atuado, por intermédio da Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (Susam),
com o objetivo de executar políticas públicas de saúde por meio de uma gestão direcionada para resultados,
orientado pelas diretrizes nacionais do SUS e pelos objetivos estratégicos de Governo, de forma a promover a
descentralização e o desenvolvimento regional da saúde, primando pela articulação interfederativa no processo
de planejamento e consolidação da regionalização da saúde no Amazonas.
Um dos maiores desafios em 2019 foi o reforço de recursos financeiros para o sistema estadual de saúde,
de forma a garantir à população uma assistência em saúde qualificada e equitativa.
O Governo do Estado aprovou, junto à Assembleia Legislativa, o projeto que destinou R$ 367,2 milhões
como uma das medidas para sanar o grave cenário encontrado na área da saúde no Amazonas. Desse total,
80% é de execução direta, via Fundo Estadual de Saúde (FES), e o restante transferido fundo a fundo para
execução, por meio das Secretarias Municipais de Saúde do interior. Cerca de R$ 87,5 milhões foram transferidos,
contemplando os 61 municípios do interior, beneficiando-os com recursos para a aquisição de equipamentos,
materiais permanentes ou despesas de custeio.
Dentre as medidas adotadas para melhorias na saúde, destacam-se:
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• Criação de uma coordenação específica de saúde integral da população Lésbicas, Gays, Bissexuais,
Travestis, Transexuais, Transgêneros e Intersexuais (LGBTI) e instituição do Comitê Técnico Interinstitucional
de Saúde Integral de LGBTI;
• Com o Regula+Brasil, obteve-se redução média de 90% na quantidade de pessoas nas filas do Sistema
Nacional de Regulação para as especialidades de cardiologia, colonoscopia, endoscopia, endocrinologia,
gastroenterologia, ortopedia, pneumologia, proctologia, reumatologia e urologia. Em um ano, a redução
da fila do Sisreg foi de 65,8%. Em janeiro de 2019, o número de pessoas na fila de consultas e exames
especializados era 255.543 pessoas. Já neste ano, o total geral é de 87.238 pessoas aguardando.
• Também com o Regula+Brasil, obteve-se a redução em 100% da fila de cardiologia, e o tempo de espera
dos usuários caiu de 122 para até cinco dias;
• Realização de 4.732 cirurgias eletivas de vesícula, hérnia e pacientes ostomizados, na capital, reduzindo o
tempo de espera, que já chegou a três anos, para 15 dias em média;
• Programa Melhor em Casa realizou 34.866 atendimentos, com a desospitalização de 399 pacientes;
• Realização de 153 transplantes de córnea até dezembro de 2019. O Amazonas diminuiu a fila de transplante
e já colabora enviando córneas para seis estados e para o Distrito Federal.
• Implantação da Regulação das Urgências com o Sistema de Transferências de Emergências Reguladas
(Sister), atendendo 6.336 pessoas de junho a dezembro, com redução do tempo de espera de 72h para
24h, em média;
• Programa Tratamento Fora de Domicílio (TFD) garantiu o acesso a 347 novos pacientes; 3.890 pacientes
agendados viajaram, o que equivale à emissão de 16.397 bilhetes de passagens, ao custo R$ 19.357.010,55,
com 6.890 ajudas de custo autorizadas, no valor de R$ 10.620.036,67, totalizando investimentos na ordem
de R$ 29,9 milhões;
• Habilitação de 2 (dois) Centros de Parto Normal (CPN), um na Maternidade Balbina Mestrinho e outro na
Maternidade Ana Braga;
• Implantação da sala de acolhimento e boas práticas na Maternidade Nazira Daou, ampliando a capacidade
de atendimentos para 450 procedimentos por mês;
• Aumento em 75% na oferta de laqueadura após a ampliação da estrutura física da Maternidade Nazira
Daou;
• Ampliação de mais 22 leitos obstétricos na rede materno-infantil da capital;
• Implantação do parto assistido por enfermeiro em todas as sete maternidades de Manaus;
• Inserção do DIU pós-parto e pós-abortamento por médicos e enfermeiros obstetras, como medida de
apoio no planejamento familiar;
• Alta Oportuna do binômio mãe/bebê em 36 horas nas Maternidades Ana Braga, Balbina Mestrinho e
Instituto da Mulher Dona Lindu;
• 100% das maternidades receberam equipamentos hospitalares (monitores e cardioversores);
• Qualificação de 450 profissionais da rede intersetorial nas oficinas sobre a Prevenção do Suicídio realizadas
nos municípios de Manaus, São Gabriel da Cachoeira e Tabatinga, que apresentam os maiores índices de
suicídio.
• Reativação de 12 leitos no Hospital Infantil Dr. Fajardo;
• Abertura de 5 (cinco) novos leitos de UTI no Instituto da Criança do Amazonas (Icam);
• 100% dos Hospitais e Prontos-Socorros receberam equipamentos hospitalares (monitores e cardioversores);
• Habilitação de 20 (vinte) leitos de UTI Adulto, Tipo II, e 20 (vinte) leitos de UTI Pediátrico Tipo II, no Hospital
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e Pronto-Socorro Delphina Rinaldi Abdel Aziz, com incremento do teto Média e Alta Complexidade de R$
5.591.449,60;
• Implantação das técnicas Terapia PediaSuit, com entrega de 90 pares de calçados anatômicos adaptados
aos pacientes da Policlínica Antônio Aleixo. O método é utilizado no tratamento de pessoas com distúrbios
neurológicos, como paralisia cerebral, microcefalia e outras condições que afetam as funções motoras
e cognitivas. Mensalmente, o Centro de Reabilitação atende 397 pessoas, sendo 45 com microcefalia
causada pela zika;
• Implantação e habilitação de 2 (dois) Centros Especializados em Reabilitação (CER), um II e outro IV;
• Habilitação da Oficina Ortopédica;
• Habilitação do serviço de acompanhamento de assistência de alta complexidade ao indivíduo com
obesidade no Hospital Universitário Getúlio Vargas.

O Governo do Estado repassou R$ 367,2 milhões do Fundo de Fomento, Turismo, Infraestrutura, Serviços
e Interiorização do Desenvolvimento do Amazonas (FTI) para reforçar o setor de Saúde na capital e no interior.
Desse total, R$ 289.518.847,09 foram para a Susam e R$ 87,5 milhões foram repassados diretamente para a conta
dos municípios do interior. Todos os 61 municípios foram beneficiados com recursos, utilizados para a realização
de mutirões de cirurgias, reformas de hospitais e compra de equipamentos. O valor destinado aos municípios foi
R$ 17,5 milhões superior ao previsto no início de 2019.
A destinação de recurso do FTI para o setor foi garantida pela Lei nº 4.791, de 27 de fevereiro de 2019,
aprovada pela Assembleia Legislativa do Estado (Aleam). A lei permitiu que até 40% da dotação inicial dos
recursos do Fundo fossem destinados para área da Saúde, dos quais 20% para os municípios do interior e 80%
para o pagamento de despesas pela Susam.
O monitoramento feito pela Susam tem mostrado que os municípios estão aplicando os recursos nos
hospitais, principalmente. O acompanhamento está sendo feito pela Secretaria Executiva Adjunta do Interior
(SEA Interior). O FTI ajudou a melhorar a oferta de serviços no interior do estado e até contribuiu para diminuir as
demandas na capital.
Essses investimentos foram logo percebidos pelas populações dos municípios. Caso de Coari, que recebeu
R$ 2.698.235,75 e onde mutirões reduziram a fila de espera por uma cirurgia de catarata em 80%, segundo a
Secretaria Municipal de Saúde do município. Foram feitas ainda 100 cirurgias de pterígio e 90 ginecológicas, além
de um mutirão de consultas ambulatoriais em cardiologia, oncologia, dermatologia, reumatologia e neurologia.
Coari investiu parte dos recursos do FTI na aquisição de equipamento para uso em telemedicina e em
equipamentos para exames, diagnóstico e tratamento de câncer de colo de útero. O Hospital Regional de Coari
recebeu obras de reforma e ampliação da sala de emergência, e está implantando a sala de cardiologia, com a
compra de equipamentos como holter, Mapa e ecocardiograma.
Em agosto, o governo reinaugurou o Hospital São Sebastião, localizado em Atalaia do Norte, que recebeu
R$ 1.156.387,75 em recursos do FTI. A reforma do hospital era uma das principais demandas da população. A
unidade passou por reformas na estrutura do telhado, pintura, jardinagem e manutenção na rede hidráulica e
elétrica, e a farmácia recebeu 80% de abastecimento.
Em setembro, o município de Carauari, que recebeu R$ 1.349.118,75 do FTI, realizou um grande mutirão de
cirurgias. Durante três dias, foram feitos 17 tipos de procedimentos, como histerectomia, hérnia, colecistectomia
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(vesícula) e hidrocelectomia. Foram executados 101 procedimentos em 66 pacientes de Carauari e dos municípios
de Juruá e Itamarati. O mutirão evitou que os pacientes deixassem o município para se submeter à cirurgia na
capital.
Municípios beneficiados
Maraã: R$ 1.156.387,75
• Ampliação de uma Unidade de Básica de Saúde da Família.
• Aquisição de desfibrilador aparelho de ultrassonografia, gerador de energia para a unidade hospitalar,
medicamentos e rouparia hospitalar.
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Guajará: R$ 963.656,75
• Aquisição de condicionadores de ar, fogão industrial, geladeira e freezer para a unidade hospitalar.
• Compra de medicamentos, insumos para o aparelho de RX, mamógrafo e laboratório.
• Investimento em manutenção preventiva e corretiva, com reposição de peças na ambulância.
• Pagamento de fornecedores e servidores.
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Borba: R$ 1.734.581,63
• Aquisição de aparelhos de laboratório, autoclave, estufa, equipamentos diversos para as Unidades Básicas
de Saúde.
• Pagamento de serviços de terceiros e fornecedores.
Humaitá: R$ 2.120.043,63
• Aquisição de monitor multiparamétricos, foco de teto para sala de cirurgia, carro de anestesia, ventiladores
mecânicos de transporte, mobiliário hospitalar, medicamentos.
• Pagamento de fornecedores e servidores.
Santo Antônio do Içá: R$ 1.349.118,75
• Reforma no Hospital Regional e nas Unidades Básicas de Saúde.
• Aquisição de motores de popa, equipamentos para as Unidades Básicas de Saúde, medicamentos,
materiais químico-cirúrgicos e de laboratório.
Manicoré: R$ 2.120.043,62
• Aquisição de diversos equipamentos para as Unidades Básicas de Saúde e Hospital Regional (incluindo
lavadora industrial, berços para recém-nascidos, berço aquecido, aparelhos de laboratório, medicamentos
e condicionadores de ar), insumos diversos de alimentação, limpeza e combustíveis.
• Pagamento de serviços de fornecedores.
• Serviço de manutenção preventiva e corretiva dos condicionadores de ar e ambulância.
Carauari: R$ 1.349.118,75
• Reforma do Hospital Regional e mutirão de cirurgias.
• Aquisição de diversos equipamentos, mobiliário, medicamentos, materiais químico-cirúrgicos para o
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Hospital Regional e produtos odontológicos para as Unidades Básicas de Saúde.
• Manutenção estrutural no hospital, incluindo limpeza de fossa e sistema de esgoto, e dedetização.
• Unidades Básicas de Saúde e Hospital Regional (incluindo lavadora industrial, berços para recém-nascidos,
berço aquecido, aparelhos de laboratório, medicamentos, condicionadores de ar), insumos diversos de
alimentação, limpeza e combustíveis.
Uarini: R$ 963.656,75
• Aquisição de equipamentos de informática e insumos diversos.
• Reforma do Hospital Regional iniciada.

Presidente Figueiredo: R$ 1.541.850,62
• Pagamento de serviços de fornecedores e prestadores de serviços (contratação temporária de médicos).
• Reforma do Hospital Regional iniciada.
• Aquisição de equipamentos e material permanente.
Beruri: R$ 1.165.387,75
• Aquisição de insumos diversos (material de expediente, gêneros alimentícios, combustível e
medicamentos), bomba submersa e freezer.
• Aguardando finalização de processo licitatório para aquisição de um aparelho de RX.
Ipixuna: R$ 1.349.118,75
• Aquisição de equipamentos de informática e outros materiais permanentes.
• Aquisição de insumos diversos (material de expediente, suplementos de informática, gêneros alimentícios,
combustível e medicamentos).
Jutaí: R$ 963.656,75
• Pintura geral da unidade hospitalar.
• Aquisição de diversos equipamentos, como impressoras, computadores, foco cirúrgico, colchões, fogão
industrial, máquina de lavar roupas, microcentrífuga, condicionadores de ar e rouparia para centro cirúrgico.
• Aquisição de insumos (medicamentos, materiais químico-cirúrgicos e laboratoriais).
• Pagamento de serviços de fornecedores e prestadores de serviços.
• Realização de manutenção preventiva e corretiva do aparelho de ultrassom, RX e condicionadores de ar.
Santa Isabel do Rio Negro: R$ 1.349.118,75
• Reforma de Unidades Básicas de Saúde.
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Boca do Acre: R$ 1.541.850,62
• Realização de mutirões de consultas oftalmológicas e cirurgias de catarata.
• Manutenção preventiva e corretiva de equipamentos (condicionadores de ar, aparelho de ultrassonografia
e RX).
• Pagamento de empresas prestadoras de serviços e serviços médicos (anestesistas, ginecologistas,
ortopedistas).

61

SAÚDE
• Aquisição de equipamentos de uso hospitalar.
• Processo licitatório em andamento para aquisição de equipamentos de automação para o laboratório.
Envira: R$ 1.156.387,75
• Realização de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos hospitalares.
• Aquisição de medicamentos.
• Pagamento de serviços de fornecedores e prestadores de serviços.
Canutama: R$ 963.656,75
• Aquisição de equipamentos e medicamentos para a unidade hospitalar.
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Juruá: R$ 963.656,75
• Aquisição de diversos equipamentos de informática.
• Realização de manutenção preventiva e corretiva dos condicionadores de ar.
• Aquisição de insumos (medicamentos, materiais químico-cirúrgicos e laboratoriais e combustíveis).
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Itamarati: R$ 578.193,87
• Realização de manutenção preventiva e corretiva da rede elétrica, rede de esgoto, prédio da Unidade
Hospitalar, condicionadores de ar.
• Processo licitatório em andamento para aquisição de colchões.
• Aquisição de medicamentos e instrumentais cirúrgicos.
Amaturá: R$ 770.924,88
• Reforma da unidade hospitalar.
• Aquisição de equipamentos (condicionadores de ar, mobiliário hospitalar, bisturi elétrico, foco cirúrgico
de teto, monitor multiparamétrico), medicamentos e material químico-cirúrgico.

SAÚDE
• Realização de manutenção preventiva e corretiva do aparelho de RX.
• Pagamento de serviços de fornecedores e prestadores de serviços (contratação de pessoal).
Fonte Boa: R$ 1.156.387,75
• Aquisição de equipamentos de uso hospitalar e material químico-cirúrgico.
Coari: R$ 2.698.235,75
• Realização de mutirões de cirurgias eletivas (urológica, geral, oftalmológica e ginecológica), com consultas
em diversas especialidades (cardiologia, oncologia, dermatologia, reumatologia e neurologia).
• Aquisição de equipamentos diversos (monitor multiparamétrico, ventilador mecânico, camas hospitalares),
equipamentos de uso em telemedicina e computadores.

Careiro Castanho: R$ 1.734,581,63
• Aquisição de medicamentos, produtos químico-cirúrgicos, materiais permanentes, material gráfico/
expediente e gêneros alimentícios.
• Manutenção preventiva e corretiva de telhado e estrutura da área externa, vidraçaria e confecção de
portas da unidade hospitalar.
Manaquiri: R$ 1.541.850,63
• Contratação de recursos humanos.
• Aquisição de ambulância, condicionadores de ar, insumos de laboratório e material gráfico.
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Autazes: R$ 1.734.581,63
• Aquisição de ambulância, condicionadores de ar, medicamentos, produtos hospitalares, combustível,
material gráfico/expediente, equipamentos médicos/hospitalares e mobiliários.
• Manutenção preventiva e corretiva da estrutura da unidade hospitalar.
• Construção de Unidade Básica de Saúde na comunidade Açu Puranga.

63

SAÚDE

MENSAGEM DO GOVERNADOR WILSON LIMA À ASSEMBLEIA LEGISLATIVA - 2019/2020

SAÚDE NO INTERIOR
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Em 2019, foi ampliada a aplicação de recursos na saúde para os municípios do interior, proporcionando
aumento e melhoria na oferta dos serviços. Dos R$ 367,2 milhões redirecionados para a área de saúde, com
autorização da Assembleia Legislativa do Amazonas, R$ 87,5 milhões foram para os 61 municípios do interior.
Os recursos foram aplicados pelas prefeituras no custeio das unidades e investimentos em equipamentos,
medicamentos e produtos para a saúde. A média de abastecimento das farmácias das unidades do interior foi
de 90%. Os hospitais receberam obras de reforma e equipamentos e puderam ampliar os serviços aos usuários.
Os investimentos no interior possibilitaram a realização de 13.000 cirurgias diversas em mutirões e na
rotina das unidades. Com maior resolutividade nas unidades do interior, pacientes que precisavam de cirurgias e
outros serviços, como exames e consultas especializadas, puderam realizar os procedimentos no seu município,
ajudando a reduzir a fila e o tempo de espera do Sistema de Regulação (Sisreg) dos serviços ofertados na capital.
Em 2019 iniciou-se a implantação do modelo de Regionalização da Saúde, que cria municípios polos de
referência com maior capacidade resolutiva dos hospitais, reduzindo as transferências para a capital. Parintins é o
primeiro município contemplado, onde foram instalados 6 (seis) leitos de UTI Adulto, no Hospital Regional Jofre
Cohen, e 6 (seis) leitos de Unidade de Cuidados Intermediários Neonatal, no Hospital Padre Colombo. Os dois
hospitais, que são referências para os demais municípios do Baixo Amazonas e do Médio Amazonas, receberam
equipamentos para a manutenção dos leitos de UTI e UCI e a implantação de serviços, conforme descrição a
seguir:
• Respiradores eletrônicos e mecânicos, e bombas de infusão;
• Desfibriladores/cardioversores, aspiradores cirúrgicos, aparelhos de fototerapia e eletrocardiógrafos;
• Incubadoras e monitores multiparamétricos;
• Serviços especializados de alta complexidade, como radiodiagnóstico, tomografia e doppler.
O resultado dessas ações culminou na redução de 40% da média mensal de remoções por meio de UTI
Aérea de Parintins para Manaus, em comparação com o ano de 2018, entre julho e outubro, devido ao aumento
da capacidade resolutiva de suas unidades, contribuindo para a oferta de UTI aérea para os demais municípios.
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Reformas e Serviços nas Unidades de Saúde
• Atalaia do Norte: reforma da unidade hospitalar;
• São Gabriel da Cachoeira: contratação de serviços médicos nas áreas de ginecologia e obstetrícia,
ortopedia, cirurgia geral, anestesiologia e pediatria;
• Itacoatiara: contratação de serviços médicos nas áreas de pediatria e clínica geral, além de enfermeiros e
técnicos de enfermagem para prestação de serviços na UPA;
• Anori: pintura e reparos gerais da unidade de saúde;
• São Paulo de Olivença: pintura e reforma parcial da unidade hospitalar;
• Boca do Acre: pintura e reforma parcial da unidade hospitalar;
• Pauini: pintura da unidade hospitalar;
• Presidente Figueiredo: reforma e adequação da unidade hospitalar;
• Amaturá: reforma da lavanderia, troca do telhado e pintura de toda a unidade hospitalar;
• Jutaí: pintura da unidade hospitalar;
• Santo Antônio do Içá: reforma e pintura da unidade hospitalar;
• Tonantins: troca de telhado, forro, piso e pintura da unidade hospitalar;
• Tefé: troca do telhado da unidade hospitalar;
• Carauari: troca de telhado, pintura interna e reparos na estrutura metálica da unidade hospitalar;
• Eirunepé: reforma na fachada da unidade de saúde.

MENSAGEM DO GOVERNADOR WILSON LIMA À ASSEMBLEIA LEGISLATIVA - 2019/2020

A implantação do Sistema de Transferências de Emergências Reguladas (Sister) reduziu, de sete dias para 37
horas, o tempo médio de espera de remoção entre o interior e a capital. O serviço de UTI aérea fez o transporte
de 703 usuários do interior para a capital.
Em Tabatinga, polo de saúde da região do Alto Solimões, o complexo hospitalar que envolve a Unidade de
Pronto Atendimento e a Maternidade Celina Villacrez Ruiz recebeu equipamentos para melhorar a qualidade da
assistência em saúde e ampliar a resolutividade. Entre eles estão aspiradores cirúrgicos, aparelhos de fototerapia,
bombas de infusão, desfibrilador/cardioversor, aparelho de anestesia, berço aquecido, módulo de capnografia,
incubadora multiprocessador, monitores multiparamétricos, respirador eletrônico, respirador de transporte e
bisturi elétrico.
Outros 14 municípios receberam equipamentos de suporte avançado à vida – cardioversores e monitores
multiparamétricos. Foram entregues 37 veículos tipo pick-up a 25 municípios para reforçar as ações de atenção
básica e vigilância em saúde.
Por meio do Programa Amazonas Presente, foram realizados 360 procedimentos oftalmológicos, dentre os
quais 110 cirurgias oftalmológicas, bem como 311 exames de ultrassonografia, zerando a fila de espera para esse
tipo de exame na Regional do Baixo Amazonas. Foram realizadas ainda 30 cirurgias ginecológicas na Unidade de
Pronto Atendimento (UPA) e Maternidade de Tabatinga.
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ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
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O Governo do Estado vem fortalecendo a política de assistência farmacêutica, por meio da equitativa e
permanente distribuição de insumos estratégicos, ampliando o acesso dos usuários do SUS a medicamentos e
produtos de saúde para o atendimento de doenças ou agravos.
Na implementação de uma correta e duradoura política de assistência farmacêutica, foram realizadas as
seguintes atividades:
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• Implantação de três farmácias do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (Ceaf), sendo
duas em Manaus e uma em Humaitá, resultando na elevação de 50% para 93% do nível de abastecimento
do Ceaf, entre janeiro e outubro de 2019;
• Criação da Coordenação Estadual de Assistência Farmacêutica;
• Ampliação de R$ 358 mil para R$ 412,8 mil, por meio da Central de Medicamentos do Amazonas (Cema),
do valor do repasse feito pelo Ministério da Saúde ao Amazonas para a compra de medicamentos
especializados e de alto custo. O aumento se deve ao aperfeiçoamento no processo de informação de
produção;
• Implementação do Sistema de Gestão de Material e Patrimônio (Ajuri) nas Unidades de Saúde dos
municípios polos do interior e municípios da Região Metropolitana de Manaus;
• Humanização do atendimento no setor de processos administrativos/judiciais, com maior agilidade na
dispensação de itens como fraldas, nutrições e produtos para saúde, assim como aumento do atendimento
de 70 para 120 pacientes por dia.

AMPLIAÇÃO DO ABASTECIMENTO DE MEDICAMENTOS
O nível de abastecimento de Medicamentos e Produtos Para a Saúde (PPS) da Central de Medicamentos
do Amazonas (Cema) passou de 12,7%, em janeiro de 2019, para 60,6%, em novembro, com destaque para os
medicamentos de alto custo, também chamados Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (Ceaf),
cujo abastecimento subiu de 50%, no início do ano, para 93%. Houve aumento de 25,5% no número de usuários
atendidos no programa, que saiu de 7.303, em 2018, para 9.441, em 2019 (dados até outubro).
Foi ampliado o número de servidores no atendimento ao público, reduzindo o tempo de espera dos
pacientes beneficiados pelos programas de dispensação direta de medicamentos no balcão da Cema.
Foi iniciado o processo de descentralização da dispensação de medicamentos de alto custo, realizado na
Cema. Além de facilitar o acesso, a medida promete gerar economia ao Estado, considerando que as unidades
de saúde, que hoje compram com recursos da fonte estadual os medicamentos dispensados aos seus usuários,
poderão receber os produtos do Governo Federal. Isso também leva a medicação para mais próximo do usuário,
que é a unidade de referência onde ele é atendido. As Fundações Alfredo da Matta (Fuam) e de Hematologia
e Hemoterapia do Amazonas (FHemoam) e o município de Humaitá foram os primeiros a ter o atendimento
descentralizado, que continuará.
A Cema também elevou de R$ 358 mil para R$ 412,8 mil o valor do repasse feito pelo Ministério da Saúde
ao Amazonas para a compra de medicamentos especializados e de alto custo (Componente Especializado
da Assistência Farmacêutica - Ceaf). O aumento se deveu ao aperfeiçoamento no processo de informação
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GESTÃO DA SAÚDE
Gestão do Trabalho e Educação na Saúde
• Treinamento/Qualificação (Escola Governar): 418 servidores/estagiários capacitados e qualificados, por
meio de cursos, palestras, workshops, treinamentos, dentre outros, a fim de promover a formação e o
desenvolvimento das competências do servidor público, buscando a excelência no exercício da saúde
pública do Amazonas;
• Educação Permanente em Saúde: elaboração do Plano Estadual de Educação Permanente em Saúde;
implantação de 19 Núcleos de Educação Permanente nas unidades de saúde da capital; realização de duas
oficinas de implantação de Núcleos de Educação Permanente em Saúde nas regionais de Manaus, entorno
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de produção. Com o aumento da produtividade, o Amazonas subiu no ranking nacional de financiamento do
Governo Federal, ficando na mesma margem de produtividade do Pará, Maranhão e Paraíba, o que não acontecia
desde 2014.
Em 2019, a Cema iniciou a implantação do Sistema de Gestão de Material e Patrimônio (Ajuri), que faz os
pedidos de medicamentos on-line nas unidades de saúde do interior. Mais de 30 unidades já estão operando
com o Ajuri, ou seja, a metade dos hospitais. Até então, somente as unidades de saúde da capital usavam o Ajuri
para fazer seus pedidos. Os municípios enviavam seus pedidos à Cema por malote, provocando demora de até
um mês entre a entrada do pedido na Central de Medicamentos e o abastecimento da unidade. Pelo método
on-line, o tempo se reduz para menos da metade, dependendo apenas do fator logística.
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e Alto Rio Negro e Médio Amazonas;
• Pesquisa Científica: 74 Projetos de Pesquisa Científica, que têm como objetivo colaborar com a formação
e o desenvolvimento científico e tecnológico junto às instituições de ensino públicas e privadas,
disponibilizando campos para pesquisas acadêmicas e científicas na área da saúde.

Tecnologia da Informação
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• A Susam ampliou a informatização da saúde para mais 30 unidades. A medida otimiza o acompanhamento
de prontuários e a capacidade de gerenciamento de produção nas unidades.
• Foi implantado o Sistema de Gestão Documental (Siged), aprimorando o controle dos processos de
pagamentos e garantindo maior agilidade e transparência.
• Implantada a primeira fase da Sala de Situação da Saúde. Instalada na sede da Susam, a sala permitirá
o monitoramento em tempo real de indicadores de produção, auxiliando os gestores em tomadas de
decisão.
• Firmadas parcerias com empresas que resultaram na doação de equipamentos, como computadores,
servidores de redes, consultorias e sistemas de informação que permitiram melhorar a estrutura de
tecnologia das unidades.
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FUNDAÇÕES DE SAÚDE
VIGILÂNCIA EM SAÚDE
FUNDAÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO AMAZONAS
Vigilância Ambiental
O Governo do Estado, por meio da FVS-AM, desenvolveu e apoiou ações de combate às endemias, como
forma de prevenção, manutenção e elevação na qualidade da saúde pública, conforme resultados das atuações
nas seguintes frentes:

Malária
• O Amazonas registrou 63.361 casos de malária no período de janeiro a dezembro de 2019, uma redução
de 14% em relação ao mesmo período de 2018, quando foram registrados 73.433 casos;
• A maior redução da malária foi a causada por Plasmodium falciparum, que é o responsável pelas formas
mais severas da doença, com 16% de redução, o que corresponde a 1.417 casos a menos em relação ao ano
anterior;
• 43.198 borrifações intradomiciliares;
• 669.763 exames de diagnóstico e tratamento de 63.361 pacientes;
• 125.750 mosquiteiros instalados em 49 municípios prioritários;
• 1.502.236 medicamentos (antimaláricos) distribuídos aos 62 municípios;
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Doenças Transmitidas pelo Aedes aegypti: Dengue, Chikungunya e Zika Vírus no Amazonas
• Redução em 16,76% dos casos de Dengue, em relação ao mesmo período no ano de 2018;
• Redução de 74,6% dos casos de Zika, em relação ao mesmo período no ano de 2018;
• Identificação e eliminação de 1.804.200 focos e/ou criadouros de Aedes aegypti nos imóveis dos 45
municípios infestados no estado;
• Capacitação técnica dos agentes de endemias da capital e do interior;
• Implantação e monitoramento do Programa de Brigadas contra o Aedes aegypti em 232 instituições
estaduais na capital; e, em parceria com a Secretaria de Estado de Educação e Desporto, na rede estadual
de ensino nos municípios de Coari, Maués, São Gabriel da Cachoeira, Guajará, Borba, Humaitá, Novo Airão,
Boa Vista do Ramos e Novo Aripuanã;
• Ampliação dos projetos de pesquisa para o monitoramento do Aedes aegypti nos municípios não
infestados, como estratégia de direcionamento de ações de controle.

Programa Nacional de Vigilância de Populações Expostas a Desastres Naturais, Tecnológicos e
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• 8.000 kits de estojo de coleta de lâmina distribuídos aos agentes comunitários de saúde dos 62 municípios
do estado e realização de oficina de integração na atenção básica;
• Oficina de Avaliação das ações de Vigilância, Prevenção e Controle da Malária, contemplando 40
municípios prioritários, 5 mil Agentes Comunitários de Saúde e 2.500 Agentes de Combate a Endemias no
Amazonas.
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Eventos de Massa (Vigidesastres)
• Implantação do Programa Vigidesastres nos municípios de Autazes e Manicoré;
• Atuação do Comitê em parceria com a Defesa Civil do Estado do Amazonas, distribuindo 2.687.150 frascos
de hipoclorito de sódio para os 61 municípios do interior do estado e capital, e 52.650 frascos de hipoclorito
de sódio para as instituições parceiras;
• Capacitações presenciais e a distância para os 62 municípios, orientando os gestores municipais sobre o
risco à saúde da população frente aos efeitos da enchente;
• Realização do 2º Seminário Estadual de Saúde em Desastres.

MENSAGEM DO GOVERNADOR WILSON LIMA À ASSEMBLEIA LEGISLATIVA - 2019/2020

Programa de Controle de Zoonoses
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• Coordenação da Campanha Estadual de Vacinação Antirrábica Animal, com 209.190 cães (45,65%) e
73.227 gatos (49,12%) vacinados até outubro;
• Atendimento a 7.447 pacientes agredidos por cães, gatos e morcegos para profilaxia da raiva; e 2.669
atendimentos a acidentes por animais peçonhentos no Amazonas;
• Controle de morcegos hematófagos em 11 municípios do estado, devido ao risco de transmissão da Raiva
Humana;
• Repasse de soros antirrábicos e antipeçonhentos para tratamento profilático da Raiva e dos acidentes por
animais peçonhentos aos 62 municípios do estado.

Vigilância Epidemiológica
No âmbito da Vigilância Epidemiológica da FVS-AM, são desenvolvidas ações de planejamento,
coordenação, acompanhamento e avaliação do Sistema Estadual de Vigilância Epidemiológica, e busca-se
manter conhecimento atualizado da situação epidemiológica das doenças e dos agravos à saúde, bem como dos
fatores que os condicionam, em especial aqueles sujeitos a notificação, para possibilitar e prever a evolução do
perfil epidemiológico do estado. Entre as principais ações realizadas nas frentes de atuação em 2019, destacamse as seguintes:

Sarampo
• Superação da maior epidemia de sarampo dos últimos 20 anos, iniciada em 2017, encerrada nesta gestão;
• Coordenação do Plano de Vigilância, Prevenção e Controle do Sarampo da FVS-AM junto às secretarias
municipais;
• Realização de duas companhas do Dia “D” de vacinação contra o sarampo, com aplicação de 104.060
doses em crianças, com cobertura vacinal de 104,02% no estado;
• A Fundação pactuou, junto aos municípios, o repasse R$ 1.525.225 para a aquisição de 71 câmaras
refrigeradas, que irão atender 60 municípios do estado do Amazonas, no intuito de melhorar as condições
de funcionamento da Rede de Frio para armazenamento de vacinas.

Síndrome Respiratória Aguda Grave
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O Governo garantiu, em março de 2019, a antecipação da campanha de vacinação contra a Influenza, que
iniciava em abril em todo país, em razão do surto de gripe H1N1 no Amazonas. Um mês antes da campanha iniciar
no Brasil, o Ministério da Saúde enviou 1 milhão de doses que foram distribuídas para 1.535 salas de vacinação em
todo o estado. A campanha de vacinação realizada em conjunto com os municípios e as medidas assistenciais
da Secretaria de Estado de Saúde permitiram o controle do surto de H1N1 no ano passado. No final de maio,
quando se encerrou a campanha, o Amazonas havia ultrapassado a cobertura vacinal preconizada para os grupos
prioritários, atingindo 99,55%, o que equivale a 1.103.035 doses aplicadas. Demais ações tomadas pelo Governo
nesse sentido:

Programa de Controle da Tuberculose
• Implantação, capacitação e disponibilização de teste tuberculínico (PPD) em 12 municípios, em parceria
com a Policlínica Cardoso Fontes e a Fundação de Medicina Tropical Doutor Heitor Vieira Dourado (FMTHVD);
• Criação do Grupo Técnico de Integração para o controle da tuberculose no Amazonas;
• Aquisição do medicamento com substância ativa Piridoxina 50mg para grávidas em tratamento de
tuberculose.

Programa de Controle de Doenças Transmissíveis
• Monitoramento, supervisão e capacitação dos 78 Núcleos de Vigilância Epidemiológica Hospitalar (NVEH)
implantados, sendo 30 na capital e 48 no interior do estado;
• Treinamento em vigilância epidemiológica das Doenças de Notificação Compulsória (DNC) para os 62
municípios do estado;
• Investigação de surto de pneumonia eosinofílica em Novo Aripuanã; doença de Chagas em Uarini,
Barreirinha, Maués e Carauari; Síndromes Gripais e de Síndromes Respiratórias Agudas Graves (SRAG) em
São Gabriel da Cachoeira; e toxoplasmose em Guajará.
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• A FVS-AM atuou junto às redes de atendimento emergencial e de educação pública e privada, alcançando
o controle da epidemia;
• Formalização da Comissão Interinstitucional de Enfrentamento à Transmissão do Vírus Influenza H1N1 e
Declaração de Emergência em Saúde Pública;
• Monitoramento e investigação dos casos suspeitos por meio das unidades básicas de saúde e hospitalares
da capital e do interior;
• Capacitação a profissionais de saúde de 32 municípios.
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Programa de Doenças Não Transmissíveis e Outros Agravos
• Implantação do Projeto Vida no Trânsito nos municípios de Tabatinga, Parintins e Tefé;
• Implantação do Serviço de Atendimento a Vítimas de Violência Sexual (Savvis) em 12 municípios das
Regiões de Saúde do Alto Solimões e Médio Amazonas.

Vigilância Sanitária
No segmento da Vigilância Sanitária, a FVS-AM atua no planejamento, coordenação, acompanhamento
e avaliação do Sistema Estadual de Vigilância Sanitária, bem como no controle dos produtos e serviços que
envolvam riscos à saúde pública. Dentre as principais ações realizadas, destacam-se:
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• Realização de 237 inspeções sanitárias de média e alta complexidade, e monitoramento de 27.249
inspeções realizadas pelos municípios;
• Visita Técnica de Orientação das medidas profiláticas contra o vírus H1N1, nos shopping centers, empresas
de transporte coletivo, agências bancárias e Agência Nacional de Transporte Aquaviário (Antaq), em
Manaus.
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Laboratório Central de Saúde Pública do Amazonas e Laboratório de Fronteiras
O Laboratório Central de Saúde Pública do Amazonas (Lacen) é o laboratório de referência estadual
na promoção da saúde, com ênfase na qualidade, visando garantir a confiabilidade dos produtos e serviços
vinculados à vigilância em saúde. O Lacen/AM atua como vigilância em laboratório nas doenças de notificação
compulsória, análises de produtos (alimentos, saneantes, entre outros), na área ambiental e na água de consumo
humano (Vigiagua). Dentre as ações relevantes em 2019:
• 49.528 exames de apoio diagnóstico e 290.819 procedimentos pelo Lacen;
• 6.187 exames pelo Laboratório de Fronteira em Tabatinga (Lafron);
• Manutenção da Certificação do Lacen pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia
(Inmetro), sendo o único Laboratório Central do país a receber essa acreditação;
• Reconhecimento do Lacen-AM como o melhor Laboratório de Diagnóstico de Tuberculose, dentre
os outros Lacens do país, e credenciamento como Laboratório de Referência Macrorregional para o
diagnóstico de tuberculose da região Norte.

Outras Ações de Vigilância em Saúde
• Doação de equipamentos e veículos a 27 municípios do interior;
• Publicação de 13 artigos científicos em revistas internacionais e dois em revistas nacionais, com a
participação de técnicos da Fundação de Vigilância em Saúde;
• Implementação da concessão de 15 Bolsas do Programa de Iniciação Científica - Paic/FVS-AM, Edição
2019/2020;
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• Coordenação de 12 projetos de pesquisa em parceria com institutos de ensino e pesquisa, com destaque
para o Projeto BitCare “Barco Inteligente”, com o Governo da Coreia;
• Treinamento de 8.475 profissionais de nível médio e superior em 149 cursos relacionados à ação de
vigilância epidemiológica, ambiental, sanitária, laboratorial e de tecnologia da informação, na capital e no
interior do estado;
• Implantação e implementação das Comissões de Controle de Infecção em Serviços de Saúde e Núcleos
de Segurança do Paciente nos hospitais regionais dos municípios: Tabatinga, Alvarães, Tefé, Eirunepé,
Carauari, Parintins, Humaitá, Apuí e Itacoatiara.

DERMATOLOGIA TROPICAL E VENEREOLOGIA

A Fundação Alfredo da Matta (Fuam) é um centro de referência estadual, nacional e internacional nas
áreas de Hanseníase, Dermatologia Tropical e Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST), realizando ações de
prevenção e atendimento ambulatorial a pacientes de hanseníase e à população em geral que busca assistência
em dermatologia clínica, DST/Aids e cirurgias dermatológicas, com atendimento a pacientes com câncer de pele.
Atua ainda nas áreas de ensino e pesquisa, com cursos, treinamentos e estágios, e com o Programa de Residência
Médica em Dermatologia, além do Curso de Mestrado Profissional em Ciências Aplicadas à Dermatologia (UEA/
Fuam).
No período de janeiro a outubro de 2019, a Fuam alcançou os seguintes resultados em suas diferentes
frentes de atuação:

Ensino e pesquisa
• Capacitação de 471 profissionais em 46 cursos básicos, especializados e de atualização em Infecções
Sexualmente Transmissíveis (IST), Hanseníase, Baciloscopia, Higiene Hospitalar; 512 profissionais em 16
cursos de Ensino a Distância (EaD); e 79 profissionais de saúde sobre Hanseníase, nos municípios de Boca
do Acre, Ipixuna e Guajará;
• Projeto Apeli: capacitação de 317 pessoas em cursos, oficinas e treinamentos voltados para o Projeto
Ação Pela Eliminação da Hanseníase;
• Participação de 305 participantes em 20 programas de estágios e residências médicas;
• Participação de 66 profissionais no 7th Course in Tropical Dermatology of the German Dermatological
Society (DDG) and the International Society of Dermatology in the Tropics (ISDT);
• Realização de 15 seminários com 525 profissionais, versando sobre os temas Epidermólise Bolhosa,
Dermatologia Sanitária IST/Aids/Hepatites Virais; Psoríase, Hanseníase, IAE-PI e outros;
• Participação de 45 profissionais na XI Jornada de iniciação científica da Fundação Alfredo da Matta e
apresentação final do Programa de Apoio à Iniciação Científica – Paic-Fuam-Fapeam, Edição 2018/2019;
• Publicação de 14 artigos de pesquisas científicas e 28 projetos de pesquisa em andamento.
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Epidemiologia e Controle de Doenças
• Ação Piloto do Projeto Apeli: realizada em Autazes, resultando em 4.4286 procedimentos (consultas e
exames), 34 profissionais treinados, 205 profissionais sensibilizados e identificação de 19 novos casos de
hanseníase.
• Mutirões no interior: 17 municípios alcançados, resultando em 3.036 atendimentos (consultas e exames),
136 profissionais treinados, 630 profissionais sensibilizados e 66 novos casos de hanseníase;
• Mutirões em Manaus: 526 exames dermatológicos e 277 consultas médicas realizados; e 10 novas suspeitas
de hanseníase;
• Campanhas de Teste de IST (Infecção Sexualmente Transmissível): realizados 692 testes de IST.
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Produção de Serviços Ambulatoriais
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• 136.260 procedimentos de laboratório e assistência farmacêutica;
• 592 pacientes atendidos e 49.291 medicamentos – programa Componente Especializado da Assistência
Farmacológica (Ceaf);
• 27.000 pacientes atendidos e 27.876 receitas – programa Componente Básico Assistência Farmacológica
(CBAF);
• 4.448 pacientes atendidos e 425.433 medicamentos – programa Componente Estratégico da Assistência
Farmacêutica (Cesaf);
• 32.970 medicamentos liberados para 913 pacientes com hanseníase – Componente Estratégico da
Assistência Farmacêutica (Cesaf);
• 7.253 consultas farmacológicas realizadas;
• 368 consultas odontológicas, 4.675 atendimentos no serviço social, 3.652 consultas em psicologia, 96.081
triagens médicas internas, 4.753 consultas pré-cirúrgicas e pós-cirúrgicas dermatológicas, 28.101 consultas
dermatológicas, 2.400 consultas de ginecologia e 12.506 procedimentos cirúrgicos.

CONTROLE E ONCOLOGIA
FUNDAÇÃO CENTRO DE CONTROLE DE ONCOLOGIA DO ESTADO DO AMAZONAS
O Governo do Estado, por intermédio da Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do
Amazonas (FCecon), tem adotado medidas e ações para a melhoria nos serviços e atendimento à população
que precisa de assistência na saúde oncológica, por meio das atividades de ensino, pesquisa e desenvolvimento
tecnológico, educativas, preventivas e de detecção precoce do câncer, sempre em busca da eficiência nos
serviços prestados e na gestão dos recursos.

SAÚDE

• Mais de 1 milhão de serviços ambulatoriais e mais de 31.000 procedimentos hospitalares em oncologia,
dentre os quais 3.121 cirurgias, 88.556 consultas médicas, 26.779 consultas de nível superior, 122.654
procedimentos no tratamento com radioterapia, quimioterapia e hemoterapia, 50.983 procedimentos de
terapia da dor e cuidados paliativos, e 555.958 exames de apoio ao diagnóstico;
• Aumento de 20% nos recursos para o tratamento do câncer no primeiro semestre de 2019, o maior volume
já aplicado na instituição nos últimos nove anos;
• Retorno da braquiterapia, com aquisição do equipamento utilizado no serviço pelo valor de R$ 715.790,97,
por meio de um convênio entre a Secretaria Estadual de Saúde (Susam) e o Ministério da Saúde (MS), e
entregue à Fcecon;
• Aumento de 44,8% nos recursos para recuperação do estoque da farmácia da FCecon, com R$ 52,6
milhões destacados, autorizados e empenhados;
• Enfermeira Navegadora – profissional dedicada a atender a todas as necessidades do paciente oncológico,
evitando a interrupção no seu tratamento;
• 100 vagas a mais para os serviços de radioterapia, ofertando cerca de 300 por dia e levando a zero a fila
de espera, graças à implementação do novo Acelerador Linear doado pelo Ministério da Saúde (MS);
• Seis campanhas educativas realizadas para mobilizar a população e organizações sobre os cuidados
necessários na prevenção contra o câncer;
• Monitoramento de mais de 160.000 exames realizados de citopatológicos de prevenção e diagnóstico
do câncer de colo uterino;
• Mais de 23.000 Exames Mamografias, de janeiro a outubro de 2019;
• Ensino e Pesquisa: 45 bolsas disponibilizadas para pesquisas aplicadas no âmbito da Oncologia e 70
novos projetos de pesquisa (iniciação científica, especialização, mestrados, doutorados), além de projetos
estruturantes;
• 2.000 pessoas beneficiadas com visitas técnicas, palestras de educação em saúde, treinamento em
serviço, aulas práticas, internatos, estágios acadêmicos, estágios voluntários, residências médicas e
multidisciplinares e eventos científicos;
• Realização da 23ª Semana de Enfermagem Oncológica e 5º do Congresso Pan-Amazônico de Oncologia;
• Implementação de ações espontâneas de humanização dos serviços oferecidos, tendo como diretrizes
as estabelecidas pelo Plano Nacional de Humanização no SUS;
• Inauguração do Centro de Pesquisa Clínica;
• Realização de diversos mutirões de cirurgias nas especialidades de urologia, mastologia e ginecologia,
beneficiando 300 pessoas, com redução das filas de espera, aumento das chances de cura e diminuição
de custos com o tratamento;
• Integração da FCecon na Rede Genômica de Vigilância em Saúde: Otimização da Assistência e Pesquisa
no Estado do Amazonas (Regesam), na qual a FCecon ocupa a função de coordenação, tendo a Fapeam
como agência financiadora.
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No período de janeiro a outubro de 2019, a Fundação obteve os seguintes resultados:
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ASSISTÊNCIA À SAÚDE E TRAUMO-ORTOPEDIA
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O Governo do Estado vem aprimorando a atuação dos serviços de assistência à saúde nas áreas de
traumato-ortopedia, por intermédio da Fundação Hospital Adriano Jorge (FHAJ), referência na área no estado do
Amazonas e para estados circunvizinhos.
A Fundação desenvolve ações de ensino e pesquisa, além de realizar serviços ambulatoriais, hospitalar,
de apoio diagnóstico, nefrologia, anestesiologia, clínica médica, cirurgias em geral, pneumologia, ortopedia,
cardiologia (risco cirúrgico), neurologia clínica, gastroenterologia, endocrinologia, nutrologia, UTI, serviços de
psicologia, atendimento em serviço social, fisioterapia, urologia, proctologia, reumatologia, cirurgia plástica e
otorrinolaringologia.
Dentre as principais ações executadas no período compreendido entre janeiro a outubro de 2019, a FHAJ
alcançou os seguintes resultados:
• 390.717 atendimentos (ambulatoriais, exames complementares de apoio diagnóstico e assistência
hospitalar);
• 48.972 consultas ambulatoriais especializadas, numa média de quase 4.897 pessoas por mês;
• 58.932 atendimentos nos procedimentos não cirúrgicos (fisioterapia, revisão ortopédica, psicologia e
serviço social);
• 237.703 exames de apoio ao diagnóstico;
• 45.604 pacientes atendidos na assistência hospitalar;
• 4.996 procedimentos cirúrgicos;
• 5.695 internações hospitalares;
• 1.883 atendimentos de revisão ortopédica (gesso), numa média de quase 188/mês;
• 38.142 atendimentos no tratamento fisioterápico;
• 268.885 atendimentos, dentre ambulatoriais (74.442), assistência hospitalar (32.046) e exames de apoio ao
diagnóstico (162.397);
• Crescimento de 11,11% em exames de ressonância magnética, 20% em exames de endoscopia e 50% nos
exames de colonoscopia;
• Crescimento de 9,54% nos atendimentos ambulatoriais de fisioterapia, duplicando a agenda de consultas
de fisioterapia junto ao Sistema Sisreg;
• 3.444 procedimentos cirúrgicos;
• Fornecimento de material Extra-SUS para cirurgias urológicas, beneficiando 200 pacientes;
• Realização de cirurgia de alta complexidade de reconstrução mandibular, inédita na região Norte;
• Implantação do atendimento em Serviço Social no Ambulatório de Especialidades Médicas da FHAJ;
• Reabertura da Piscina de Hidroterapia, retomando os atendimentos;
• 100 pacientes atendidos no mutirão de consultas urológicas, em alusão ao Novembro Azul.
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• Integrou 200 alunos de Internato em Medicina da Universidade do Estado do Amazonas (UEA), sendo 105
na área de Clínica Médica e 95 em Clínica Cirúrgica;
• Formou 25 médicos especialistas titulados em Clínica Médica (9), Cirurgia Geral (8), Otorrinolaringologia
(1), Ortopedia-Traumatologia (4) e Anestesiologia (3);
• Integrou 24 novos Médicos Residentes ao Serviço Especializado na Clínica Médica (10), Cirurgia Geral (5),
Ortopedia-Traumatologia (4), Anestesiologia (3), Otorrinolaringologia (2);
• Realizou a 2ª Jornada de Laringologia e Voz, em parceria com a Liga de Otorrinolaringologia da UEA;
• Realizou a 8ª Semana da Voz, em parceria com a UEA e com apoio da Liga Amazonense de
Otorrinolaringologia (Laor) e Cirurgia Cérvico-Facial (ORL-CCF);
• Obteve 100% de aprovação dos médicos residentes finalistas da Fundação no Exame de Suficiência
para Obtenção do Título de Especialista em Otorrinolaringologia realizado pela Associação Brasileira de
Otorrinolaringologia e Cirurgia Cérvico-Facial (ABORL-CCF);
• Oferta de cinco vagas para o Programa de Estágio em Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial
(PECTBMC) da Fundação;
• Oferta de 63 bolsas para seleção de novos projetos de pesquisa do Programa de Apoio à Iniciação
Científica (Paic), edição 2019/2020, em parceria com a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do
Amazonas (Fapeam);
• Implantação do Sistema Lyceum, em parceria com a UEA, possibilitando a gestão informatizada dos
Programas de Residência Médica (PRMs);
• Aprovou a habilitação de mais quatro instituições por meio do Chamamento Público para cadastramento
de Instituições Privadas de Ensino Superior e Técnico;
• Ofertou 1.000 testes rápidos para hepatites B e C no ambulatório da Fundação, no Dia Mundial de Combate
às Hepatites Virais, em parceria com a UEA.

Infraestrutura
• Ampliação e correção das deficiências do Sistema de Energia por Grupo Gerador, diminuindo o risco
de apagões e falta de energias em setores críticos, como UTI e Centro Cirúrgico, e manutenção do
fornecimento em demais setores.
• Reformas no Centro Cirúrgico e UTI;
• Reformas de infraestrutura em três enfermarias das clínicas de internação, reativando-as à Rede de
Assistência à Saúde;
• Reativação de mais 10 leitos de clínica médica;
• Readequação do ambulatório, proporcionando atendimento mais eficiente e humanizado.
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HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA NO AMAZONAS

MENSAGEM DO GOVERNADOR WILSON LIMA À ASSEMBLEIA LEGISLATIVA - 2019/2020

FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS

78

O Governo do Estado, por intermédio da Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas
(FHemoam), tem realizado ações para a melhoria dos processos de captação, coleta, tratamento e distribuição e
descarte de sangue, atuando na capital e nas Unidades de Coleta e Transfusão no interior.
A FHemoam é centro referencial de diagnóstico e tratamento de doenças hematológicas na região
Norte, oferecendo tratamentos especializados, pronto atendimento, serviço odontológico, acompanhamento
fisioterápico, psicológico e social, bem como terapia transfusional para os portadores de hemopatias. Dentre as
principais medidas, ações e resultados, destacam-se:
• A construção do Hospital do Sangue chegou à metade e a unidade já tem data para ser entregue: junho de
2020. O hospital deverá aumentar em até seis vezes a capacidade de atendimento relacionada a doenças
no sangue e cânceres no sangue no Amazonas, além de se tornar referência no tratamento do câncer
infantojuvenil no estado;
• Ações no serviço de Hematologia: 1.179.674 (Atendimento, consultas, procedimentos e exames);
• Ações no serviço de Hemoterapia: 855.341 (coleta de bolsa, exames e produção de hemocomponentes);
• Procedimentos: hemoterapia (610.730), doações (59.520), hematologia (154.768), internações hospitalares
(752) e exames de sorologia (4.891);
• Ampliação do Almoxarifado da Fundação Hemoam, com área de 1.500m², no valor de R$ 1.192.056,86;
• Elaborado o Plano Estratégico da Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas para
o período 2020-2023.
• Implantada uma Agência Transfusional no Hospital Delphina Aziz;
• Integração da FHemoam ao Sisreg para agendamento de consultas;

Ações no serviço de Ensino e Pesquisa
• Capacitação de 786 profissionais do Hemocentro em todos os níveis de formação.
• Capacitação de 55 pessoas no Curso de Formação de Avaliadores para o Programa Nacional de
Qualificação da Hemorrede;
• Capacitação de 588 pessoas das Agências Transfusionais da capital e interior realizado pela FHemoam;
• Capacitação de 250 pessoas no Curso de Triagem Neonatal da Rede de Saúde Pública do Estado do
Amazonas.

MEDICINA TROPICAL
FUNDAÇÃO DE MEDICINA TROPICAL DOUTOR HEITOR VIEIRA DOURADO
O Governo do Estado, por meio da Fundação de Medicina Tropical Doutor Heitor Vieira Dourado (FMTHVD), presta serviços de atenção e assistência médico-hospitalar especializada, de efetiva capacidade resolutiva,

SAÚDE
a toda a população acometida por doenças infecciosas e parasitárias/doenças tropicais. Dentre as ações, medidas
e resultados alcançados, de janeiro a outubro de 2019, destacam-se:
• 268.505 (consulta, internação e procedimentos) atendimentos a pacientes portadores de doenças
tropicais e infecciosas;
• 1.393.254 exames realizados, dos quais 1.344.191 exames diagnósticos (Anatomia Patológica, Laboratório
de Bacteriologia, Biópsia, Broncoscopia, Carga Viral, sorologias e outros) e 49.063 exames de imagem
(tomografia, Raio-X e ultrassom).

Ensino e Pesquisa

• O Programa de Pós-Graduação lato sensu recebeu 1.242 alunos de instituições de ensino;
• Nos programas de Residência foram matriculados 26 residentes, sendo 12 na Residência e 14 na Residência
Multiprofissional;
• No Programa de Pós-graduação stricto sensu em Medicina Tropical, em parceria com a UEA, foram
matriculados 72 alunos, sendo 43 de mestrado e 31 de doutorado, e realizadas 18 defesas;
• Nas atividades de Pesquisa, são 15 grupos divididos conforme as especialidades do conhecimento, com
104 projetos;
• A FMT-HVD submeteu 27 trabalhos científicos, dentre os quais, 14 foram aprovados; e publicou 47 trabalhos
em revistas nacionais e internacionais.

Infraestrutura
• Reforma e adequação do laboratório de Pesquisa de HIV;
• Implantação do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional com emissão dos documentos:
Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO) e o Plano de Prevenção de Riscos Ambientais
(PPRA);
• Implantação do REDCap (Research Eletronic Data Capture), plataforma para coleta, gerenciamento e
disseminação de dados de pesquisas;
• Implantação do Sistema de Controle de Chamados de Pacientes (Sieat), que otimizou o processo de
atendimento dos pacientes nos vários núcleos de atendimento da FMT-HVD;
• Reforma e adequação do Prédio do Departamento de Epidemiologia/Animais Peçonhentos;
• Reforma e adequação no andar térreo do IPCCB, para funcionamento de laboratório multidisciplinar de
DST/Aids e Consultório de Tuberculose.
• Reforma e adequação do Prédio do Departamento de Epidemiologia/Animais Peçonhentos.
• Reforma e adequação no andar térreo do IPCCB para funcionamento de laboratório multidisciplinar de
DST/AIDS e Consultório de Tuberculose.
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Uma das maiores fortalezas da instituição é o fato de aglutinar, em um mesmo espaço físico, o atendimento
de qualidade aos pacientes com doenças infecciosas e parasitárias, possibilitando a integração entre o ensino, a
pesquisa e a assistência médica, obtendo na pesquisa novos conhecimentos para melhor atender a população e
no ensino, oferecendo formação nos níveis de graduação e pós-graduação lato sensu e strictu sensu.
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EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO BÁSICA
O Estado do Amazonas tem a Educação como estratégia de evolução e progresso para desenvolver
a consciência das pessoas. Assim, iniciou-se a promoção de ações integradas na busca por uma educação
transformadora na rede pública estadual, garantindo o acesso, a permanência, o desempenho educacional
adequado e a conclusão do ensino no tempo certo.
Objetivando a expansão da Educação Básica, de modo a garantir o acesso da população amazonense à
educação e conhecimento com equidade, qualidade e valorização da diversidade escolar, foram nomeados
4.026 concursados para o cargo de professor e pedagogo em 2019.

As atividades do programa visam oferecer materiais necessários às escolas estaduais para o desenvolvimento
de trabalhos educacionais e garantir a continuidade dos serviços ofertados pela rede. Atualmente são atendidas
595 escolas, sendo 111 dos anos iniciais e 55 dos anos finais do Ensino Fundamental; 78 do Ensino Médio; 344
escolas que atendem mais de um nível de ensino; 78 Escolas de Tempo Integral, sendo 42 na capital e 36 no
interior.
O Governo do Estado tem como prioridade a ampliação do número de Escolas de Tempo Integral (Cetis e
EETIs) para o atendimento das crianças e adolescentes do Ensino Fundamental e Médio, com um amplo programa
de projetos socioculturais e esportivos que reforce as atividades pedagógicas escolares e amplie a prevenção
da violência, da marginalização, com prioridade para as faixas da população de maior vulnerabilidade social.
As Escolas Estaduais de Tempo Integral (EETI) já alcançam um total de 78 unidades, 42 na capital e 36 no
interior, totalizando no estado 32.275 alunos da rede.
Com o objetivo de oportunizar aos educandos o conhecimento de outras línguas e culturas, foram criadas
quatro Escolas Estaduais Bilíngue de Ensino Médio que, somadas às de Ensino Fundamental, garantiram o
atendimento a mais de 3 mil estudantes.

FORMAÇÃO CONTINUADA

ESCOLAS BILÍNGUES
ENSINO MÉDIO

CETI GILBERTO
MESTRINHO

EETI JACIMAR
SILVA GAMA

(PORTUGUÊS E INGLÊS)

(PORTUGUÊS E JAPONÊS)

CETI ÁUREA
EETI JOSÉ
PINHEIRO BRAGA CARLOS MESTRINHO
(PORTUGUÊS E ESPANHOL)

(PORTUGUÊS E FRANCÊS)

Melhorias na infraestrutura no interior e na capital
Com a finalidade de expandir o acesso escolar aos estudantes da educação básica e melhorar as condições
de oferta à demanda escolar, o governo investiu mais de R$ 34 milhões na implementação de ações efetivas na
rede física das escolas, tais como reformas, climatizações e construções de quadras poliesportivas com espaços
multiuso.
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EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE
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O interior do estado alcançou importantes avanços na ampliação do número de vagas, com a inauguração
de três unidades do modelo de Centro de Educação de Tempo Integral (Ceti) nos municípios de Lábrea, Benjamin
Constant e Nova Olinda do Norte, garantindo a oferta de cerca de 2,5 mil novas vagas.
Após revitalização, foram reinaugurados o Ceti de Parintins, melhorando o atendimento aos 820 estudantes
matriculados na unidade, e a Escola Estadual Novo Céu, que agora atende alunos da rede estadual e municipal
na comunidade da Vila Novo Céu, em Autazes. Foram, ainda, retomadas as obras da Escola Estadual Indígena
Cacique Manoel Florentino Mekuracu, em Benjamin Constant.
Durante esse primeiro ano, o Governo do Estado conseguiu alcançar 329 unidades de ensino na capital e
no interior levando serviços de manutenção e revitalização. Isso significa alcançar mais da metade de 595 escolas
em funcionamento nos 62 municípios. Todo esse trabalho foi realizado devido ao diagnóstico inicial recebido
pela atual gestão, que identificou muitos casos de escolas que estavam há anos sem receber qualquer atenção.
Em Manaus, foi implantada a Coordenadoria de Segurança Escolar, com presença de um corpo técnico
preparado para atender as ocorrências e melhorar as relações interinstitucionais entre Polícia Civil e Polícia Militar
do Amazonas (PMAM).
Com a implantação da Coordenadoria, houve o fortalecimento do Programa Ronda Escolar, que alcança
232 escolas da rede estadual em Manaus. Além de acompanhar os horários de entrada e saída das principais
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escolas, a Coordenadoria é responsável por levar atividades de combate à violência no ambiente escolar,
proporcionando a redução da ocorrência de brigas e assaltos.
Também foi a ampliado o Programa Escola Segura e Cidadã, desenvolvido pela Polícia Militar do Amazonas
(PMAM), que atendeu 17 escolas, contemplando 18.707 alunos e 938 professores com atividades que estimulam
a disciplina, responsabilidade e respeito no ambiente escolar.

Programa de Aceleração do Desenvolvimento da Educação do Amazonas (Padeam)

• Ampliação da cobertura da educação básica, para melhoria da infraestrutura da rede estadual;
• Melhoria da progressão, conclusão e qualidade da educação básica, que busca a evolução dos índices
de aproveitamento escolar;
• Gestão, monitoramento e avaliação da rede escolar e do projeto, na busca da evolução dos índices de
aproveitamento escolar, bem como reduzir a distorção idade/série e melhorar o desempenho dos alunos
do estado do Amazonas.
Em 2019, a rede estadual de ensino atendeu 460.163 alunos, beneficiando-os com a distribuição de livros
didáticos, kits escolares e merenda para o Ensino Fundamental, Ensino Médio, Educação de Jovens e Adultos,
Educação Especial e Ensino Indígena.

DISTRIBUIÇÃO DE INSUMOS - 2019
ENSINO FUNDAMENTAL

QUANTIDADE
(Unidades)

Alunos beneficiados com refeições nas Escolas de Tempo Integral

13.449

Alunos beneficiados pela merenda escolar/PREME capital e interior

243.319

Kits escolares para alunos — Ensino Fundamental

223.230

Kits didáticos para professores — Ensino Fundamental

12.510

Kits escolares para alunos — Educação de Jovens e Adultos

32.448

Kits didáticos para professores — Educação de Jovens e Adultos

2.632

Distribuição de livros didáticos para aluno da reserva técnica do
PNLD

5.470

Fonte: Seduc
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O presente programa trouxe investimentos no ano de 2019 no valor de R$ 84,6 milhões, com o objetivo
geral de ampliar a cobertura e melhorar o desempenho escolar dos alunos da Educação Básica no estado do
Amazonas. O projeto apresenta três componentes:
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Uma das medidas importantes foi a estruturação do novo modelo do Ensino Médio, com a flexibilização
curricular. A formação ofertada para 23 escolas em tempo integral, do Programa de Fomento às Escolas de Ensino
Médio em Tempo Integral (Proeti), atendeu 703 profissionais da educação (gestores, pedagogos e professores)
em 10 escolas da capital e 13 escolas do interior.

Correção de fluxo escolar e Educação de Jovens e Adultos
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O Projeto Avançar visa regularizar o processo escolar dos alunos do ensino Fundamental com distorção
idade-ano escolar, por meio de uma proposta pedagógica diferenciada. Atualmente, 181 escolas oferecem a
modalidade Educação de Jovens e Adultos (EJA), alcançando mais de 32 mil estudantes.
O Programa do Exame Estadual do Sistema Eletrônico de Avaliação (SEA), na Modalidade de Educação
de Jovens do Ensino Fundamental e Médio, Adultos e Idosos, tem como finalidade a regularização escolar e
certificação para a continuidade dos estudos e ingresso no mercado de trabalho. Foram contemplados pelo SEA
os municípios de Itacoatiara, Presidente Figueiredo, Borba, Rio Preto da Eva, Parintins e Tefé.
Por meio do Programa Amazonas Presente, o SEA contemplou também os municípios de Barreirinha,
Nhamundá, Maués, Atalaia do Norte, Benjamin Constant, São Paulo de Olivença, Parintins e Tabatinga. O número
de inscritos totalizou 1.517 candidatos, sendo realizadas 6.542 provas.
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Educação Escolar Indígena

O Programa de Formação do Magistério Indígena é executado
em 15 municípios do Amazonas, com a efetiva participação das
JÁ CERTIFICADOS
comunidades, atendendo 712 professores indígenas, dos quais 242
PROFESSORES EM
já obtiveram a certificação em 2019.
O Curso Técnico de Nível Médio para Agentes Indígenas de
Saúde atende atualmente 250 alunos indígenas da rede estadual
de ensino, habilitando-os para atuação junto às equipes multiprofissionais, desenvolvendo ações de cuidados
e prevenção com as famílias das aldeias em que vivem, por meio de informações, enfatizando e promovendo
o desenvolvimento humano e de cidadania, com qualidade dos serviços prestados, estimulando uma relação
dialética entre o conhecimento científico e o tradicional.

INDÍGENAS

2019

Sistema de Educação Prisional
O Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja), aplicado pela
Secretaria de Educação e Desporto às pessoas privadas de liberdade, teve um total de 415 inscritos, entre homens
e mulheres, nas nove unidades prisionais da capital, sendo 259 do Ensino Médio e 156 do Ensino Fundamental.
Nas sete unidades do interior, localizadas nos municípios de Coari, Humaitá, Itacoatiara, Maués, Parintins,
Tabatinga e Tefé, o total de inscritos, foi de 137 (63 do Ensino Médio e 74 do Ensino Fundamental), somando
homens e mulheres. A certificação obtida pelo exame permite a remição de pena e outros benefícios.
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Educação Especial
O atendimento é realizado em escolas específicas, por meio do programa de Salas de Recursos
Multifuncionais, com oferta de profissionais especializados e currículos adaptados às necessidades para alunos
da educação especial na capital e no interior do estado.
Na capital, o número de matrículas nas quatro escolas específicas totaliza 980 alunos. Na Escola Estadual
Diofanto Vieira são atendidos 241 alunos com paralisia cerebral, Down, autismo, dentre outros. Na Escola Estadual
Joanna Rodrigues Vieira são atendidos 88 alunos cegos e com baixa visão.
A Escola Estadual Manoel Marçal atende 536 alunos, dentre os quais estão incluídas pessoas com paralisia
cerebral, autismo e cadeirantes. Na Escola Estadual Augusto Carneiro dos Santos são atendidos 115 alunos surdos,
deficientes auditivos e surdocegos.

Com o objetivo de ampliar e diversificar o atendimento aos alunos da rede pública de ensino do Estado,
por meio das tecnologias da informação e comunicação, com ênfase na interatividade, o Centro de Mídias de
Educação do Amazonas permite a transmissão/recepção de aulas ao vivo.
Em 2019, o Ensino Presencial com Mediação Tecnológica utilizou 1.069 antenas VSAT e 2.308 kits tecnológicos
instalados para atender 3.150 comunidades, com salas de videoconferência e 2.278 salas de aula, totalizando
32.561 matrículas nos 62 municípios do Amazonas. Desse total, 27.712 são estudantes do Ensino Médio, 2.176 são
do Ensino Fundamental (6º ao 9º ano) e 2.673 são estudantes na modalidade de Educação de Jovens e Adultos.
Ainda em 2019, foi lançado o “AVA-SEDUC/AM”, Ambiente Virtual de Aprendizagem da Secretaria de
Educação e Desporto (avaseduc.am.gov.br), criado com o objetivo de diversificar as estratégias de ensino para
os estudantes e o fortalecimento de processos formativos dos servidores da educação (professores, gestores,
pedagogos, técnicos, entre outros), que atualmente conta com 15 mil usuários cadastrados.
No AVA é possível ter acesso a vários recursos, tais como vídeos, arquivos em PDF, wiki (construção
colaborativa de documentos), testes online, simulados, envio de arquivos, fóruns de discussão, biblioteca
virtual, gamificação e certificação digital, além de propiciar a interação síncrona e assíncrona entre os sujeitos da
aprendizagem (estudantes e tutores).
No ambiente estão disponíveis os cursos do pré-vestibular Conquistar, disponibilizado para os estudantes
finalistas do Ensino Médio, Cemeam Class e a Hora do Saeb, com conteúdos voltados ao desenvolvimento das
habilidades exigidas nos exames de larga escala e o curso de Ressignificação da Prática Pedagógica, especifico
para formação de pedagogos da rede estadual de ensino.
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Ensino Presencial por Mediação Tecnológica
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ALUNOS ATENDIDOS PELO CENTRO DE MÍDIAS - 2019
NÍVEL/MODALIDADE

ANOS
2017

2018

2019

Ensino Médio

35.673

28.958

27.712

Ensino Fundamental

4.489

2.785

2.176

Educação de Jovens e Adultos

2.857

2.673

2.673

43.019

34.359

32.561

TOTAL
Fonte: Centro de Mídias de Educação do Amazonas/Seduc/Cemeam.
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Índice de Desenvolvimento da Educação Básica
Analisando o resultado comparativo do Ideb no Amazonas, nota-se a evolução dos índices alcançados no
Ensino Fundamental, tanto para séries iniciais quanto para as finais, entre os anos de 2015 e 2017. A meta projetada
para 2019, no entanto, está abaixo da apurada para os últimos dois anos avaliados. Em relação ao Ensino Médio,
a projeção para 2019 supera os índices apurados em 2015 e 2017, aproximando o Amazonas da média projetada
para a Região Norte.

ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (Ideb) - 2019

Unidade da
Federação

Brasil

Norte

Amazonas

Nível/Etapas de ensino

2015

2017

2019

Fundamental Séries Iniciais

5,8

6,0

5,9

Fundamental Séries Finais

4,2

4,5

5,1

Ensino Médio

3,5

3,5

4,6

Fundamental Séries Iniciais

5,0

5,4

5,2

Fundamental Séries Finais

3,9

4,2

4,9

Ensino Médio

3,2

3,2

4,3

Fundamental Séries iniciais

5,5

5,8

5,2

Fundamental Séries Finais

4,4

4,6

4,4

Ensino Médio

3,5

3,3

3,8

Fonte: MEC/Inep/Seduc/SEAGP/GAD/Ideb - Metas projetadas pelo MEC

86

META
PROJETADA

RESULTADO COMPARATIVO IDEB

EDUCAÇÃO
Valorização e formação do profissional de educação
O pagamento da data-base foi garantido, assegurando a reposição salarial dos profissionais da educação,
assim como as progressões verticais e horizontais. Entre os benefícios para os que atuam na educação estadual,
destaca-se a ampliação do vale-transporte, que agora é acessado por todos os servidores, e o aumento no valor
do auxílio-localidade para os profissionais do interior do Amazonas.
Nas ações de valorização dos profissionais da educação, foi ofertada aos servidores formação na área
pedagógica, possibilitando inovações nas práticas didáticas e tecnológicas de professores, pedagogos e
gestores, assim como para a área administrativa, envolvendo secretários, merendeiros e agentes de limpeza e
portaria.
Foram desenvolvidos projetos e programas de formação realizados pelo Centro de Formação Profissional
Pe. José Anchieta (Cepan). Tais ações foram realizadas em parceria com o Ministério da Educação (MEC),
Universidade Federal do Amazonas (Ufam), Universidade do Estado do Amazonas (UEA), Instituto Federal do
Amazonas (Ifam), Telefônica Vivo e Samsung.

Além das atividades realizadas em parceria, o Cepan prima pela formação dos profissionais da educação
com a oferta de cursos presenciais e a distância, desenvolvendo temáticas demandadas do exercício pedagógico
e administrativo.
Foram atendidos servidores da Seduc, bem como das Secretarias Municipais de Educação do estado do
Amazonas, compreendendo servidores docentes e não docentes com a oferta de cursos, de acordo com as
necessidades de cada função.
Para atendimento às demandadas dos municípios e coordenadorias regionais e distritais, foram realizadas
55 atividades formativas, de curta e média duração, entre oficinas, encontros, mesas redondas, capacitações e
palestras, atendendo a professores, formadores, secretários de escola, técnicos, gestores, auxiliares de biblioteca
e merendeiros.
Dentre as atividades de formação continuada, destaca-se a formação de professores da Educação Escolar
Indígena, destinada aos professores indígenas, que atendeu cerca de 821 docentes de 32 etnias, em 10 municípios.
Foram ministrados, com carga horária de 40 horas cada, os cursos de Metodologia do Ensino da Matemática
e Conhecimentos Tradicionais; Metodologia do Ensino da Língua Portuguesa e Conhecimentos Tradicionais; e
Métodos e Técnicas para Trabalhar em Salas Multisseriadas.
Foi lançado pelo Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) o curso de aperfeiçoamento “Ressignificação”,
que atende a 333 pedagogos. Também foi ofertado o curso “Formação pela Escola”, na modalidade a distância,
que tem por objetivo contribuir para o fortalecimento da atuação dos agentes e parceiros envolvidos com a
execução, monitoramento, avaliação, prestação de contas e o controle social dos programas e ações educacionais
financiados pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE).
Foram atendidos por este programa 389 profissionais da educação, entre professores, equipe gestora e
Conselhos Escolares. Em parceria com a Telefônica Vivo foram ofertadas 1.000 vagas para professores do Ensino
Fundamental e Médio no curso “Inova escola: Recursos tecnológicos e Escola para todos”, voltado à inclusão de
pessoas com deficiência.
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Formação continuada
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Atendimento da Merenda Escolar
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O programa tem como objetivo executar políticas regionais integradas para estabelecer nova dinâmica nas
funções de geração de riqueza, visando melhorias nas condições de vida da população do estado do Amazonas.
A ação de aquisição de produtos regionalizados para a rede estadual de ensino adquiriu gêneros alimentícios
por meio do Programa de Merenda Escolar Regionalizada (Preme) e Programa Nacional de Alimentação Escolar
(PNAE), beneficiando 450.767 alunos do Ensino Fundamental e Médio e EJA.

88

Programa de Autonomia da Gestão das Unidades Escolares (Pague)
O Programa de Autonomia da Gestão das Unidades Escolares (Pague) foi criado com o objetivo de
incentivar a autogestão e o exercício da democracia e da cidadania, tendo a participação da comunidade no
controle social, uma vez que os recursos serão administrados pelas Associações de Pais, Mestres e Comunitários
(APMC), unidades executoras das escolas.
Até meados de novembro, foram assistidas 574 escolas (39 na capital e 535 no interior), com investimento
total de R$ 6.267.509,46, divididos em cotas, visando a aquisição de gás, gêneros alimentícios, combustível para
os geradores de energia elétrica, água e atendimento ao projeto Fanfarra.

EDUCAÇÃO
DESPORTO E LAZER
O Desporto e Lazer aproximam o governo da população, por meio das prestações de serviços ao público,
como a oferta de esporte para adolescentes, jovens e idosos, trabalhando de forma coordenada e buscando
melhorar o seu desempenho num contexto em que o esporte assume papel importante na solução dos
problemas sociais, colaborando para a formação de cidadãos melhores e a consequente melhoria na qualidade
de vida da população.

MAIS JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
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O programa visa proporcionar condições para o desenvolvimento do esporte e atividades socioeducativas
no estado, objetivando a interação e integração social, o apoio e a formação de atletas, bem como a melhoria da
qualidade de vida de estudantes, atletas, pessoas idosas e a sociedade em geral.
São disponibilizados aos idosos atividades esportivas, aula de dança, passeios, visita domiciliar, atendimentos
nas áreas de psicologia e fisioterapia, aulas de alongamento, ginástica, caminhada orientada e realização de
palestras sobre temas diversos.
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Centro de Treinamento de Alto Rendimento da Amazônia
O Centro de Treinamento de Alto Rendimento da Amazônia (CTARA) visa aprimorar as condições de saúde
físicas, psicológicas, técnicas e táticas para a performance e capacitação de atletas, paratletas e profissionais nas
modalidades de atletismo, boxe, tênis de mesa, natação, ginástica rítmica, tiro com arco e judô. São oferecidos aos
atletas treinamento desportivo específico para a obtenção de rendimento esportivo, atendimentos nutricional e
psicológico especializado no esporte, massoterápico especializado no desporto, e fisioterápico de prevenção
a lesões e de recuperação.
Anualmente, o CTARA realiza as clínicas, por modalidade, para discutir e socializar novos conhecimentos e
técnicas a atletas, estudantes e profissionais da área. As modalidades olímpicas são o atletismo, boxe, ginástica
rítmica e artística, judô, luta olímpica, natação, tênis de mesa, tiro com arco; e as modalidades paraolímpicas são
o atletismo, natação, tênis de mesa, halterofilismo e tiro com arco.
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Jogos Pan-Americano e Parapan- Americano
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A atuação do CTARA pôde ser vista na importante campanha de atletas do Amazonas nos Jogos PanAmericanos e Parapan-Americanos 2019, que, além de utilizarem a estrutura do centro para treinamentos, também
receberam auxílio com passagens aéreas para participar das competições.

Novos Núcleos e parcerias
No mês de outubro, foram implantados Núcleos de Vôlei de Quadra e de Praia, em parceria com a
Confederação Brasileira de Vôlei (CBV), nos municípios de Presidente Figueiredo e Manacapuru, que agora
poderão trabalhar no incentivo de novos talentos na modalidade.
O CTARA também firmou parcerias importantes com universidades públicas e particulares, como a
Universidade do Estado do Amazonas (UEA), Uninorte e Universidade Federal do Amazonas (Ufam), com a
disponibilização de estagiários acadêmicos dos cursos de Educação Física e Fisioterapia.

PROMOÇÃO DO DESPORTO E LAZER
Os Centros de Convivência da Família desenvolvem atividades desportivas junto à comunidade local e
adjacências, promovendo interação, sociabilização, educação e otimização na qualidade de vida das pessoas,
além de proporcionar um espaço apropriado à recreação, descontração e ao lazer daqueles que o utilizam de
forma individual ou em conjunto familiar, sem esquecer o cunho social da integração interpessoal, com a oferta
de tratamentos fisioterápicos, em alguns desses Centros, que atendem crianças nos turnos da manhã, tarde e
noite.

Atividades permanentes
São realizadas por usuários matriculados em turmas e são oferecidas várias modalidades como vôlei
de areia, futsal, voleibol, basquete, musculação, futebol, gerontofutebol, ginástica, capoeira, tae-kwon-do,

EDUCAÇÃO
gerontocapoeira, caminhada, serviço de fisioterapia, hidroginástica, natação, treinamento funcional e luta
olímpica;

Jogos Escolares do Amazonas

Incentivo ao futebol profissional e acesso à Série C
Como forma de incentivar os times locais e reduzir custos das equipes, o Governo do Amazonas isentou as
equipes, profissionais e de categorias de base de pagamento de aluguéis para o uso dos estádios Carlos Zamith,
Ismael Benigno e Arena da Amazônia.
No total, 200 jogos promovidos pela Federação Amazonense de Futebol (FAF) receberam desoneração na
utilização dos espaços e no pagamento de quadro móvel necessário para a realização dessas partidas.

Projeto Base Forte
O projeto Base Forte, que busca incentivar o futebol de base no Amazonas, foi lançado no mês de setembro.
Realizado pela Secretaria de Estado de Educação e Desporto, em parceria com a Federação Amazonense de
Futebol (FAF) e o Instituto Rio Negro, o projeto vai atender times nas categorias Sub-15, Sub-17 e Sub-21.
O projeto também vai subsidiar as despesas das partidas das categorias de base do futebol amazonense,
como quadro móvel, ambulâncias, arbitragens, e vai promover cursos para atualização dos árbitros e cursos
técnicos, além de fornecer equipamentos esportivos para essas equipes.

EDUCAÇÃO PROFISSIONAL
O Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam), entidade pública responsável pela oferta de
educação profissional no estado do Amazonas, desenvolveu suas ações em todos os municípios do estado.
Em 2019, foram ofertadas 3.624 turmas com mais de 100.000 vagas disponibilizadas, conforme detalhamentos
a seguir:
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Os Jogos Escolares do Amazonas (Jeas) 2019 contaram com, aproximadamente, 300 mil estudantes de
escolas da rede pública e privada de todo o estado, batendo recorde de participações. Os jogos contaram com
fases eliminatórias nos municípios, passando pelas fases regionais a partir do mês de abril e chegando à fase final
em julho.
A fase final, realizada em Manaus no mês de julho, reuniu mais de quatro mil atletas, dos 8.900 inscritos para
a etapa. Em 11 dias de competições, em 15 modalidades, foram realizados 775 jogos nos esportes coletivos, com
o total de 4.483 pessoas envolvidas.
Nas modalidades individuais, os números também foram expressivos. Foram 2.992 atletas, com oito disputas
em média cada, totalizando mais 20 mil disputas individuais e coletivas na fase final da competição.
Como resultado dos Jeas 2019, estudantes amazonenses puderam participar da etapa regional dos jogos,
em Tocantins, no mês de setembro, e da etapa nacional, no estado de Santa Catarina, em novembro. Na etapa
regional, a delegação do Amazonas foi composta por 160 atletas, e na nacional por 155.
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ATENDIMENTOS REALIZADOS NA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL – 2019
DESCRIÇÃO
Formação Técnica
Qualificação Profissional
EAD — Qualificação Profissional
Inclusão Digital

TOTAL

VAGAS

TURMAS
Capital

Interior

Estado

155

1.220

4.657

5.877

1.985

42.613

17.199

59.812

12

-

-

1.700

1.472

9.104

23.779

32.883

3.624

52.937

45.635

100.272

Fonte: Cetam
Nota: Dados contabilizados até novembro de 2019.
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O Governo do Estado lançou, por meio do Cetam, 5.877 novas vagas de cursos técnicos e de especializações
técnicas de nível médio, com a oferta de 1.220 vagas na capital e 4.657 no interior. Na modalidade presencial,
foram 23 turmas, sendo 10 na capital e 13 espalhadas por outros 11 municípios.
Dentre os cursos de especialização técnica, destacam-se na área de Enfermagem: Instrumentação Cirúrgica,
Obstétrica e Neonatológica, Oncológica e Imunohematologia.

EDUCAÇÃO

As ações relacionadas à qualificação profissional em 2019 resultaram na oferta de 59.812 vagas; 42.613 na
capital e 17.199 no interior do Estado. Foram ofertadas ainda 1.700 vagas de cursos, por intermédio da Educação
a Distância (EAD).
Além das escolas próprias do Cetam, a oferta de qualificação profissional se deu também nos seis Centros
Estaduais de Convivência em Manaus. Do total de vagas ofertadas na capital, 9.672 foram destinadas a cursos
de qualificação profissional nos Centros de Convivência, como o Artesanato em diversas áreas, Auxiliar de
Contabilidade, Cabelereiro, Confeiteiro, Libras, Manicure e Pedicure, Maquiador, entre outros.
Nas cidades do interior do Estado, os cursos de qualificação profissional foram promovidos em parceria
com as prefeituras municipais, unidades escolares da rede estadual de ensino, unidades da Universidade do
Estado do Amazonas (UEA), ou com outros órgãos da Administração Pública Estadual, otimizando os ambientes
públicos disponíveis.
Alguns dos cursos de qualificação profissional foram desenvolvidos em parceria com a Secretaria de
Educação e Desporto do Amazonas, a qual disponibilizou mais de 43 cursos diferentes de qualificação profissional
na capital e no interior do Estado.
Os cursos foram ministrados em diversas áreas de atuação profissional, tais como Operador de Caixa,
Técnicas de Coaching, Assistente Administrativo, Auxiliar de Contabilidade, Cerimonialista, Organizador de
Eventos, dentre outros.
Em 2019, por meio do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec), foram
executados cursos para atendimento a alunos do ensino médio da rede estadual, na capital e nos municípios.

Inclusão digital
As atividades de inclusão digital abrangem a oferta de cursos de informática básica e avançada, distribuídas
em dois projetos: Projeto Oportunidade Digital, voltado aos comunitários que residem no entorno das escolas
públicas estaduais; e o Projeto Comunidade Digital, destinado às demais parcelas da sociedade. No projeto de
Inclusão Digital foram ofertadas 32.883 vagas distribuídas para ambos os projetos, sendo 9.104 vagas na capital e
23.779 distribuídas em todos os municípios do interior do Estado.

Participação e organização de eventos
As ações de educação profissional foram divulgadas por meio da participação nos seguintes eventos:
• 18º Congresso de Gente e Gestão – ABRH/AM;
• Feira Norte do Estudante 2019;
• 2ª Edição da Ação Social #Por Elas – Sidia;
• 2ª Feira do Conhecimento – Samsung;
• Ação Social Crédito Solidário;
• XV Encontro Estadual de Gestores em Educação Profissional do Cetam.
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Nesses eventos, foram ofertados à população serviços de massoterapia, embelezamento pessoal, e outros.
Ocorreram ainda orientações e dicas de instrutores do curso de Eletricista, Barbearia, Corte de Cabelo Feminino,
Arte em Balões, Esmaltação, Maquiagem, Tranças, Penteados e Massagem.

Concursos e processos seletivos
Em 2019, houve a realização do processo seletivo para cursos técnicos e especializações técnicas do Cetam,
cujas aulas previstas iniciarão no 1º semestre de 2020.
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As parcerias firmadas pelo Cetam viabilizam a realização de cursos e o desenvolvimento de projetos na
capital e nos demais municípios. Os parceiros são órgãos dos governos municipal, estadual e federal, organizações
não governamentais, empresas privadas e instituições militares que contribuem para o alcance das metas e do
cumprimento da missão e seus objetivos estratégicos.
Em parceria com as prefeituras municipais, a oferta da educação profissional ocorre em todos os níveis
de ensino, com a realização de cursos técnicos, de qualificação profissional e de informática, destinados aos
munícipes. O Termo de Compromisso de Cooperação é o instrumento que oficializa essa parceria e tem validade
de 24 meses, a contar da data de assinatura. A parceria foi firmada com 35 municípios no exercício de 2019.
No projeto Cetam no Terceiro Setor são firmadas parcerias com instituições não governamentais, por meio
da oferta de cursos de qualificação profissional nos ambientes de associações, cooperativas, igrejas, clubes,
sindicatos e outras formas de organização social.
O acompanhamento pedagógico dos cursos, a seleção e contratação de instrutores e a certificação dos
participantes ficam sob a responsabilidade do Cetam. Em contrapartida, as instituições disponibilizam a estrutura
física para o funcionamento dos cursos. Em 2019, foram firmadas parcerias com 62 instituições, com a oferta de
8.886 vagas.
O projeto Cetam no Governo tem como objetivo proporcionar oportunidades de qualificação aos
servidores públicos. Visa a melhoria da qualidade no trabalho, que atende à política de valorização do servidor,
além de contribuir para a prestação de atendimento de excelência ao cidadão.
As parcerias são firmadas com instituições da administração pública estadual e de outras esferas
administrativas. Em 2019, o Cetam atendeu à demanda de 16 órgãos da administração municipal, estadual e
federal, voltada ao público externo, totalizando 2.530 vagas ofertadas.
O projeto Cetam na Empresa tem como objetivo proporcionar qualificação a profissionais que já atuam no
mercado de trabalho, porém, necessitam de atualização profissional. Os cursos ocorrem nas dependências das
empresas, dos setores industrial, comercial e de serviços. O projeto tem sido executado em empresas da capital
e dos municípios de Itacoatiara, Parintins e Presidente Figueiredo.
As parcerias com as empresas são oficializadas por meio de Termo de Compromisso de Cooperação
Técnica, que estabelece princípios básicos a serem cumpridos pelas partes, visando a implantação do projeto
nas empresas. Nesse âmbito, foram firmadas parcerias com 24 empresas do Polo Industrial de Manaus, além
de empresas do Comércio e de Serviços, com a participação direta de segmentos alimentícios, transportes,
cargas, hospitalares e atendimento ao público. Das vagas disponibilizadas para Manaus, 5.070 foram ofertadas
em diversos cursos especializados para o “chão de fábrica”.

EDUCAÇÃO
ENSINO SUPERIOR
CONCURSO PÚBLICO E PARCERIAS
A Universidade do Estado do Amazonas (UEA) lançou em abril de 2019 nove editais para concurso
público de provas e títulos para provimentos de cargos de Professor de Carreira do Magistério Superior, com
disponibilização de 63 vagas, sendo 39 para a capital e 24 para o interior.
Representantes da Universidade da Flórida (UF) estiveram em Humaitá para um processo de aprendizagem
e expansão de parcerias para o projeto Governança e Infraestrutura em Mosaicos de Áreas Protegidas (GIA).
Essa parceria visa fortalecer a reflexão sobre o uso de estratégias e ferramentas para a melhoria da governança
socioambiental e redução de ameaças de projetos de infraestrutura.

GRADUAÇÃO

A edição 2019 do vestibular e o Sistema de Ingresso Seriado (SIS) ofertou 3.379 vagas (2.218 na capital e 1.161
no interior) para o acesso de calouros em 2020, distribuídas em 37 cursos de oferta regular para 76.916 candidatos
inscritos.

Matriculados e cursos de graduação
De janeiro a dezembro de 2019 foram contabilizados 23.774 alunos ativos regularmente matriculados em
72 cursos ativos de graduação na capital e no interior, sendo 365 cursos ativos por município e modalidades,
considerando tanto os cursos ofertados no Vestibular 2018 (Acesso 2019), quanto os demais cursos ativos no
exercício de 2019. Dos alunos matriculados, 60% realizam seus cursos em unidades acadêmicas da UEA localizadas
em municípios do interior do estado.

Diplomação
De janeiro a dezembro de 2019, a UEA diplomou 4.262 novos profissionais qualificados, sendo 961 da
capital e 3.301 do interior.

Programas acadêmicos de apoio ao ensino de graduação
O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (Pibid) busca a aproximação dos discentes com
o contexto das escolas públicas de educação básica e a reflexão da prática profissional no cotidiano. Foram
ofertadas 562 bolsas do Pibid remuneradas em 2019 para unidades acadêmicas, sendo 158 bolsas para capital e
404 para o interior.
A monitoria é uma ação firmada com recursos próprios da UEA para promover a melhoria na qualidade do
aprendizado dos discentes, proporcionando ao aluno experiência nas diversas atividades de auxílio à docência
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de nível superior. Um total de 679 bolsas de monitoria foram concedidas em 2019 para unidades acadêmicas da
capital e interior.
O Programa Pró Inovação (Pró-Inovalab) no Ensino Prático de Graduação tem como finalidade apoiar
o docente no uso das ferramentas de multimídia, viabilizando o processo de transmissão e socialização do
conteúdo programático da disciplina, de forma visual e dinâmica, sendo concedidas 37 bolsas de Pró-Inovalab
em 2019 para unidades acadêmicas da capital e interior.
Residência Pedagógica é uma atividade de formação realizada por um discente regularmente matriculado
em curso de licenciatura e desenvolvida numa escola pública de educação básica, com a oferta de 272 bolsas
de Residência Pedagógica entre capital e interior.

PÓS-GRADUAÇÃO
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De janeiro a novembro de 2019, a UEA registrou 7.287 alunos matriculados em 63 cursos por nomenclatura
de pós-graduação lato sensu e 937 alunos matriculados em 28 cursos por nomenclatura de pós-graduação
stricto sensu.
Os dados relacionados ao Mestrado e Doutorado Interinstitucionais (Minter e Dinter) correspondem
especificamente à capacitação dos docentes da instituição, com 145 matriculados e 28 titulados.

Certificados/Titulados
Em 2019, foram 8.224 alunos matriculados em 91 cursos por nomenclatura de pós-graduação certificados/
titulados 602 especialistas, mestres e doutores em 185 cursos por localidade/munícipio de pós-graduação
próprios, em parcerias e associação.
A UEA conta com 28 programas de pós-graduação stricto sensu próprios em pleno funcionamento,
composto de 15 cursos de mestrado e cinco de doutorado. Até dezembro de 2019, foram ofertadas 337 vagas
nesses cursos, com o ingresso de 292 alunos, sendo 243 no mestrado e 49 no doutorado, cuja demanda de
ingresso são de natureza contínua.

EDUCAÇÃO

NÍVEL

Nº DE
CURSOS

ALUNOS
MATRICULADOS

INGRESSANTES

CERTIFICADOS/
TITULADOS

ESPECIALIZAÇÃO

63

7.177

811

213

Próprio

54

2.759

767

172

Parceria

9

4.418

44

41

Mestrado

17

631

243

132

Próprio

10

463

170

103

Associação

1

28

8

6

Parceria/Rede

4

95

35

20

Interinstitucional
MINTER *

2

45

30

3

Doutorado

11

306

49

40

Próprio

1

58

19

3

Associação

1

36

1

3

Parceria/ Rede

3

112

29

9

Interinstitucional
DINTER *

6

100

0

25

91

8.114

1.103

385

TOTAL

Fonte: PROPESP; Proplan/UEA.
*Os dados relacionados ao Mestrado e Doutorado Interinstitucionais (Minter e Dinter) correspondem especificamente à capacitação dos docentes da
instituição.
Obs.: 1. Os cursos foram contabilizados de acordo com a nomenclatura;
2. Dados atualizados de janeiro a setembro de 2019.

PESQUISA E INOVAÇÃO
Iniciação científica e tecnologia
Em 2019, foram registradas 924 bolsas de Iniciação Científica (IC), sendo 406 na capital e 518 no interior,
devidamente implementadas por unidade acadêmica e programa, financiadas pela Fundação de Amparo à
Pesquisa do Estado do Amazonas (Fapeam), Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico
(CNPq) e Universidade do Estado do Amazonas.
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Grupos de pesquisa
De janeiro até dezembro de 2019, foram certificados 146 grupos de pesquisa, consoante às linhas de
pesquisa em andamento, as especialidades do conhecimento, os setores de aplicação envolvidos, a produção
científica e tecnológica e os padrões de interação com o setor produtivo. As áreas de conhecimento com mais
grupos certificados foram Ciências Agrárias (02), Ciências Biológicas (10), Ciências da Saúde (33), Ciências Exatas
e da Terra (16), Ciências Humanas (35), Ciências Sociais Aplicadas (25), Engenharias (14), Linguísticas, Letras e Artes
(10) e Outras (01).

ATIVIDADES DE EXTENSÃO E ASSUNTOS COMUNITÁRIOS
Extensão universitária
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Por intermédio do Programa Institucional de Extensão (Progex), criado com o objetivo de facilitar e estimular
o registro dos projetos de extensão, foi concedida ajuda de custo e bolsa para os acadêmicos vinculados ao
projeto. A UEA implementou 683 projetos de extensão, concedendo, de agosto de 2018 a julho de 2020, 894
bolsas a discentes.
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Assuntos comunitários
Até dezembro de 2019, foi registrado o total de 3.371 benefícios concedidos a alunos das unidades da
capital e do interior, por meio do Programa de Benefícios Estudantis, que compreende a Casa do Estudante, o
auxílio-moradia, o auxílio-financeiro, o auxílio-transporte, a Bolsa de Apoio Acadêmico a Projeto de Extensão e a
Bolsa Tutoria.
Destaca-se ainda, no período de janeiro a outubro, o papel dos nove restaurantes universitários da capital
e do interior que atendem discentes, docentes e técnicos da instituição, contribuindo para a permanência dos
alunos classificados em grau de vulnerabilidade social e para um desempenho acadêmico eficaz.

BENEFÍCIOS CONCEDIDOS - 2019
BENEFÍCIO

QUANTIDADE

Casa do Estudante

435

Auxílio-Moradia (Aluguel)

208

Auxílio-Transporte

475

Auxílio-Financeiro

896

Bolsa de Apoio Acadêmico a Projeto de Extensão

405
58

Bolsa Tutoria

TOTAL
Fonte: UEA
Nota: Dados atualizados de Janeiro a Dezembro/2019.

2.477

EDUCAÇÃO
Cursos da UEA - Avaliação do Conselho Estadual

Alunos da UEA participam da instalação de sistema pioneiro de consumo de combustível
Alunos do curso de Engenharia Naval da Escola Superior de Tecnologia da Universidade do Estado
do Amazonas (EST/UEA) foram selecionados para estagiar e participar da instalação do primeiro sistema de
monitoramento em tempo real de consumo de combustível, desenvolvido pelo Instituto Especializado em
Projetos de Engenharia Naval e Oceânica, em parceria com a Companhia de Navegação da Amazônia (CNA).

UEA abre primeira turma de Engenharia Civil em Parintins
Foram ofertadas 45 vagas no Vestibular/SIS 2018, acesso 2019, no Centro de Estudos Superiores de Parintins
(Cesp/UEA), para o curso de Bacharelado em Engenharia Civil, com a proposta de capacitação da população e
a construção de saberes, valorizando as experiências tradicionais para a troca de conhecimento em sala de aula,
para inserção de jovens no mercado de trabalho.
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O curso de Direito da UEA foi avaliado pelo Conselho Estadual de Educação do Amazonas (CEE) e recebeu
nota cinco em sua avaliação. A dimensão pedagógica, o corpo docente e a infraestrutura foram as variáveis
observadas para a atribuição da nota. Os cursos de Engenharia Elétrica, Engenharia de Controle e Automação,
Engenharia Eletrônica e de Tecnologia em Automação Industrial, da Escola Superior de Tecnologia da Universidade
do Estado do Amazonas (EST/UEA), receberam nota quatro na avaliação do CEE-AM, em uma escala de um a
cinco.
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Curso de Direito da UEA inova: é o primeiro de Manaus a ofertar a disciplina Direito Digital
Investindo na qualidade e no aprimoramento do ensino a partir de novos estudos científicos e tecnológicos,
a UEA se tornou pioneira ao inovar implantando na grade curricular a disciplina Direito Digital no curso de
graduação de Direito.

Realização da aula inaugural do primeiro curso de especialização em Saúde da Família e
Comunidade
Em março de 2019, foi realizada a aula inaugural da primeira turma de 175 estudantes matriculados no
interior e capital no curso de Especialização em Saúde da Família e Comunidade, voltado para os médicos do
Programa Mais Médicos, na modalidade de Ensino a Distância (EAD).
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da Região Norte

100

Com o desafio e a responsabilidade de contribuir com a qualificação de nível stricto sensu de enfermeiros
do serviço de saúde do SUS, visando melhorar a qualidade do serviço prestado à população, deu-se início ao
primeiro curso de Mestrado Profissional de Enfermagem da região Norte, constituindo-se em um marco de
referência para a região.

Oferta do Mestrado interinstitucional em Administração
Desde agosto de 2019, o Mestrado Interinstitucional (Minter) em Administração Pública está sendo oferecido
aos técnicos-administrativos da Universidade do Estado do Amazonas (UEA). A iniciativa tem parceria com a
Universidade Federal de Viçosa (UFV).

UEA e Seduc lançam Programa ‘Eu na Universidade’
Com o objetivo de impulsionar o acesso à informação acerca das formas de ingresso na UEA, foi lançado,
em parceria com a Seduc, o programa “Eu na Universidade”, voltado para estudantes da capital e do interior. O
objetivo é apresentar a estudantes da rede e egressos do Ensino Médio as duas modalidades de ingresso para
conseguir estudar na UEA.

UEA conquista 2º lugar no Prêmio Sebrae de Educação Empreendedora
O relato “Etnodesenvolvimento e Hibridismo Cultural”, desenvolvido pelos alunos e professores do curso
de Engenharia de Produção da Escola Superior de Tecnologia (EST), da Universidade do Estado do Amazonas
(UEA), ganhou o segundo lugar no Prêmio Sebrae de Educação Empreendedora na categoria Ensino Superior.

EDUCAÇÃO
Ticunas formados pela UEA se tornam os primeiros tecnólogos em Agroecologia do Brasil
Entrando para a história da educação superior, 30 alunos indígenas das comunidades de Umariaçu se
tornaram os primeiros tecnólogos formados em Agroecologia no Brasil. A outorga de grau aconteceu no dia
26 de outubro, em Tabatinga, no Alto Solimões. O curso foi ofertado pelo Centro de Estudos Superiores da
Universidade do Estado do Amazonas (CESTB/UEA).

Formatura da 1ª turma de Pedagogia Intercultural Indígena da UEA
Os 70 alunos da primeira turma de Licenciatura em Pedagogia Intercultural Indígena da Universidade do
Estado do Amazonas (UEA) colaram grau no dia 18 de outubro, no município de São Paulo de Olivença, no Alto
Solimões. O curso fez parte de Plano Nacional de Formação de Professora da Educação Básica (Pafor).

Os acadêmicos do curso de Direito do Centro de Estudo Superiores de Itacoatiara da Universidade do
Estado do Amazonas (Cesit/UEA) terão contato com prática por meio do Núcleo de Prática Jurídica de Itacoatiara
(NPJ), localizado na Avenida Parque 762, Centro de Itacoatiara. O espaço ajudará os alunos nas ações que ampliam
o acesso da população aos serviços relacionados às demandas legais.

UEA inaugura Núcleo de Práticas Jurídicas em Tabatinga
O Reitor da Universidade do Estado do Amazonas (UEA), Cleinaldo Costa, inaugurou em Tabatinga (a 1.106
quilômetros de Manaus), o Núcleo de Práticas Jurídicas (NPJ) do Centro de Estudos Superiores de Tabatinga
(CESTB/UEA). A implantação de mais um NPJ faz parte das atividades regulares da universidade e visa proporcionar
aos acadêmicos do curso de Direito o contato com prática da profissão.

CEST inaugura Núcleo de Práticas Jurídicas
De 7 a 11 de maio, o Centro de Estudos Superiores de Tefé da Universidade do Estado do Amazonas (Cest/
UEA), registrou uma série de atividades que movimentou aunidade da UEA e levou o reitor, Cleinaldo Costa, ao
município também.
O reitor prestigiou a inauguração do Núcleo de Práticas Jurídicas (NPJ) do CEST. Aproveitando a
oportunidade, Cleinaldo visitou os laboratórios de ensino, assim como participou de reunião geral com os
professores, estudantes e técnicos administrativos.
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Portal Observatur, direcionado ao setor turístico do Amazonas, é lançado na UEA
A Universidade do Estado do Amazonas (UEA) passou a ser a quarta do País a contar com o Portal Observatur.
A plataforma, que segue as orientações da Organização Mundial do Turismo (OMT), serve para propagar ações
locais do turismo e fomentar a cadeia produtiva.

UEA e Finep inauguram Centro Multiusuário para Análise de Fenômenos Biomédicos
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O primeiro laboratório multiusuário de microscopia na área de ciências biomédicas do Amazonas foi
inaugurado na Escola Superior de Ciências da Saúde da Universidade do Estado do Amazonas (ESA/UEA),
localizado na Av. Carvalho Leal, 1777, Cachoeirinha. Intitulado de Centro Multiusuário para Análise de Fenômenos
Biomédicos (CMABio), o projeto é resultado de um convênio da UEA com a Financiadora de Estudos e Projetos
(Finep) e o Centro Nacional de Biologia Estrutural e Bioimagem (CENABIO) da Universidade Federal do Rio de
Janeiro (UFRJ).
Equipado com microscópios eletrônicos de transmissão e varredura, microscópios ópticos confocais e de
fluorescência, de última geração, bem como uma equipe de técnicos especializados e experientes pesquisadores,
o Centro auxiliará projetos de pesquisas de Instituições públicas e privadas, além de apoiar o setor empresarial
brasileiro com enfoque na região Norte.
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Projeto da UEA resulta em Roteiro Turístico Inclusivo para Pessoas Surdas
Em comemoração ao Dia Estadual e Nacional do Turismo, um roteiro inclusivo com foco na acessibilidade
para visitantes surdos foi lançado no Bosque da Ciência, localizado no Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia
(Inpa), em Manaus.
A visitação turística para surdos é resultado de um projeto de pesquisa do aluno de Turismo da Universidade
do Estado do Amazonas (UEA), Thiago Souza, sob orientação da professora do Curso de Turismo da UEA, doutora
Selma Batista.

EDUCAÇÃO

Tendo em vista o fortalecimento de sua identidade regional, a TV Cultura do Amazonas, após consulta
pública, passou a se chamar TV Encontro das Águas a partir do dia 20 de setembro, sendo assinado contrato para
adesão e transmissão da programação da Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP/TV).
Com a assinatura do termo, a TV Pública Estadual passou a ser associada à TV Pública Federal. Além de
renovar a grade de programação local, a TV Encontro das Águas deverá transmitir/retransmitir o mínimo de
10 horas e 30 minutos de programação simultânea, incluindo 2 horas e 30 minutos de programação infantil
obrigatória. Ao se tornar associada, a emissora garante mais espaço para a veiculação de conteúdo regional em
rede nacional.
Em setembro de 2019, a TV Encontro das Águas passou a transmitir o sinal de canal aberto em full HD,
aumentando assim a qualidade de sua programação. O sinal está disponível em Manaus, Iranduba e Careiro da
Várzea. Ressalta-se que todos os eventos e jornais locais são transmitidos, simultaneamente, por intermédio das
mídias digitais, Facebook, YouTube, Twitter, Instagram e do aplicativo Mano.
Visando implementar cada vez mais uma gestão profissional, pela primeira vez a emissora contratou o
serviço de pesquisa de opinião pública Ibope, cujos indicadores auxiliam a gestão e melhorias na grade de
programação da emissora.
Em fase de projeto, juntamente com o Programa de Aceleração do Desenvolvimento Educacional do
Amazonas (Padeam), deu-se continuidade à implantação definitiva da digitalização do Sistema de TV Pública
Estadual de Comunicação. Esse processo envolve adequações físicas das instalações operacionais da Funtec,
o recebimento de equipamentos de alta tecnologia digital, assim como a implantação de retransmissoras nos
municípios de Manacapuru, Itacoatiara, Parintins, Tefé, Coari e Tabatinga.
Na área de Produção e Programação, houve uma ampliação da grade de programação de modo a atingir
diversos segmentos de público. Destaca-se a realização de reportagens especiais e a cobertura e transmissão de
grandes eventos, como o desfile do Grupo de Acesso do Carnaval de Manaus, o Festival Amazonas de Ópera, o
Festival Folclórico de Barreirinha, o Festival de Novo Airão, o Concerto “Bravo Bravíssimo – Noite de Zarzuelas”
com a participação da Amazonas Filarmônica e Coral do Amazonas, os especiais Arlindo Júnior, Dudu Canta Brasil,
Helen Veras e Edilson Santana in Concert. Em parceria com a Secretaria de Cultura e Economia Criativa, foram
gravados e exibidos os shows do projeto “Domingo Autoral” com os artistas, Júnior Rodrigues, Nícolas Júnior,
Ketlen Nascimento, Roberto Lima, Fátima Silva, Márcia Siqueira e Cileno.
Com a criação do Núcleo de Mídias Digitais e a viabilização de entradas ao vivo por meio do equipamento
mochilink, houve um significativo aumento na produção de pautas e matérias, tornando os telejornais mais
dinâmicos e interativos.
O novo telejornal “2.1 Notícias” trouxe ao público reportagens e entrevistas com pautas de serviços,
divulgação de matérias sobre saúde, ciência e tecnologia, em um cenário moderno e mais amplo.
O telejornal “Repórter Amazonas” apresentou uma nova identidade conceitual, apresentando conteúdos
diversificados com entradas ao vivo, por meio de links instalados em pontos estratégicos para levar informações
imediatas ao telespectador do horário.
O programa “Em Debate” fortaleceu a divulgação de temas macro e repercutiu assuntos de interesse atual
para o estado, com uma bancada de especialistas e jornalistas atualizados nos temas em questão. O programa
passou a ser transmitido ao vivo e também nas mídias digitais.
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Foram ainda realizadas diversas ações que representaram importantes avanços na área de tecnologia,
como a ativação do equipamento de transmissão remota de áudio e vídeo via dados 4G (mochilink), permitindo
a cobertura de eventos ao vivo.
Por meio de convênio firmado com a Empresa Brasileira de Comunicação (EBC), foi permitida a utilização de
frequência 97,7MHz para a Rádio Encontro das Águas FM, devidamente instalada e operando em fase de testes
com 10kW. A rádio cobrirá toda a cidade de Manaus e localidades adjacentes, aumentando em grande número
sua quantidade de ouvintes, sendo feita a desativação da Rádio Cultura que operava em Ondas Tropicais.
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A Fundação Universidade Aberta da Terceira Idade (FUnATI) foi criada em 2018 para atender às ações de
ensino, pesquisa, extensão, capacitação de mão de obra, promoção e assistência da saúde e outras diversas
atividades de natureza social, voltadas para políticas públicas do segmento da Terceira Idade.
É a primeira e única instituição desse tipo no Brasil a possuir uma sede própria voltada ao desenvolvimento
de atividades de ensino, pesquisa, extensão e assistência sobre questões relativas ao envelhecimento.
Com o avanço do envelhecimento da população no Brasil, a FUnATI é hoje reconhecida nacional
e internacionalmente pelas pesquisas sobre o envelhecimento do homem da floresta e por sua atuação no
processo educativo quanto ao envelhecimento e longevidade com qualidade de vida.
O Governo do Estado, por intermédio da FUnATI, oferece semestralmente cerca de 3.000 vagas em cursos
e oficinas livres para pessoas a partir de 50 anos, capacita profissionais na área de Gerontologia e promove
assistência à saúde diariamente por meio de sua Policlínica Gerontológica, que atende os bairros da Compensa,
Santo Antônio, São Jorge, São Raimundo e toda a zona oeste da cidade de Manaus. Suas pesquisas já ultrapassaram
as fronteiras do Amazonas e do País, com destaque para as seguintes propriedades biológicas:
• Guaraná: possui ação anti-inflamatória, antioxidante, antifadigante e desintoxicante, controla os níveis
elevados de triglicerídeos, colesterol e LDL-oxidado, e tem potencial ação antitumoral;
• Açaí: possui efeito antioxidante e anti-inflamatório, com ação principalmente em disfunções e morbidades
neuropsiquiátricas e para atenuar efeitos colaterais de algumas medicações. Os estudos também apontam
que o açaí pode ter ação antitumoral, especialmente no câncer de próstata;
• Tucumã: age na prevenção e tratamento de doenças oculares que afetam adultos e idosos, entre outros;
• Castanha-do-Pará: atenua o estresse oxidativo geneticamente causado, que por sua vez está associado
a uma série de doenças crônicas, como as doenças cardiovasculares, neurodegenerativas e outras.
Além dos estudos com frutos amazônicos, também estão sendo implementadas investigações envolvendo
óleos fitoterápicos da floresta, como copaíba e andiroba, voltadas ao desenvolvimento de fitomedicamentos
dermatológicos a serem potencialmente utilizados na cicatrização cirúrgica e no tratamento de lesões de
pele de idosos acamados (escaras). Os mais recentes são os estudos sobre o camu-camu, que possui maior
concentração de Vitamina C do que os demais frutos. A partir desses resultados, existem pelo menos quatro
produtos que foram desenvolvidos e serão patenteados em breve.

EDUCAÇÃO
ÁREA DE ENSINO
Busca disseminar o conhecimento em Gerontologia com enfoque nos vieses biopsicossociais do
envelhecimento humano para familiares, cuidadores e profissionais e vem desenvolvendo os seguintes cursos e
programas:
• Curso de Formação do Educador Social do Envelhecimento - 53 participantes;
• Curso de Especialização em Gerontologia e Saúde do Idoso – 55 participantes;
• Curso de Noções Básicas em Gerontologia - 150 participantes;
• Programa de Preparação para a Aposentadoria – 130 participantes;
• Palestras diversas sobre Envelhecimento Saudável e Qualidade de Vida e outras temáticas relacionadas 500 participantes;
• Campanhas Educativas para o Envelhecimento Ativo e Saudável - 7.033 participantes;
• Ação sobre o Dia Mundial de Conscientização da Violência Contra a Pessoa Idosa - 700 participantes;
• Curso de Escolarização de Adultos e Pessoas Idosas - 37 participantes;
• Projeto Espaço de Leitura, Participantes - 800 participantes.

A FUnATI obteve a publicação de artigos que garantem a disseminação dos resultados alcançados na área
da pesquisa. Tais trabalhos poderão servir como base para novos estudos e esse é o caminho para evoluções
científicas que podem impactar diretamente na qualidade de vida das pessoas.
Também foram realizadas teleconferências (Telegero) mensais com a participação de pesquisadores
nacionais e internacionais do campo da Gerontologia.

Área de extensão
A extensão é um processo educativo, científico, cultural e de interação realizada por meio de ações como
programas, projetos, cursos e serviços. Com a matrícula da 4.087 alunos, distribuídos em 253 turmas, a FUnATI
realizou cursos e oficinas livres de caminhada orientada e alongamento, dança livre, musculação, treino funcional,
natação, hatha yoga, tai chi chuan, hidropilates, hidroginástica, pilates, espanhol básico, inglês básico, arte com
linhas e pinturas, arte com pérolas, arte em tecido, reciclagem na maturidade, bordados diversos, customização,
coral, violão, flauta doce, equilíbrio corporal, fisioterapia preventiva, massoterapia, oficina de oração e vida,
informática básica para idosos, redes sociais, geronturismo, exercitando a memória, coaching para idosos, teatro,
seresta, bioinstrumentos, movimento, saúde do corpo e da mente, oficina mente ativa em ação, horta, etc.

Policlínica Gerontológica
A Policlínica Gerontológica da FUnATI acompanha e coordena o cuidado dos idosos com equipe
multidisciplinar composta por médicos, enfermeiros, psicólogos, assistentes sociais, nutricionistas, fisioterapeutas,
odontólogos, profissional de Educação Física, técnico de higiene bucal, técnico de enfermagem, recepcionista e
equipe dos sistemas de informação do SUS. Todo esse trabalho beneficiou 41.564 idosos.
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O Governo do Estado caminha em direção à construção de políticas de segurança pública que estimulem
uma cultura de paz e favoreçam um ambiente mais saudável e propício ao desenvolvimento social e econômico
da população amazonense. As ações estão baseadas nas noções de proteção, amparo, defesa e justiça, em
busca de uma sociedade mais pacífica e solidária. Para tanto, tem-se fortalecido uma atuação integrada dos
órgãos estaduais de segurança pública, aliada à participação da sociedade, além da articulação estratégica junto
ao Governo Federal e a outros governos estaduais.
O Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), realiza
a coordenação geral do Sistema de Segurança Pública, que tem como integrantes as polícias Civil e Militar,
Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM), Corpo de Bombeiros Militar, Corregedoria Geral,
Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência (Seai), Instituto Integrado de Ensino e Segurança Pública (Iesp).
Para implementação das políticas de segurança, a SSP-AM tem realizado a formulação, execução e a
supervisão das atividades policiais ou correlatas, com o objetivo do livre exercício dos poderes constituídos,
a ordem e a segurança pública. Também promove a manutenção de intercâmbio policial com organizações
afins, em âmbito nacional, e o acompanhamento, com autoridades administrativas e judiciárias, da aplicação de
medidas legais e regulamentares.
Por meio das atribuições que lhe competem, estabeleceu dois grandes eixos de atuação, a prevenção
social do crime e da violência e a repressão qualificada, tendo como resultados alcançados em 2019:
• Homicídios: em 2019, os homicídios fecharam com queda de 5,8%, em Manaus. Foram 840 casos, 52 a
menos que em 2018, o menor patamar em três anos. Em 2019, foram 314 presos por homicídio até o mês
de outubro, um crescimento de 26%;
• Latrocínio: foram registrados 39 casos na capital, 25% menos que em 2018, e o menor patamar desde
2013;
• Roubos: a queda geral no número de casos foi de 6,2% na cidade de Manaus. É a primeira vez em cinco
anos que o indicador cai. O ano passado teve o menor número de casos dos últimos três anos. Os furtos
aumentaram 0,48%;
• Roubo de veículos: o índice teve queda de 20,8%, enquanto os furtos reduziram 12,6%. Em 2019, foram
recuperados 2.499 veículos, na capital do estado;
• Roubo a ônibus: em Manaus, a queda no ano foi de 30,7%. Foram 1,7 mil casos, 700 roubos a menos que
em 2018. A Polícia intensificou a operação “Catraca”, com 16 mil abordagens, e lançou novas operações,
como a “Policial sem Rosto”;
• Apreensão de armas: cresceu 13%, tendo sido apreendidas 2.396 armas de fogo;
• Apreensão de drogas: em todo o estado, as polícias apreenderam 13,8 toneladas de entorpecentes,
como cocaína, maconha e maconha tipo skunk.
Foram realizadas 645 atividades concernentes aos programas, projetos e ações planejados, até o mês de
outubro de 2019, atingindo um público de mais de 30 mil pessoas com as ações de prevenção à violência e uso
de drogas na capital e interior do Amazonas.
Atendimento relevante tem sido prestado por policiais militares relacionado a ocorrências de suicídio na
área da Ponte Rio Negro, muitas das quais puderam ser evitadas. Para tanto, os policiais têm sido assistidos com
capacitação e acompanhamento para lidar com ocorrência dessa natureza.
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Para obter registro de denúncias de forma padronizada e sistematizada, a Corregedoria implantou o
projeto Sistema de Denúncias, em parceria com a Empresa de Processamento de Dados Amazonas S/A. (Prodam),
utilizando a base de dados do Sistema Integrado de Segurança Pública (Sisp).
A Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência (Seai) intensificou as operações de inteligência de segurança
pública, resultando em 351 cumprimentos de mandados de interceptações telefônicas legais, sendo 310 na capital
e 41 nos municípios do interior do estado, com um total de 4.953 pessoas monitoradas.
A Secretaria conta ainda com o Disque-Denúncia 181, um serviço destinado ao recebimento de informações
dos cidadãos sobre crimes dos quais aqueles tenham conhecimento e que possam auxiliar no trabalho policial.
Dentre as informações, o tráfico de drogas é a maior ocorrência, equivalente a 66,7% da motivação de todas as
chamadas. Em segundo lugar, estão as denúncias ligadas a homicídios, sequestros e crimes ambientais. Também
entram no ranking denúncias sobre armas de fogo, munições, pessoas foragidas e procuradas pela justiça,
comércio ilegal, receptação e desmanche de carros, pirataria, entre outras.

OCORRÊNCIAS REGISTRADAS PELO DISQUE-DENÚNCIA – 2019
DELITO
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Tráfico de entorpecentes

6.504

Foragido

360

Roubos e furtos em geral

541

Homicídio

217

Maus-tratos a idoso

321

Formação de quadrilha ou bando

82

Aliciamento de menor (abuso, pedofilia)

137

Maus-tratos a menores

161

Violência doméstica e familiar

125

Estelionato

39

Porte ilegal de arma

85

Receptação

52

Outros

742

TOTAL
Fonte: SSP
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TOTAL

9.366
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ANO

2019

NATUREZA

JAN

FEV

MAI

JUN

JUL

AGO

SET

DEZ

TOTAL

HOMICIDIO

69

52

57

65

61

58

70

82

94

80

73

79

840

LATROCÍNIO

2

4

4

3

1

5

2

4

3

1

6

4

39

LESÃO SEGUIDA
DE MORTE

1

2

2

1

4

2

2

2

0

1

2

2

21

LESÃO CORPORAL

568

505

712

611

664

655

709

759

650

619

723

638

7.813

LESÃO CORPORAL
(VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA)

188

167

222

190

205

172

202

206

310

272

260

283

2.677

ESTUPRO

59

61

81

70

74

64

54

83

97

85

66

61

855

TENTATIVA DE
HOMICÍDIO

21

25

27

20

30

19

13

20

17

20

18

32

262

FURTO

3.275

3.116

3.475

3.226

3.462

3.236

3.370

3.632

3.440

3.228

3.388

3.606

40.454

FURTO DE
VEÍCULOS

134

188

159

107

162

166

166

173

163

167

155

182

1.972

FURTO A
RESIDÊNCIA

654

560

626

611

684

605

608

657

655

611

577

578

7.426

FURTO A
ESTABELECIMENTO
COMERCIAL E/OU
DE SERVIÇO

399

331

398

458

433

405

460

456

472

445

447

491

5.195

ROUBO

3.722

3.006

3.578

3.415

3.402

3.267

3.652

3.545

3.340

3.829

3.888

3.458

42.102

ROUBO A
COLETIVOS

179

127

170

155

128

75

118

94

116

162

227

183

1.734

ROUBO DE
VEÍCULOS

206

149

190

130

177

202

209

239

247

260

214

215

2.438

ROUBO A
RESIDÊNCIA

94

67

96

87

95

69

63

100

81

105

101

78

1.036

ROUBO EM VIA
PÚBLICA

2.811

2.334

2.762

2.624

2.649

2.646

2.925

2.810

2.638

2.932

2.819

2.594

32.544

ROUBO A
ESTABELECIMENTO
COMERCIAL E/OU
DE SERVIÇO

231

163

194

219

219

228

270

223

185

237

295

276

2.740

LOCALIZAÇÃO/
RECUPERAÇÃO DE
VEÍCULOS

249

180

217

174

213

195

199

226

197

256

181

212

2.499

Fonte: SISP/IML/IC

MAR ABR

OUT NOV
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Dentre os indicadores criminais, a maioria apresentou redução significativa, dentre as quais destacam-se a
diminuição de latrocínios em 25%, seguido de estupro 13,4% e homicídios 5,8% em 2019, em relação ao mesmo
período do ano de 2018.
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Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública
O Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública (Iesp) realizou diversas ações formativas presenciais e
semipresenciais em 2019, algumas em mais de uma edição, atendendo 1.074 servidores do sistema de segurança
pública do Amazonas ou de instituições parceiras. Há ainda outros cursos de capacitação que beneficiaram 1.531
servidores públicos.

POLICIAMENTO OSTENSIVO
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A Polícia Militar do Estado do Amazonas (PMAM) efetuou diversos tipos de abordagens no período de
janeiro a outubro de 2019, conforme descritos a seguir. Os dados mais expressivos demonstram que foram
abordados 3.885.364 pessoas, 768.447 carros, 51.065 ônibus urbanos, representando um aumento de mais de
100%, quando comparado ao mesmo período do ano anterior.
Outro ponto de destaque foram as abordagens às rotas do Distrito Industrial, por meio de operações
específicas, como a “Operação Águia – Ação Rota Segura”, desempenhada diariamente em horários previamente
estabelecidos, de acordo com os levantamentos estatísticos da criminalidade. Foram abordados 21.217 coletivos
de transporte de trabalhadores do Distrito Industrial, representando um aumento de 57,4% quando comparado
ao mesmo período do ano anterior.

As apreensões de entorpecentes, armas e munições merecem destaque à parte, com a apreensão de
12.648 munições, representando um aumento de 64%, quando comparado ao mesmo período do ano anterior;
e de 1.838 armas de fogo e 4.280,999 gramas de entorpecentes, com aumento de 10% e 26% respectivamente
na comparação com o mesmo período do ano de 2018.
Em virtude da disposição legal de cada crime, nota-se que a maioria das ocorrências registradas são regidas
pelo Auto de Prisão em Flagrante. A PMAM foi responsável por 5.796 Flagrantes, 2.868 Termos Circunstanciados
de Ocorrência (TCO) e 15.639 notificações de trânsito, um aumento de 31%, 52% e 136%, respectivamente, em
comparação ao mesmo período do ano anterior.
Dentre as ações policiais especializadas, foram realizadas 105 revistas em unidades prisionais, representando
um aumento de 20% no comparativo ao mesmo período de 2018. Outro dado importante foram as 62 reintegrações
de posse, significando um aumento de mais de 300% em comparação ao ano anterior.
Foram realizadas 962 operações, com destaque para as operações policiais de cunho preventivo e
repressivo na capital e no interior, grandes eventos do Estado, recepção e escolta de autoridades nacionais e
internacionais, concursos públicos, vestibulares e outros certames, apoio a outros órgãos, dentre outros.
Foram apreendidas mais de 20 toneladas de pescado ilegal, representando um aumento de 539,8% em
relação ao mesmo período do ano anterior. Houve também um aumento de 124% no número de resgates (408)
de animais silvestres.
O Estado do Amazonas conta atualmente com nove Colégios Militares da Polícia Militar (CMPMs). Ao todo,
são 25.389 crianças e jovens matriculados. Os alunos do CMPM se destacam pela disciplina e pelo elevado índice
de aprovações nos vestibulares e em outras competições de cunho intelectual e desportivo, em âmbito regional,
nacional e internacional.
O Projeto Formando Cidadão atende jovens entre 12 e 18 anos de idade que frequentam diariamente as
atividades oferecidas pelo programa nos quartéis da Polícia Militar na Capital e nos municípios de Manacapuru,
Iranduba, Tefé, São Gabriel da Cacheira e Alvarães, com atividades de saúde, educação, música, lazer, práticas de
ações cívicas e profissionais que abrem um horizonte de oportunidades contra o risco pessoal e social vivenciado
por esses jovens. No ano de 2019 o projeto somou 226.008 atendimentos, com 715 alunos beneficiados.
O Projeto Equoterapia já atendeu mais de 800 pessoas desde a sua criação. Atualmente, conta com a
participação de 48 alunos, podendo ingressar a partir dos cinco anos de idade. A maioria dos casos é de pessoas
com Autismo, Síndrome de Down, Paralisia Cerebral e Paralisia dos Membros.
O Projeto de Educação Ambiental Vitória Régia atuou em escolas da rede pública e privada, atingindo 900
alunos, de janeiro a outubro de 2019. Além disso, participou de 11 exposições, 10 palestras e 11 eventos, com público
total estimado de 66.300 pessoas. Ao final dos cursos nas escolas, os alunos são diplomados como protetores
ambientais e participam de uma grande solenidade, tornando-se defensores ambientais e multiplicadores da
consciência ambiental.

Ronda Maria da Penha
O projeto Ronda Maria da Penha é operacionalizado pela PMAM, e tem como finalidade o acompanhamento
das medidas protetivas de urgência deferidas pelo Poder Judiciário e a proteção das mulheres em situação de
vulnerabilidade. No ano de 2019, foram realizadas 1.790 visitas e acompanhamento de medidas protetivas, 150
vítimas ainda continuam sendo acompanhadas e 258 vítimas foram encerradas por já se sentirem seguras. Foram
realizadas neste ano 37 palestras e diversas capacitações com o efetivo operacional da PMAM.
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O Governo do Estado, em reconhecimento e valorização da atuação dos profissionais do sistema de
segurança pública, concedeu 3.364 promoções na Polícia Militar, em todos os níveis hierárquicos. Entre elas, 121
foram por atos de bravura demonstrados por policias militares no desempenho de suas atribuições.
Foram realizadas ações que promoveram a formação, aperfeiçoamento e ensino a 334 policiais militares,
inclusive em outros países e em outras unidades da federação.
A Policlínica Tenente Weber da PMAM ofereceu atendimentos médicos, de enfermagem, exames
laboratoriais, vacinação, pequenas cirurgias e serviços de farmácia a militares da ativa e da reserva, bem como seus
dependentes, além de pacientes do SUS, totalizando 47.360 atendimentos em diversas especialidades, dentre as
quais podemos destacar: atendimentos médicos, fisioterápicos, de enfermagem, psicológicos, odontológicos,
exames laboratoriais, farmácia, dentre outros.
O Centro de Odontologia teve grande participação no atendimento ao público militar e civil, oferecendo
serviços de consultas em geral, dentre outros procedimentos, totalizando 9.619 procedimentos no ano.
O Centro de Psicologia da PMAM (Cepsi) ofertou apoio psicológico de forma itinerante nos quartéis da
PMAM, promovendo palestras, reuniões e atendimentos individuais, e estimulando muitos policiais militares a
iniciarem um acompanhamento psicológico, de forma a promover o equilíbrio da saúde mental para o bom
desempenho profissional do militar. Foram realizados 3.241 atendimentos, incluindo militares, dependentes e
pacientes de SUS.
Policiais enfermos e que possuem algum tipo de dificuldade de locomoção são atendidos em suas
residências pelos profissionais do Centro de Fisioterapia da PMAM (Cefir), que realizou 6.170 atendimentos
incluindo militares, dependentes e pacientes de SUS.
A clínica Dia Procyon oferta tratamento para policiais militares com dependência química, realizando os
seguintes atendimentos: 145 de assistência social, 150 de enfermagem, 220 familiares, 17 individuais (acolhimento),
85 médicos psiquiátricos, 242 psicológicos individuais, bem como realizou 14 visitas a pacientes, 18 visitas a familiar
de pacientes, sete visitas em clínicas.
O Projeto Medida Certa, coordenado pelo Centro de Educação Física e Desportos, acompanhou 60
policiais militares com sobrepeso ou que buscavam condicionamento físico e se voluntariaram a participar de
atividades específicas voltadas para o aprimoramento físico. Os militares que atingem os melhores resultados são
recompensados com premiações e melhoria da qualidade de vida.

SEGURANÇA
POLÍCIA JUDICIÁRIA E INVESTIGATIVA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO AMAZONAS
A Polícia Civil do Estado do Amazonas (PC-AM) realizou 790 operações policiais na capital e no interior e
contou com a participação de diversos órgãos, em ações integradas das Polícias Civil e Militar, objetivando o
combate ao crime, que resultaram na apreensão de 1.369 armas, sendo 1.028 na capital e 341 no interior, além de
uma quantidade significativa de entorpecentes, conforme demonstrado no quadro que segue.

DESCRIÇÃO

CAPITAL

INTERIOR

Maconha

3.354.524,90

483.463,24

Cocaína

946.999,69

79.490,54

4.819.177,22

562.953,78

TOTAL
Fonte: PCAM.
Nota: Dados de janeiro a setembro de 2019.

Foram registrados 202.329 procedimentos policiais, sendo 7.359 termos circunstanciados de ocorrência,
18.412 inquéritos policiais, 4.240 flagrantes, 5.910 pessoas flagranteadas, 2.641 reclusão à penintenciária e 163.767
ocorrências, de janeiro a outubro de 2019.
Em atenção ao servidor da PC-AM, foram executados diversos atendimentos multidisciplinares a fim de
garantir o apoio sociopsicológico aos servidores, de caráter preventivo e ordinário, totalizando 1.678 atendimentos
ambulatoriais, 188 psicológicos, 2.374 de serviço social e 2.988 atendimentos integrados e multidisciplinares.

Ações Sociais Junto às Comunidades
O Governo do Estado, por intermédio da Polícia Civil, desenvolve o programa de prevenção às drogas, o
Pró-Vida, por meio do qual foram realizadas 216 palestras em 53 instituições, beneficiando 12.074 pessoas, com
153 intervenções efetivadas, além de campanhas educativas e atividades itinerantes, voltadas à prevenção ao uso
de entorpecentes, bem como à promoção de formação de multiplicadores.

Capacitação e Formação
A capacitação e formação dos servidores é uma das ações realizadas para fortalecer a atuação da Polícia
Civil frente às suas atribuições. Por meio da Comissão de Capacitação, Treinamento e Desenvolvimento (CCTD),
atuou na capacitação de 879 servidores em diversos cursos afetos à atividade de polícia judiciária. Dentre os
cursos realizados destacam-se: Tiro Tático, Básico de Motocicleta, Survive Interior, Condutores de Veículos de
Emergência (CVE) e Tiro Tático – 1ª Etapa Cote/Fera.
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Cursos realizados pela comissão de capacitação no ano de 2019:
• Curso de operador de aeronave remotamente pilotada – Drone: 34 capacitados;
• Curso de tiro tático com pistola: 10 capacitados;
• Técnicas de confronto armado em ambiente veicular: 10 capacitados;
• Curso de atualização e nivelamento de procedimentos policiais: 63 capacitados;
• Curso de aperfeiçoamento policial com sobrevivência urbana e abordagem fluvial: 89 capacitados;
• Curso de tiro tático para mulheres – TPM: 20 capacitados;
• Curso de sub metralhadora: 10 capacitados;
• Curso de condutor de cães de polícia: 47 capacitados;
• Técnicas de controle de hemorragia na atividade policial: 62 capacitados;
• Curso local de crime I: 31 capacitados;
• Curso local de crime II: 31 capacitados;
• Curso de técnicas de abordagem, condução e algemamento: 53 capacitados;
• Curso de submetralhadora: 10 capacitados;
• Curso de identificação veicular: 67 capacitados;
• Curso especial para tripulação de embarcações de estado no serviço público – Piloto de embarcação –
Marinha: 30 capacitados;
• Palestras (Janeiro Branco, Excelência no Aatendimento ao Cidadão, Reforma da Previdência, Semana do
Meio Ambiente): 404 participantes, com emissão de certificados;
• Curso de inglês: 45 capacitados;
• Curso de espanhol: 13 capacitados;

SEGURANÇA
PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS, BUSCAS, SALVAMENTOS E
SOCORROS PÚBLICOS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO AMAZONAS
O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Amazonas (CBMAM) executou as atividades de planejamento
estratégico, coordenação e fiscalização do emprego das atividades de prevenção, combate a incêndio, busca e
salvamento, atendimento de socorros de emergência.
A atuação na defesa civil estadual foi pautada na proteção da incolumidade, socorro das pessoas em caso
de infortúnio ou de calamidade, exercício das atividades de polícia administrativa para a prevenção e combate
a incêndio, bem como para o controle de edificações e seus projetos, proteção, busca, salvamento de pessoas
e de bens, atuação no socorro médico de emergência pré-hospitalar e salvamento aquático. A atuação do
CBMAM apresentou o quantitativo operacional registrado no quadro a seguir:

QUANTITATIVO OPERACIONAL DO CBMAM - 2019
QUANTIDADE

Ação de Prevenção

707

Acidentes

206

Atendimento Pré-Hospitalar

195

Incêndio

674

Ocorrência Administrativa

53

Salvamento, Busca e Resgate

1573

Serviços

303

TOTAL

3.711

Fonte: CBMAM

O CBMAM atuou em eventos importantes que ocorreram no estado do Amazonas, por meio de operações.
Dentre eles destacam-se: Carnaval, Corrida da Paz, Tiradentes, XXII Festival Amazonas de Ópera, Visita do VicePresidente (em apoio ao Exército), Marcha Pra Jesus, Pentecostes, Festival Folclórico de Parintins 2019, Visita
Presidencial (em apoio ao Exército), Festival Folclórico do Parque 10, 63º Festival Folclórico do Amazonas, 41º
Expoagro e outros.
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DEFESA CIVIL DO AMAZONAS

MENSAGEM DO GOVERNADOR WILSON LIMA À ASSEMBLEIA LEGISLATIVA - 2019/2020

O Governo do Estado, por meio da Defesa Civil do Amazonas (Subcomadec), levou para o interior o Salta-Z,
projeto de sistemas purificadores de água desenvolvido pela Funasa. Um total de 46 municípios de todas as nove
calhas que compõem o Amazonas foram contemplados com 273 purificadores de água da iniciativa, permitindo
transformar água imprópria em água potável e levando saúde as populações mais distantes do estado.
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Aproximadamente 375 mil pessoas foram afetadas pela cheia deste ano, o equivalente a 93 mil famílias
atingidas em todo o estado. Foram aplicados em ajuda humanitária mais de R$ 12 milhões, R$ 600 mil em
convênios, mais de R$ 2 milhões em logística, destinados à Operação Enchente 2019.
O Centro de Monitoramento e Alerta da Defesa Civil (Cemoa) funcionou de forma contínua, fornecendo
informações voltadas para a previsão do tempo, tanto na capital como no interior, o que facilitou o
acompanhamento das diversas mudanças climáticas em nossa região, principalmente em relação às queimadas
no estado.
A Defesa Civil esteve presente atuando no apagão ocorrido nos municípios de Iranduba e Manacapuru, e
também realizou a entrega de ajuda humanitária e do auxílio as famílias afetadas pelo incêndio ocorrido no bairro
Educandos.

A coordenadoria regional trabalhou diretamente com os gestores municipais, o que garantiu uma melhor
atuação das atividades executadas no interior.
O órgão realizou ainda entrega de equipamentos como motores, caminhões-pipa, veículos e lanchas aos
municípios de Careiro Castanho, na calha do Baixo Amazonas, bem como ao município de Anori, na calha do
Baixo Solimões. Teve também participação no programa “Amazonas Presente”, que levou diversos atendimentos
e investimentos para as populações do interior.
• Educandos: no balanço de ajuda humanitária e aporte financeiro oferecido às famílias vítimas do incêndio
ocorrido no bairro no final do ano de 2018, foram entregues 180 fogões, 1.200 cestas básicas, 900 kits higiene, 700
kits dormitório, 600 colchões e 300 garrafões de água de 20 litros. Um total de 469 famílias receberam aporte
financeiro no valor de R$ 900.
• Apagão em Iranduba e Manacapuru: a Defesa Civil enviou seis grupos geradores, sendo que cinco deles
alimentaram poços artesianos do município de Manacapuru, e um foi enviado para o município de Iranduba.
Dessa forma, os equipamentos puderam restabelecer tanto o fornecimento de água quanto o de energia
temporariamente até que a situação fosse restabelecida. Em Manacapuru, 95.330 pessoas foram afetadas pela
falta de energia, totalizando 23.832 famílias. Atuaram no município sete agentes da Defesa Civil do Estado.
• Operação Enchente 2019: 38 municípios receberam ajuda humanitária e purificadores de água. No total,
foram entregues 61.252 cestas básicas, 85.539 kits higiene, 17.913 kits dormitório, 38.756 kits limpeza, 1.559 colchões,
1.559 jogos de cama, 1.559 travesseiros e 23.161 redes. Aproximadamente 375 mil pessoas foram afetadas pela
cheia deste ano, o equivalente a 93 mil famílias atingidas em todo o estado. Foram investidos mais de R$ 12
milhões em ajuda humanitária, R$ 600 mil em convênios e R$ 2 milhões em logística, destinados para Operação
Enchente 2019.

POLÍTICA DE TRÂNSITO
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS
O Departamento Estadual de Trânsito do Estado do Amazonas (Detran-AM) é uma entidade autárquica da
Administração Indireta Estadual, integrante do Sistema Nacional de Trânsito. Tem a missão de implementar as
medidas da Política Nacional de Trânsito e do Programa Nacional de Trânsito no Amazonas. Suas atribuições estão
pautadas nos seguintes pilares: conscientização e educação para o trânsito, controle do processo de formação e
aperfeiçoamento de condutores, expedição e cassação de documento de habilitação, registro, licenciamento e
vistoria quanto às condições de circulação veiculares, bem como a fiscalização de trânsito, por meio da autuação
e aplicação das medidas administrativas cabíveis pelas infrações previstas no Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

AÇÕES DE EDUCAÇÃO EM EVENTOS E OPERAÇÕES
As ações de fiscalização e educação alcançaram, no ano passado, 220.817 pessoas em Manaus e em 18
municípios do interior. No Carnaval, foram realizadas ações de educação para o trânsito nas quadras das escolas
de samba, blocos de Carnaval e também durante o desfile das escolas no Sambódromo, ocasião em que cerca
de 20 mil pessoas foram orientadas.
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Durante o Festival Folclórico de Parintins, mais de 9 mil pessoas foram beneficiadas por ações educativas
que ocorreram em parceria com diversos órgãos das esferas federal, estadual e municipal.

MODERNIZAÇÃO NO ATENDIMENTO E CAPACITAÇÃO
Pagamento Itinerante: permite que débitos veiculares, como licenciamento em atraso, sejam quitados
ainda durante as operações de trânsito realizadas pelo Órgão, com o uso de cartão de crédito e débito, cabendo
apenas comparecer ao Detran-AM em prazo ofertado para obter o novo CRLV. Desde a implantação, 1.062
condutores utilizaram o serviço de pagamento de débitos durante as fiscalizações de trânsito.
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Posto Detran-AM no Shopping Ponta Negra vira central de entrega de CRLV: o Posto de Atendimento
Descentralizado (PAD) do Detran-AM no Shopping Ponta Negra foi transformado em uma central de entrega de
Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV). Com a mudança, o número de atendimentos no local
teve um crescimento de 262%, saltando de 2.100 atendimentos ao mês para 7.600.
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Inauguração dos Postos de Atendimento em Iranduba e Manacapuru: em setembro de 2019, foram
inauguradas duas novas unidades de Postos de Atendimento Descentralizados (PADs) nos municípios de
Manacapuru e Iranduba. Os espaços foram remodelados integrados ao PACs das cidades, sendo ainda instalada
a nova identidade visual do Detran em ambos os locais, com mobiliário padronizado ao da Sede em Manaus.
Na ocasião, foram assinados os termos de convênios com as Prefeituras de Iranduba e Manacapuru, por meio
dos Institutos Municipais de Trânsito, para garantir a fiscalização integrada de trânsito nos municípios. Os dois
municípios já estão estruturados com salas para realização de prova teórica eletrônica, além de dotados de
postos de coleta biométrica das impressões digitais e imagens dos candidatos, medidas estas que garantem
segurança e agilidade ao processo de emissão da CNH. Por fim, na oportunidade, e em parceria com as respectivas
prefeituras, foram entregues 152 certificados para mototaxistas, 136 em Manacapuru e 16 em Iranduba.
Implementação do Sistema de Notificação Eletrônica com desconto de 40% no valor de Multas Estaduais:
em outubro de 2019, foi firmada parceria com o Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro) para a
adesão ao Sistema de Notificação Eletrônica (SNE). O sistema garante o desconto de até 40% no pagamento
de multas aplicadas desde o dia 1º de junho de 2019 pelo órgão estadual, Polícia Rodoviária Federal (PRF) e
Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte (DNIT). Cabe ressaltar que o SNE está disponível desde
2016, mas apenas na atual gestão houve a adesão ao sistema para permitir o acesso à população aos benefícios
dos descontos. O serviço está disponível para pessoa física e jurídica, e não há custo para o usuário.
Reconhecimento facial para emissão de CNH: neste ano, foi implantado o sistema de reconhecimento
facial dos condutores nos processos de habilitação, com a finalidade de inibir a clonagem de Carteira Nacional
de Habilitação (CNH). O sistema decorreu de provocação do Detran-AM, realizada em uma das reuniões do
Fórum Nacional dos Detrans, que constatou não haver comparação de foto do usuário com a base nacional.
A plataforma de reconhecimento facial é agregada à coleta biométrica e visa garantir a segurança e impedir
possíveis fraudes nos processos de habilitação. A iniciativa permite o acesso do órgão ao banco nacional de
imagens de condutores por meio de uma parceria com o Departamento Nacional de Trânsito (Denatran) e o
Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro).

SEGURANÇA
CRLV Digital: o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo Digital (CRLV-e), juntamente com a Carteira
Nacional de Habilitação Digital (CNH), constituem versões digitais dos documentos físicos de porte obrigatório
no trânsito e estão disponíveis no aplicativo “Carteira Digital de Trânsito”. A ferramenta foi desenvolvida pelo
Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro), por meio de determinação do Departamento Nacional
de Trânsito, sendo o Detran-AM um dos primeiros a implementar a tecnologia e disponibilizá-la aos usuários do
Estado. O documento eletrônico só pode ser apresentado em substituição ao CRLV físico por meio do aplicativo.

Agendamento para Pessoa Jurídica: foi iniciado o atendimento com hora marcada para pessoa
jurídica (PJ), por meio de agendamento no site do Detran-AM. Cada empresa pode realizar até oito
agendamentos por dia, com cinco veículos por agendamento, totalizando 40 por empresa.

Capacitação de Agentes de Trânsito (Neot): o Detran-AM promoveu no ano de 2019 a primeira
etapa do programa permanente de formação e atualização de agentes de trânsito do Órgão. As aulas
são teóricas e práticas e contam com recursos didáticos, estudos de caso e pesquisa de campo. A
capacitação tem como foco membros do Núcleo Especializado em Operações de Trânsito (Neot) e
será disponibilizado para servidores do Sistema de Segurança Pública Estadual. Na primeira etapa,
formou, aproximadamente, 60 servidores e, já no primeiro semestre de 2020, visará a formação de mais
170 servidores.
Reestruturação do CEDV, formação de Novos Examinadores e aumento de vagas para exames
práticos de direção veicular: o Detran-AM realizou reforma no Centro de Exames e Direção Veicular
(CEDV) que incluiu obras de pintura, reforma dos banheiros e sinalização, além da criação de uma sala
de espera climatizada no prédio, conferindo comodidade aos candidatos na espera pela realização
dos exames.
Ademais, foi realizada a formação de 28 novos examinadores, tornando-os aptos a realizar os
exames práticos de direção veicular na capital e nos municípios do interior do estado. A partir da
qualificação dos examinadores e da reformulação da metodologia de trabalho, o Detran-AM ampliou
a capacidade mensal para realização de exames, subindo de 3.200 para 5.460, com efeitos sentidos a
contar de julho de 2019. Além dos horários normais, foram criados horários extras para realização de
exames durante a semana e também aos sábados.
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Mecânica de Salto Alto: no dia Internacional da Mulher, o Detran-AM divulgou a realização da 21ª
turma do curso Mecânica de Salto Alto. A atividade é realizada desde 2007 e já formou 1.348 mulheres.
O objetivo é capacitar o público feminino com relação a noções básicas de mecânica de automóveis, e
neste ano houve a participação de 100 mulheres. Além de Manaus, a qualificação também foi realizada
nos municípios de Tabatinga, Humaitá e Eirunepé.
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Repasse financeiro para sinalização viária: o Detran-AM celebrou, em agosto de 2019, convênio com a
Secretaria de Estado de Infraestrutura (hoje de Infraestrutura e Região Metropolitana) para garantir o repasse de
R$ 2.000.000,00 para aplicação exclusiva em ações de sinalização viárias na capital e nos municípios do interior
do estado. O investimento garante a sinalização horizontal e vertical das rodovias estaduais, ramais e vicinais e
dos sistemas viários dos municípios do interior.
Repasse financeiro para o Sistema Estadual de Segurança Pública: em 2019, o Detran-AM realizou três
repasses financeiros para o Fundo Estadual de Segurança Pública, totalizando R$ 734.422,22, em cumprimento
à Lei Estadual nº 4.278/2016, que determina o repasse de recursos para o custeio e investimentos do Fundo. A
medida representou o primeiro repasse feito pelo Detran desde 2016, quando da instituição da lei.
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O Detran-AM renovou ainda Termo de Convênio com a Polícia Militar para ação conjunta com o Batalhão
de Trânsito da corporação, garantindo R$ 600.000,00 para o desempenho das atividades em 2020. Salienta-se
que o último repasse financeiro dessa natureza ocorreu há aproximadamente quatro anos.
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Alteração de valores das Placas Mercosul: foi implementada em agosto de 2019 a adequação sistêmica
nos serviços de emplacamento, resultando na alteração dos valores pagos por proprietários de veículos na
emissão de novas placas modelo Mercosul e a simplificação do serviço. A medida decorreu do cumprimento
do contrato celebrado com empresa do ramo, vencedora de processo licitatório, passando a se exigir o valor
previsto na tabela de taxas do Detran, o que anteriormente seguia modelo diverso, por meio de credenciamento.
O valor máximo para aquisição da placa unitária, tanto de moto quanto de automóveis, passou para R$ 111,17.
Antes, o valor era de R$ 155,29 para motos e R$ 129,69 para carros.
Atenção à necessidade especial para candidatos: a Junta Médica Especial atende candidatos à CNH com
deficiência física que estão em processo de obtenção da 1ª habilitação, renovação, troca de categoria e demais
serviços, a fim de avaliar a necessidade de adaptação veicular na condução dos veículos automotores. O DetranAM intensificou a fiscalização nas clínicas médicas e psicológicas credenciadas, melhorando o atendimento ao
público.

AÇÕES DESENVOLVIDAS NA CAPITAL E INTERIOR
Evento Movimento Maio Amarelo: no mês de maio, em alusão ao Movimento Maio Amarelo, o Detran-AM
realizou dois dias de evento no Centro de Convenções do Amazonas Vasco Vasques, com a oferta de serviços
e ações educativas e de conscientização para o trânsito com a participação de diversas instituições públicas e
privadas, alcançando o atendimento de mais de 5 mil pessoas.
A iniciativa objetivou colocar em pauta o tema segurança viária e mobilizar toda a sociedade organizada
para, fugindo das falácias cotidianas e costumeiras, efetivamente discutir o tema, promover o engajamento em
ações e propagar o conhecimento, abordando toda a amplitude que a questão do trânsito exige, nas mais
diferentes esferas.

SEGURANÇA
Semana Nacional de Trânsito: em alusão à Semana Nacional de Trânsito, foi realizada a primeira edição
do “Detran de Portas Abertas”, ocorrida em três sábados do mês de setembro, compreendendo os dias 14, 21 e
28. Foram ofertados os serviços do Órgão referentes à Carteira Nacional de Habilitação (CNH), veículos, vistoria
veicular, parcelamento de débitos veiculares, atividades educativas para crianças, cursos de primeiros socorros
para funcionários, e mecânica básica para o público externo, beneficiando mais de 12,6 mil pessoas.

Sinalização Viária: seguindo a programação de ações dentro do programa “Amazonas Presente”, foi
realizado um levantamento de dados nos municípios de Parintins, Nhamundá, Barreirinha, Boa Vista do Ramos,
Tabatinga, Benjamin Constant, Ataila do Norte, Humaitá, Apuí, Lábrea, Nova Olinda do Norte, Carauari, Tonantins,
Santo Antônio do Içá, São Sebastião do Uatumã e o distrito de Lindoia, objetivando a elaboração de projetos
de sinalização viária, vertical e horizontal. Os projetos serão entregues aos prefeitos para que eles possam
implementar a sinalização.

ESTATÍSTICAS DE TRÂNSITO
Vítimas envolvidas em Acidentes de Trânsito: no período de janeiro a dezembro de 2019, 276
pessoas morreram vítimas de acidentes de trânsito no Amazonas. O total representa uma redução
de 14,29% em comparação com o mesmo período do ano passado, quando 322 pessoas morreram
no trânsito no estado. Este é o menor número desde 2013, quando foram registradas 345 mortes. Em
dezembro de 2019, o Amazonas registrou o menor número de mortes em dez anos. Com apenas oito
óbitos, a redução é de 78% em relação ao mês de dezembro do ano de 2018, quando ocorreram 38
mortes no trânsito. A redução demonstra o comprometimento do Detran-AM com as políticas públicas
estabelecidas pelo Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito (Pnatrans), criado pela
Lei nº 13.614/2018, que visa a redução pela metade do índice de mortes no trânsito num prazo de dez
anos.
Operação Lei Seca Neot/SSP: ocorreram 272 operações em Manaus e nos municípios de Presidente
Figueiredo, Manacapuru, Rio Preto da Eva, Iranduba, Itacoatiara, Parintins, Tabatinga e Autazes, resultando
em 28.239 testes de alcoolemia (bafômetro), expedição de 13.131 autos de infração e o recolhimento
de 2.285 CNHs e 3.150 CRLVs.
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Programa ‘Amazonas Presente’: em 2019, ocorreram duas edições do programa. A primeira, nos municípios
de Parintins, Barreirinha, Nhamundá e Boa Vista do Ramos, atingiu 3.664 pessoas com serviços relacionados a
veículos e à Carteira Nacional de Habilitação (CNH). A segunda edição aconteceu na região do Alto Solimões, nos
municípios de Tabatinga, Atalaia do Norte, São Paulo de Olivença e Benjamin Constant, com 2.396 atendimentos
dos serviços relacionados à educação de trânsito, fiscalização e aplicação de exames práticos e teóricos.
Na primeira edição, foi utilizada uma embarcação do Instituto Nacional de Pesos e Medidas do Amazonas
(Ipem-AM). Nas duas edições do programa, foram ministradas palestras educativas para 2.510 estudantes de 14
escolas das duas regiões. Neste período, foram aplicados 329 exames de direção veicular e de legislação, além
da palestra “A Importância da Profissionalização do Mototaxista e o Programa de Capacitação de Profissionais do
Trânsito” para 60 mototaxistas.
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CNHs suspensas e cassadas, e PPDs Cassadas: em todo o ano de 2019, um total de 189 motoristas tiveram a
Carteira Nacional de Habilitação (CNH) suspensa, sendo 69 ao atingirem 20 pontos, 96 pelo não uso do capacete,
e 24 por dirigirem sob efeito de bebida alcoólica. No período de janeiro a dezembro de 2019, também foram
cassadas 262 Permissões para Dirigir (PPD).
Multas frequentes: dentre as multas com maior frequência, destacam-se as seguintes:
• Conduzir veículo registrado que não esteja devidamente licenciado – 10.782;
• Dirigir veículo sem possuir CNH, PPD ou Autorização para conduzir ciclomotor – 4.960;
• Conduzir motocicleta, motoneta e ciclomotor sem capacete – 4.221;
• Conduzir veículo em mau estado de conservação – 2.729;
• Deixar passageiro sem cinto de segurança – 2.138;
• Dirigir sob influência de álcool (recusa: 508; alcoolemia: 1.921) – 2.429, num crescimento de 252% em
relação ao mesmo período de 2018, quando foram registrados 691 flagrantes de alcoolemia;
• Dirigir veículo utilizando, manuseando e segurando telefone celular – 459.
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O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), aplica as
normas de execução penal no âmbito estadual, realiza a supervisão, coordenação, controle e operacionalização
do sistema penitenciário, abrangendo o Sistema Socioeducativo, por meio da reintegração social do apenado, da
implantação e implementação da execução das penas não privativas de liberdade e das medidas de segurança
no estado do Amazonas.
Atualmente a Seap trabalha com uma estrutura composta pela Casa do Albergado, Central de Recebimento
e Triagem (CRT), Centro de Detenção Provisória de Manaus I e II (CDPM), Complexo Penitenciário Anísio Jobim
(Compaj), Instituto Penal Antônio Trindade (Ipat), Unidade Prisional do Puraquequara (UPP), Centro de Detenção
Provisória Feminino (CDPF), Penitenciária Feminina de Manaus (PFM), Unidade Prisional Semiaberto Feminino
(UPFSA), e Unidades Prisionais de Coari, Humaitá, Itacoatiara, Maués, Parintins, Tabatinga e de Tefé. Sua população
carcerária hoje é de 11.349 no estado do Amazonas.
O Governo do Amazonas tem atuado de forma estratégica na execução de políticas públicas e medidas
que proporcionem maior segurança, modernização e oportunidades no sistema prisional. Por meio de ações
de melhorias procedimentais nas unidades do sistema, investimento em infraestrutura, reforço da segurança
nas unidades, articulação junto ao Governo Federal, promoção da capacitação dos agentes do sistema e
desenvolvimento de projetos sociais que estimulam a ressocialização e promovem a capacitação profissional
dos internos.

CAPACITAÇÃO DE INTERNOS
Até o mês de outubro, foram qualificados 332 internos do Sistema Prisional, mediante oferta de cursos
de instalação e manutenção de ar-condicionado, soldador, panificação, confeitaria, gestão de negócios, corte
e costura, maquiagem, designer de sobrancelha, eletricista, e outros, em parceria com o Centro de Educação
Tecnológica do Amazonas (Cetam).

O Projeto Conhecimento que Liberta garante oportunidade de internos realizarem o Exame Nacional do
Ensino Médio para Pessoas Privadas de Liberdade (Enem/PPL), com a participação de 536 internos do Amazonas.
As inscrições superaram o total de participantes dos últimos dois anos, sendo 408 da capital e 128 do interior,
especificamente dos municípios de Coari, Humaitá, Itacoatiara, Maués e Parintins.
O Projeto Pão que Liberta, em execução no Complexo Penitenciário Anísio Jobim Regime Fechado
(Compaj), oferece o curso de panificação, com aulas práticas e teóricas oferecidas por instrutores do Cetam,
com a participação de 60 internos inscritos. Estima-se a produção de 15 mil pães, diariamente, sendo destinados
ao consumo dos detentos em todas as unidades prisionais e mercado externo.
O curso profissionalizante de Eletricista Predial teve carga horária de 160 horas, com entrega de certificados,
e contou com a formação de 12 internos. Esse faz parte de um dos projetos de ressocialização que capacitam os
internos para trabalharem após o cumprimento de suas penas, estando aptos a exercerem uma profissão quando
postos em liberdade.
O curso capacita para diversas atividades relacionadas a instalações residenciais e comerciais de fiação,
cabeamento, instalação de quadros elétricos ou caixa de energia e iluminação, entre outros.
O curso profissionalizante de Pedreiro foi realizado por 14 reeducandos. Nesse período, os internos
reformaram banheiros e uma área da escola localizada no Instituto Penal Antônio Trindade (Ipat).
O curso de Confeitaria foi iniciado com 30 reeducandos do Regime Fechado, em parceria com o Cetam. As
aulas são realizadas na PFM e no Compaj fechado, onde as internas (PFM) recebem aulas no período da manhã
e os homens (Compaj) pela parte da tarde.
Os internos receberam instruções sobre confeitaria básica, técnicas de balanceamento de produtos e
noções sobre empreendedorismo, com aulas práticas no mesmo local onde são produzidos os pães, ensinando
todas as técnicas para o preparo de bolos, tortas, salgados e outros.
O Projeto Trabalhando a Liberdade garante a realização de reformas estruturais em instituições públicas
na capital a custos baixos, resultando numa economia em torno de R$ 5 milhões aos cofres públicos. Conta com
a participação de 1.100 apenados das Unidades Prisionais da Capital que, dentre outros serviços, realizaram a
reforma do Largo de São Sebastião e do Km 8 da BR-174 (Manaus-Boa Vista).
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SEGURANÇA
EMISSÃO DE DOCUMENTOS DIVERSOS NAS UNIDADES PRISIONAIS
Por meio da realização de ação social, foi garantida a vários apenados a oportunidade de retirarem
documentos que não possuíam ou haviam perdido. Seguem os resultados obtidos:

DOCUMENTOS EMITIDOS EM AÇÃO SOCIAL - 2019
DISCRIMINAÇÃO

QUANTIDADE

CPF

282

RG

253

Carteira de Trabalho

12

Certidão de Nascimento

330

Reconhecimentos de paternidade

135

Certidão de Nascimento (Filho de PPL)

141

Fonte: Seap
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Tendo em vista as crescentes manifestações do crime organizado dentro dos presídios no estado, o
Governo do Amazonas vem adotando diversas medidas de segurança desde janeiro de 2017.
Para resguardar a segurança no Sistema Penitenciário do Estado e manter a estabilidade civil, foi solicitado ao
Ministério da Justiça apoio da Força-Tarefa de Intervenção Penitenciária, que implantou um grupo de intervenção
em todas as unidades prisionais para atuar em menos de três minutos em caso de crise no sistema prisional.
Todos os servidores foram treinados para a solução de uma possível crise no sistema, com base no
Procedimento Operacional Padrão. Em consonância com o plano de contingência, foi estabelecida uma
padronização de todos os procedimentos operacionais e administrativos dentro das unidades prisionais.
Também foram feitas melhorias na infraestrutura de galerias e salas de aula, proporcionando segurança
maior na movimentação dos internos, evitando a exposição do agente condutor e dos servidores.

CONVÊNIOS
Visando melhorar a condição de pessoas privadas de liberdade do sistema carcerário, fortalecer a política
de alternativas penais, reduzir a população carcerária, e criar condições para a oferta da atenção primária à
saúde da população custodiada em estabelecimentos penais, foram firmados os convênios para implantação
do Projeto de Capacitação Profissional e Implementação de Oficinas Permanentes no Estado do Amazonas,
beneficiando o Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj - Regime Fechado) e a Penitenciária Feminina de
Manaus (PFM).

OBRAS
O Governo do Amazonas está executando as obras de construção das unidades prisionais nos municípios
de Tefé, Maués, Manacapuru e Parintins, em vista de dotar esses municípios de estruturas adequadas para atender
a demanda da população do sistema prisional no interior.
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DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA
As ações da Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc) foram ampliadas com o
intuito de atender a toda população do Amazonas, por meio de um esforço conjunto com o Procon, a Fundação
Estadual Indío e outros parceiros, desenvolvendo o Programa de Pronto Atendimento ao Cidadão (PAC) e outros
programas de atendimento às mulheres, idosos, pessoas com deficiência, indígenas e demais usuários do
segmento.
As unidades do Pronto Atendimento ao Cidadão (PAC), organizadas em estruturas interinstitucionais para
a oferta de vários serviços, realizou 1.700.666 atendimentos em Manaus e 338.520 nas unidades do interior,
totalizando 2.039.186.
Nas ações de cidadania foram atendidas 52.287 pessoas em diferentes localidades espalhadas pelos bairros
de Manaus, municípios da região Metropolitana (Itacoatiara, Manacapuru, Novo Airão), e outros municípios como
Maués, Tabatinga e São Gabriel da Cachoeira. Também foram atendidos 3.077 indígenas das etnias Baniwa,
Lanaw, Dessano e Mura com certidões de nascimento e registro geral.
Em 2019 foram atendidas 7.260 mulheres em situação de violência, além de 319 atendimentos a crianças e
adolescentes, filhos (as) das usuárias atendidas pelos serviços da Rede Mulher da Secretaria de Justiça Direitos
Humanos e Cidadania.
Na execução do programa de Atenção à Pessoa com Deficiência, foram realizados 19.729 atendimentos,
uma média mensal de mais de 2.100 pessoas com deficiência e seus familiares atendidos.
Na defesa do direito ao consumidor, o Procon-AM realizou 68.946 atendimentos no Estado, entre
fiscalizações, audiências, atendimentos e encaminhamentos de processos.

POLÍTICA PARA AS MULHERES
As ações de enfrentamento à violência contra a mulher são voltadas ao atendimento à mulher em situação
de violência doméstica e familiar, por meio do Serviço de Apoio Emergencial à Mulher (Sapem), Centro Estadual
de Referência e Apoio à Mulher (Cream), da Casa Abrigo Antônia Nascimento Priante (Caanp), do Serviço de
Atendimento Itinerante às Mulheres do Campo, da Floresta e das Águas e do Alerta Mulher.
No que concerne ao acolhimento às mulheres previsto na lei Maria da Penha (Lei 11.340/2006), foram
realizados 261 acolhimentos institucionais a 131 mulheres e 130 crianças/adolescentes (filhos das acolhidas), por
meio do SAPEM e pela Casa Abrigo Antônia Nascimento Priante (CAANP).
O aplicativo ALERTA MULHER refere-se ao cadastramento de mulheres que solicitaram ou possuem medida
protetiva, as quais se encontram em situações que caracterizam risco iminente de morte ou grave ameaça, o que
permite acionar atendimento policial prioritário e seu monitoramento é realizado por uma equipe da Sejus, em
parceria com as equipes do Centro Integrado de Operações de Segurança (CIOPS) e do Centro Integrado de
Comando e Controle (CICC), funcionando neste último. Foram cadastradas no aplicativo 384 mulheres.
O serviço itinerante, realizado com as unidades móveis, é destinado às mulheres das comunidades rurais
que compõem a região Metropolitana de Manaus, oferecendo atendimento multidisciplinar, humanizado e
qualificado. Os serviços incluem o atendimento de assistência social, psicológico, jurídico e de segurança pública,
intensificando as abordagens educativas, permitindo interação efetiva entre os serviços, orientação adequada e
principalmente o acesso dessas mulheres à rede de atendimento à mulher em situação de violência.
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Em 2019 a equipe itinerante realizou 24 ações, 18 na capital e área rural em municípios da região Metropolitana,
seis no interior, alcançando 15.805 pessoas alcançadas com atendimentos em rodas de conversas, abordagens
informativas e atendimentos psicossociais.
Outro eixo importante trabalhado foi o da Autonomia Econômica e Igualdade no Mundo do Trabalho,
fundamentadas em ações específicas que visam à eliminação da desigual divisão sexual do trabalho, com ênfase
na erradicação da pobreza e na garantia de participação das mulheres no desenvolvimento do estado. Foram
oito cursos, com 168 mulheres participantes.
Outras ações complementares também foram realizadas pela Secretaria Executiva de Políticas para Mulher
(SEPM), como o atendimento por psicólogos a 40 crianças vítimas do incêndio no bairro dos Educandos; o
encaminhamento de 116 mulheres para a inserção do crédito solidário junto ao Fundo de Promoção Social (FPS);
além de cursos de formação de 497 atores da Rede de Proteção à Mulher.
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O atendimento socioeducativo é realizado nas unidades de internação para adolescentes em conflito
com a lei. As unidades funcionam em meio fechado, semiaberto e internação provisória. As principais ações
desenvolvidas foram:
• Realização de círculo restaurativo familiar que atendeu 200 socioeducandos;
• Participação de 850 pessoas em diversos eventos promovidos na SemanECA, com o objetivo de
comemorar a aprovação da Lei n° 8.069;
• Realização de cursos de formação continuada, atendendo 450 pessoas;
• Oficinas de integração familiar e comunitária, com a participação aproximada de 1.200 adolescentes e
300 familiares.
Foi firmada parceria com a Sidia Instituto de Ciência e Tecnologia, que selecionou 10 adolescentes que
terão seus estudos custeados na educação básica, básica-técnica ou educação técnica.
Dentre as ações executadas nas unidades, destacam-se os seis cursos realizados em 2019, com 792
participantes; e a execução da “Biblioteca Ativa”, “De Volta para Casa”, “A Hora da Virada” e “Integração Familiar”,
que atenderam 944 pessoas.

PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS
Neste segmento foram realizadas diversas ações em parceria com órgãos do Governo do Estado, Prefeitura
Municipal de Manaus e entidades do setor privado, a seguir registradas:
• Atendimentos a 472 migrantes venezuelanos acampados na Rodoviária com ações de saúde;
• Serviços de informação e sensibilização a 1.787 venezuelanos acampados sobre alocação em abrigos, na
Rodoviária;
• Ação conjunta de realocação de 400 venezuelanos indígenas e não indígenas;
• Operação Levítico I, II, III e IV - realização de visitas domiciliares a 1.500 pessoas, para verificar denúncias
de violação de direitos contra a Pessoa Idosa;
• Ação de Cidadania para migrantes - 2.732 pessoas;
• Evento relativo ao Dia internacional de Luta contra a Discriminação Racial - 300 participantes.

DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA
PRONTO ATENDIMENTO AO CIDADÃO (PAC)
O Pronto Atendimento ao Cidadão expandiu seu atendimento, funcionando em oito unidade na capital e
em quatro nos municípios do interior: Iranduba, Itacoatiara, Manacapuru e Parintins.
ATENDIMENTOS CAPITAL X MUNICÍPIOS

338.520; 17%
capital
municípios

Série1 Ponto “capital”
Valor: 1.700.666 (83%)

1.700.666; 83%

Os atendimentos realizados em cada um dos PACs estão demonstrados no gráfico a seguir. Percebe-se
que o PAC Sumaúma é a unidade que mais realiza atendimentos, corrobora as características da região onde se
localiza, zona norte de Manaus, pela extensão territorial e alta densidade populacional.
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ATENÇÃO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA
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O Governo do Estado realizou ações que garantem direitos e atenção à pessoa com deficiência. A
partir de outubro de 2019, em razão da reforma administrativa do Poder Executivo Estadual, essas ações foram
incorporadas às atribuições da Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), dentre as
quais, destacam-se:
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• Serviço de Atendimento e Cadastro: Tem por objetivo garantir o atendimento, visitas e o acompanhamento
das pessoas com deficiência e seus familiares, com vistas à execução e à promoção dos direitos, da
cidadania e do acesso a bens e serviços socioassistenciais e de saúde, dentre outros. Foram realizados
19.729 atendimentos às pessoas com deficiência e seus familiares;
• Serviço de Atendimento Especializado à Pessoa com Deficiência Auditiva: Esse serviço é realizado por
meio de um tradutor/intérprete presencial da Língua Brasileira de Sinais - Libras, como estratégia de incentivo
e garantia de direitos, autonomia e inclusão da pessoa surda nos diversos segmentos e ambientes da
sociedade, na cidade de Manaus. Foram realizados 2.303 atendimentos, por meio de serviços de tradução
e interpretação, com vistas a facilitar e viabilizar a comunicação acessível por meio da Língua Brasileira de
Sinais (Libras), que é a ferramenta fundamental para a inclusão familiar e comunitária desse segmento;
• Serviço de Atendimento e Articulação de Benefícios – tem a finalidade de disponibilizar e articular os
benefícios que se fazem indispensáveis para a habilitação e reabilitação da pessoa com deficiência. Foram
disponibilizadas 361 cadeiras de rodas modelo universal (adulto) e 780 passes intermunicipais rodoviários;
• Serviço de Atendimento Psicossocial – busca garantir a eficácia das ações na rede de serviços
socioassistenciais e saúde, dentre outros, realizados por meio do atendimento, acompanhamento, visitas
domiciliares, orientação às pessoas com deficiência e seus familiares. Foram realizados 2.883 atendimentos.

POLÍTICA INDÍGENA
Oportunizar a inserção de produtos indígenas no mercado é uma estratégia da Fundação Estadual do
Índio (FEI) para a geração de renda, aprimoramento da produção e, principalmente, para o empoderamento
e promoção da autonomia indígena, gerando assim, a sustentabilidade socioeconômica dos diferentes povos.
Neste sentido realizou-se articulações e assessoria aos indígenas na elaboração de projetos, firmação de
negócios voltados a comercialização de seus produtos, articulações para participação em feiras e, principalmente,
assessoria para torná-los aptos para o acesso aos programas de fornecimento de produtos.
As principais ações realizadas estão relacionadas a seguir:
• Elaboração de projetos técnicos para fornecimento de gêneros alimentícios para o Programa Estadual de
Alimentação Escolar Regionalizada (Preme) – atendendo 30 produtores dos povos Miranhã, Mayuruna e
Kokama de Tefé;
• Elaboração de Projetos para fornecimento de Merenda Escolar Regionalizada pela Comissão de
Alimentação Tradicional dos Povos do Amazonas - seis produtores dos povos Tikuna e Kokama em Jutaí;
• Acompanhamento Técnico do Processo de Elaboração da formação de preço e lançamento de Edital da
Chamada Pública 001/2019 da Prefeitura de Tefé para aquisição de merenda regionalizada - 20 Produtores
Indígenas dos povos Tikuna, Kokama, Mayoruna, Kambeba em Tefé;

DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA

• Rodada de Negócios na Região do Alto Solimões - realizada no município de Benjamin Constant, com a
participação dos municípios de Tabatinga, São Paulo de Olivença e São Gabriel da Cachoeira, e envolveu 11
lojistas dos maiores centros comerciais de artesanato do Brasil, oriundos do Rio de Janeiro, Belo Horizonte,
Recife, São Paulo, Maceió, e de Manaus; e os povos do Alto Solimões (Kanamari, Kulina, Katukina, Marubo,
Korubos, Matis, Maiouruna, Ticunas); Alto Rio Negro (Baniwa, Tariana, Baré, Kuripaco, Tukano, Yanomami,
Dessana e Pira-Tapuia).
• Rodada de Negócios para os Indígenas - realizada no Parque do Mindu, em Manaus, e reuniu em média
200 artesãos de Careiro Castanho, Rio Preto, Autazes e Manaus.
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• Elaboração do Edital Municipal de Chamada Pública específica para merenda regionalizada para as
escolas indígenas - 100 Produtores Indígenas dos Povos Tikuna, Kokama, Mayoruna, Kambeba em Alvarães;
• Apoio à comercialização de três toneladas de farinha ovinha da Associação dos Produtores Indígenas da
Aldeia Miratu, Município de Uarini - 138 indígenas do povo Miranha, em Manaus;
• Elaboração de projetos para fortalecimento da Rede de Mulheres Indígenas do Estado do Amazonas - 40
indígenas: 35 mulheres e cinco jovens, em Manaus.
O contrato de repasse firmado no âmbito do Programa Federal Território da Cidadania está em
desenvolvimento pela Fundação Estadual do Índio (FEI). O objetivo é apoiar as ações territoriais, com investimento
nas cadeias produtivas do pescado, extrativismo e à comercialização de produtos indígenas e de povos
tradicionais no território Rio Negro da Cidadania, beneficiando diretamente 5.000 indígenas. A proposta atende
a povos indígenas dos municípios de São Gabriel da Cachoeira, Santa Isabel do Rio Negro e Barcelos.
Em parceria com o Sebrae, foram realizadas rodadas de negócios voltadas ao fortalecimento do artesanato
indígena amazonense, no intuito de promover a geração de renda, por meio das práticas dos conhecimentos
tradicionais e sustentáveis. Seguem os resultados obtidos:
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DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA
FORTALECIMENTO DAS ORGANIZAÇÕES E COMUNIDADES INDÍGENAS
No fortalecimento das organizações e comunidades indígenas, o Governo do Estado, por meio da
Fundação Estadual do Índio (FEI), prestou apoio logístico e assessoria técnica aos vários eventos realizados pelas
organizações indígenas em Manaus e municípios do interior, com destaque para a Assembleia Ordinária da
Organização de Lideranças Indígenas Mura do Careiro da Várzea; III Encontro do Povo Mura; V Assembleia Geral
da Organização dos Povos Indígenas Apurinã e Jamamadi, de Boca do Acre; e Seminário de Educação Escolar
Indígena do Ensino Superior de Careiro da Várzea.
A parceria com o Cetam contribuiu para o fortalecimento da gestão das Organizações Indígenas, por meio
da realização de cursos de “Associativismo e Cooperativismo”, “Gestão Administrativa e Financeira” e “Elaboração
e Gestão de Projetos”.
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Para integrar ações voltadas à promoção da cidadania, visando o acesso dos indígenas às políticas públicas
existentes e a elevação da dignidade humana, elaborou-se um planejamento de ações integradas junto à
Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc) visando à realização de mutirões de cidadania para
indígenas no decorrer do ano de 2019, obtendo os resultados seguintes:
• Mutirão de Cidadania em Novo Airão, ofertando os serviços de emissão de Certidão de Nascimento e
Registro Geral, beneficiando 180 indígenas, contemplando os Baniwa, Lanaw e Dessana;
• Mutirão de Cidadania em Autazes e redondezas, ofertando os serviços de emissão de Certidão de
Nascimento e Registro Geral, beneficiando 897 indígenas da Aldeia Muray;
• Mutirão de Cidadania em São Gabriel da Cachoeira, ofertando os serviços de emissão de Certidão de
Nascimento e Registro Geral, realizando 2.000 atendimentos junto aos povos indígenas Hupdas do Distrito
Indígena de Iauretê e Pari Cachoeira.

DIREITOS DO CONSUMIDOR
O Programa de Orientação e Defesa do Consumidor (Procon-AM) atua em todas as áreas referentes à
defesa do consumidor, com exceção das relações tributárias e trabalhistas. As ações diretas de atendimento ao
público estão polarizadas em três setores: Atendimento ao Consumidor, Fiscalização e Jurídico.
O Procon-AM realizou 77.241 atendimentos no Estado em 2019, entre fiscalizações, audiências, atendimentos
e encaminhamentos de processos.
Em 2019, o atendimento do órgão se estendeu a outros municípios do interior do Estado, além da região
Metropolitana.
A maior parcela de atendimentos diretos (45.817) foi no balcão da sede, em Manaus. Os maiores fluxos foram
registrados nos meses de março (8.312), janeiro (4.030), agosto (4.649) e julho (4.315). Foram contabilizadas 4.472
reclamações formalizadas, 2.644 atendimentos preliminares, 5.929 atendimentos telefônicos e 6.982 audiências
realizadas.

DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA
FISCALIZAÇÃO
Ao longo do ano, as equipes de fiscalização somaram: 383 autos de constatação lavrados, 437 autos de
infração lavrados e 44 autos de apreensão e inutilização lavrados. No total, 109 ações de fiscalização chegaram a
postos de combustíveis, com 15 notificações expedidas. As ações nos postos de combustíveis foram realizadas
em parceria com o Instituto de Pesos e Medidas do Amazonas (Ipem-AM). Além dos postos, as fiscalizações
foram realizadas em bancos e supermercados
No interior do Amazonas, estabelecimentos (postos, supermercados e bancos) foram fiscalizados em
Manacapuru, Nova Olinda do Norte, Humaitá, Manicoré, Iranduba, Rio Preto da Eva, Itacoatiara, Parintins, Tefé,
Tabatinga, Barreirinha, Maués, Nhamundá, Boa Vista do Ramos e Presidente Figueiredo.

Com o intuito de ampliar o diálogo e propor formas de melhor atender a população, o Procon-AM participou
de encontros com as diretorias dos bancos Itaú e Bradesco, além de reunir com a Associação das Donas de Casa
do Amazonas, Associação Comercial do Amazonas e com empresas de telefonia móvel.
Entre os eventos realizados no ano, o destaque fica para a Semana do Consumidor, que ocorreu na sede
do Procon-AM, em celebração ao Dia Internacional do Consumidor. Antes do evento, o órgão reuniu com as
empresas Águas de Manaus e a Amazonas Distribuidora de Energia.
O Procon-AM atuou ainda junto a outros órgãos, em uma força-tarefa para defender os interesses do
cidadão. Uma das ações foi realizada em julho de 2019, quando um apagão deixou Iranduba, Manacapuru e
Novo Airão sem energia por quatro dias.
No mês de outubro, a empresa Águas de Manaus, responsável pelos serviços de abastecimento de água,
coleta e tratamento de esgoto na capital amazonense, começou a atender os clientes em um posto instalado na
sede do Procon-AM, na Avenida André Araújo, em Manaus.
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O Governo do Amazonas, por intermédio do Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS),
promove o desenvolvimento da cidadania e a busca da equidade social e econômica, com a aplicação de
recursos financeiros em projetos sociais elaborados por entidades de direito privado sem fins econômicos. Os
investimentos têm sido diversificados no apoio a entidades socioassistenciais e da agricultura familiar, além de
repasses feitos a programas estratégicos do Governo Estadual nas áreas da saúde, produção rural e assistência
social.
Foram investidos R$ 55.954.617,47 que contemplaram 146 instituições no interior e na capital, com ações
relacionadas à saúde, inclusão produtiva, criança e adolescentes, pessoa com deficiência e idoso; e também 15
ações do crédito solidário com cadastro de 2.574 proponentes e deferimento de 1.022 processos, contemplando
pela primeira vez os municípios de Anamã, Anori, Barreirinha, Boca do Acre, Juruá, Maraã, Nhamundá, Novo Airão,
São Paulo de Olivença e Urucurituba.
Os investimentos se concretizaram por meio das seguintes ações:
• Repasse de recurso às Organizações da Sociedade Civil (OSCs) para projetos autossustentáveis, geradores
de trabalho, renda e inclusão social por meio de chamamento público (Edital);
• Repasse de recurso para projetos relacionados às metas do governo – redução da pobreza; combate
à fome, ao desemprego; diminuição das desigualdades; combate à exploração sexual de crianças e
adolescentes e melhoria da qualidade de vida de idosos e deficientes;
• Projetos complementares e suplementares às ações do Governo.

INVESTIMENTO NO SETOR PRIMÁRIO
Na assistência social, por meio de chamamento público, foram custeados 38 Termos de Fomentos,
beneficiando diretamente 3.725 pessoas e 12.450, indiretamente. O valor investido foi de R$ 4.103.844,76 em
acolhimentos institucionais, contraturnos, cursos profissionalizantes, oficinas pedagógicas, abordagens sociais,
atividades socioeducativas, culturais e de promoção da saúde.
No programa Crédito Solidário foram cadastrados 2.574 novos empreendedores interessados em acessar
as linhas de crédito. Ao todo, foram realizadas 15 ações de cadastros com o aporte financeiro de R$ 1.943.403,63.
Em 2019 foram beneficiados pelo financiamento 1.022 empreendedores.
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Recursos para Projetos de órgãos atuantes na Promoção Social
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O FPS tem também como uma de suas ações a transferência de recursos financeiros a órgãos do Governo
do Estado, para implantação e/ou desenvolvimento de projetos que visem o fortalecimento da cidadania e
a elevação do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), contemplando de forma especial os programas de
enfrentamento da pobreza, fome, desemprego, saúde, desigualdade de renda e carências educacionais. Foram
realizados 31 repasses orçamentários, totalizando R$ 34.996.384,67 para a celebração das ações integradas em
prol da melhoria da qualidade de vida da população amazonense. São estes os órgãos contemplados:
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• Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência (Seped) – repasse de R$ 5.110.550,00, sendo
R$ 2.095.550,00 para a aquisição de 1.023 cadeiras de rodas, R$ 3.000.000,00 para o chamamento público da
rede socioassistencial do segmento e R$ 15.000,00 para climatização das salas que atendem as atividades
de cinoterapia voltadas às pessoas diagnosticadas com autismo;
• Secretaria de Estado da Justiça Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc) – repasse de R$ 509.711,30 para a
implantação do Serviço de Apoio à Mulher, Idoso e Criança, nos municípios de Itacoatiara, Parintins, Maués,
Tabatinga, Tefé, Humaitá e São Gabriel da cachoeira;
• Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seinfra) - destaque orçamentário, no valor de R$ 945.568,91, para
a reforma e ampliação da Equoterapia – Cavalaria do Amazonas, da Polícia Militar do Amazonas;

• Fundação Universidade Aberta da Terceira Idade (Funati) - destaque de R$ 1.500.000,00 para a
Universidade do Estado do Amazonas (UEA), que direcionará o recurso para às ações sociais da Funati,
visando a manutenção do seu pleno funcionamento em benefício das pessoas idosas;
• Secretaria de Estado de Assistência Social (Seas) - transferência de R$ 2.000.000,00 para prover a
continuidade das ações socioassistenciais da proteção social especial de média e alta complexidade, visando
a consecução de finalidade de interesse público; e R$ 263.768,00 para aquisição de gêneros alimentícios
para assistência alimentar de 200 refugiados venezuelanos acolhidos no Serviço de Acolhimento para
Adultos e Famílias, no bairro Coroado;
• Subcomando da Defesa Civil (Subcomadec) - transferência de R$ 10.000.000,00, em virtude da emergência
e estado de calamidade pública dos municípios afetados com a cheia dos rios no Amazonas. O recurso foi
utilizado no atendimento de 114.000 famílias durante as fases de impacto nas regiões do Purus, Juruá, alto,
médio e baixo Solimões, Madeira e médio e baixo Amazonas;
• Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP) - transferência de R$ 900.000,00 visando a aquisição de
um Scanner Radiológico para diagnóstico por imagens destinado ao Instituto Médico Legal (IML);
• Superintendência Estadual de Habitação (Suhab) - transferência de recursos de R$ 9.393.125,97 para o
atendimento às famílias vítimas do incêndio ocorrido no bairro Educandos, em Manaus no dia 17/12/2018;
• Fundo Estadual de Saúde (FES) - repasse total de R$ 4.373.660,49 para atender as demandas da área da
saúde, com destaque para:
• R$ 335.358,20 para atender os requisitos de infraestrutura e equipamentos do centro de parto humanizado
da Maternidade Balbina Mestrinho;
• R$ 1.386.004,58 para conclusão da construção do Hospital do Sangue do Amazonas (Hemoam);
• R$ 298.601,30 para substituição total da cobertura do Serviço de Pronto Atendimento (SPA) Joventina Dias;
• R$ 210.559,00 para aquisição de material permanente do parque tecnológico da assistência ambulatorial
e de diagnóstico da Fundação de Dermatologia Tropical e Venereologia Alfredo da Matta (Fuam).
• R$ 286.678,50 para aquisição de móveis planejados e reforma das enfermarias do Hospital e Pronto
Socorro da Criança Zona Oeste;
• R$ 407.842,11 para reformas em geral, aquisição de modulados, instalação de painel perfilado e
modernização da fachada o Hospital Infantil Dr. Fajardo;
• R$ 324.000,00 para aquisição de equipamentos de ultrassonografia para Fundação Centro de Controle de
Oncologia do Amazonas (Fcecon);
• R$ 928.046,20 para atender despesas referente a conclusão da construção do Hospital do Sangue do
Amazonas (Hemoam).
Periodicamente, são realizadas visitas técnicas de monitoramento com a finalidade de acompanhar a
execução do recurso e verificar o alcance dos objetivos.

EMENDAS IMPOSITIVAS
Em 2019, pela primeira vez, o FPS realizou o pagamento de 13 emendas parlamentares, totalizando um
investimento de R$ 874.628,02, beneficiando diretamente 1.530 pessoas e indiretamente 3.558. O atendimento
teve como público alvo crianças e adolescentes, pessoas com deficiência, idosos e inclusão social e produtiva. A
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especificidade desta modalidade de repasse está na separação de atribuições, onde o recurso é proveniente de
Emendas Parlamentares Impositivas, ficando ao cargo do FPS somente a aprovação e execução destes fomentos.
As calhas apoiadas pertencem à Região Metropolitana, Madeira e Alto Solimões.
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Na implementação da Política de Assistência Social no Amazonas, o Governo do Estado retomou o repasse
financeiro aos municípios, que não era executado desde 2015, e garantiu o repasse do cofinanciamento às
entidades da sociedade civil.
Ressalta-se ações estratégicas integradas de natureza proativa e preventiva de apoio técnico aos 62
municípios do Estado, desenvolvidas pela Secretaria de Estado da Assistência Social (Seas), que tem como foco
maior eficiência, eficácia nas atuações específicas e intersetoriais, em prol da garantia de direitos aos usuários do
Sistema Único de Assistência Social (SUAS).
Para o aprimoramento dos serviços de atendimento às famílias, grupos de crianças, adolescentes e idosos
nos Centros de Referência da Assistência Social (Cras) e Centro de Referência Especializado de Assistência Social
(Creas), foram repassados a 58 municípios o valor de R$ 4.744.481,87 na ação de Cofinanciamento Estadual para
Municípios.
Na ação Cofinanciamento Estadual para Rede Complementar foram celebrados 17 Termos Aditivos aos
Termos de Fomentos celebrados em 2018, no valor de R$ 1.103.983,40.
Também foi lançado o Edital nº 001/2019 de Chamamento Público para os Termos de Fomento, a análise
e emissão de aprovação de 23 Organizações da Sociedade Civil (OSCs), que ofertam o atendimento de média
e alta complexidade da Política de Assistência Social à população, que receberam o repasse do recurso no valor
de R$ 6.065.795,83.
Outra importante conquista foi a homologação de 33 emendas impositivas com recursos a serem executados
pela Seas, das quais 23 foram finalizadas, totalizando o valor de R$ 3.530.000,00 e a realização de convênios
federais que possibilitaram a aquisição de novos equipamentos e veículos, contribuindo para a melhoria da
qualidade dos serviços ofertados nos Cras e Creas, beneficiando 46 municípios.
6
Emendas com pendências
das entidades

20
Emendas em processo de
pagamento

7
Emendas Pagas

Foram entregues veículos e equipamentos aos municípios, atendendo 16 Centros de Referência
Especializados de Assistência Social (Creas), no valor de R$ 850.000,00; 23 Centros de Referência de Assistência
Social (Cras), no valor de R$ 880.000,00; três CRAS no valor de R$ 110.000,00; aquisição de 10 veículos utilitários,
dois micro-ônibus para quatro municípios do interior, no valor de R$ 944.350,00; e o Convênio Conecta Suas para
equipar a sala de Multimídia da Seas, no valor de R$ 41.600,00.
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12 Veículos
R$ 944.350,00

23 CRAS
R$ 880.000,00

16 CREAS
R$ 850.000,00

CONECTSUAS
R$ 41.600

03 CRAS
R$ 110.000,00

GESTÃO E SERVIÇOS DO SUAS

É de competência do Estado executar, por meio da Seas, a coordenação e o processo de acompanhamento
e apoio técnico a todos os 62 municípios do Estado do Amazonas, no que concerne à gestão, serviços, programas,
projetos e benefícios socioassistenciais, bem como garantir o acompanhamento na condução do processo de
consolidação e aprimoramento dos serviços.
Foram realizados o IV e V Encontro de Gestores Municipais 2019, com 238 participantes, visando a formaçao
de gestores e técnicos nos principais instrumentos de gestão e manuseio dos sistemas da rede SUAS, além do
alinhamento de informações e identificação das demandas prioritárias.
Em agosto foi apresentado oficialmente o Diagnóstico Socioterritorial da Assistência Social do Amazonas,
que reúne informações sobre as vulnerabilidades em que se encontram as famílias que estão desprotegidas,
necessitando da intervenção do Estado. O evento contou com a presença de representantes do Conselho
Nacional de Justiça, Conselho Estadual de Assistência Social/AM (Ceas), Fórum Estadual dos Usuários do Suas no
Amazonas (Feusuas), Faculdade Metropolitana de Manaus (Fametro), Faculdade Nilton Lins, Eco Vida/AM, assim
como órgãos do governo estadual e municipal.

Aprimoramento dos profissionais da Assistência Social
No aprimoramento dos profissionais que atuam na área da Assistência Social do Amazonas, foram realizados
os seguintes eventos:
• Capacitação para emendas estaduais impositivas com as Organizações da Sociedade Civil (OSC);
• Seminário de Enfrentamento à Violência Sexual Contra a Criança e o Adolescente;
• I Encontro Estadual de Avaliação das Ações Estratégicas do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil
(PETI);
• Oficina de Gestão do SUAS, com o objetivo de promover apoio técnico, com a participação de 53
técnicos e gestores de 33 municípios;
• Oficina de Prestação de Contas, Monitoramento e Avaliação para as Organizações da Sociedade CivilOSCs e Prefeituras;
• lll Curso de Formação para Supervisores do Programa Criança Feliz, contando com a presença de 50
municípios e um total de 89 participantes;
• CAPACITASUAS - realizado o lançamento da 2ª fase do Programa Nacional de Capacitação do SUAS para
trabalhadores, gestores e conselheiros da Assistência Social do Amazonas, no polo de Manicoré, com a
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participação do município de Novo Aripuanã; em seguida no polo de Tefé, com os municípios de Alvarães,
Atalaia do Norte, Fonte Boa, Japurá, Jutaí, Maraã, Tefé, Tonantins e Uarini, e Polo Extra Manaus;
• Cadastro Único e Programa Bolsa-Família, com 13 capacitações; Sistema de Condicionalidades do Programa
Bolsa Família (Sicon) na Gestão de Condicionalidades do Programa Bolsa Família, com a participação de
332 técnicos.
• Realização de 16 videoconferências temáticas da Gestão do Suas, atendendo os 62 municípios com 1.546
participantes.
Destacam-se as capacitações realizadas aos trabalhadores do Suas no estado do Amazonas, por meio
das formações e encontros técnicos que atingiram o montante de 1.076 profisisonais capacitados nos diversos
equipamentos sociais.
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Os Centros realizaram 1.535.651 atendimentos, promovendo o acesso das famílias aos direitos sociais,
com vistas ao fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, incentivando a socialização e a convivência
comunitária, proporcionando a emancipação e o protagonismo dos cidadãos.
A Seas em gestão compartilhada e intersetorial realiza o atendimento das atividades com a Secretaria
de Estado e Cultura, Secretaria de Estado de Saúde, Secretaria de Estado de Educação e Desporto, Centro de
Educação Tecnológica do Amazonas e Fundação Universidade Aberta da Terceira Idade.
O Governo do Estado disponibiliza como equipamentos Sociais seis Centros Estaduais de Convivência da
Família (CECFs) e um Centro Estadual de Convivência do Idoso (CECI).
Foram inúmeros os serviços e atividades ofertadas nos Centros, superando as expectativas quanto ao
número de demandas. Assim sendo, vale registrar os resultados que impactaram as famílias no fortalecimento de
vínculos familiares e comunitários.
Centro Estadual
de Convivência da
Família Maria de
Miranda Leão
56.629

Centro Estadual
de Convivência
da Família 31 de
Março
88.820

Centro Estadual de
Convivência da
Família André Araújo
79.820

Centro Estadual
de Convivência da
Família
Magdalena Arce
Daou
335.640

Centro Estadual
de Convivência da
Família Teonízía
Lobo de Carvalho
129.986

Centro Estadual
de Convivência da
Família Padre
Pedro Vignola
436.486

Centro Estadual
de Convivência
do Idoso CECI
407. 165

Projeto Garantia do Direito Humano à Alimentação Adequada
A Seas coordena este projeto no Amazonas, o qual é responsável por quatro Restaurantes Populares e
três Cozinhas alocados em áreas estratégicas da cidade de Manaus, com vistas a atender a população mais
vulnerável e com maior índice de insegurança alimentar, como segue:
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• Restaurantes Populares - garante às famílias em situação de insegurança alimentar e nutricional o acesso à
alimentação adequada, saudável, variada e nutritiva, por meio de refeições pelo valor simbólico de R$ 1,00.
Os Restaurantes estão localizados no Centro da cidade, Novo Israel, Compensa e Jorge Teixeira;
• Cozinhas - Popularmente conhecido como sopões, o programa garante às famílias em situação de
insegurança alimentar e nutricional (moderada a alta) o complemento alimentar, por meio da oferta de
sopas variadas e nutritivas nas comunidades Parque São Pedro, Rio Piorini e Alfredo Nascimento. Segue
abaixo o gráfico contendo o total de atendimento a população em 2019 das unidades da Segurança
Alimentar e Nutricional:

SEGURANÇA ALIMENTAR
905.667

1.000.000
800.000

462.110

600.000

400.000

204.420

200.000

84.873
Total de usuários atendidos

Total de refeicões servidas

Restaurantes Populares

Litros de sopas servidos

Cozinhas

Fonte: SAN/DPSB/SEAS. Valores referentes ao período de jan/dez/2019.

SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL
O Acolhimento Institucional é realizado em diferentes tipos de equipamentos que são destinados a famílias
e/ou indivíduos com vínculos familiares rompidos ou fragilizados, a fim de garantir proteção integral, a saber:
• Casa Jacamim - unidade de acolhimento provisório com estrutura para atender até 50 pessoas do mesmo
sexo ou grupo familiar, com privacidade, na modalidade casa de passagem. Atende pessoas em situação
de rua e desabrigo por abandono, migração e ausência de residência ou pessoas em trânsito e sem
condições de autossustento, por um período de 30 dias, podendo ser avaliada a situação e prorrogável
por até 60 dias, concedendo desta forma um período de acolhimento máximo de até 90 dias, conforme
Resolução 109, de 11 de novembro de 2009, com os seguintes destaques:

Atendimentos Sociais
2.715

Usuários Acolhidos
457

Atendimetos Psicossociais
519
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• Serviço de Acolhimento Institucional para Adultos e Famílias (Saiaf) – localizado no bairro do Coroado,
o Saiaf acolhe até 220 pessoas, tendo como público específico migrantes oriundos da Venezuela, sendo
adultos ou grupo familiar, com ou sem crianças, que se encontram em situação de vulnerabilidade social,
em situação de rua e desabrigo por abandono, migração e ausência de residência ou, ainda, pessoas
em trânsito e sem condições de prover sua sustentabilidade. Com referência ao apoio técnico, no que
tange aos migrantes venezuelanos, foram realizadas atividades entre atendimentos, orientações, visitas e
reuniões. No total, são estes os resultados:
Atendimetos Gerais
5. 027

Atendimentos Sociais
922

Usuários Acolhidos
1.123
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Ampliação do corpo técnico do Conselho Estadual, por meio da contratação de assessor jurídico, de
comunicação e apoio administrativo, e apoio técnico e financeiro na realização da 12ª Conferência Estadual,
executado pelo Conselho Estadual de Assistência Social, com o tema “Assistência Social: Direito do Povo com
Financiamento Público e Participação Social”, realizado no Auditório Belarmino Lins (ALEAM), com a participação
de 33 municípios e o total de 319 pessoas.

CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA
Com o intuito de proporcionar um caráter dinâmico à política cultural do Estado, o Governo do Amazonas
uniu criatividade e inovação às expressões artísticas e culturais. Esse novo conceito trouxe ao Estado atenção
estratégica para a economia, pois a cultura e a economia criativa são também consideradas motores para o
crescimento desse setor no Amazonas, por estimular a geração de renda, criar empregos e produzir receitas de
exportação, promovendo a diversidade cultural e o desenvolvimento humano.
Nessa nova forma de conduzir a política cultural no Amazonas, a Secretaria de Estado de Cultura e Economia
Criativa atuou estabelecendo três princípios norteadores: Empreendedorismo, Potencialização da Cultura e
Valorização do Artista. Estes, considerados os pilares de todas as ações culturais que o Governo do Estado
desenvolve, foram fundamentais para traçar as diretrizes de programas e projetos, mantendo o papel essencial
em preservar e promover a cultura, acreditando no poder transformador da arte.
Foram 365 dias de realizações, oferecendo à população entretenimento gratuito e uma programação
cultural variada. Todo este movimento cultural exigiu a aplicação de investimentos do Governo do Estado de
R$ 166 milhões para todas as ações e projetos realizados em 2019. No total, foram mais de 3.000 espetáculos
e atividades artísticas e culturais realizados nas áreas de dança, teatro, música, circo, literatura, artes visuais,
exposições, audiovisual, óperas, concertos, entre outras, feito em sua maioria por talentosos artistas locais e
integrantes dos corpos artísticos da Secretaria. O resultado final foi reconhecido por mais de 1.600.000 pessoas
presentes nessas ações.
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ESPAÇOS DE ARTE E CULTURA
A cultura e a arte, em todas as suas formas e expressões, estiveram presentes em 2019 nos 50 espaços
culturais coordenados pela Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa. Os espaços abertos à visitação
receberam cerca de 380 mil turistas nacionais, estrangeiros e visitantes locais, correspondendo a um crescimento
de 27% quando comparado ao ano de 2018. Isso se deve à adequação dos horários de funcionamento das
unidades culturais e da programação diferenciada que estreita a relação entre a arte e o seu público.
Cerca de 1.220.000 pessoas prestigiaram os mais de 3.000 espetáculos e atividades artísticas e culturais,
além de outros eventos realizados. São 50 unidades de espaços culturais entre teatros (nove), bibliotecas (nove),
centros culturais (nove), galerias (cinco), museus (nove), parques e praças (quatro) e liceus de artes e ofícios
(cinco).

Artes Visuais

50

novas montagens

690

artitas envolvidos

Resultados expressivos e inéditos também podem ser vistos no campo das artes visuais em 2019, com a
montagem de 50 novas exposições em 16 unidades culturais. A intensa atuação nessa área pode ser observada
nos resultados alcançados, com envolvimento de 690 artistas e 1.805 obras em exposição. Isso prova o empenho
do Governo nas políticas públicas voltadas à cultura e às artes, e no foco em um dos seus pilares norteadores:
valorização do artista.

LITERATURA
No campo das artes literárias e da leitura, o ato de ler foi incentivado como prioridade, buscando cumprir
nossa missão como agente de inclusão e desenvolvimento social. Também o fomento à pesquisa, coleta,
preservação e democratização de acervos documentais e literários da nossa região foi realizado como forma
de valorizar a história e a memória do Amazonas. As bibliotecas e salas de leituras receberam cerca de 40 mil
usuários.
Já no Programa Mania de Ler foram promovidas 336 ações em cinco municípios, três comunidades, 106
escolas em 25 bairros em seis zonas de Manaus. Nas diversas atividades realizadas foram atendidas mais de 30
mil pessoas.
No campo da leitura e interatividade, foi relançada a Biblioteca Virtual do Amazonas com novo layout,
integrada à Rede Norte de Bibliotecas de Repositórios Institucionais, que reúne e organiza bibliotecas da região
em um sistema de visibilidade nacional e internacional.

70
mil

pessoas
atendidas no
campo da
leitura

10

feiras de
trocas de
livros e gibis

336

ações do
programa
Mania de Ler

5
municípios
contemplados

106

escolas
beneficiadas
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FORMAÇÃO TÉCNICA E ARTÍSTICA
Dentre as políticas setoriais desenvolvidas pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa, a formação e o
aperfeiçoamento técnico e artístico desenvolvidos no Liceu de Artes e Ofícios Claudio Santoro são as de maior
significância para a consolidação da política cultural do Estado, por contribuir de forma efetiva na formação e
integração de crianças, jovens e adultos.
Destinado ao ensino das artes nas áreas de música erudita e popular, dança, teatro, artes visuais, cinema,
fotografia, bem como à formação de cursos livres, oficinas, seminários, workshops, convivências, palestras, e à
formação técnica e não artística de áreas de apoio às artes, o Liceu é considerado ponto central de todas as
ações culturais desenvolvidas. No ano do centenário de Claudio Santoro, o Liceu passou por melhorias, com a
implantação de novos cursos, além de uma galeria com exposição permanente, na Casa das Artes.
Dentre as novas ações realizadas, estão a criação do Balé Jovem Claudio Santoro, a reestruturação da
Orquestra Jovem Cláudio Santoro, a implantação de espaços específicos para ensaio do núcleo de teatro e do
Balé Jovem e a criação de dois cursos inéditos: Percussão Amazônica e Teatro Musical.
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Um dos pilares da atual gestão, o empreendedorismo cultural foi contemplado neste governo com a
oferta de cursos, capacitando 706 artistas, produtores e gestores da área cultural. É considerado um dos maiores
desafios no campo da cultura e das artes, sendo de fundamental importância por proporcionar atualização
constante e especializada, buscando modernização e atualização desses profissionais em face da nova ordem
de trabalho exigido pelo mercado.
No campo da potencialização da cultura e da economia criativa, resultados expressivos e inéditos foram
alcançados, principalmente no que concerne ao aporte financeiro repassado para o interior para a realização
de eventos e apoio a projetos artísticos e culturais. Mais de R$ 16 milhões foram destinados a diversas ações
realizadas em 34 municípios, gerando um público nos eventos e projetos de mais de 300 mil pessoas que
movimentaram a economia local, em face ao aumento do fluxo de visitantes, gerando novas oportunidades de
renda e postos de trabalho.

POLÍTICA DE EDITAIS
Dando continuidade às novas diretrizes governamentais, bem como ao processo da democratização dos
investimentos e acesso às artes e cultura, foram lançados os editais do 9º Festival Amazonas de Dança, Edital
Amazonas Cênico 2019 e Edital do Concurso Jovem Instrumentista Amazonas Jazz. Os editais fomentaram as
atividades artístico-culturais no âmbito do estado do Amazonas, por meio do estímulo à produção, formação e
difusão cultural, assim como socializaram o acesso aos bens culturais e, ainda, o estímulo às dinâmicas culturais
locais e à criação artística.

3

R$ 400 mil

editais

em aporte
financeiro

163

110

inscrições

selecionados
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CARNAVAL AMAZONAS 2019
Considerada a maior festa popular do País, o Carnaval ganhou uma expressão peculiar, com o Carnaval
da Letras, Carnaval nos Bairros, e festas que promoveram uma verdadeira mistura de ritmos, incluindo o boibumbá. A festa reuniu mais de 120 mil pessoas entre os desfiles no sambódromo, o concurso de fantasias e
as festas realizadas nas quatro zonas da capital, cujo novo formato recebeu a aprovação popular. Além disso,
foram apoiados 111 blocos e bandas, das quais 6 no interior (Careiro Castanho, Parintins, Iranduba, São Gabriel da
Cachoeira, Autazes e Novo Airão).
Foi realizada uma pesquisa que mapeou a geração de postos de trabalho, emprego e renda no período
do Carnaval 2019. Resultados foram obtidos, mostrando a importância deste evento popular na cadeia produtiva
da cultura. Investimentos na ordem de 3,5 milhões geraram cerca de 10 mil postos de trabalho, movimentando
a economia no Estado.

• Geração de mais de 10 mil postos de trabalho, sendo 4,5 mil somente nos galpões dos grupos Especial e
Acesso;
• 74,1% dos autônomos que trabalharam no Carnaval, também atuam em outros eventos – Festival de
Ópera, Festival Folclórico, Festival de Teatro e Concerto de Natal;
• 73,2% dos ambulantes têm seus serviços e produtos como sua principal fonte de renda;
• 30% dos autônomos entrevistados nos desfiles trabalham durante o período do Carnaval há mais de 5
anos;
• 28,5% das pessoas veem o Carnaval como uma oportunidade de renda extra;
• Dos 10.500 trabalhadores do Carnaval, quase 75% têm essa atividade como principal fonte de renda.

FESTIVAL AMAZONAS DE ÓPERA
EEm sua 22ª Edição, o grandioso Festival Amazonas de Ópera (FAO) ultrapassou fronteiras e marcou a
importância da produção operística no Amazonas para o mundo, com a exportação de todo o cenário da ópera
“Fausto” confeccionado na Central Técnica de Produção (CTP) da Secretaria de Cultura e Economia Craiativa
para uma temporada no Teatro Municipal de Santiago no Chile, demonstrando o reconhecimento à qualidade
do produto exibido no FAO. Além dos excelentes resultados obtidos nesta edição pela primeira vez, uma
comunidade indígena recebeu o espetáculo do Festival denominado “Ópera Mirim”. Para coroar essa 22ª Edição
do FAO, o fotógrafo amazonense Michell Mello ganhou o prêmio com a imagem do Festival Amazonas de Ópera
no evento conhecido como “Brasília Photo Show”, concorrendo com fotógrafos do mundo inteiro.
Além das óperas tradicionais realizadas no Teatro Amazonas, ocorreram também apresentações em
hospitais, fundações e instituições filantrópicas, entre eles, no Hospital Infantil Dr. Fajardo, Hospital Joãozinho,
Fundação Cecon, Fundação Dr. Thomas, Casa Vhida e Centro de Educação de Tempo Integral Zilda Arns.

PÚBLICO
PRESENTE

11.217
na capital

1.070

no interior

12.287
público total
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Resultados do 22º Festival Amazonas de Ópera
• 29 Espetáculos (cinco inéditos);
• Quatro apresentações no interior;
• 5 espetáculos transmitidos pela TV Cultura (atual Encontro das Águas);
• 16 espetáculos inclusivos;
• 9 apresentações da “Ópera Mirim”, inclusive em comunidade indígena;
• 673 empregos diretos foram gerados;
• 437 artistas envolvidos, sendo nove internacionais;
• Festival foi transmitido ao vivo pela TV Local;
• Óperas gravadas por emissoras para exibição nacional;
• Manaus eleita a sede da Assembleia Geral de Ópera 2021;
• Assinatura do Acordo de Cooperação entre o Governo Brasileiro e Ópera Latino Americana (OLA), com o
apoio da Secretaria de Cultura do Ministério da Cidadania.
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Considerado um dos maiores eventos folclóricos do Brasil, o Festival de Parintins levou à arena do
Bumbódromo mais de 66 mil turistas durante o festival na ilha, batendo o recorde no número de visitantes e
no retorno econômico para o Estado, injetando na economia parintinense cerca de R$ 40 milhões. O Governo
do Amazonas, em um vigoroso esforço, repassou os investimentos com 4 meses de antecedência, fato nunca
ocorrido antes na história dos bumbás. Isso possibilitou a melhoria na execução desse grandioso espetáculo
realizado em plena selva amazônica.
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No que tange ao alinhamento da política cultural às novas diretrizes de governo, foi realizado também no
período do Festival a 16ª Feira de Artesanato e Economia Solidária, movimentando a economia local.
Com a missão de cooperar com a preservação e visibilidade da exuberante manifestação cultural dos Bois
de Arena, Bois de Rua e dos Bois de Terreiro do Amazonas, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional
(Iphan) entregou, durante o Festival Folclórico de Parintins, o certificado de Patrimônio Cultural do Brasil aos
Bumbás de Parintins. Esse reconhecimento foi uma importante conquista dos grupos, mestres e atores que fazem
parte dos bois-bumbás Caprichoso e Garantido.

FESTIVAL FOLCLÓRICO DO AMAZONAS

R$ 3,2
milhões
investidos

74

70 mil

8 dias

grupos folclóricos

pessoas presentes

de festival

IX FESTIVAL AMAZONAS DE DANÇA
Dando continuidade ao calendário cultural do Estado e com o objetivo de valorizar a expressão artística
do gênero da dança, foi realizado o IX Festival Amazonas de Dança (FAD), com uma programação variada para
o público composta por espetáculos, oficinas, palestras e rodas de conversa. Construído juntamente com os
representantes do segmento, em 2019 o FAD diversificou sua programação e se fortaleceu com os espetáculos
que mostraram ao público amazonense toda expressividade desse movimento artístico.
A abertura do evento no Teatro Amazonas contou com a estreia do Balé Jovem Claudio Santoro, grupo
artístico criado na nova gestão. Dessa forma, a Cultura cria oportunidades de fortalecimento profissional do novo
grupo artístico que inicia suas experiências, ao mesmo tempo em que fomenta e gera oportunidades para que
outros grupos e companhias de dança apresentem seu trabalho.
A abertura do evento no Teatro Amazonas contou com a estreia do Balé Jovem Claudio Santoro, grupo
artístico criado na nova gestão. Dessa forma, a Cultura cria oportunidades de fortalecimento profissional do novo
grupo artístico que inicia suas experiências, ao mesmo tempo em que fomenta e gera oportunidades para que
outros grupos e companhias de dança apresentem seu trabalho.
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Evento de tradição do Estado, o Festival Folclórico do Amazonas atraiu, neste ano, 70 mil pessoas ao
Sambódromo em oito noites de folclore. Investimentos na ordem de R$ 3,2 milhões foram aportados para a
realização desse grande evento, que contou com a participação de 74 grupos que imprimiram muita paixão,
refletindo no resgate da cultura amazonense a valorização dos artistas amazonenses.
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Sistema Estadual de Cultura
No Dia Nacional da Cultura, o Governo lançou um pacote de ações culturais visando o fortalecimento
das políticas voltadas à cultura, às artes e à economia criativa no estado do Amazonas. O lançamento firmou o
compromisso do Estado em construir o Sistema Estadual de Cultura em bases sólidas, com a reestruturação do
Conselho de Cultura e Patrimônio Histórico e Artístico, Plano Estadual de Cultura, Conferência Estadual de Cultura
e outras instâncias de gestão participativa.
No evento também foi firmada uma parceria entre a Secretaria e a TV Encontro das Águas, para divulgação
de material audiovisual independente produzido na Amazônia e exibição de videoaulas. O pacote de ações
também englobou projetos que valorizam o artista amazonense e o desenvolvimento das potencialidades
culturais dos municípios do interior do Estado.
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Com o propósito de estreitar o diálogo com secretários municipais de Cultura do Amazonas, artistas
e entidades, sobre temas e novas ferramentas de fortalecimento do fazer cultural na capital e no interior, a
Secretaria de Cultura e Economia Criativa realizou neste ano o I Encontro com Secretários Municipais de Cultura
do Amazonas e o I Seminário de Políticas Públicas da Cultura do Amazonas. Nos dois eventos foram discutidos
o que a pasta vem construindo como base para a Cultura no Estado para os próximos anos, e quais ferramentas
fortalecem o trabalho desenvolvido pelas associações, entidades, artistas e municípios. Os eventos permitiram
a ampla participação da sociedade na condução, aprimoramento e controle da política voltada à cultura.
Além da participação de artistas e representantes de diversas entidades, estavam presentes nos dois eventos
representantes de 40 municípios.

EXPEDIÇÃO CULTURAL
O Projeto Expedição Cultural vem ao encontro das diretrizes da nova gestão, com o objetivo precípuo de
interagir e potencializar a cultura nos municípios do interior do Estado. Os municípios de Autazes, Borba e Nova
Olinda do Norte foram os primeiros contemplados com o projeto que envolveu a participação de 12 profissionais
das artes e cultura que desenvolveram atividades como oficinas de dança ministradas por bailarinos do Balé
Folclórico do Amazonas, workshops de grafite, com o artista visual Alessandro Hipz e Oficina de Elaboração de
Projetos Culturais, com a economista Karla Martins. Além disso, foram realizadas sessões de cinema, vivência
com o cantor e compositor Antônio Pereira, além de outras atividades artísticas que proporcionaram momentos
marcantes para mais de 1.000 pessoas que participaram do projeto.

APOIO À EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A CULTURA
Integrada à Secretaria de Cultura e Economia Criativa, a Agência Amazonense de Desenvolvimento Cultural
(AADC) promove o apoio à execução das políticas públicas nas áreas artísticas e culturais, formação de técnicos
e artistas, gerando empregos no setor em todo o Estado.
Por meio de Contratos de Gestão, a AADC fortaleceu o trabalho, promovendo a melhoria nos serviços
oferecidos e agilidade nos processos administrativos, dinamizando as ações culturais, aprimorando inclusive a

SOCIAL
captação de recursos para investimentos na cultura do Estado, além de buscar novos projetos e apoio junto à
iniciativa privada.

PRESENTE DE NATAL

CONCERTO DE NATAL: A CAIXA MÁGICA
O espetáculo “A Caixa Mágica do Natal” fez uma viagem pelo universo natalino e pelos símbolos mais
conhecidos da época. O musical encantou a todos ao contar a história de uma criança que perdeu a mãe que
era apaixonada pelo Natal e que fazia questão de que todos os anos essa época fosse perfeita.
“A Caixa Mágica do Natal” contou com a participação de artistas dos Corpos Artísticos do Governo do
Estado, dentre eles, a Amazonas Filarmônica, Coral do Amazonas, Corpo de Dança do Amazonas e Balé Folclórico
do Amazonas, além de alunos do Liceu de Artes e Ofícios Claudio Santoro. Os figurinos, adereços e cenários
utilizados no concerto foram confeccionados na Central Técnica de Produção, com a maior parte dos materiais
adquiridos em Manaus e a mão de obra amazonense.
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Uma programação especial foi preparada para o período mais esperado pela população amazonense,
coroando o encerramento das atividades anuais da Secretaria, que é o Natal. Durante 16 dias, a programação
“Presente de Natal” – promovida no Largo de São Sebastião e entorno, de 7 a 22 de dezembro – encantou
amazonenses e visitantes com a magia natalina. Nesse período, cerca de 80 atrações foram oferecidas nos
espaços atraindo mais de 59 mil pessoas que puderam curtir shows e concertos; apresentações de corais,
palhaços e mágicos; espetáculos de teatro e dança; sessões de cinema; além de visitar a Casa do Papai Noel, e
assistir ao musical “A Caixa Mágica do Natal”.
No âmbito da economia criativa, foi realizada a I Feira Natalina no Largo de São Sebastião, disponibilizando
para venda diversos produtos natalinos e artesanatos, gerando renda para artesãos, produtores e empreendedores
criativos. A feira reuniu mais de 20 expositores, que venderam, no total, 3.757 produtos, que somaram R$ 61.572.
A feira foi realizada em parceria com a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia
e Inovação (Sedecti), que coordena o Programa do Artesanato Amazonense.
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INVESTIMENTOS EM OBRAS

• Rodovias – a duplicação de 10 km da AM-070 em 2019, somados a 34 km existentes, alcançou 68,28%
de execução na Rodovia Manuel Urbano, que interliga Manaus aos municípios de Iranduba, Manacapuru
e Novo Airão. Em 2019, foi implantado o trecho compreendido entre a Ponte do Ariaú (km 35 a 38) até a
região do balneário do Miriti (km 78 ao 74). A conclusão dos 33 quilômetros restantes está prevista para
2020;
• AM-010 - as obras da Rodovia AM-010, que liga Manaus ao município de Itacoatiara, seguem em execução
com ações de manutenção em todos trechos. Os serviços incluem o recapeamento asfáltico, reciclagem
do pavimento e limpeza da camada vegetal das bordas da pista em trechos críticos da rodovia, com o
objetivo de garantir a trafegabilidade dos condutores de veículos leves e pesados;
• Rodovia AM-453 – recuperação do sistema viário com calçada e meio fio, onde está a comunidade Bela
Vista, no município de Manacapuru;
• Estradas dos municípios de Silves e Itapiranga - recuperação das estradas de Silves (AM-330), e de
Itapiranga (AM-363), que estavam em processo de erosão, compreendendo os trechos situados nos
quilômetros 71 e 81 do município de Itapiranga, e no Km 7 da estrada de Silves. O objetivo dos trabalhos
é garantir a segurança de todos os usuários destas rodovias devido ao risco de acidente nos trechos
considerados críticos;
• Mobilidade - a obra do Anel Sul interliga a avenida Santos Dumont, na zona sul da capital, ao complexo
José Henriques, no entroncamento com a avenida Torquato Tapajós. A obra deverá ser concluída em 2020
e vai trazer fluidez ao trânsito ao permitir uma ligação entre o Distrito Industrial e o Aeroporto Internacional
Eduardo Gomes. Dos 24% das obras realizados em anos anteriores, a nova gestão avançou com 44% até
novembro de 2019. As obras do Anel Leste estavam paradas há cinco anos e foram retomadas. Essa obra
vai ligar o Distrito Industrial, o Anel Leste, o Aeroporto Internacional Eduardo Gomes e as Rodovias AM-010
e BR-174. A obra deve ser concluída em 2021;
• Igarapé dos Franceses/Cachoeira Grande - as obras seguem aceleradas, alcançando 83% de execução. O
serviço compreende a construção de aterro, sistema viário e equipamentos comunitários, como a Unidade
Básica de Saúde (UBS), creche, Centro Municipal de Educação Infantil (Cemei), Centro de Referência de
Assistência Social (Cras) e Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas);
• Ramais e vicinais - obras de recuperação foram executadas em 11 ramais de cinco municípios, totalizando
138,9 km de extensão e investimentos de R$ 82,49 milhões. As obras na Estrada do Novo Remanso, em
Itacoatiara, estão com 42% de conclusão. As obras da Estrada do Caldeirão, no município de Iranduba,
iniciaram em 2019, e estão com 60% dos serviços executados, devendo beneficiar mais de 400 produtores
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O Governo do Amazonas retomou 142 obras com investimentos na ordem de R$ 1,79 bilhão em
infraestrutura para melhorias da mobilidade e qualidade de vida das famílias amazonenses. A Secretaria de
Estado de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus (Seinfra) deu continuidade às obras paralisadas em
51 municípios, com ênfase na execução de ramais rodoviários e recuperação dos sistemas viários dos municípios
do interior e de obras para melhoria da mobilidade na capital.
Em 2019, o Governo do Estado alcançou o patamar de 56% de execução de suas obras. Dos contratos e
convênios firmados ou retomados, 101 estão em execução e 41 foram concluídos ainda em 2019, conforme segue:

151

INFRAESTRUTURA
rurais com melhores condições de escoamento. Em Autazes, o Governo do Estado inaugurou os ramais do
Rosarinho e do Iguapenú, concluiu as obras dos ramais do Mutuca e Açuporanga. Estão em andamento
as obras dos ramais do HSL e do Jatuá. O governo atual chegou a 87,87% de conclusão dessas obras. No
Careiro da Várzea, o governo concluiu as obras do ramal Cinturão Verde e está executando o ramal São
José, que deverá ser concluído em 2020. Em Guajará, está em andamento o ramal do Gama;
• Obras prediais e acessibilidade – foram concluídas as construções dos prédios dos Núcleos de Estudos
Superiores da Universidade do Estado do Amazonas (UEA) nos municípios de Barcelos, Santo Antônio do
Içá e de Tefé; conclusão das obras do 16º Distrito Integrado de Polícia (DIP) e da Delegacia Especializada em
Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca); recuperação da estrutura metálica das escadas e reforma do
Sambódromo de Manaus; execução de cerca de 60% das obras no Hospital do Sangue do Amazonas, com
15 mil metros quadrados, com entrega prevista para 2020; conclusão da construção da nova sede da Sema;
retomada das obras e serviços de engenharia visando adequar a acessibilidade dos principais atrativos
turísticos na cidade de Manaus, abrangendo o Teatro Amazonas, Palácio da Justiça, Museu Casa Eduardo
Ribeiro, Centro Cultural Palacete Provincial, Centro de Artes Chaminé e Centro Cultural Palácio Rio Negro.
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A Unidade Gestora de Projetos Especiais (UGPE) coordena, planeja e executa projetos com financiamento
e acompanhamento de instituições financeiras internacionais, a exemplo do Banco Interamericano de
Desenvolvimento (BID).
Dentre estes projetos especiais, ocupa atualmente lugar de destaque o Programa Social e Ambiental dos
Igarapés de Manaus (Prosamim), concebido mediante uma ampla articulação institucional, cuja terceira etapa
vem sendo implementada pelo Governo do Amazonas, por meio de contrato celebrado com o BID. No ano de
2019, o Prosamim obteve êxito em diversas ações, algumas de considerável notoriedade, cuja menção se faz
relevante:
• Inauguração do Parque Dois Amigos: Oscarino e Peteleco, com uma extensão total de 2.000 m², com
redes de esgoto e de drenagem, área de lazer com gangorras para as crianças, iluminação em LED, meia
quadra de basquete para a prática de arremessos, academia ao ar livre equipada com três pranchas para
abdominal, três aparelhos de “leg press” e três simuladores de caminhada;
• Inauguração da Praça Pública Elza Simões (antigo Parque Bittencourt), com área de 13.230,77m², no Centro
da cidade, contemplada com revitalização do campo de grama sintética, da quadra de areia, ciclovia,
passarelas metálicas, dos guarda-corpos, bocas de alas, instalação de novos alambrados nas quadras,
gradis metálicos, portões, novos cestos coletores de resíduos sólidos, pergolados metálicos, chuveirão,
playground, academia, pintura do muro perimetral do parque, iluminação pública em LED, nova escada de
acesso à academia e playground, área para veículos de transporte e venda de alimentos;
• Implantação de 24.352,78m de redes coletoras de esgoto, construção de 629,81m de coletores de águas
pluviais e 2.453m de linha de recalque na área de intervenção direta do Programa (Bacia do Igarapé do São
Raimundo);
• Continuidade das obras da Ligação Viária Luiz Antony, que interligará a Ponte Kako Caminha, zona oeste
de Manaus, ao Centro, zona sul, com 1.500m de pista, ciclovia, calçada, orla para caminhada com guarda
corpo, áreas revitalizadas com paisagismo, arborização, iluminação de LED, quadra de esportes e duas
praças;

INFRAESTRUTURA

No ano de 2019, foram beneficiadas 143 famílias que residiam em situação de risco na bacia do São Raimundo,
no Prosamim III. Nas demais frentes de intervenção do programa, de 1.684 processos de reassentamento das
famílias, 856 foram formalizados e 311 imóveis já foram demolidos.
Ainda em 2019, a UGPE deu início às etapas preparatórias de um novo Programa, que contemplará a capital
e mais quatro municípios do interior.
O Programa de Saneamento Integrado de Maués (ProsaiMaués) tem como objetivo geral contribuir para
a solução dos problemas de saneamento básico, urbanísticos e socioambientais que afetam a qualidade de vida
e a sustentabilidade socioeconômica da população do município de Maués. Seu principal foco é o saneamento
básico, com a implantação de equipamentos de abastecimento de água e esgotamento sanitário na sede e de
kits hidrossanitários em 13 comunidades indígenas, sendo a maior intervenção urbanística, socioambiental e de
saneamento básico já realizada no interior do estado.
Em agosto de 2019, o ProsaiMaués teve seu contrato de empréstimo finalizado, tendo sido realizado um
seminário de encerramento para que o Governo do Estado prestasse contas e avaliasse os impactos e resultados
do programa junto aos beneficiários da intervenção e demais atores envolvidos.
O ProsaiMaués realizou obras e serviços de melhoria ambiental e urbanística, de edificações, estruturas e
sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário, dotando o município de mais de 50% de cobertura
de rede de tratamento de esgoto, a maior entre os municípios amazonenses, e aproximadamente 90% de
cobertura de rede de distribuição de água. Foram implantados mais de 18 mil metros de rede de coleta de
esgoto e foram recuperados outros 13 mil metros de redes já existentes. O município agora conta com sete
estações elevatórias de esgoto, que são modernos sistemas de bombeamento responsáveis por fazer o envio
dos efluentes das residências até a ETE, recuperada pelo programa. Foram construídos ainda sete poços para
captação de água potável e cinco novos reservatórios de água, aumentando em sete vezes a capacidade de
armazenamento de água do município,
O Programa beneficiou ainda 208 famílias com reassentamento, 39 com a instalação de kits sanitários e
aplicou 1.472 ligações intradomiciliares de esgoto. A revitalização e urbanização do entorno das lagoas do Maresia
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• Significativo avanço nas obras do Parque Castelhana, nova opção de lazer projetada para a prática
de esportes e convívio com academia ao ar livre, área para caminhada, bancos, arborização e quadra
poliesportiva em uma área total de 9.109m²;
• Prosseguimento das obras do Sistema de Esgotamento Sanitário do Prosamim III, com a implantação de
seis Estações Elevatórias de Esgoto, responsáveis por receber os resíduos das redes de coleta diretamente
das residências e bombeá-los até o destino final, a Estação de Tratamento de Esgoto (ETE);
• Continuidade das obras de melhoria tecnológica para transformar a Estação de Pré-Condicionamento do
Educandos em Estação de Tratamento de Esgoto em nível secundário, atualmente já com capacidade para
tratar 200 litros por segundo (Planta de Tratamento Preliminar móvel);
• Continuidade das obras de revitalização dos Parques do Prosamim I (Parques Triangular São Raimundo,
Igarapé da Freira e Linear Beira Rio I); e do Prosamim II (Parques Mestre Chico, Paulo Jacob e Manaus II);
• Início das obras complementares no Igarapé do Quarenta, no trecho entre as avenidas Silves e Maués,
que complementará o sistema viário da localidade, funcionando como uma via alternativa de trânsito
ligando a Manaus Moderna ao Distrito Industrial, abrangendo ainda urbanização e implantação de esgoto;
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e do Prata criou ambientes dotados de equipamentos públicos, como áreas de caminhada, academia ao ar livre,
ciclovias, bicicletários e quadras esportivas. As duas lagoas receberam obras de paisagismo e arborização, além
de estacionamento e iluminação de LED, tornando-se cartões postais da cidade.
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0

Secretário de Infrae
Henrique dos

BALANÇO DO EXERCÍCIO 2019

Enga. Lizandr

1- OBRAS DE INFRAESTRURA DO GOVERNO DO ESTADO (CONTRATOS E CONVÊNIOS)
* NOTA: CONSIDERADO AS OBRAS DE FISCALIZAÇÃO SEINFRA

EXERCÍCIO 2019
OBRAS CONCLUÍDAS

41

51

Valor Global dos Contratos

603,16 km

Qtde de Municípios

17

Valor Global dos Contratos

R$ 1,79 BI

Ramais

R$ 215.163.585,34

Seinfra: 126 Obras | 51 Municípios | R$ 1,24 BI
UGPE: 16 Obras | 2 Municípios | R$ 554 MM

210,23 km

Seinfra: 36 Obras | 16 Municípios | R$ 115,61 MM
UGPE: 5 Obras | 2 Municípios | R$ 99,54 MM

OBRAS NOVAS LANÇADAS

Rodovias (AM-010 e AM-070)

OBRAS INAUGURADAS

Qtde de Municípios

32

Sistemas Viários

6

11

Ordens de Serviço Emitidas

327,14 km

Qtde de Municípios

3

Ordens de Serviço Emitidas

R$ 133.992.633,56

Sistema de Abastecimento Água

R$ 111.351.599,06

Seinfra: 26 Obras | 11 Municípios | R$ 44,92 MM
UGPE: 6 Obras | 2 Municípios | R$ 84,72 MM

57.437,26 m

Seinfra: 3 Obras | 2 Municípios | R$ 15,25 MM
UGPE: 3 Obras | 2 Municípios | R$ 96,07 MM

28,8 % FORAM CONCLUÍDAS E 101 ESTÃO EM ANDAMENTO .

2 - CONVÊNIOS
MUNICÍPIOS ALCANÇADOS NOS CONVÊNIOS 2019

36

Amaturá

Barreirinha

Benjamin
Constant

Canutama

Carauari

Coari

Eirunepé

Humaitá

Japurá

Juruá

Lábrea

Manacapuru

Manaus

Novo Airão

Parintins

Presidente
Figueiredo

Rio Preto da
Eva

Santa Isabel
do Rio Negro

São Paulo de
Olivença

Tonantins

Uarini

21

Ordens de Serviço Emitidas

R$ 87.656.386,24
CONCLUÍDOS: 6 | R$ 20.217.068,64
EM ANDAMENTO: 30 | 67.439.317,6

2
DOS 142 PROJETOS, 36 SÃO CONVÊNIOS EXECUTADOS EM 21 MUNICÍPIOS
3 - INAUGURAÇÕES COM A POPULAÇÃO

5 RAMAIS: 47,57 km
- Cinturão Verde; Iguapenú e
Rosarinho

MUN

Municípios a alca

NO TOTAL, 142 OBRAS ENTRE CONTRATOS E CONVÊNIOS FORAM GERENCIADAS NO
EXERCÍCIO 2019.

Qtde de Municípios

5 - MUNICÍPIOS NÃ
Alvarães
Anori
Beruri

1

CONVÊNIOS

Amaturá
Anamã
Apuí
Atalaia do Norte
Autazes
Barcelos
Barreirinha
Benjamin Const
Boa Vista do Ram
Boca do Acre

Beruri
Perfuração de Poços A
Recuperação do sistem
Nhamundá
Recuperação da Erosã
Borba
Centro do Idoso
Melhoria na trafegabi
Novo Aripuanã
Construção de Pontes
(sobre o igarapé Açu)
Aripuanã/AM.
Serviços emergenciais
Município de novo Ar
Alvarães
Investimentos em San
Ligações Dominiciliare
Codajás
Investimentos em San
Ligações Dominiciliare
Itamarati
Investimentos em San
Ligações Dominiciliare
Manicoré
Ramal do Axinim

6 - OBRAS RESCIN

50 km de Rede
de
Abastecimento
de Água

30 km de Rede
de Esgoto

3 Distritos
Públicos

Sendo: Ramal do Mutuca e Açuporanga; Obras concluídas. Inauguração prevista para 2020

OBRAS
RESCINDIDAS

Qtde de Municípios

132 OB
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OBRAS RETOMADOS E INICIADOS

142

4 - MUNICÍPIOS AL

136
155

0
INFRAESTRUTURA
Secretário de Infraestrutura: Carlos
Henrique dos Reis Lima
Enga. Lizandra Brugnara

Secretaria de
Infraestrutura e
Região Metropolitana de
Manaus

Governo do Estado do Amazonas
SEINFRA - Secretaria de Infraestrtura
Data de Emissão do Relatório: 14/01/2020 - REV02
Data Base das Informações: Jan/2020

4 - MUNICÍPIOS ALCANÇADOS EM 2019

019

132 OBRAS ENTRE CONTRATOS E CONVÊNIOS

km
km
e AM-070)

km

imento Água

26 m

Novo Airão

Uarini

ICÍPIOS

3 Distritos
Públicos
2020

156

Borba
Codajás

Municípios a alcançar em 2020

Eirunepé

Humaitá
Ipixuna
Iranduba
Itacoatiara
Itapiranga
Japurá
Juruá
Lábrea
Manacapuru
Manaquiri

Manaus
Maraã
Maués
Nova Olinda do Norte
Novo Airão
Parintins
Pauini
Presidente Figueiredo
Rio Preto da Eva
Santa Isabel do Rio Negro

MUNICÍPIOS NÃO ALCANÇADOS EM 2019
Itamarati
Jutaí

Santo Antônio do Içá
São Gabriel da Cachoeira
São Paulo de Olivença
São Sebastião do Uatumã
Silves
Tabatinga
Tapauá
Tefé
Tonantins
Uarini
Urucará

11 MUNICÍPIOS
Manicoré
Nhamundá

Novo Aripuanã
Urucurituba

Investimentos na ordem de R$
131,18 Milhões de Reais

9 dos 11 Municípios não contemplados receberão
obras em 2020

Beruri
Perfuração de Poços Artesianos
Recuperação do sistema viáro na sede do município
Nhamundá
Recuperação da Erosão do muro da Orla
Borba
Centro do Idoso
Melhoria na trafegabilidade do Ramal da Democracia, AM-364
Novo Aripuanã
Construção de Pontes em Madeira, na estrada AM-174 (Novo Aripuanã x Apuí): Km-22,50 (sobre o rio Aracu); Km-123,50
(sobre o igarapé Açu); Km-182,70 (sobre o igarapé Liberal) e Km-208,70 (sobre o rio Canadá); no município de Novo
Aripuanã/AM.
Serviços emergenciais de intervenção na AM-174 (não pavimentada) a fim de garantir a trafegabilidade da estrada, no
Município de novo Aripuanã/AM.
Alvarães
Investimentos em Saneamento básico (Captação, Adução, Tratatamento, Reservação, Rede de distribuição de água e
Ligações Dominiciliares, Macromedição, Micromedicão, Automação, no Município de Alvarães
Codajás
Investimentos em Saneamento básico (Captação, Adução, Tratatamento, Reservação, Rede de distribuição de água e
Ligações Dominiciliares, Macromedição, Micromedicão, Automacão, no Município de Codajás.
Itamarati
Investimentos em Saneamento básico (Captação, Adução, Tratatamento, Reservação, Rede de distribuição de água e
Ligações Dominiciliares, Macromedição, Micromedicão, Automação, no Município de Itamarati
Manicoré
Ramal do Axinim

2
1
1
1
1
2
1
1
2

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

2.690.156,28
690.156,28
2.000.000,00
6.000.000,00
6.000.000,00
84.194.851,80
1.800.000,00
82.394.851,80
5.752.070,75

1

R$

4.147.622,31

1

R$

1.604.448,44

1

R$

4.983.741,00

1

R$

4.983.741,00

1

R$

6.761.574,00

1

R$

6.761.574,00

1

R$

3.352.799,00

1

R$

3.352.799,00

1
1

R$
R$

17.448.321,56
17.448.321,56

6 - OBRAS RESCINDIDAS NO INICIO DA GESTÃO
EM SUA TOTALIDADE CONTRATOS NA ORDEM DE
OBRAS
RESCINDIDAS

ntins
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aus

Caapiranga
Canutama
Carauari
Careiro
Careiro da Várzea
Coari
Eirunepé
Envira
Fonte Boa
Guajará

5 - MUNICÍPIOS NÃO ALCANÇADOS EM 2019
Alvarães
Anori
Beruri

DAS NO

ari

Amaturá
Anamã
Apuí
Atalaia do Norte
Autazes
Barcelos
Barreirinha
Benjamin Constant
Boa Vista do Ramos
Boca do Acre

136

EM 49
MUNICÍPIOS

ários

51 MUNICÍPIOS CONTEMPLADOS

49

R$ 634.379.049,91

VALOR ECONOMIZADO AOS COFRES PÚBLICOS
(SALDO DOS CONTRATOS)

R$ 240.281.015,34

INFRAESTRUTURA
OBRAS DE INFRAESTRUTURA
DISTRIBUIÇÃO DAS OBRAS DO ESTADO
INFRAESTRUTURA
VALORES: R$ 1.79 BI
CONCLUÍDOS NO INTERIOR

• EM ANDAMENTO NA CAPITAL

R$ 59,28 M; 3%

R$ 793,62 M; 44%

• EM ANDAMENTO NO INTERIOR

R$ 155,88 M; 9%

R$ 780,38 M; 44%

DISTRIBUIÇÃO DAS OBRAS DO ESTADO
INFRAESTRUTURA
QUANTIDADE: 142 OBRAS
• CONCLUÍDOS NA CAPITAL•

CONCLUÍDOS NO INTERIOR

• EM ANDAMENTO NA CAPITAL

20;14%

21;15%

81;57%

20;14%

• EM ANDAMENTO NO INTERIOR
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• CONCLUÍDOS NA CAPITAL•

157

INFRAESTRUTURA
CONTRATOS E CONVÊNIOS CONCLUÍDOS NA CAPITAL – 2019
20 OBRAS: R$ 59,28 M
RESUMO DO OBJETO
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16º DIP

158

VALOR (R$)
CONTRATO

PAGO

1.266.285,46

1.213.844,74

Complemento de Instalação do Sistema de Combate a Incêndio no 21ª DIP

20.433,55

20.433,55

Construção de um abrigo externo para acolhimento de visitantes e
humanização da praça frontal ao Hospital e Pronto Socorro 28 de Agosto,
em Manaus - AM.

225.791,18

225.791,18

Sinalização Horizontal do Estacionamento e Recuperação de Calçada na
Sede da Secretaria de Estado de Infraestrutura - SEINFRA

11.176,72

11.176,72

Drenagem da AV. Brasil

396.077,26

286.869,28

Estrutura Metálica no Sambódromo

255.000,00

255.000,00

Implantação da Rede Elétrica Compacta no Batalhão da Cavalaria da Polícia
Militar do Amazonas, em Manaus.

55.200,13

55.200,13

Instalações elétricas da unidade de acolhimento "Casa do Migrante
Jacamin"

23.321,61

23.321,61

Manutenção/ Conservação da AM-010

19.938.219,44

19.938.219,44

Obras de recuperação dos passivos identificados na infraestrutura
das Quadras Bairro do PROSAMIM I e PROSAMIM II Grandes Reparos
CONSTRUTORA MATRIX CONSTRUCAO CONSERVACAO E COMERC

1.832.769,66

1.571.907,21

401.108,38

401.108,38

Parque Bittencourt PROSAMIM

2.044.580,56

2.044.580,56

Parque Dois Amigos PROSAMIM

26.814.624,67

26.814.624,67

Quadra e salas de aula do Instituto do Reino do Amanhã

3.004.046,13

2.907.916,65

Reforma da enfermaria da Radioterapia para implantação da recepção do
acelerador linear para 2º casamata.

153.020,92

153.020,92

Reforma e ampliação da escola de formação Profissional Enfermeira Sanitarista Francisca Saavedra.

1.329.712,44

1.329.711,54

15.601,80

15.601,80

1.094.356,41

1.094.356,41

27.111,40

27.111,40

371.562,45

220.078,00

59.280.000,17

58.609.874,19

Obras e serviços de engenharia para adequação de acessibilidade para os
principais atrativos turísticos na Cidade de Manaus /AM Grupo 03.

Reforma no IML
Reforma no Sambódromo
Reparos do telhado PGE
Subestação na PGE

TOTAL
Fonte: Seinfra.

INFRAESTRUTURA
CONTRATOS E CONVÊNIOS CONCLUÍDOS NO INTERIOR 2019
21 OBRAS: R$ 155,88 M

Núcleo da UEA em Santo
Antônio do Içá

MUNICÍPIO

VALOR (R$)
CONTRATO

PAGO

%

Santo Antônio do Içá

4.682.338,00

4.199.529,13

89,69%

Novo Airão

1.225.617,05

1.225.617,05

100,00%

Presidente Figueiredo

2.047.447,69

1.715.300,06

83,78%

Parintins

1.750.562,36

1.615.515,95

92,29%

Tefé

6.219.830,42

6.219.830,42

100,00%

Careiro

9.808.472,54

9.604.686,79

97,92%

Manaquiri

3.648.211,42

2.861.563,82

78,44%

Careiro da Várzea

3.630.158,93

3.509.007,54

96,66%

Núcleo da UEA em Barcelos

Barcelos

147.629,24

88.691,72

60,08%

Orla Fluvial em Carauari

Carauari

658.515,05

658.515,05

100,00%

Aeródromo em Carauari

Carauari

698.858,05

698.858,05

100,00%

Fornecimento e instalação
de luminárias com
lâmpadas tipo Led no
município de Coari

Coari

2.089.228,36

2.089.228,36

100,00%

Pavimentação asfáltica no
município de Coari

Coari

13.390.010,50

13.390.010,50

100,00%

Serviços de operação de
tapa-buraco e recuperação
da base em diversas ruas da
Cidade de Parintins

Parintins

376.410,55

177.794,29

47,23%

Ramal Açuporanga

Autazes

5.700.274,99

5.700.274,99

100,00%

Ramal Mutuca

Autazes

10.380.988,59

10.380.988,59

100,00%

Ramal Iguapenú

Autazes

2.771.353,20

2.771.353,20

100,00%

Ramal Rosarinho

Autazes

11.845.449,48

11.845.449,48

100,00%

Ramal Cinturão Verde

Careiro

5.958.908,49

5.865.970,16

98,44%

Bueiro Celular KM 22,
estrada de Novo Airão
Ramal da Morena
Bumbódromo
Núcleo da UEA em Tefé
Sistema Viário em Careiro
Sistema Viário em Manaquiri
Sistema Viário em Careiro
da Várzea
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RESUMO DO OBJETO

VALOR (R$)
CONTRATO

MUNICÍPIO

%

PAGO

PROSAIMAUÉS Execução
das obras de melhoria
ambiental urbanística, de
abastecimento de água e
esgotamento sanitário e
recuperação das lagoas
urbanas da Maresia e do
Prata.

Maués

67.229.601,09

63.997.720,01

95,19%

Reforma do sistema de
abastecimento de água
potável de 5 poços
tubulares nas terras
indígenas do município de
Maués

Maués

1.623.719,17

1.248.488,09

76,89%

155.883.585,18

149.864.393,25

96,14%

TOTAL
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CONTRATOS E CONVÊNIOS EM ANDAMENTO NA CAPITAL 2019
20 OBRAS: R$ 786,52 M
RESUMO DO OBJETO
Complemento de Instalação do Sistema de Combate a Incêndio no 22ª DIP

VALOR (R$)
CONTRATO

PAGO

25.326,73

0,00

17.974.505,62

0,00

Construção de cerca metálica nas margens da estrada perimetral (A.
Margarita) Reserva Florestal Adolpho Ducke

664.281,65

0,00

Construção de mureta e montagem de uma subestação de energia elétrica
de 225 KVA

57.784,90

0,00

Construção de muro de contenção na creche Infante Tiradentes

444.395,07

0,00

Construção de um centro especializado em reabilitação tipo IV, para
implantação da rede estadual de assistência integral a pessoa com
deficiência, Colônia Terra Nova, Manaus/AM.

6.139.615,14

5.539.608,08

Elaboração de projetos executivos de engenharia para o prédio anexo à
Fundação Centro de Oncologia do Estado do Amazonas - FCECON

548.519,00

270.638,62

Execução das Obras de Urbanização - Margem do Igarapé dos Franceses/
Cachoeira Grande/ Urbanização - PPI.

58.701.412,00

47.945.716,50

Executar a primeira etapa da implantação de pavimentação e drenagem de
duplicação de via urbana existente - Estrada do Tarumã, em Manaus/AM.
(Anel Sul)

88.383.904,88

30.453.597,08

178.031,12

0,00

Obra Complementar Leonardo Malcher a rua Parintins

18.135.325,60

0,00

Obra complementar Rua Silves a Maués

65.990.098,23

0,00

Conservação e Manutenção da Rodovia AM-010

Fornecimento e Instalação de elevador para 8 (oito) lugares na
Procuradoria Geral do Estado - PGE

INFRAESTRUTURA

Obras e serviços de engenharia da primeira etapa da implantação de
pavimentação e drenagem de via urbana de interligação entre a Reserva
Duque e a Rotatória da SUFRAMA (Bola da SUFRAMA), no Município de
Manaus/AM. (Anel Leste)

PAGO

163.888.300,82

75.423,78

Passivo dos parques urbanos Prosamim I

8.748.740,11

4.577.673,96

Passivo dos parques urbanos Prosamim II

2.773.910,52

1.304.803,76

Passivos dos Parques residenciais do Prosamim I e II

4.146.013,37

0,00

Recuperação da área de cabeceira

2.743.326,49

0,00

305.058.301,19

282.593.701,13

2.415.130,85

0,00

39.507.325,79

8.587.338,74

780.384.633,94

375.808.893,57

Recuperação do igarapé S.Raimundo e implementação de sistemas de
Esgotamento Sanitário na sub bacia do igarapé
Remanescente do Prosamim III
Transformar EPC em ETE no bairro Educandos

TOTAL
Fonte: Seinfra.

CONTRATOS E CONVÊNIOS EM ANDAMENTO NO INTERIOR 2019
81 OBRAS: R$ 859,13 M
RESUMO DO OBJETO
Manutenção/ Conservação
da estrada de Novo
Remanso

MUNICÍPIO

VALOR (R$)
CONTRATO

PAGO

%

Itacoatiara

6.744.938,40

2.053.250,04

30,44%

Manacapuru

20.988.431,17

15.067.656,63

71,79%

Santa Isabel do Rio Negro

2.974.088,15

1.724.668,17

57,99%

Sistema Viário em
Barreirinha

Barreirinha

5.943.086,96

4.264.131,52

71,75%

Sistema Viário em
Caapiranga

Caapiranga

3.961.796,53

0,00

0,00%

Serviços de manutenção
(conservação/recuperação)
na Estrada do Caldeirão
AM-452

Iranduba

3.630.128,87

646.204,70

17,80%

Sistema Viário em Urucará

Urucará

7.962.731,25

7.034.764,69

88,35%

Sistema Viário em Barcelos

Barcelos

10.435.598,04

8.895.428,56

85,24%

Sistema Viário em
Manacapuru
Sistema Viário em Santa
Isabel do Rio Negro
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MUNICÍPIO

VALOR (R$)
CONTRATO

PAGO

%

Ramais em Autazes

Autazes

42.914.265,34

40.971.411,99

95,47%

Sistema Viário em Anamã

Anamã

5.875.844,57

5.081.709,08

86,48%

Sistema Viário em Parintins

Parintins

19.478.682,77

12.371.898,33

63,52%

Recuperação do sistema
viário, com construção de
calçada, meio-fio e sarjeta,
nos bairros Dom Bosco
e São José na sede do
município de Santa Isabel
do Rio Negro

Santa Isabel do Rio Negro

1.489.040,20

1.017.788,91

68,35%

Recuperação do Sistema
Viário da Comunidade
Bela Vista e Recuperação
da Estrada Am-453 no
Municipio de Manacapuru/
AM

Manacapuru

5.509.539,48

3.859.634,54

70,05%

Sistema Viário em Novo
Airão

Novo Airão

5.479.499,67

4.537.772,41

82,81%

Sistema Viário em Itapiranga

Itapiranga

13.958.971,65

11.686.219,09

83,72%

São Sebastião do Uatumã

5.050.725,72

4.328.605,40

85,70%

Atalaia do Norte

4.644.540,00

1.770.724,31

38,12%

Itacoatiara

12.867.120,96

8.154.859,31

63,38%

São Gabriel da Cachoeira

13.397.837,66

9.474.590,25

70,72%

Construção de pavimento
rígido na sede do município
de Tabatinga

Tabatinga

16.805.496,12

6.483.174,17

38,58%

Duplicação da Rodovia
AM-070

Iranduba

279.642.517,36

165.790.120,62

59,29%

Revitalização do Mercado
Municipal do Município de
Nova Olinda do Norte/AM.

Nova Olinda do Norte

612.852,72

86.687,98

14,14%

Sistema Viário em Amaturá

Amaturá

2.874.238,96

1.387.889,13

48,29%

Sistema Viário em Boa Vista
do Ramos

Boa Vista do Ramos

4.442.625,37

2.202.897,52

49,59%

Sistema Viário em Boca do
Acre

Boca do Acre

10.400.169,33

4.914.966,08

47,26%

Careiro

14.975.267,42

11.509.338,92

76,86%

Sistema Viário em São
Sebastião do Uatumã
Sistema Viário em Atalaia do
Norte
Sistema Viário em
Itacoatiara
Sistema Viário em São
Gabriel da Cachoeira

Recuperação e melhorias
em ramais no Amazonas,
localizados no município de
Careiro Castanho/AM

INFRAESTRUTURA

MUNICÍPIO

Sistema Viário em Carauari

Carauari

11.384.467,32

10.994.060,48

96,57%

Construção de prefeitura
municipal no município de
Canutama

Canutama

1.000.000,00

218.907,74

21,89%

Construção de
pavimentação em concreto,
calçada meio fio e sarjeta,
no município de Eirunepé

Eirunepé

2.499.994,47

0,00

0,00%

Pavimentação em concreto
armado na sede do
município de Canutama

Canutama

1.539.909,80

512.513,77

33,28%

Implantação de iluminação
pública, no município de
Eirunepé

Eirunepé

999.999,10

623.988,13

62,40%

Recuperação do aterro
controlado no município de
Parintins

Parintins

2.799.321,35

839.796,37

30,00%

Pavimentação e passeios de
via urbana

Barreirinha

2.059.993,01

1.029.996,50

50,00%

Construção de sarjeta,
calçadas e meio-fio em vias
públicas

Uarini

1.000.000,00

0,00

0,00%

Revitalização da Praça
Municipal Luís Jorge Silva

Novo Airão

999.911,77

0,00

0,00%

Construção de
Pavimentação da Estrada
Coari Itapeuá Com
Drenagem Superficial no
Município de Coari/AM

Coari

16.368.565,24

0,00

0,00%

Recuperação da estrada do
Igarapé Grande na sede do
município de Juruá

Juruá

1.060.319,36

903.378,85

85,20%

Manutenção aeroporto
Parintins

Parintins

1.111.935,26

1.111.935,26

100,00%

Construção de sarjetas,
calçadas e meio fio, no
município de Tonantins/AM

Tonantins

1.001.688,50

0,00

0,00%

Recuperação do sistema
viário no município de
Manicoré

Manicoré

10.792.739,35

10.191.152,72

94,42%

Obra das lagoas urbanas da
Maresia e do Prata

Maués

67.229.601,09

63.997.720,01

95,19%

Obra de iluminação pública

Maués

2.398.867,52

900.000,00

37,52%

848.343.766,11

517.889.447,45

61,05%

TOTAL
Fonte: Seinfra.
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SANEAMENTO BÁSICO – ABASTECIMENTO DE ÁGUA
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O Governo do Estado está ampliando e modernizando os sistemas de abastecimento de água nos municípios
do interior e garantindo o acesso à água potável para a população, fazendo-se presente por intermédio da
Companhia de Saneamento do Amazonas (Cosama).
A Cosama atua nos munícipios de Alvarães, Autazes, Benjamin Constant, Carauari, Careiro da Várzea,
Codajás, Eirunepé, Itamarati, Juruá, Manaquiri, São Paulo de Olivença, Tabatinga e Atalaia do Norte. Em novembro,
assinou o termo de concessão do município de Nova Olinda do Norte, onde iniciou o cadastro dos usuários e
realizou melhorias na qualidade da água, antes contaminada.
Atualmente, está ampliando a rede de atendimento para recepção dos sistemas de abastecimento de
água dos municípios de Novo Airão, Uarini, Itapiranga, Maraã, Santo Antônio do Içá e Boa Vista do Ramos.
Um conjunto de obras e serviços, realizado em parceria com as prefeituras municipais, vem promovendo
avanços no acesso à água potável, com investimentos de R$ 1,2 milhões na implantação de 7,1 quilômetros de
rede de distribuição de água, agregando mais 2.563 ligações; na revitalização das redes de distribuição foram
investidos R$ 1,3 milhões, abrangendo os 13 sistemas.
Das ações voltadas à melhoria e modernização dos sistemas, destaca-se o recadastramento de 100% das
ligações nos 13 municípios e a implantação do Sistema de Leitura Simultânea, com investimento na ordem de
R$ 338 mil. Essas ações têm proporcionado maior controle e gestão dos sistemas, eficiência e transparência dos
serviços junto à população, resultando no crescimento de 28% da relação de faturamento e a arrecadação da
Companhia em relação a 2018. O número de ligações de água faturadas ao mês atingiu 28.687 unidades, o que
representa uma cobertura de atendimento de 57% da população urbana dos 13 municípios.

HABITAÇÃO
O Governo do Estado tem adotado medidas para viabilizar a execução da política habitacional e equacionar
as questões do setor, por meio da Superintendência Estadual de Habitação (Suhab), que realizou ações para
ajustes e melhorias na gestão de programas habitacionais e de intervenções urbanísticas, bem como para o
desenvolvimento de novos projetos.
A Suhab lançou o Programa Regular, que visa proporcionar aos mutuários inadimplentes melhores
condições para a renegociação de suas dívidas, com descontos de 100% de multas e juros para pagamentos
à vista, e 98% para acordos parcelados, contemplando contratos ativos e inativos resultantes do financiamento
habitacional adquirido por meio do Sistema Financeiro de Habitação. O programa rendeu resultados positivos,
beneficiando até o mês de outubro 540 cidadãos, o equivalente a cerca de R$ 20,6 milhões, minorando o déficit
de pagamento dos financiamentos concedidos.
O Governo do Estado também viabilizou a emissão e entrega de 2.057 Termos de Quitação de Imóveis,
que permite ao mutuário tornar-se dono legítimo e, por consequência, poder solicitar o “Encaminhamento a
Cartório”, o que possibilita a regularização da titularidade dos imóveis pertencentes ou incorporados à carteira
imobiliária da Suhab. Desse total, 254 foram entregues no interior, beneficiando cidadãos dos municípios de
Parintins, Itacoatiara, Manicoré, Humaitá e Coari.
Ainda em 2019, a instituição emitiu 493 documentos de “Encaminhamento ao Cartório” para os mutuários
que conseguiram saldar suas prestações, quitando totalmente seus imóveis junto à Suhab.

INFRAESTRUTURA
Indenizações/Desapropriações

Comunidade da Sharp – O Governo indenizou 39 famílias retiradas de área de risco na Comunidade da
Sharp que aguardavam desde 2014 suas indenizações. As soluções de moradia para essas famílias foram as
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Foram investidos R$ 15,2 milhões nessa área, beneficiando cerca de 682 famílias e garantindo a elas o
direito à indenização e ao reassentamento resultantes de intervenções urbanísticas de interesse público.
As famílias contempladas residiam nos igarapés do São Raimundo, Quarenta, Mestre Chico, Cachoeira
Grande e Sharp, e no município de Maués. As ações viabilizaram suas mudanças para locais com condições
adequadas de moradia. Além disso, o governo autorizou a indenização dos moradores vítimas do incêndio do
Educandos por meio do Termo de Cooperação firmado entre a Defensoria Pública do Estado e o Governo do
Amazonas.
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seguintes: entrega de 37 cheques-moradia, no valor de R$ 35.000,00 (cada), e duas famílias beneficiadas com
auxílio-moradia de R$ 6.000,00 (cada). Um segundo lote, com as outras 30 famílias restantes, vai ser pago no
primeiro semestre de 2020.
Igarapé do São Raimundo - Beneficiadas 176 famílias, o que viabilizou maior celeridade nas obras da Ligação
Viária Luiz Antony; desse total, 57 receberam indenizações, 46 auxílio-moradia, 21 bônus-moradia, 19 fundo de
comércio e 33 bolsa-moradia transitória. Grande parte dessas famílias aguarda essas indenizações desde 2009.
Silves a Maués (Igarapé do Quarenta) – 216 famílias beneficiadas, possibilitando maior agilidade das obras
viárias e urbanização de uma área que sempre sofreu com enchentes.
Mestre Chico - 86 famílias beneficiadas, possibilitando mais qualidade de vida a essas pessoas que viviam
em condições insalubres.
Cachoeira Grande – Dez famílias indenizadas, oriundas do sinistro ocorrido em 2012 e que aguardavam
uma solução habitacional desde aquele ano.
ProsaiMaués – Três famílias atendidas: 01 indenização e 2 beneficiadas com o programa de moradia PETECA.
Incêndio do Educandos - A Suhab efetuou o pagamento de 152 moradores vítimas do incêndio do Educandos,
ocorrido em dezembro 2018. O valor disponibilizado pelo Governo do Amazonas totalizou investimentos de R$
4.782.000,00. Desse total, 135 moradores foram contemplados com o cheque-moradia no valor de R$ 35.000,00,
15 proprietários não moradores receberam R$ 15.000,00 cada e 2 inquilinos/cedidos, o auxílio-moradia no valor
de R$ 6.000,00. As 142 famílias restantes vitimadas pelo sinistro têm previsão de receber de indenizações no
primeiro semestre de 2020.
Prédio da Japurá - Também foram assistidas 83 famílias que se encontravam em situação de vulnerabilidade
e risco social, ocupando um prédio abandonado e condenado pelos órgãos de segurança. Foi realizado o
cadastramento e posteriormente a remoção dessas pessoas, assegurando o benefício social que consiste na
oferta de um cheque para auxílio-moradia ao conjunto de famílias.

NAVEGAÇÃO, PORTOS E HIDROVIAS
Avanços significativos foram alcançados pelo Governo do Amazonas nas questões da rede hidroviária do
interior e da infraestrutura portuária e navegação, intermediadas pela Superintendência de Navegação, Portos e
Hidrovias (SNPH).
Convênio celebrado com o Governo Federal, por intermédio da Secretaria Nacional de Portos e Transportes
Aquaviários (SNPTA)/Ministério da Infraestrutura, concedeu ao estado do Amazonas a administração e exploração
do Porto de Manaus, que abrange a Avenida Manaus Moderna, a área da antiga Siderama, a travessia CeasaCareiro e o Terminal Pesqueiro.
Essa medida é um importante avanço para a execução de uma política pública mais favorável para o
setor de navegação, portos e hidrovias no Estado do Amazonas, favorecendo o desenvolvimento das atividades
econômicas que envolvem a movimentação de cargas e passageiros nessa região e a sua população.
Na perspectiva de ampliar a sua área de atuação, a SNPH obteve parecer favorável do Departamento
Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) para a alteração superveniente da área estabelecida no convênio,
com a inserção do Porto do São Raimundo e do Terminal Hidroviário do Careiro da Várzea, restando apenas
aguardar, por parte da SNPTA, sua inclusão no convênio.

A SNPH retomou a fiscalização e gerenciamento operacional do Sistema de Defensas Náuticas da Ponte
sobre o Rio Negro Jornalista Phellipe Daou, com manutenções preventivas e corretivas, inclusive do Barco
Regulador (Empurrador Operacional das Defensas dos Pilares da Ponte), em atendimento ao Decreto 39.364, de
02/08/2018, que instituiu o Sistema de Gestão da Ponte.

REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
A regularização fundiária é um fator estratégico no desenvolvimento socioeconômico e para o pleno
exercício dos direitos à moradia e de empreender do cidadão, seja na zonas urbana ou na zona rural.
Por meio da Secretaria de Cidades e Territórios (Sect), o Governo do Estado realizou três eventos onde
foram entregues 722 títulos definitivos (599 na área urbana e 123 na área rural). Esse é um importante documento
para viabilizar aos beneficiários o acesso ao crédito, seja para financiamento habitacional ou desenvolvimento
de atividades produtivas, como a agricultura, extrativismo, agropecuária e outras.
A Sect desenvolveu variadas ações relativas às questões fundiárias, em parceria com outros órgãos
estaduais e federais, tendo como resultado 1.347 vistorias técnicas, 809 laudos socioeconômicos que assistiram a
14.659 famílias, 1.426 atividades cartográficas e 45 avaliações de desapropriação.
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O Governo implantou o serviço de ouvidoria na Sect, tendo em vista garantir a melhoria contínua dos
serviços públicos relacionados às questões fundiárias, bem como viabilizar a participação ativa do cidadão na
administração pública por meio de instrumentos de controle e interlocução social.
A secretaria também fez instrução de procedimentos discriminatórios para arrecadação e abertura de
matrícula em nome do Estado do Amazonas, na capital e no interior, em áreas já levantadas e em fase final de
arrecadação junto aos cartórios de diversas cidades, somando 5.102.568,9323 hectares (cinco milhões, cento
e dois mil, quinhentos e sessenta e oito hectares e noventa e três ares e vinte e três centiares), além de estar
em fase de arrecadação em processos administrativos que totalizam 2.802.749,8156 hectares (dois milhões,
oitocentos e dois mil, setecentos e quarenta e nove hectares e oitenta e um ares e cinquenta e seis centiares),
aproximadamente 80.000km² (oitenta mil quilômetros quadrados), área equivalente ao Estado de Santa Catarina.
Entre as ações de destaque da Secretaria de Cidades e Territórios (Sect):
• Retomada das desapropriações referentes às obras dos Anéis Viários Norte-Sul (124 identificadores) e
Leste-Oeste (281 identificadores), em etapas prioritárias determinadas pela Seinfra;
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• Instrução Técnica com vistas à desapropriação de 112 imóveis necessários para a construção do Anel
Viário de Humaitá.

GRUPO DE TRABALHO INTERINSTITUCIONAL
Com relação ao Grupo de Trabalho criado pelo Decreto Estadual 41.375/2019, constituído para analisar,
atualizar e dar conformidade às bases legais das Leis de Terra e Leis Ambientais Federais e Estaduais, muito já se
avançou no equacionamento do que deva ser a Nova Política Fundiária, contemplando tamanho das terras para
o produtor da agricultura familiar, do micro, pequeno e médio produtor agrícola, além de estabelecer os critérios
de aferição e produtividade, limites de renda em cada uma dessas faixas, a forma de fiscalização pelo Estado
(presencial ou remota) e, ainda, a documentação necessária para cada tipo de produtor, permitindo, assim, a
promoção da justiça social, a fixação das famílias no campo, o acesso a financiamentos quer pelo Governo do
Estado, Governo Federal ou mesmo por bancos particulares.
Integram o Grupo de Trabalho a Secretaria de Estado das Cidades e Territórios (Sect), Procuradoria-Geral
do Estado do Amazonas (PGE/AM), Secretaria de Estado da Produção Rural (Sepror), Secretaria de Estado do Meio
Ambiente (Sema), Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam) e Secretaria de Estado da Segurança
Pública (SSP).
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O Governo do Amazonas vem desenvolvendo políticas públicas integradas, visando ampliar e diversificar
sua economia para além da Zona Franca de Manaus (ZFM), estabelecendo uma nova dinâmica nas funções de
geração de riqueza, com ênfase no crescimento econômico sustentado, fortalecendo as atividades produtivas
dos municípios do interior.
A Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Informação (Sedecti) vem trabalhando
para diversificar a economia do Estado do Amazonas, sem prejuízo do modelo ZFM, participando de inúmeras
reuniões com instituições públicas e privadas.
A lógica para tais participações é dar respostas eficientes e eficazes para o desenvolvimento econômico
do estado, atuando na linha de frente, avaliando propostas empresariais e institucionais, sejam elas da esfera
federal, estadual ou municipal.
Neste sentido, a Sedecti participou de 444 reuniões, palestras externas, seminários e eventos, com
resultados positivos para o estado.
A construção da Matriz Insumo Produto (MIP) do Amazonas, realizada em conjunto com a Superintendência
de Desenvolvimento da Amazônia (Sudam), tem como objetivo:
• Estimar os impactos diretos e indiretos da aplicação dos instrumentos da Sudam na Região Amazônica;
• Obter indicadores de emprego, salários, valor adicionado, formação de cadeias produtivas, e outros;
• Facilitar o processo de avaliação e obtenção dos indicadores de desempenho;
• Contribuir para o enriquecimento do processo decisório no momento de definir as políticas públicas.

ELABORAÇÃO E ENCAMINHAMENTO DOS PROJETOS
Com a participação na produção da MIP dos estados da Amazônia Legal, o Estado do Amazonas se inseriu
de forma bem atuante para a composição do Plano Regional de Desenvolvimento da Amazônia (PRDA 20202023) e foi o ente participativo de maior relevância no projeto, pois em pouco tempo enviou 40 projetos nas
áreas de Infraestrutura, Desenvolvimento Produtivo, Ciência, Tecnologia e Inovação, Turismo e Meio Ambiente.
Os projetos foram elaborados pela Sedecti, em conjunto com as Secretarias de Estado de Produção Rural
(Sepror), de Infraestrutura e Região Metropolitana (Seinfra), do Meio Ambiente (Sema) e de Cultura e Economia
Criativa, além da Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados e Contratados do Estado do Amazonas
(Arsepam) e da Empresa Estadual de Turismo, com destaque para o da BR-319, que se encontra em processo de
licitação.
Todos os projetos apresentados foram aprovados na Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia
(Sudam), Ministério do Desenvolvimento Regional e Ministério da Economia, dentre os quais se destacam:
• Recuperação e pavimentação da rodovia BR-319: no trecho entre o Km 177,8 e o Km 655,7, com foco
no desenvolvimento regional sustentável da Amazônia Legal e na manutenção das rodovias estaduais e
ramais ao longo da federal;
• Pavimentação e recuperação da BR-307 (Benjamin Constant-Atalaia do Norte);
• Recuperação e pavimentação da Estrada ZF-7 (Distrito Agropecuário da Suframa);
• Distrito Agroindustrial de Rio Preto da Eva (Darpe): ações estratégicas intergovernamentais para implantação
da infraestrutura;
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• Distrito de Desenvolvimento Regional de Manacapuru e Iranduba: disponibilização de gás natural para ser
utilizado como matriz energética;
• Zoneamento Ecológico Econômico do Estado do Amazonas;
• Implantação do Complexo Naval, Mineral e de Logística do Estado do Amazonas – Polo Naval do
Amazonas;
• Criação de um corredor de integração territorial de referência na governança para o desenvolvimento
sustentável na área de influência da BR-319;
• Construção de Aterros Sanitários nos municípios da Região Metropolitana de Manaus (RMM), visando a
destinação adequada dos resíduos sólidos urbanos em atendimento à legislação vigente;
• Projeto para cadeia produtiva na pecuária de corte e leite nos principais municípios produtores do estado
do Amazonas;
• Central de Recepção, Armazenamento e Comercialização do pescado, tendo como ponto principal a
sanidade e a distribuição, de forma a atender a cidade de Manaus;
• Entreposto da Pesca Ornamental, projeto estruturante para o desenvolvimento de ações integradas,
visando atender às necessidades que a atividade requer sem agressão ao meio ambiente;
• Instalação e operação da Rede de Monitoramento da Qualidade de Água na Região Metropolitana de
Manaus (RMM);
• Estudo de definições de Níveis de Alerta Hídrica no Estado do Amazonas;
• Projetos APL (Arranjos Produtivos Locais) de Polpas, Extratos e Concentrados de Frutas Regionais;
Artesanato do Alto Solimões; Madeira, Móveis e Artefatos; Fécula e Farinha de Mandioca; Base Mineral
Cerâmico-Oleiro; Turismo Ecológico e Rural; Produção de Pescado; e de Fitoterápicos e Fitocosméticos;
• Projeto de Fortalecimento da Cadeia Produtiva de Fruticultura no Estado do Amazonas;
• Tecnificação do sistema de produção de farinha de mandioca;
• Aprimoramento da cadeia da madeira manejada nos principais municípios produtores do Amazonas;
• Programa de Incentivo à Produção de Madeira Manejada;
• Duplicação e pavimentação da rodovia estadual AM-010;
• Projetos de melhorias e implantações de aeródromos: sedes dos municípios de Amaturá, Codajás, Jutaí,
Uarini, Maraã, Nova Olinda do Norte e Pauini;
• Projeto de investimentos viários para mobilidade urbana de Manaus;
• Projeto de mobilidade urbana intermunicipal RMM – Terminal Rodoviário Metropolitano;
• Implantação do Centro Cultural Ajuricaba; do Centro de Cultura Popular do Amazonas; e de novas
unidades do Liceu de Artes e Ofícios Claudio Santoro em municípios do Amazonas;
• Implementação do Laboratório de Arqueologia Alfredo Mendonça;
• Expedição Cultural: interiorizar as ações de políticas culturais nos 61 municípios do interior do Amazonas.

POLÍTICA DE ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS AO ESTADO
Na política de atração de investimentos, foram realizados estudos e estruturação de Distritos Agroindustriais
para a diversificação econômica, o registro das potencialidades regionais e das calhas dos rios do Amazonas,
o que permite indicar municípios ou regiões que podem elevar o IDM (Índice de Desempenho dos Municípios)
e o IDH (Índice de Desenvolvimento Humano), iniciando, ampliando ou incrementando o desenvolvimento
sustentável. Esse projeto potencializa cenários de crescimento regional

Nesse sentido foi desenvolvido o projeto do Distrito Agroindustrial do Rio Preto da Eva (Darpe), para
implantação de um modelo econômico e sustentável para o estado, com estimativa de gerar 10 mil empregos
diretos e 40 mil indiretos. Para chegar a esses indicadores, foram realizadas pesquisas, estudos e levantamentos
estatísticos. O Darpe comportará cerca de 150 empresas, distribuídas em uma área de 1.000 ha, entre os Kms 95
e 100, em ambas as margens da rodovia estadual AM-010.
Outra iniciativa importante da Sedecti foi o projeto do Polo Agroindustrial no município de Humaitá–AM,
com constituição de zoneamento agropecuário e sustentável a partir de estruturas de cooperativas integradas
ao sistema privado e governamental. O projeto também contempla o desenvolvimento local (sustentável) com
responsabilidade social, rural e urbana, visando a geração de emprego e renda, com previsão de investimento
na ordem de R$ 300 milhões em recursos privados. Seguem-se as principais vertentes do projeto:
• Formação de grupo de pessoas físicas qualificadas, com know-how no desenvolvimento de atividades
agropecuárias (horizontalização);
• Constituição de pessoa jurídica cooperativa capaz de sustentar o crescimento da produção agropecuária
de forma verticalizada;
• Formação de clusters integrados verticalmente para interação em estrutura de full service;
• Produção Agropecuária: grãos, pecuária de ciclo completo – cria, recria e engorda, suinocultura,
piscicultura e avicultura (assistência técnica especializada);
• Armazenamento: constituição de polos de armazenamento (padronização);
• Logística: constituição de parcerias logísticas de renome nacional e internacional, a fim de suportar a
produção agropecuária e agroindustrial;
• Agroindustrial: desenvolvimento de matrizes empresariais à Montante e à Jusante da Cadeia, no intuito de
integrar e agregar valor à produção agropecuária;
• Geração de Energia: elaboração de projetos de energia limpa de alta capacidade e eficiência;
• Responsabilidade Social: constituição de projetos sociais educacionais de formação técnica de alto nível
(Sesi, Senai, Fundação Bradesco, Endeavor).
Foram ainda elaborados 14 projetos de interesse do Estado, inseridos no Catálogo Internacional da
Rede Nacional de Informações sobre Investimentos (Renai), que é um instrumento voltado à disseminação de
informações sobre investimentos produtivos no Brasil. A base da Rede são as parcerias estabelecidas entre o
Ministério da Economia e as secretarias estaduais de Desenvolvimento Econômico.
Atração de investimento no segmento fotovoltaico para fabricação de painel solar ou outros produtos
correlativos desta cadeia de produção.
Foram iniciadas medidas para o destravamento do setor de mineração no estado, com a implementação
do Mapa Interativo do Setor Mineral, que gerou transparência e informações atualizadas pertinentes ao setor.
Foi criada a Câmara Setorial dos Recursos Minerais, com o objetivo de alavancar e acompanhar os projetos
de mineração no estado. Foram firmados entendimentos entre o Estado e a empresa Rosneft, no sentido de
ampliação do setor de gás natural e de acompanhamento do processo no Ministério Público Federal sobre o
protocolo de consulta à nação indígena Mura referente ao Projeto da Potássio do Brasil.
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O Governo do Estado, por meio da Sedecti, marcou presença na I Feira de Sustentabilidade do Polo
Industrial de Manaus (fesPIM), realizada pela Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa) e pelo
Instituto de Inteligência Socioambiental Estratégica da Amazônia, mostrou o potencial sustentável e a importância
estratégica do Polo Industrial de Manaus (PIM) para o Brasil. A Feira alcançou um púlbico de 25 mil pessoas,
durante os três dias de exposição.
O estande da Sedecti no evento foi projetado a partir do conceito de sustentabilidade, de modo a dar
visibilidade às ações desenvolvidas pelos órgãos da Administração Pública e atrair investidores, dos setores
do desenvolvimento econômico, sustentabilidade, ciência e tecnologia, economia criativa, cultura e turismo, e
agronegócio, contando ainda com uma grande área de exposição de artesanato.
Além da exposição no estande, a Sedecti coordenou painéis de projetos estratégicos, em parceria com
as secretarias de Estado de Produção Rural (Sepror), Comunicação Social (Secom), Meio Ambiente (Sema),
Amazonastur e Companhia de Desenvolvimento do Amazonas (Ciama), a saber:
• Política de Incentivo e Aproveitamento de Fontes Renováveis de Energia;
• Programa Finep Inovação 4.0 – Carta de adesão ao Programa;
• Encontro de Lideranças da Cadeia Produtiva da Borracha;
• Novas Oportunidades para o Beneficiamento da Pele do Pirarucu no Amazonas;
• O Ecossistema de Inovação e o Desenvolvimento Sustentável;
• A Seringueira Tricomposta para a Amazônia;
• Palestra CNS – Produção de Borracha no Amazonas;
• Rodada de Conexão com Negócios da Bioeconomia;
• Projeto + Mel no Amazonas – Desafios e Oportunidades;
• Fontes Renováveis de Energia e o Desenvolvimento Sustentável.

CÂMARAS SETORIAIS DO ESTADO DO AMAZONAS
As Câmaras Setoriais se constituem como espaços consultivos de discussão das demandas provenientes
de segmentos promissores da economia, promovendo a interlocução entre Estado, Academia, Empresas e o
Terceiro Setor, com suas respectivas entidades de classe, e contribuindo para a formulação de políticas públicas
e estratégias para o desenvolvimento socioeconômico e ambiental do Amazonas.
Criadas pelo Decreto nº 23.298, de 28 de março de 2003, e modificadas pelo Decreto nº 40.548, de 12 de
abril de 2019, as Câmaras Setoriais da Agroindústria, Bioindústria, Comércio e Serviços, Indústria, Micro e Pequenas
Empresas, Turismo e Recursos Minerais (instituída neste último decreto), realizaram um total de 31 reuniões, nas
quais foram debatidos os pleitos e situações específicas de cada setor, com os devidos encaminhamentos para
solução.
Enquanto agente mediador nos espaços de representações, promoções e defesa dos princípios do
desenvolvimento sustentável, destacam-se as seguintes atuações em 2019:
• Audiência Pública: “Formas, propostas e providências visando conter a escalada do preço de gás de
cozinha”;
• Lançamento da Câmara Setorial de Recursos Minerais, no Centro Cultural Povos da Amazônia;
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• II Simpósio do Observatório da Região Metropolitana de Manaus (RMM): Palestra sobre “Arranjos
Produtivos Locais na RMM”;
• Oficina de Itinerários Formativos da Educação Profissional e Tecnológica nos termos da Lei 13.415: Palestras
“Cenários Econômicos Futuros” aos educadores da Secretaria de Educação e Desporto e do Centro de
Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam);
• Palestra “APLs e outras estratégias para o Desenvolvimento Sustentável do Amazonas” aos doutorandos
da Bionorte/Ufam;
• I Congresso de Biodiversidade e Biotecnologia da Amazônia (participação institucional).

Empreendimentos voltados para as cidades do interior e para novos segmentos foram algumas das
tendências detectadas nas pautas das seis reuniões do Conselho de Desenvolvimento do Estado do Amazonas
(Codam), que encerra o ano com um total de 197 projetos industriais aprovados, somando recursos na faixa de
R$ 5,705 bilhões. A previsão é de abertura de 7.522 vagas no mercado de trabalho a partir da implantação dos
projetos, um período estimado em até três anos.
No eixo fora da capital, foram aprovados projetos para as cidades de Manacapuru, Tefé e Iranduba, voltados
para a produção de açúcar mascavo, ração, sorvete de açaí e beneficiamento de castanha, que somam cerca
de R$ 11 milhões.
Em Manaus, segmentos promissores, como a produção de equipamentos e sistemas para energia
fotovoltaica começaram a ganhar espaço com o projeto da IGB Eletrônica, orçado em R$ 24 milhões e com
previsão de abertura de 355 vagas.
O segmento de veículos elétricos (e-mobility), bicicletas, patinete e motonetas também despontou com
investimentos acima de R$ 95 milhões injetados por empresas como Yellow Indústria, Motobike da Amazônia,
Amazon Motors e Specialized Brazil.
Em comparação com o ano de 2018, quando foi apurado um volume de R$ 7,094 bilhões, houve uma
redução no total de investimentos, mas a geração de emprego em 2019 foi superior – 7.522 – aos 5.197 aprovados
em 2018.
A sexta e última reunião do Conselho de Desenvolvimento do Estado do Amazonas (Codam) em 2019,
realizada no dia 10 de dezembro, na sede da Federação das Indústrias do Estado do Amazonas (Fieam), registrou
um investimento recorde de R$ 2,276 bilhões, distribuídos por 47 projetos, com geração prevista de 1.850 vagas
no mercado de trabalho pelo período de até três anos.
O destaque da pauta foi o projeto da Foxconn MOEBG Indústria para a produção de aparelhos reprodutores
de multimídia com tecnologia over the top, por assinatura, para uso de internet, estimado em R$ 98 milhões. O
grupo se comprometeu a gerar 179 empregos no mercado local.
Os resultados obtidos em 2019 por meio do Codam foram fruto dos eventos políticos e econômicos,
sobretudo quanto à tramitação da reforma da Previdência e às articulações para a reforma tributária. Também a
instabilidade no setor de componentes gerou insegurança e retração nos investimentos.
Espera-se para 2020 um desempenho melhor na atração de investimentos, com a reanimação da economia
do País e a execução de projetos de expansão econômica do estado, com investimentos em setores promissores,
como o agronegócio e a bioeconomia.
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O Codam também aprovou proposta de alteração da resolução que estabelece critérios na concessão de
incentivos fiscais para materiais e resíduos sólidos destinados à reciclagem. A proposta, que altera a Resolução nº
5/2016, assegura que as empresas do setor poderão obter incentivos fiscais mediante apresentação de projeto
técnico-econômico à Sedecti. A análise do projeto técnico pela Sedecti fica condicionada à comprovação do
atendimento das exigências referentes a normas técnicas para gestão e garantia de qualidade e gestão do meio
ambiente, ambas definidas pela Organização Internacional para Padronização (ISO), mediante apresentação das
certificações ISO 9.000 e ISO 14.000, sob pena de devolução ao interessado.
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A Secretaria do Trabalho (Setrab), responsável pelas ações na área do Trabalho e Renda, foi extinta em
outubro de 2019, e suas atribuições absorvidas pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência,
Tecnologia e Inovação (Sedecti), tendo em vista sua integração ao desenvolvimento do estado do
Amazonas, na expectativa de seu fortalecimento.
Com 4.065 trabalhadores colocados no mercado de trabalho, o Governo do Estado interveio de forma
produtiva na demanda de empregos formais, no esforço de qualificação, gerando profissionais prontos
para atender às vagas oferecidas, acompanhando o reaquecimento da indústria local na geração de
empregos, do comércio, bem como da construção civil e dos serviços.
De forma direta, o Sine Amazonas captou 9.591 vagas e encaminhou 15.020 candidatos de volta ao mercado
de trabalho.
O artesanato teve participação em diversas feiras nacionais, em estandes de empresas e institucionais,
permitindo maior leque de comercialização direta do artesão.
O projeto Economia Solidária ofereceu alternativas de ganhos reais, com a promoção de arranjos produtivos
locais, realização de feiras nos bairros, apoio a três bancos comunitários e fortalecimento do Fórum Estadual,
com assessoria a empreendimentos.
A estratégia de formação do profissional e sua inserção no mercado de trabalho começam com a
emissão da Carteira do Trabalho, que superou a marca dos 38 mil, credenciando novos trabalhadores para
contratações.
Com cinco postos de atendimento espalhados pelos bairros, além do posto central atuando em área
comercial estratégica da cidade, foram realizadas ações de cidadania itinerante, levando às comunidades,
com estruturas montadas nas escolas estaduais, todos os serviços disponíveis, desde cadastro, emissão de
documentos, identificação de demanda para cursos, entre outros.
O projeto Bolsa Qualificação atuou junto às empresas que haviam determinado a demissão de funcionários
devido à suspensão de linhas de montagem, e conseguiu mantê-los no emprego, ajustando linhas de
comportamento com as empresas que apenas suspenderam os contratos, com a obrigação de pagar cursos
durante o período de vigência do acerto, enquanto os profissionais ficaram recebendo a antecipação do
Seguro-Desemprego.
O Programa Amazonas Empreendedor trabalhou com as ações de Intermediação de Mão de Obra,

Qualificação Social e Profissional, Seguro-Desemprego, Artesanato Amazonense, Emissão de Carteira do
Trabalho e Previdência Social (CTPS), Bolsa Qualificação, Setrab Itinerante, Projetos Especiais e Economia
Solidária, conforme segue:
• Intermediação de Mão de Obra: inscreveu no seu banco de dados 27.747 novos cadastros, encaminhando
ao mercado de trabalho 15.020 cidadãos, colocou no mercado de trabalho 4.065 e captou 9.591 vagas no
ano de 2019;
• Seguro-Desemprego: é um benefício temporário concedido ao trabalhador formal dispensado sem
justa causa, e também sob a forma de bolsa-qualificação ao empregado doméstico, dispensado sem justa
causa, que contribua para o FGTS;
• Artesanato Amazonense: cadastramento de 986 artesãos, realização de 30 visitas técnicas, e participação
em diversas feiras nacionais;
• Carteira do Trabalho e Previdência Social (CTPS): por meio de convênio com o Ministério do Trabalho
e Emprego, as carteiras são emitidas na sede e nos postos de atendimento descentralizados da capital e
interior do estado. Em 2019, foram emitidas 38.344 carteiras de trabalho;
• Bolsa Qualificação: permite a antecipação do seguro-desemprego para os trabalhadores que, de
forma consensual com as empresas, têm o seu contrato suspenso, mas mantêm vínculos trabalhistas com
a participação em cursos grátis de aperfeiçoamento, que são pagos pelas empresas, vale-transporte e
manutenção dos direitos previdenciários, podendo ser chamados tão logo o processo produtivo pleno
das empresas seja reiniciado, como ocorreu em todos os casos.

CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
O Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e
Inovação (Sedecti), vem participando de várias reuniões temáticas com instituições públicas e privadas, com o
objetivo de elaborar e implementar políticas públicas de Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I) no estado, com
vistas ao desenvolvimento sustentável do Amazonas e ao fortalecimento do Sistema de CT&I.
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Entre as ações importantes em CT&I, houve a retomada, após cinco anos, do Fórum de Gestores de
Instituição de Ensino, Pesquisa e de Inovação no Amazonas, composto pela Secretaria Executiva de Tecnologia
e Inovação da Sedecti, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (Fapeam), Universidade do
Estado do Amazonas (UEA), Universidade Federal do Amazonas (Ufam), Instituto Federal do Amazonas (Ifam),
Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia (Inpa), Embrapa, Fiocruz e outras instituições públicas e privadas.
Foi iniciado o processo de revisão do projeto de lei para a criação da Lei Estadual de Ciência, Tecnologia
e Inovação do Amazonas, em consonância com a Lei nº 13.243, de 11 de janeiro de 2016, o Decreto nº 9.283, de
7 de fevereiro de 2018, e a Lei nº 10.973, de 2 de dezembro de 2004, atualizando a Lei Estadual nº 3.095, de 17
de novembro de 2006, e a Constituição do Estado do Amazonas, no Capítulo IX, que dispõe sobre a Política de
Ciência e Tecnologia, à luz das legislações federais anteriormente citadas.
No âmbito da construção do PPA 2020-2023, entre os Programas Estruturantes, pela primeira vez, foi
construído o Programa de Ciência, Tecnologia e Inovação no Amazonas, sob responsabilidade da Sedecti, em
parceria com Fapeam, UEA e Fundação Universidade Aberta da Terceira Idade (FUnATI), promovendo maior
integração e sinergia nas ações e investimentos do Estado em CT&I no Amazonas.
Outra iniciativa inovadora é o Programa Biópolis Amazonas, que se desdobra, por um lado, em uma narrativa
de desenvolvimento econômico sustentável, e em Programa Estruturante do PPA 2020-2023. Entre os principais
desafios que o Biópolis Amazonas pretende abordar está a diversificação da matriz econômica existente a partir do
conhecimento sobre a natureza e a sociobiogeodiversidade, promovendo o desenvolvimento socioeconômico
sustentável no interior do estado. A execução desses programas será viabilizada por meio do Plano Plurianual
2020-2023.
O Núcleo para o Desenvolvimento e Integração da Faixa de Fronteira do Estado do Amazonas (Niffam), que
tem por finalidade coordenar ações e propor medidas que visem o desenvolvimento e formulação de políticas
públicas prioritárias à atuação do Governo Estadual na região de faixa de fronteira, realizou as seguintes ações:
• Acordo de cooperação com a UEA, visando a aproximação das ações do Governo do Estado nos
municípios de Tabatinga, Benjamin Constant e Atalaia do Norte;
• Aproximação com as administrações municipais de Tabatinga, Atalaia do Norte, Benjamin Constant e
São Gabriel da Cachoeira, visando a atuação da Sedecti junto às prefeituras nos temas de saneamento
ambiental e gestão de resíduos sólidos, turismo, segurança na fronteira e fortalecimento de ações de
cidadania e desenvolvimento socioeconômico;
• Reaproximação com o Comando Militar da Amazônia (CMA), por meio da reelaboração do acordo de
cooperação técnica entre o Comando e a Sedecti;
• Articulação para a implantação de um Free Shop no município de Tabatinga, com o apoio da Prefeitura
Municipal;
• Participação no Programa de Proteção Integrada de Fronteiras (PPIF) e Comissão Permanente para o
Desenvolvimento e Integração da Faixa de Fronteira (CDIF);
• Ação em parceria com a Secretaria Estadual de Assistência Social (Seas), no dia 3 de dezembro de 2019,
em Tabatinga, com objetivo de aprimorar a gestão pública e presença do Governo do Estado no Alto
Solimões.
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O Governo do Estado e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), desenvolvido
pela Organização das Nações Unidas (ONU), firmaram uma parceria inovadora para acelerar o desenvolvimento
socioeconômico e sustentável, contribuindo para a erradicação da pobreza, a redução das desigualdades e da
exclusão social, por meio de ações integradoras dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) ao Plano
Plurianual (PPA) 2020-2023.
Essa parceria tem como objetivo integrar a Agenda 2030 e os ODS ao planejamento estratégico e às
metas do Plano Plurianual do Amazonas, visando acelerar o desenvolvimento justo, inclusivo e ambientalmente
sustentável do Amazonas. O estado do Amazonas é um dos pioneiros no país a incorporar os ODS e a Agenda
2030 no seu PPA. Todas as ações dos Programas Estruturantes já estão vinculadas às metas dos ODS.
Entre as primeiras ações desta parceria, foi realizado um diagnóstico que identifica onde estamos, as
lacunas e desafios no Amazonas para alcançar as metas estabelecidas pelos ODS e a Agenda 2030.
Ao longo da semana de 19 a 22 agosto de 2019, dez técnicos do PNUD conduziram uma missão multidisciplinar
em Manaus, realizando cerca de 400 consultas setoriais e temáticas com representantes do Governo do Estado,
prefeituras municipais, sociedade civil, academia e setor privado, com o intuito de aprimorar esse diagnóstico
inicial.
Ao final, em conjunto com as equipes técnicas das secretarias, foram construídas seis ações/políticas catalíticas
chamadas de “aceleradores”: 1. Gestão pública integrada, estratégica e transparente; 2. Dinâmicas vocacionais dos
territórios e criação de novas oportunidades, contribuindo para a interiorização do desenvolvimento econômico
do estado; 3. Políticas integradas para a promoção da conservação ambiental e uso sustentável dos recursos
naturais; 4. Políticas integradas para enfrentar a violência e a criminalidade; 5. Cidadania plena para mulheres e
meninas; 6. Educação inclusiva e de qualidade.
A expectativa do Governo do Estado é que esses “aceleradores”, ao serem incorporados no processo de
construção do Plano Plurianual (PPA) 2020-2023, possam apontar ações prioritárias, possibilitar o progresso com
múltiplos ganhos em vários ODS e apoiar a racionalização dos investimentos públicos.
Ainda no âmbito da Agenda 2030 e dos ODS, a Sedecti se aliou ao Programa de Pós-graduação em Ciências
do Ambiente e Sustentabilidade na Amazônia da Universidade Federal do Amazonas (PPGCASA-Ufam) para o
desenvolvimento do Projeto Atlas ODS Amazonas, que pretende reunir um conjunto de dados e indicadores
sobre os municípios do Amazonas que determinam o status das metas em cada um dos 17 ODS. Entre os principais
objetivos estão promover a governança cooperativa, baseada em dados, em que setores da sociedade podem
colaborar com a gestão pública local; criar evidências para tomadas de decisão governamental e construção de
políticas públicas; desenvolver um conjunto de indicadores específicos para os territórios do Amazonas; alertar
para realidades que precisam ser investigadas; e destacar casos de sucesso.
Mapa Interativo de Prospecção Mineral
Desenvolvimento e lançamento de ferramenta para a gestão dos recursos minerais, que pode ser utilizada
por representes da sociedade civil e também dos governos municipal, estadual e federal. O mapa encontra-se
no endereço eletrônico: www.amazeone.com.br.
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Lançamento da Câmara Setorial de Recursos Minerais
A Câmara Setorial de Recursos Minerais visa o desenvolvimento do setor mineral no Amazonas como
importante atividade econômica, bem como trabalha para uma maior integração entre os empresários do setor
e os governos federal e estadual. O Decreto nº 40.548, de 12 de abril de 2019, determina a criação da Câmara.
Conselho Nacional de Secretários Estaduais para Assuntos de Ciência, Tecnologia
Retomada da participação do Amazonas no Conselho Nacional de Secretários Estaduais para Assuntos de
Ciência, Tecnologia, canal direto para reivindicações de direcionamento dessas políticas públicas às necessidades
do estado do Amazonas para o seu desenvolvimento científico e tecnológico.
Retomada do Fórum dos Gestores em Ensino Superior e Pesquisa do Amazonas
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O Fórum de Gestores de Instituições de Ensino e Pesquisa tem como propósito fortalecer a colaboração
permanente entre as instituições de ensino e pesquisa no Amazonas, criando um espaço de troca de informações,
experiências, e cooperação técnica entre os seus integrantes.
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Participação na Câmara Setorial da Micro e Pequena Empresa
A Câmara Setorial da Micro e Pequena Empresa tem a finalidade de atuar como agente mediador nas
representações, promoções e defesa dos interesses do desenvolvimento econômico e social do estado do
Amazonas. Ao longo de 2019, ocorreram três reuniões para tratar sobre os gargalos, oportunidades e tendências
do segmento.
Rede Nacional do Governo Digital
Conduzir as tratativas entre os governos federal e estadual, com vistas a promover a transformação digital
na esfera do Governo do Estado, por meio da assinatura do Termo de Adesão – realizada no dia 4 de julho de
2019 – à Rede Nacional de Governo Digital, que visa integrar as iniciativas em comum de transformação digital no
setor público de acordo com a Portaria nº 23, de abril de 2019, do Governo Federal.
Participação da Sedecti na Feira do Polo Digital de Manaus
A Sedecti coordenou um painel denominado “e-Gov” no âmbito da segunda edição da Feira do Polo
Digital de Manaus, que reuniu representantes das esferas federal, estadual e municipal. Foram debatidos os
seguintes temas: “Transformação digital no âmbito do Governo”, tendo como palestrante convidado o secretário
do Governo Digital, Luis Felipe Monteiro; “Parcerias entre o ecossistema de startups e o setor público para a
transformação digital no Brasil”, que teve como convidada a CEO da BrasilLAB, Letícia Piccoloto; “Cidades Digitais”,
apresentado pelo diretor-presidente da Processamento de Dados Amazonas S/A (Prodam), João Guilherme de
Moraes Silva; “Projeto Manaus inteligente e ambiente de geocolaboração da Prefeitura de Manaus”, apresentado
por Sérgio Souza e George Serra; “Gestão pública 4.0: Projeto licenciamento integrado municipal da Prefeitura
de Manaus”, cujos palestrantes foram Alain Costa e Keyla Ahnizeret.
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Houve ainda a apresentação dos programas prioritários de Economia Digital do Instituto de Desenvolvimento
Tecnológico (INDT) e do Programa Prioritário de Formação de Recursos Humanos da Muraki, pitchs apresentados
por GovTechs (startups que geram soluções para governos) do Amazonas e de outros estados, além de um
estande dedicado ao Governo do Amazonas, onde foram expostos um projeto do sistema de segurança
desenvolvido pela SSP-AM e as ações dos técnicos de incentivos fiscais da Sedecti.
A Feira do Polo Digital, que já se configura como a maior feira de tecnologia da região Norte, foi realizada
no Studio 5 Centro de Convenções nos dias 15, 16 e 17 de outubro de 2019, tendo sida registrada a participação
de mais de 15 mil pessoas nos três dias de evento.
Participação na Câmara Setorial de Bioindústria

Rota da Biodiversidade
Em parceria entre o Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) e a Sedecti, foi realizada, em novembro
de 2019, uma oficina para instalar a primeira Rota de Integração Nacional no Amazonas, no eixo de Biodiversidade
com foco em fitofármacos. Desde então, com liderança da Sedecti, está sendo desenvolvida uma carteira de
projetos para fortalecer a Rede de Fitofármacos no Amazonas.
Essa construção está sendo feita em parceria com órgãos do nível estadual e federal, como Sedecti, Sepror,
Sema, UEA, Sebrae/AM, Sudam, Basa, MMA, MCTIC, e Fiocruz, por exemplo, em aliança com as comunidades
manejadoras/extrativistas no estado. Essa carteira de projetos é passível de investimento e fortalecimento pelo
Governo do Estado, em parceria e com recursos advindos do MDR.
PNUD Prêmio de Inovação
O PNUD selecionou seis de 44 projetos recebidos no edital Experiências Inovadoras para Promoção do
Desenvolvimento Local – Fomento de Plataformas e Redes Locais de Desenvolvimento, aberto para projetos no
estado do Amazonas. As experiências selecionadas estão alinhadas aos aceleradores e/ou às cadeias de valor
de produtos da sociobiodiversidade local. Cada um dos projetos selecionados recebeu um prêmio no valor de
R$ 100 mil, que será aplicado na ampliação, aprimoramento e continuidade das iniciativas, contribuindo para a
promoção do desenvolvimento sustentável no estado.
A seguir elencamos as experiências premiadas:
• Circuito de Turismo Indígena do Rio Negro, da proponente Federação das Organizações Indígenas do
Rio Negro (FOIRN): implantação de um novo circuito de turismo, para além da pesca esportiva, incluindo
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As Câmaras Setoriais são compostas paritariamente por representantes de organizações governamentais,
empresariais e não governamentais, e servem como espaço para o diálogo entre o estado e a sociedade com
relação a questões pertinentes em cada uma das câmaras.
Ocorreram duas reuniões sobre o setor de biocosméticos para tratar dos gargalos e tendências de
mercado. No setor de extratos e bebidas, foram realizadas duas reuniões com produtores de guaraná, nas quais
foram discutidos as dificuldades da produção e como o estado pode auxiliar no desenvolvimento do setor e
aumento da produção.
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indígenas locais em todo processo e fortalecendo a cultura e os saberes das comunidades indígenas;
• Coletivo do Pirarucu Manejado em Áreas Protegidas do Amazonas, da proponente Associação dos
Produtores Rurais de Carauari (Asproc): comercialização de pirarucu manejado por um coletivo, garantindo
valor mínimo e criação de marca com forte valor agregado acionando postos de venda que ainda não
comercializam o produto;
• App Castanhadora, do proponente Instituto Internacional de Educação do Brasil: aplicativo que calcula
preço e tempo ótimos de venda de castanhas, que será disponibilizado para as comunidades locais;
• Cientista Maker, da proponente Associação Fab Lab Manaus: capacitação dos alunos de ensino
fundamental na cultura maker digital;
• Descarte Correto – Transformando o Resíduo Eletrônico em Benefícios Econômicos e Socioambientais,
da proponente Descarte Correto Serviço Ambiental Ltda: beneficiamento de lixo eletrônico em novos
produtos;
• Educação Contextualizada, Agroecologia e Políticas Públicas na Terra Indígena Andirá Marau do Povo
Sateré-Mawé da proponente Associação Slow Food do Brasil: articulação de trabalho educacional de
agroextrativismo com indígenas e resgate de saberes tradicionais para garantir a segurança nutricional
desta população.
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FOMENTO À PESQUISA
O Governo do Amazonas tem atuado de forma estratégica para executar as Políticas Públicas de Ciência,
Tecnologia e Inovação (CT&I) no Amazonas, que contou no exercício de 2019 com investimentos de R$ 77,8 milhões,
por intermédio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Amazonas (Fapeam). Isso representou uma retomada
nos investimentos, passando a Fapeam a ocupar o 7º lugar no ranking nacional das Fundações de Amparo à
Pesquisa (Confap, 2019). Tais investimentos asseguraram a manutenção e o acréscimo de bolsas, chegando-se
aos números de 5.881 bolsistas, lançamento de 15 editais/resoluções nacionais e 4 (quatro) internacionais, 924
projetos aprovados, 82 cursos de pós-graduação apoiados, 246 auxílios-pesquisa implementados, entre outros
resultados.
A Fapeam investiu em áreas prioritárias para o desenvolvimento científico, tecnológico, ambiental, social e
econômico do estado, atuando nas seguintes linhas de fomento: Formação e Capacitação de Recursos Humanos
para CT&I; Pesquisa, Tecnologia e Inovação; Infraestrutura e Organização Institucional para CT&I; Popularização e
Difusão de CT&I; e Intercâmbio e Cooperação Interinstitucional, Nacional e Internacional.

DESEMBOLSO COM FOMENTO EM CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
A receita da Fundação é composta predominantemente por recursos do Tesouro Estadual. Articulações
estratégicas são realizadas com o apoio das seguintes instituições: Conselho Nacional das Fundações de Amparo
à Pesquisa (Confap), Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), Financiadora de
Inovação e Pesquisa (Finep), Coordenação Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e
organizações internacionais com vistas a captar recursos.
Em 2019, foram aportados recursos prioritariamente na atividade-fim, por meio do lançamento de programas.
É importante destacar que, nos critérios de avaliação dos editais, acordos e termos de cooperação, foi atribuída
pontuação adicional aos concorrentes do interior do estado, visando incentivar e potencializar as ações de CT&I
em todos os municípios do Amazonas.
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EDITAL

VALOR
(R$)

Programa de bolsas de Pós-Graduação em instituições fora do
estado do Amazonas (Propg Capes/Fapeam)

01/2019

3.540.000

Programa de Cooperação para a Consolidação da Pós-Graduação
e Formação de Recursos Humanos no Amazonas
(Capes/Fapeam)

02/2019

4.039.320

Programa Ciência na Escola (PCE).

03/2019

3.472.590

Programa de apoio à Manutenção de Equipamentos

04/2019

2.450.000

Programa de apoio à publicação de artigos científicos.

05/2019

2.200.000

Programa de apoio à Pesquisa (Universal Amazonas)

06/2019

7.000.000

Programa de apoio à realização de eventos científicos e
tecnológicos no estado do Amazonas

07/2019

2.200.000

Programa de apoio à organização, restauração, preservação
e divulgação das coleções biológicas e de Museus (Coleções
Biológicas/ Museus)

08/2019

2.500.000

Programa de apoio à popularização da ciência, tecnologia e
inovação (Pop CT&I)

09/2019

800.000

Programa de apoio a Incubadoras (Pró-Incubadoras)

010/2019

2.850.000

Programa Nacional de apoio à geração de Empreendimentos
Inovadores (Centelha AM)

011/2019

1.820.000

Programa de apoio à Pós-Graduação Stricto Sensu

003/2019

19.542.010

Programa de apoio a Projetos financiados por emendas impositivas

014/2019

150.000

Programa de Apoio à Consolidação das Instituições Estaduais
de Ensino e/ou Pesquisa

002/2019

15.000.000

Programa de Apoio à Iniciação Científica (Paic)

012/2019

8.448.000

Chamada Mobility Confap Italy*

-

464.000

Newton Fund Impact Scheme

-

400.000

Chamada Biodiversa 2019*

-

928.000

Intercâmbio Acadêmico (DAAD) Alemanha**

-

-

INVESTIMENTO TOTAL

-

77.803.920

PROGRAMAS

Fonte: Fapeam
Nota: Dados referentes a janeiro a outubro de 2019
* Edital em Euro. Valor da cotação em 25/11/2019 em R$ 4,64
** Mobilidade de doutorando e mestrandos
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Considerando que a produção de CT&I está fortemente relacionada ao aumento da formação de recursos
humanos, 59,26% do orçamento executado pela Fapeam em 2019 refere-se a investimentos na formação de
quadros profissionais que permitam a instalação de competências no estado do Amazonas. Tais investimentos
refletem a visão holística institucional com foco, especialmente, na formação de pessoas desde a educação
básica até o pós-doutoramento, em todas as áreas do conhecimento.
Os primeiros passos na formação de cientistas comprometidos com a realidade do estado têm sido
estimulados, por meio do Programa Ciência na Escola (PCE) e do Programa de Apoio à Iniciação Científica do
Amazonas (Paic), ambos executados integralmente com recursos do tesouro estadual.
O PCE é uma ação pioneira no país, que promove a “educação para a ciência”, desenvolvido em parceria
com a Secretaria de Estado de Educação e Desporto e com a Secretaria Municipal de Educação de Manaus. Foram
investidos R$ 3,4 milhões, aprovados 619 projetos e implementadas 2.316 bolsas, para professores e estudantes.
Com estas ações, o Governo do Estado passou a fomentar ciência, tecnologia e inovação para além de Manaus,
alcançando outros 33 municípios/comunidades, nos quais foram executados 258 projetos.
Na graduação, a iniciação científica é um instrumento que contribui para a formação e engaja o estudante na
pesquisa, potencializando o olhar sobre a realidade local e exercitando a articulação entre áreas do conhecimento.
Foram apoiados 1.218 projetos no Paic, com investimentos de R$ 8,4 milhões, envolvendo 2.436 pesquisadores,
contemplando 14 instituições de ensino e pesquisa do Amazonas.
O incentivo ao desenvolvimento de pesquisas pioneiras que gerem processos e produtos inovadores
está intrinsecamente relacionado à formação de profissionais qualificados e comprometidos com o avanço
do conhecimento científico. Entendendo o relevante papel da pós-graduação para a redução das assimetrias
nacionais, a Fapeam, por meio do Programa de Apoio a Pós-Graduação Stricto Sensu (Posgrad), beneficiou 615
estudantes de 14 instituições de ensino e pesquisa, fomentando 446 bolsas de mestrado e 169 de doutorado.
Na linha de Infraestrutura e Organização Institucional para CT&I, a Fapeam, por meio do Programa de Apoio
à Manutenção de Equipamentos (Pameq), investiu R$ 2,4 milhões, contemplando 24 laboratórios com o apoio à
manutenção corretiva e/ou preventiva de equipamentos destinados ao desenvolvimento de pesquisa científica
e tecnológica no estado.
O Programa de Apoio à Consolidação das Instituições Estaduais de Ensino e/ou Pesquisa (PróEstado), direcionado à modernização de infraestrutura para pesquisa, possibilitou investimentos no valor de
aproximadamente R$ 13 milhões, sendo R$ 12,1 milhões voltados para a área da saúde, contemplando seis
instituições estaduais, que beneficarão em torno de 165.000 pessoas/ano, de forma direta e indireta.

ECONOMIA
PRÓ-ESTADO SAÚDE - 2019
PROGRAMAS
UEA

VALOR
(R$)
1.525.728,00

FUAM

507.014,00

FHAJ

877.109,20

FCECON

5.033.760,00

FHEMOAM

1.351.599,15

FMT-HVD

2.593.128,00

TOTAL

11.888.338,35

No Amazonas, a CT&I tem buscado adicionar valor aos produtos e serviços da floresta, gerando renda
para a população e fortalecendo a conservação da biodiversidade. Na linha de Pesquisa, Tecnologia e Inovação,
destaca-se a aprovação de 90 projetos vinculados ao Programa de Apoio à Pesquisa (Universal Amazonas), com
investimentos de R$ 7 milhões, abrangendo áreas do conhecimento como as Ciências Agrárias, Biológicas, Saúde,
Engenharias e Ciências Exatas e da Terra, Humanas e Sociais Aplicadas. As propostas implementadas em 2019
ampliaram a capilaridade da Fapeam no Amazonas, com a aprovação de 57 projetos em Manaus, alcançando
também os municípios de Benjamin Constant, Coari, Humaitá e Itacoatiara.
Foram investidos cerca de R$ 2,8 milhões na linha de Popularização e Difusão de Ciência, Tecnologia e
Inovação, contemplando 84 novos projetos, por meio dos seguintes programas:
• Programa de Apoio à Popularização da Ciência, Tecnologia e Inovação (Pop CT&I): 25 projetos, no valor
de R$ 629.993,72;
• Programa de Apoio à Publicação de Artigos Científicos (Papac): 31 projetos aprovados, no valor de R$
1.064.365,87;
• Programa de Apoio à Realização de Eventos Científicos (Parev): 36 projetos, no valor de R$ 1.418.799,00.
As ações do Programa de Apoio à Realização de Eventos Científicos e Tecnológicos no Estado do Amazonas
possibilitaram a implementação de 36 projetos, perfazendo um investimento de R$ 1,4 milhões para a realização
de 15 eventos regionais, 17 nacionais e quatro internacionais, atingindo aproximadamente 6.000 pessoas.
Os eventos científicos são estratégias importantes para os pesquisadores divulgarem sua produção do
conhecimento. Assim, a Fapeam, ao fomentar eventos regionais, nacionais e internacionais, insere o Amazonas
no centro do debate científico, além de dinamizar a economia e o turismo local por meio da participação de
estudantes e pesquisadores de diversas regiões e países.
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FOMENTO DA ATIVIDADE ECONÔMICA
O Governo do Estado, tendo em vista apoiar o crescimento e diversificação da atividade econômica e
promover desenvolvimento social, tanto na capital quanto nos municípios do interior, desenvolve ações de
fomento por intermédio da Agência de Fomento do Estado do Amazonas S.A. (Afeam), colaborando com os
empreendedores nos diversos setores econômicos por meio de ações de apoio creditício e respeito ao meio
ambiente.
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A Afeam investiu cerca de R$ 72 milhões, contemplando todo o território amazonense, e foram contratadas
9.014 operações de financiamento, com a expectativa de haver gerado e/ou mantido 27.042 ocupações
econômicas. Desse montante de recursos, mais de R$ 32 milhões foram destinados ao interior e a capital recebeu
cerca de R$ 40 milhões. Destaca-se que 92% do investimento total no período são referentes aos recursos do
Fundo de Apoio às Micro e Pequenas Empresas e ao Desenvolvimento Social do Estado do Amazonas (FMPES),
favorecendo a população na ampliação ou empreendimento de um novo negócio, contribuindo na geração
de emprego e renda. O setor com maior participação foi o comércio, seguido do serviço, rural e a indústria,
conforme gráfico a seguir.
APLICAÇÃO TOTAL
41.734.850,10

58%
15.758.721,83

22%
8%

5.482.051,18
RURAL

12%
8.785.595,66

INDÚSTRIA

COMÉRCIO

SERVIÇOS

Fonte: GETEC - Planejamento

Desempenho no interior e na capital
A aplicação dos investimentos no interior e na capital pode ter seu desempenho observado de acordo
com a sua proporção por setores da economia. Do montante de recursos destinados aos municípios do interior,
foram aportados no Comércio R$ 18,6 milhões (58%), seguido pelo Rural, com R$ 8,4 milhões (26%), Serviços,
com R$ 3,7 milhões (12%) e Indústria, com R$ 1,4 milhão (4%). Destaca-se que os empreendimentos rurais foram
atendidos por meio das Ações de Crédito e Feiras e Exposições Agropecuárias, estas realizadas nos municípios
de Apuí, Autazes, Barreirinha, Boca do Acre, Careiro Castanho, Envira, Humaitá, Ipixuna, Itacoatiara, Manacapuru,
Manicoré, Maraã, Nhamundá, Parintins, Urucará e Manaus (Expoagro e Feira Nilton Lins). O desempenho na capital
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se deu da seguinte forma: Comércio com R$ 23,1 milhões (59%), Serviços com R$ 11,9 milhões (30%), Indústria com
R$ 4 milhões (10%) e Rural com R$ 377 mil (1%).
CAPITAL
23.111.389,60

8.408.125,23

COMÉRCIO

26%

58%
12%

3.766.641,68

377.470,43

INDÚSTRIA

18.623.460,50

4%

30%

10% 1%

RURAL

1.445.205,38

11.992.080,15

59%

4.036.845,80

INTERIOR

SERVIÇOS

RURAL

INDÚSTRIA

COMÉRCIO

SERVIÇOS

Foram realizadas, por meio do Programa de Microcrédito Afeam, 7.118 operações de crédito, financiando um
total de R$ 43,8 milhões, equivalente a 61% de toda a aplicação no período, apoiando a consolidação de pequenos
negócios e possibilitando a melhoria da qualidade de vida de trabalhadores autônomos, microempreendedores
individuais, profissionais liberais, microempresas e produtores rurais, por meio do fomento orientado e produtivo.
O Programa de Microcrédito Afeam consiste em uma linha de crédito que estimula o empreendedorismo,
ao adotar uma das menores taxas de juros do mercado – 6% ao ano – para operações que variam de R$ 500 a R$
21.000. O crédito é concedido de forma orientada, com palestras, oficinas, visitas e orientações técnicas realizadas
pela Afeam e pelos parceiros técnicos do Instituto de Desenvolvimento Agropecuária e Florestal Sustentável
do Estado do Amazonas (Idam), Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), Fundo
de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS) e Centro de Ensino Tecnológico do Amazonas (Cetam),
conforme a Lei nº 2.826/2003.
INTERIOR

CAPITAL

15.582.182,67

14.096.309,40

61%

78%

7%

8.279.127,90

1.819.727,73
INDÚSTRIA

7%

32%

COMÉRCIO

SERVIÇOS

1.151.252,98

15%

2.923.410,85
INDÚSTRIA

COMÉRCIO

SERVIÇOS
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A Afeam adotou ações voltadas à melhoria na prestação dos serviços, medidas para gestão mais eficiente,
além de estratégia de renegociação, expansão e modernização da sua atuação, entre as quais se destacam:
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• Campanhas de renegociação: 1.631 operações renegociadas, representando um montante de R$ 10,7
milhões e entrada de R$ 859 mil;
• Gestão eficiente: redução do quadro funcional, que resultou em redução dos custos com folha de
pagamento na ordem de R$ 4 milhões ao ano;
• Reinauguração do Posto de Atendimento de Rio Preto da Eva, fechamento dos Postos de Eirunepé e
Presidente Figueiredo, e abertura no município de Parintins dos postos de Atendimento, no espaço das
unidades de Pronto Atendimento ao Cidadão (PACs), sem ônus para Afeam, em parceria com a Secretaria
de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc);
• ‘Amazonas Presente’: aplicação de R$ 3,6 milhões em 770 operações abrangendo as calhas do Baixo
Amazonas e Alto Solimões;
• Afeam nos Bairros: aplicação de R$ 2,6 milhões em 251 operações abrangendo os bairros da Cidade Nova
e Mutirão, em eventos que fizeram parte da comemoração dos 20 anos da instituição;
• Implantação do serviço SMS, novo canal para o cliente: até novembro foram realizadas 283 mil interações
por mensagens;
• Primeira Agência de Fomento a lançar aplicativo: o app já conta com mais de 6.470 downloads,
disponibilizando aos clientes serviços como pesquisa de operações de crédito, acesso a segunda via de
boleto, visualização de extratos, atendimento agendado, acompanhamento de proposta de financiamento
e simulador de crédito.

APOIO ÀS PREFEITURAS DO INTERIOR
Na implementação da política de desenvolvimento dos municípios do interior, o Governo do Estado, por
meio da Companhia de Desenvolvimento do Estado do Amazonas (Ciama), fechou o ano de 2019 contabilizando
resultados positivos na elaboração de projetos de engenharia, manejo e resíduos sólidos para as prefeituras do
interior, e efetivou parcerias institucionais importantes para a execução de uma série de projetos que envolvem a
captação de recursos, investimentos, viabilidade econômica e social e capacitação de funcionários que trabalham
nas esferas públicas do interior.
Foram destravados mais de R$ 170 milhões, que estavam parados desde 2015 nos cofres da Fundação
Nacional de Saúde (Funasa), para investimento em saneamento básico. Este recurso, embora disponível, não
estava sendo liberado para os municípios por ausência de projeto adequado de infraestrutura e/ou pendências
documentais.

ECONOMIA
VALORES DOS PROJETOS ENTREGUES
VERBA DETERMINADA(R$)

BENEFÍCIO

2 milhões

Nova estação de tratamento com
ampliação da capacidade

1 milhão

Ampliação da Rede e um
reservatório

Maraã
(Comunidades de São João do
Ipecaçu, Nova Jerusalém do Acará
e Boa Esperança)

3 milhões

Construção do sistema
completo da Rede de captação,
reservatórios e tratamentos de
água

Tabatinga

3 milhões

Ampliação da Rede

Juruá

2 milhões

Ampliação da Rede

Urucará

1 milhão

Reservatório, captação
subterrânea (poço e rede de
distribuição)

Uarini

500 mil

Reservatório, captação
subterrânea (poço e rede de
distribuição)

Autazes

1 milhão

Reservatório, captação
subterrânea (poço e rede de
distribuição)

Boca do Acre

7 milhões

Em levantamento

Maraã

3 milhões

Reservatório, captação
subterrânea (poço e rede de
distribuição)

Benjamin Constant
Itapiranga

Nhamundá

TOTAL

500 mil

–

24 milhões

–

Fonte: Ciama.
Nota: Dados até 30/11/2019.

Também foram entregues no primeiro semestre projetos com valores atualizados aos municípios de
Alvarães (R$ 4.322.053,04), Anamã (R$ 3.937.993,87), Anori (R$ 6.923.984,66), Beruri (R$ 6.273.457,34) e Caapiranga
(R$ 1.150.000,00).
A Ciama está produzindo pesquisa para subsidiar o Fórum Permanente de Energia do Amazonas,
apresentando resultados efetivos em reuniões com a Sedecti, Suframa, Instituto Energia de Desenvolvimento
Sustentável e Centro de Desenvolvimento Energético Amazônico da Ufam. O Fórum vai nortear as ações do
Governo do Amazonas para a mudança no cenário do uso de energia fotovoltaica na região, já a partir de 2020.
O Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz) já deliberou, por meio do Convênio nº 16, a permissão
de subsídio de ICMS no uso da energia fotovoltaica. Em breve, o Amazonas terá um arcabouço legal que abarcará
todas as fontes renováveis de energia e a criação do Fundo de Desenvolvimento Energético (FDE).
Será ainda fomentada, por meio do Banco da Amazônia, a chamada “linha-verde” para o financiamento da
instalação de kits fotovoltaicos. A meta do Governo do Amazonas é alcançar o percentual de 25% de produção
via matriz energética renovável até o ano de 2030.
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Além de garantir a liberação de recursos da Funasa para investimento em saneamento básico, a Ciama deu
continuidade à elaboração e entrega de Projetos de Abastecimento em municípios aptos a receber recursos
federais oriundos de verbas parlamentares.
A Companhia está mobilizada na atualização de projetos existentes, expansão de rede ou implantação de
novos sistemas de abastecimento nos municípios de Alvarães, Anamã, Anori, Autazes, Beruri, Boa Vista do Ramos,
Boca do Acre, Caapiranga, Carauari, Lábrea, Nhamundá, Novo Airão, Novo Aripuanã, São Paulo de Olivença,
Tonantins, Uarini, Urucará e Urucurituba.
A concepção arquitetônica do Distrito Agroindustrial de Rio Preto da Eva (Darpe), elaborada pela
Ciama em maquete eletrônica, está tirando do papel um sonho de diversas instituições governamentais e não
governamentais que formam o grupo de trabalho em prol desse projeto. O empreendimento vai reunir diversas
agroindústrias já existentes no município, como as de suínos, bovinos, móveis, açaí e pescado, milho, aves para
abate e postura de ovos, entre outras.
O Darpe contará com cerca de 150 lotes industriais, além de um complexo administrativo, comercial e
turístico, com área de implantação de 46 mil m². Prevê também heliponto; torre de observação com 40 metros,
toda telada e com elevador; trilhas de caminhada levando ao Memorial Casa de Eva e à torre de observação;
uma passagem de fauna e de pedestres atravessando a rodovia; e um pórtico, com identificação do Darpe visível
nas duas direções da rodovia.
A Feira do Pescado do município de Maraã, inaugurada em março de 2019, contou com o investimento de
R$ 700 mil do Governo Federal, intermediado pela Ciama, referente ao programa Calha Norte.
Foram submetidos oito projetos junto ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa),
via Plataforma + Brasil (antigo Siconv), para investimentos voltados ao beneficiamento da cadeia produtiva de
pescado (pirarucu) em quatro municípios do interior, no valor de R$ 4.660.180,00.
Como primeira ação conjunta da Cooperação Técnica com a Associação dos Municípios do Amazonas
(AAM), a Ciama viabilizou a concorrência do Amazonas em um edital inédito do Ministério do Meio Ambiente
(MMA), e submeteu projetos para tratamento especial de lixo em municípios do interior no valor de R$ 7 milhões.
O Projeto Praça em Maraã, também aprovado pelo Governo Federal (Calha Norte), destina-se à construção
de uma praça pública com iluminação e quiosques no valor de R$ 816 mil, sendo R$ 800 mil provenientes do
projeto Calha Norte e R$ 16 mil da contrapartida da prefeitura de Maraã.
A Casa de Apoio a Refugiados em São Gabriel da Cachoeira – projeto concluído e entregue à prefeitura
– visa atender mais de 600 imigrantes venezuelanos em São Gabriel da Cachoeira. No acordo firmado junto à
Ciama, a Prefeitura de São Gabriel da Cachoeira se responsabilizará pela compra do mobiliário e custear toda a
manutenção do abrigo. Esse projeto foi submetido à apreciação do Consulado Japonês para financiamento de
R$ 300 mil.

COOPERAÇÃO TÉCNICA
Durante as ações do programa “Amazonas Presente”, no Alto Solimões, foi assinado o Termo de Cooperação
Técnica com a Agência de Fomento do Estado do Amazonas (Afeam). O Termo possibilita à Companhia elaborar
Planos de Negócios para financiamento das demandas apresentadas pelos cidadãos empreendedores e/ou

pelas próprias prefeituras, para apreciação e financiamento junto à Agência de Fomento de projetos a partir de
R$ 100 mil. Essa cooperação está em fase de capacitação da equipe da Ciama no uso do sistema da Agência de
Fomento.
A Companhia também firmou parceria com a AAM visando a prestação de serviços às prefeituras do interior.
De acordo com esse Termo, a Ciama disponibiliza o seu corpo técnico multiprofissional (engenheiros, economistas,
administradores, entre outros profissionais) para a elaboração de projetos visando o desenvolvimento regional.
A Ciama se tornou responsável pela gestão e supervisão de obras, serviços anteriormente terceirizados,
em apoio à Unidade Gestora de Projetos Especiais (UGPE-AM) e à Secretaria de Estado de Infraestrutura e Região
Metropolitana de Manaus (Seinfra), resultando numa economia significativa. O projeto está em fase de processo
seletivo, visando a entrada de recursos humanos para atuar nas obras a serem implementadas a partir de feveiro
de 2020.
Como parte das ações do programa “Amazonas Presente”, a Ciama, em parceria com a Secretaria de
Estado de Administração e Gestão (Sead), por meio da Escola Governar, levou a Tabatinga os cursos de Licitação
e Contratos e de Prestação de Contas e Controle Interno. Foram emitidos certificados a 106 participantes dos
municípios de Tabatinga, Atalaia do Norte, Benjamin Constant, São Paulo de Olivença, Amaturá, Fonte Boa,
Tonantins e Santo Antônio do Içá. O curso foi uma oportunidade para discutir sobre as principais etapas de
aquisição de produtos e serviços nos órgãos públicos e sobre a responsabilização dos servidores nesse processo.
Também em Tefé, a Companhia promoveu capacitação de 30 servidores municipais vindos também de
Uarini, Jutaí, Fonte Boa e Alvarães. O curso, intitulado “Uso da Plataforma Mais Brasil: Da elaboração do projeto à
prestação de contas”, colocou à disposição dos servidores ferramentas para o uso dessa importante fonte de
recursos para os municípios.

GÁS NATURAL
O Governo do Estado, reconhecendo a importância do gás natural na matriz energética e para o
desenvolvimento socioeconômico do Amazonas, tem desenvolvido, por meio Companhia de Gás do Estado
do Amazonas (Cigás), programas e ações para ampliar e diversificar a rede de distribuição, bem como tem
articulado parcerias estratégicas para o setor.
Em 2019, o volume médio distribuído de gás natural cresceu 18,3%, quando comparado com o do ano
anterior, atingindo uma média recorde de 4,63 milhões de metros cúbicos distribuídos por dia, atendendo a 643
unidades consumidoras.
Em Manaus, a Cigás segue expandindo a rede de distribuição de gás natural canalizado, ampliando assim
o volume comercializado no atendimento às usinas termelétricas, fornecendo gás a novas indústrias, postos de
combustíveis, comércios e residências, promovendo benefícios à população, com o uso de um combustível
mais econômico, seguro e com menor impacto ao meio ambiente.
O uso desse recurso alia vantagens econômicas e ambientais, sendo destaque no segmento termelétrico,
maior consumidor, compreendendo 98% do volume comercializado, com redução mensal da queima de 70
milhões de litros de óleos combustíveis nas 13 usinas do estado, segundo a Amazonas Geração e Transmissão de
Energia, subsidiária da Eletrobras.
A segurança das operações de distribuição e comércio do gás natural é um fator fundamental. Nesse
sentido, a Cigás realiza anualmente, em conjunto com órgãos estaduais e municipais, a simulação de acidentes
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na rede de gás natural. Em 2019, a atividade ocorreu no mês de novembro. Previsto no Plano de Atendimento à
Emergência (PAE) da Companhia, a simulação serve para testar a capacidade de resposta e aprimorar a atuação
coordenada da Companhia e dos demais órgãos envolvidos, como o Corpo de Bombeiros Militar (CBMAM),
Polícia Militar (PMAM), Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (Immu) e Serviço de Atendimento Móvel de
Urgência (Samu).
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O Governo do Estado tem adotado uma política expansionista para o segmento não termelétrico, que
implantou em 2019, por meio da Cigás, cerca de 16 quilômetros de rede de gás natural em áreas estratégicas, que
concentram intenso fluxo de atividade econômica em Manaus, ampliando o número de unidades consumidoras
atendidas para 489 habitacionais, 88 comerciais e 48 industriais.
Foram investidos em 2019 cerca de R$ 17,1 milhões para a ampliação e diversificação da rede de distribuição
do gás natural, totalizando 131 quilômetros de gasoduto em Manaus.
Essa fonte de energia é um atrativo diferenciado para a prosperidade de empreendimentos no Amazonas,
promovendo a geração de emprego e renda à população. Em 2019, empreendimentos de grande porte aderiram
ao uso do gás natural, a exemplo do Manauara Shopping e do Amazonas Shopping, além de grande indústrias
como PCE, Componel, Cometais, Six Label, dentre outras que já usufruem da economia, segurança, comodidade
e sustentabilidade proporcionadas pelo uso do combustível.

Preço Mais Vantajoso
Segundo dados publicados pelo Ministério de Minas e Energia (MME), no Boletim Mensal de
Acompanhamento da Indústria do Gás Natural, o gás natural no Amazonas possui uma das tarifas mais baixas do
Brasil, dentre 19 distribuidoras de gás canalizado do país. Isso representa ainda mais vantagem para a sociedade,
beneficiando desde o consumidor residencial até o empreendedor de grande porte.
A vantagem tarifária no segmento do comércio alcançou a tarifa mais barata do país no mês de julho, e no
segmento residencial foi classificada como a segunda mais barata, com o valor praticado em maio de R$ 2,56/
m³ para medição coletiva, ofertando à população um serviço vantajoso sob o ponto de vista econômico, de
segurança e qualidade.
Em Manaus, são beneficiados pelo uso do gás natural canalizado 88 empreendimentos comerciais,
contemplando hotéis, restaurantes e lavanderias e outros.

Campanha
O Governo do Estado, por meio da Cigás, está desenvolvendo a campanha “Faça a Conta. Use GNV!”,
que visa divulgar para a população as vantagens do Gás Natural Veicular (GNV) e incentivar a adaptação do kit
GNV nos veículos, além de fomentar o mercado em Manaus por meio da concessão de bônus de R$ 4 mil aos
motoristas que converterem seus veículos. Em 2019, foram concedidos mais de 87 benefícios.
Para participar da campanha, o motorista deve adaptar o kit GNV de 5ª geração em uma oficina autorizada
pelo Inmetro, realizar inspeção e vistoria do veículo, atualizar o Certificado de Registro e Licenciamento do

ECONOMIA
Veículo (CRLV) e preencher o cadastro e agendamento no site usegnv.cigas-am.com.br. Os 250 primeiros levam
um cheque de R$ 4 mil.

Foram articuladas ações de desenvolvimento de vocações econômicas para o interior, com destaque para
os investimentos na ordem de R$ 1,1 bilhão na produção de gás no Campo do Azulão, na bacia do Amazonas.
A exploração do gás natural será realizada pela empresa Eneva, que, a princípio, abastecerá a usina
termelétrica Jaguatirica II, localizada em Boa Vista (RR), por meio do transporte do combustível em estado liquefeito
(GNL-Gás Natural Liquefeito). As obras para exploração e produção iniciaram em outubro. O empreendimento
vai gerar mil empregos, e a previsão de início da operação comercial do projeto é para junho de 2021.
O Governo do Estado participa do empreendimento por meio da Cigás, que promoverá a infraestrutura
e serviços de distribuição de gás natural, bem como com as demais secretarias nas suas respectivas áreas de
competência.
Será o primeiro campo de gás natural a ser explorado na bacia do rio Amazonas, e o Governo do Estado
definiu que todo o excedente de gás produzido será utilizado no Amazonas, para promover o desenvolvimento
econômico e social do estado, que atualmente responde por 55% de todas as reservas brasileiras de gás em
terra.

REGISTRO DE EMPRESAS MERCANTIS E AFINS
O Governo do Estado, por intermédio da Junta Comercial do Estado do Amazonas (Jucea), adotou medidas
estratégicas para modernizar, simplificar e agilizar os serviços de registro público de empresas mercantis e afins.
Destaca-se a transformação do processo físico para 100% digital em todo o estado do Amazonas, um avanço na
prestação dos serviços permitindo o registro, alteração ou encerramento de empresas em tempo real.

Registro Automático de Empresas
A Jucea foi uma das primeiras do país a implantar o Registro Automático de Empresas. Tal medida trouxe
modernização nos processos, dotando de maior agilidade e praticidade as atividades desenvolvidas. Em 2019,
foram realizados 2.119 procedimentos.

Implantação do Subcomitê Estadual da Redesim
O Subcomitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas
e Negócio (CGSIM) foi implantado em maio de 2019, e tem por finalidade contribuir para a implantação da
Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios (RedeSim) no âmbito
do estado do Amazonas. É uma estrutura fundamental no resgate e implementação de projetos voltados à
desburocratização e simplificação na constituição de registro e licenciamento para abertura de empresas no
estado do Amazonas.
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Registro Automático de Empresas
O Estado do Amazonas, por meio da Jucea, foi um dos primeiros do país a implantar o Registro Automático
de Empresas, uma das medidas de modernização dos procedimentos, dotando de maior agilidade e praticidade
a abertura ou encerramento de uma empresa, sem intervenção humana e em tempo real, sendo realizados 1.599
procedimentos até outubro.

Atendimento Via Chat
Foi implementada a forma de atendimento via chat, uma medida que diversifica e moderniza a prestação
dos serviços pelo órgão, favorecendo a sociedade. O novo canal de atendimento opera no horário de expediente
e garantiu a realização de 13.413 atendimentos em 2019.
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A Jucea realizou a digitalização de seu centenário acervo, estimado em 10 milhões de documentos. A ação
faz parte do processo de modernização da autarquia e de medidas de segurança do acervo histórico acumulado
ao longo dos 128 anos de existência da Junta Comercial amazonense. O projeto de digitalização foi realizado em
parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae).

Arquivamento na Junta Comercial da Matriz
O arquivamento na Junta da Matriz representa um enorme avanço na modernização e no processo de
desburocratização do órgão, permitindo que todos os atos de registro, alterações e encerramentos de filiais se
deem única e exclusivamente na Junta Comercial onde a matriz é registrada. Desse modo, uma empresa que
possua matriz em Manaus e deseje registrar, alterar ou encerrar filiais em outras unidades da federação, poderá
realizar tudo na Junta Comercial da matriz, sem necessidade de envio de documentos ou pagamento de taxas
na sede das filiais.

Início da Integração Suframa
A Jucea intermediou, junto à Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa), a integração de seus
sistemas com a Redesim-AM. Essa medida facilitará a troca de informações, reduzindo a burocracia para os
cidadãos, garantindo confiabilidade dos dados e dando maior transparência aos serviços oferecidos à sociedade.

Integração Sefaz
A Secretaria de Estado da Fazenda concretizou o processo de integração à RedeSim, uma medida
estratégica para o órgão, considerando que ela é responsável pela inscrição estadual de empresas no Estado.
O sistema integra todos os órgãos envolvidos pelo registro público de empresas em um único ambiente digital,
simplificando e dando mais celeridade aos processos.

ECONOMIA
Treinamentos na capital e no Interior
A Jucea realizou treinamento na capital para cerca de 600 usuários nos procedimentos digitais da instituição.
Já o treinamento realizado in loco alcançou 20 municípios do Amazonas.

Integração à Redesim dos Órgãos de Licenciamento Municipais e Estadual
Como órgão integrador estadual da Redesim, a Junta promoveu a integração de todos os órgãos municipais
e estaduais de licenciamento, dando maior celeridade ao processo de formalização de empresas, sendo uma
das primeiras juntas comerciais com 100% de integração com esses órgãos. Isso representa mais vantagem para
o cidadão, favorecendo o desenvolvimento econômico.

A Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema), integrada pelo Instituto de Proteção Ambiental do
Amazonas (Ipaam), além de prever a manutenção da floresta e garantir a conservação dos recursos naturais, por
meio de políticas públicas, gestão, projetos, fiscalização e áreas protegidas, também atua para a melhoria da
qualidade de vida da população, que tem no patrimônio florestal e hidrográfico seus maiores bens.
Para assumir esses desafios, importante se faz o diálogo dos gestores públicos ambientais com entidades
de diferentes áreas e mostrar a relevância dessa temática e os benefícios diretos à população. Nesse sentido,
desenvolveu as ações que se seguem.
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Combate às Queimadas
Uma ação conjunta formada por diversos órgãos de comando e controle implementou uma força-tarefa
para atuar no combate às queimadas e desmatamento ilegal na Amazônia. Um decreto assinado declarou
situação de emergência no sul do estado e Região Metropolitana de Manaus (RMM), agilizando os trabalhos.
A análise dos dados de desmatamento demonstrou que o total de área degradada equivale a 0,09% da
área total do estado. No ano de 2019, houve uma redução de 55% dos focos de calor em áreas de unidades
de conservação estaduais, em comparação ao consolidado do ano de 2018. Com o início das operações da
força-tarefa, o Amazonas conseguiu reduzir em cerca de 42% o número de queimadas, quando comparadas ao
mesmo período de 2018.

REDUÇÃO DOS FOCOS DE CALOR (2018-2019)
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Fonte: Sema | Apurado em novembro de 2019.

A Sema realizou, em parceria com o Batalhão de Incêndio Florestal e Meio Ambiente (Bifma), a capacitação
de 205 brigadistas para atuarem no combate às queimadas em 14 Unidades de Conservação.
A ação faz parte da estratégia do Comitê Estadual de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais,
Controle de Queimadas e Monitoramento da Qualidade do Ar, coordenado pela Sema. Foram realizadas ainda
ações de educação ambiental, com o lançamento da campanha “Um por todos e todos contra as queimadas”.

Educação Ambiental
Dentre as ações de educação ambiental desenvolvidas, destaca-se a ampliação das atividades na zona
urbana de Manaus, a partir da revitalização do Parque Estadual Sumaúma. O espaço, localizado na zona Norte,
recebeu ações de plantio de mudas, oficinas para adultos e crianças e capacitações sobre a área ambiental. Além
disso, o Parque passou a contar com trilhas interpretativas que orientam sobre a importância da floresta.
Neste ano foram inaugurados três novos espaços no parque: a Sala da Biodiversidade Sauim-de-Coleira, o
Parquinho Infantil Curupira e o Viveiro de Mudas Ingá. Houve ainda a reativação da Trilha Nascente do Goiabinha,
que leva até uma nascente de água cristalina preservada no interior do parque, e a Trilha da Árvore Sumaúma. Com
uma programação diferenciada no ano de 2019, o Parque Estadual Sumaúma recebeu um aumento expressivo
no número de visitantes. Foram 8.245 visitantes em 2019, contra 1.930 em 2018, um aumento de 327% no público
do local.

ECONOMIA
VISITANTES DO PARQUE SUMAÚMA - 2018-2019
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AGENTES AMBIENTAIS VOLUNTÁRIOS
CAPACITAÇÕES E CREDENCIAMENTOS 2018-2019
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O Ipaam desenvolveu 308 atividades de educação ambiental, com 160.620 beneficiados. As ações
envolveram campanhas educativas, palestras, oficinas de leitura, orientando e capacitando a população da área
urbana e rural.
As atividades abordaram o gerenciamento de resíduos sólidos, o cuidado com a fauna, a pesca legal e
a preservação dos recursos hídricos e, principalmente, a redução dos focos de queimadas, contemplando os
municípios de Humaitá, Santa Isabel do Rio Negro, Anamã, Beruri, Canutama, São Gabriel da Cachoeira, Parintins,
Itacoatiara, Manacapuru e Manaus.
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Nas unidades de conservação e municípios do interior do Amazonas foi reforçada a formação de Agentes
Ambientais Voluntários (AAV), com 418 agentes capacitados e 216 credenciados em 2019, representando um
aumento de 58% e 33%, respectivamente, em relação ao ano anterior.
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Cadastro Ambiental Rural (CAR)
O Cadastro Ambiental Rural (CAR) é um registro público eletrônico obrigatório para todos os imóveis rurais
e tem como objetivo incentivar e fomentar o cumprimento da legislação florestal e ambiental, no que diz respeito
à manutenção das áreas de preservação permanente e reservas florestais legais, licenciamento ambiental de
atividades produtivas nos imóveis rurais e recuperação de passivos ambientais. Em 2019, foram efetivados 1.232
cadastros.
A execução do Cadastro Ambiental Rural (CAR) foi viabilizada por meio do contrato de aplicação não
reembolsável no valor de R$ 29,8 milhões entre o Governo do Estado do Amazonas e o Fundo Amazônia. O
projeto prevê o apoio ao cadastramento de 55.588 imóveis de até quatro módulos fiscais em 36 municípios do
estado do Amazonas e as atividades de suporte à análise de 79.552 cadastros para todo o estado.
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O foco das fiscalizações é a prática ilegal de desmatamento e queimadas detectadas em 76% das abordagens
decorrentes de denúncias e ações preventivas. Até outubro de 2019, foram realizadas 1.952 fiscalizações, e os
valores aplicados em multas e outras ações totalizaram R$ 12.259.592,83.
Destaca-se ainda a participação na operação Curuquetê, cujo objetivo é reforçar as ações de combate
às queimadas no sul do Amazonas. A ação foi realizada em conjunto com a Operação Verde Brasil, do Exército
Brasileiro, e envolveu cerca de 800 pessoas nas atividades de combate, tanto em Manaus quanto nos municípios
do sul do estado. A ação envolveu estratégia e planejamento, identificando os focos de calor com base nas
informações de inteligência, tanto do Ipaam quanto da Agência Brasileira de Inteligência (Abin).

Fortalecimento da Política e da Gestão Ambiental no Amazonas
Por meio do Projeto de Prevenção e Combate ao Desmatamento e Conservação da Floresta Tropical no
Estado do Amazonas (Profloram), uma parceria entre os governos do Amazonas e da Alemanha, com recursos
financeiros do Banco Alemão para o Desenvolvimento (KfW), a Sema ampliou os atendimentos no interior do
estado e avançou na construção da sede do órgão em Manaus.
Foi inaugurado o Centro Multifuncional (CMF) de Boca do Acre, que leva à região sul do estado serviços de
regularização ambiental. A base funcionou também como apoio estratégico para as ações de fiscalização contra
queimadas e desmatamento.
Em Humaitá, o Centro Multifuncional passou a servir como polo da Defensoria Pública do Estado (DPE),
ampliando a assistência jurídica em questões ambientais. A parceria permite uma atuação mais célere na solução
de questões como conflitos de terra e direitos de populações ribeirinhas e tradicionais.

ECONOMIA
Licenciamento Ambiental
O Licenciamento Ambiental é o procedimento administrativo pelo qual o Ipaam, após verificar o cumprimento
das normas aplicáveis, licencia a localização, a instalação, a ampliação e a operação de empreendimentos e/ou
atividades utilizadoras de recursos naturais consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras ou degradadoras
do meio ambiente.
Em 2019 foram emitidas, em média, 365 licenças por mês, com destaque para as atividades de pesca,
industrial e fauna.

LICENÇAS AMBIENTAIS CONCEDIDAS POR ESPECIFICIDADE TÉCNICA - 2019
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Fonte: Ipaam | Apurado em: outubro de 2019.

Resgate de Animais Silvestres
O Ipaam promoveu o resgate de 60 animais silvestres em média na cidade de Manaus todos os meses do
ano, entre aves, répteis e mamíferos, para encaminhamento aos seus habitats naturais. Em alguns casos, contouse com a colaboração de cidadãos que ajudaram os agentes ambientais na localização e prestação de socorro
aos animais.

Manejo de Quelônios
Os moradores da Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) de Uacari tiveram a oportunidade de
desenvolver uma nova cadeia produtiva sustentável na região, o manejo e criação de quelônios em tanquesrede. São mais de 3.730 filhotes que serão criados com a finalidade comercial. Por acontecer em conjunto com
atividades de monitoramento, o manejo de espécies ajuda na manutenção dos recursos, como é o caso bem
sucedido do manejo de pirarucu no Amazonas.
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Captação de recursos
A política ambiental voltada ao desenvolvimento sustentável no Amazonas foi ampliada no ano de 2019.
O Governo do Estado, por meio da Sema, estabeleceu mecanismos de captação de recursos para fortalecer a
gestão e ordenamento de atividades produtivas, garantindo um impacto positivo na melhoria da qualidade de
vida das pessoas do nosso estado. Ao todo, foram mais de R$ 50,5 milhões captados para gestão ambiental.

RECURSOS CAPTADOS PELA SEMA
PROJETO/PROGRAMA

Áreas Protegidas da Amazônia
(ARPA) POA (2020/2021)

Paisagens Sustentáveis

FINANCIADOR
Global Environment Facility (GEF)
Gordon and Betty Moore Foundation World Wide Fund (WWF)
Banco de Desenvolvimento da Alemanha (KFW)
Banco Mundial
Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID)
Fundo Amazônia

R$ 15.387.566,04

Global Environment Facility (GEF)

2.345.864,50

Fundo Amazônia

R$ 29.867.720,13
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Programa Nacional de
Fortalecimento dos Comitês de
Bacias Hidrográficas (Procomitês)
Programa de Consolidação do
Pacto Nacional pela Gestão das
Águas (Progestão)

RECURSO

R$ 95.000,00
Agência Nacional de Águas (ANA)
R$ 2.884.880,65

TOTAL

R$ 50.581.031,32

Fonte: Sema | Apurado em: dezembro de 2019

Paisagens Sustentáveis
O projeto tem como objetivo aumentar as áreas de ecossistemas florestais globalmente relevantes, por
meio da criação de novas áreas protegidas, além de consolidar e melhorar a gestão de Unidades de Conservação.
O primeiro Plano Operativo Anual (POA) para execução do projeto foi aprovado no valor de R$ 2.345.865,00,
visando apoiar as atividades de análise do CAR, regulamentação de Acordos de Pesca e de Concessão Florestal
no Estado do Amazonas.

Projeto de Regulamentação e Implementação da Lei de Serviços Ambientais do Amazonas
O Estado do Amazonas instituiu o Pagamento por Serviço Ambiental (PSA) como mecanismo econômico
para a geração de ativos e unidades registráveis de serviços ambientais. Graças ao projeto de regulamentação do
PSA, foi possível viabilizar condições de instrumentalizar os mecanismos para o desenvolvimento de alternativas
para a economia de baixo carbono, fortalecendo as ações que promovam a conservação das áreas de floresta.
O Fundo de pagamento por PSA, inicialmente, receberá o financiamento de parceiros internacionais no
valor de R$ 46 milhões. A expectativa é de que até o ano de 2030 o Governo do Amazonas arrecade cerca de
R$ 5,7 bilhões com serviços ambientais.

ECONOMIA
Concessão Florestal
A Floresta Estadual de Maués será a primeira beneficiada pelo primeiro pré-edital para manejo florestal
e concessão florestal no Estado. Serão gerados mais de 4 mil empregos diretos e indiretos no município de
Maués, com a expectativa de movimentação de R$ 10 milhões por ano. A atividade busca estabelecer uma
alternativa econômica capaz de aliar conservação ambiental com desenvolvimento sustentável na região, por
meio da exploração de atividade madeireira, não madeireira e de serviços, como é o caso do turismo e da
comercialização de créditos de carbono de reflorestamento de áreas degradadas.

Manejo do Mapará e Pirarucu

Plano Estadual de Recursos Hídricos
O Plano Estadual de Recursos Hídricos do Amazonas é um importante instrumento de gestão estadual
da política hídrica no Amazonas. No total, o plano captou cerca de R$ 1.666.667,00 para implementação do
monitoramento da qualidade da água, beneficiando toda a população do estado do Amazonas.

Programa de Consolidação do Pacto Nacional Pela Gestão das Águas (Progestão)
A Sema captou mais de R$ 8 milhões para fortalecimento dos sistemas estaduais de gerenciamento de
recursos hídricos, como uma das ações do Programa de Consolidação do Pacto Nacional Pela Gestão das Águas
(Progestão). O Estado avançou nas outorgas de direito de uso dos recursos hídricos, em âmbito federativo e
estadual, realizando 836 emissões de outorga, com crescimento de 55% em comparação ao ano anterior, onde
foram alcançadas 463 outorgas.

Manejo de Quelônios
Os moradores da Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) de Uacari tiveram a oportunidade de
desenvolver uma nova cadeia produtiva sustentável na região, o manejo e criação de quelônios em tanquesrede. São mais de 3.730 filhotes que serão criados com a finalidade comercial. Por acontecer em conjunto com
atividades de monitoramento, o manejo de espécies ajuda na manutenção dos recursos, como é o caso bem
sucedido do manejo de pirarucu no Amazonas.
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Foram promovidas ações de ordenamento pesqueiro com posterior definição de regras para a captura
do peixe na região, visando uma atividade de acordo com a legislação. O evento contou com a presença de
aproximadamente 800 pescadores.
Com a liberação da anuência para atividade de manejo do pirarucu em oito Unidades de Conservação e 17
áreas de Acordos de Pesca, foram beneficiadas 1.164 famílias e 2.790 pescadores. A comercialização do pirarucu
também se destacou por atingir um valor de R$ 5.970.556,62, gerando uma maior renda para as comunidades.

201

ECONOMIA
Geração de renda sustentável
Em parceria com outras organizações, fomentou-se a produção nas áreas estaduais protegidas a partir
do manejo de víveres, da agricultura familiar, do extrativismo vegetal e animal. Atualmente, cerca de 70% do
pirarucu manejado do estado sai das Unidades de Conservação.
A comercialização de produtos agroextrativistas das 42 Unidades de Conservação contribuiu para
movimentar e gerar renda no valor de aproximadamente R$ 31 milhões. O percentual de participação anual de
produção por produto foi de 27%, no caso da farinha; 14%, no da castanha; 12%, no da banana; e 11%, no de peixe
manejado.

PERCENTUAL DE PARTICIPAÇÃO ANUAL DE PRODUÇÃO POR PRODUTOS NAS UC ESTADUAIS (2019)
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Fonte: Sema | Apurado em dezembro de 2019.

DESENVOLVIMENTO RURAL
O setor primário do Amazonas realizou ações estratégicas para fomentar políticas de apoio à produção
agropecuária, pesqueira, aquícola e florestal, contribuindo para o surgimento de oportunidades de trabalho
e renda, mediante arranjos produtivos sustentáveis e condições de escoamento, tendo como público-alvo
agricultores familiares, produtores rurais, criadores, extrativistas, indígenas, ribeirinhos, pescadores, aquicultores,
assentados da reforma agrária, jovens e mulheres rurais, e suas organizações, associações e cooperativas.
No primeiro semestre de 2019, o Governo do Estado lançou o Plano Safra Amazonas 2019/2020, com um
investimento de R$ 350 milhões, para atender um conjunto de ações, projetos e políticas públicas de interiorizar
o desenvolvimento econômico, integrando as ações do sistema que está sob a coordenação da Secretaria
de Estado de Produção Rural (Sepror), com a efetiva participação dos órgãos vinculados, o Instituto de
Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas (Idam), Agência de
Desenvolvimento Sustentável do Estado do Amazonas (ADS) e Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do
Estado do Amazonas (Adaf).
Outra ação importante foi o resgate da Expoagro na cidade de Manaus, que alcançou mais de 2.000

ECONOMIA

POLÍTICA AGROPECUÁRIA
Recuperação de Estradas e Vicinais
Na recuperação de vicinais em situação precária e deficiente, a Sepror repassou à Secretaria de Infraestrutura
e Região Metropolitana de Manaus (Seinfra) o valor de R$ 11,5 milhões para recuperação e pavimentação de
vicinais no interior do estado.
Para as prefeituras de Apuí, Lábrea e Manacapuru foram repassados R$ 3,5 milhões, por meio de convênio,
para a recuperação de ramais.
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produtores, atingindo um público estimado em mais de 350.000 visitantes, além de gerar uma movimentação
financeira em torno de R$ 78 milhões nos eventos realizados nos dias 3 a 6 de outubro de 2019.
No interior foram investidos R$ 1,965 milhão para apoio a infraestrutura de feiras de agronegócios e rodeios
nos municípios de Autazes, Apuí, Boca do Acre, Barreirinha, Humaitá, Itacoatiara, Rio Preto da Eva, Tabatinga,
Manicoré, Novo Remanso/Itacoatiara, Boa Vista do Ramos e Parintins.
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Foram destinados ainda R$ 2 milhões para a ação de recuperação emergencial de vicinais em Manaus,
denominada SOS Vicinais. E, ainda, foram disponibilizados pelo Governo do Amazonas, por meio da Seinfra, R$
163 milhões para recuperação e pavimentação de estradas e vicinais.

Apoio ao Fomento e à infraestrutura de escoamento da produção e comercialização
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Com recursos das emendas parlamentares impositivas, foram firmados convênios com as Prefeituras no
valor de R$ 3.000.000,00, contemplando 15 Prefeituras Municipais (Amaturá, Apuí, Barreirinha, Benjamin Constant,
Carauari, Envira, Fonte Boa, Jutaí, Manaquiri, Maraã, Novo Aripuanã, São Paulo de Olivença, Tabatinga, Tapauá e
Tonantins), para aquisição de motores 5.5 HP, triciclos e aquisição de folhas de alumínio para cobertura de casas
de farinha.
Além desses, o município de Itacoatiara foi contemplado com a reforma da feira na sede, no valor de R$
150.000,00; e Parintins, com a reforma do Parque de Exposição, por meio de destaque orçamentário à Seinfra,
para execução da obra no valor de R$ 579.136,38.
Foram assinadas 66 Emendas Parlamentares e 11 propostas voluntárias, totalizando 77 convênios atendidos
e um repasse de R$ 11.524.645,33 a 32 municípios, para aquisição de veículos, locação de hora-máquina,
implementos agrícolas, motores, casas de farinha, poços artesianos, combustível, patrulha mecanizada, folhas de
alumínio, insumos, reforma de feiras e apoio a feiras agropecuárias.
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Promecanização e Procalcário
Os investimentos do Governo do Amazonas nos Programas de Mecanização Agrícola (R$ 8.600.000,00)
e Programa de Incentivo ao Uso do Calcário na Correção de Solos (R$ 2.000.000,00) totalizaram um montante
de R$ 10.600.000,00, tendo como objetivo a mecanização e aplicação de calcário em aproximadamente 5.000
hectares. Foram elaborados aproximadamente 141 projetos de mecanização e 154 projetos para aquisição de
calcário, totalizando R$ 517.350,00 investidos efetivamente. Os municípios que já possuem projetos contratados
são Apuí, Humaitá, Manicoré (Santo Antônio do Matupi), Caapiranga, Itacoatiara (Novo Remanso) e Barreirinha.

Programa de Aquisição de Alimentos (PAA)
O Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), na modalidade de Compra com Doação Simultânea para a
rede socioassistencial do estado, tem a finalidade de incentivar a comercialização de produtos agropecuários
da agricultura familiar, realizando compra direta dos produtos produzidos pelos agricultores cadastrados no
programa. Esses produtos alimentícios são destinados a atender às necessidades na suplementação alimentar
das pessoas que se encontram em risco de vulnerabilidade social e/ou em estado de insegurança alimentar e
nutricional.
Em 2019, foram ofertados R$ 49 milhões para a compra de alimentos da agricultura familiar, por meio de
vários editais do mercado aberto de compras institucionais.
A Sepror operou o PAA em 55 municípios, beneficiando diretamente 616 produtores rurais. Adquiriu mais
de 1.700 toneladas de alimentos, gerando uma renda aos produtores de R$ 4 milhões.
Em 2003, ano do início da execução do PAA, foi celebrado convênio entre a União Federal e o Estado, com
aporte financeiro de R$ 8 milhões, visando fortalecer as Centrais de Abastecimento da Agricultura Familiar em
36 municípios, de modo a receberem os produtos oriundos do Programa. No ano de 2019, foram adquiridos 16
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caminhões-baús de 150 CV, oito mesas de escritório e oito cadeiras, estando prevista ainda a aquisição de mais
16 caminhões-baús de 130 CVs e 25 pallets.
O Amazonas é o estado brasileiro que mais oferta editais para compra de alimentos da Agricultura Familiar.
Este ano aconteceu a maior entrega já realizada pelo PAA para Manaus, na modalidade Compra Direta da
Agricultura Familiar com Doação Simultânea para 11 entidades socioassistenciais atendidas pelo Mesa Brasil, do
Sesc. Foram 40 toneladas, beneficiando 35 mil pessoas.

Programa de Redução de Desperdício nas Feiras
O programa de redução de desperdício nas feiras visa o recolhimento dos produtos nas feiras de Manaus
e a distribuição para instituições cadastradas. Ele é desenvolvido em parceria com o Sesc/Mesa Brasil, Prefeitura
Municipal de Manaus, feirantes e atacadistas, em ação que envolve a segurança alimentar. Em 10 meses, foram
arrecadadas 55 toneladas de alimentos, beneficiando aproximadamente 67 mil pessoas.

O programa “Peixe no Prato” é inédito e tem por beneficiários as pessoas de baixa renda que residem em
bairros carentes da cidade de Manaus. Com o objetivo de possibilitar a venda do pescador a preços populares
direta para o consumidor, em sua primeira edição o programa levou 10 mil peixes, entre sardinha e tambaqui
curumim, para a área externa da Escola Estadual Letício de Campos Dantas, no bairro Cidade de Deus, zona leste
de Manaus, beneficiando 2 mil pessoas. Os valores para comercialização foram de cinco peixes por R$ 2,00 e
uma sacola de verdura por R$ 2,00, com a limitação de 10 peixes e uma sacola de verduras por pessoa.
Na segunda edição do programa, foram ofertados aproximadamente 10 mil peixes populares a preços
acessíveis, assim como 1.500 sacolas de verdura, contendo itens da agricultura familiar, como o cheiro verde,
limão, maxixe e pimenta-de-cheiro. Aproximadamente, 2 mil pessoas foram beneficiadas.
A quinta edição ocorreu em cinco diferentes bairros de Manaus, comercializando 12 toneladas de peixes
oriundos da pesca e da piscicultura, atendendo aproximadamente 10 mil pessoas.
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Pesca e Aquicultura
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A execução de políticas públicas voltadas para a pesca e aquicultura contribuiu para o desenvolvimento
do Programa de Profissionalização da Piscicultura (Pró-Piscicultura), com a capacitação dos piscicultores em Boas
Práticas de Manejo e Gestão da Piscicultura, complementada pelo apoio à regularização ambiental. As ações
desenvolvidas estão detalhadas a seguir:
• Produção/distribuição de 2,4 milhões de pós-larvas de tambaqui, pirapitinga e matrinxã, atendendo 530
piscicultores;
• Produção/distribuição de 890 mil alevinos de tambaqui, pirapitinga e matrinxã, beneficiando 320
piscicultores em 14 municípios;
• Capacitação de 317 piscicultores em oito municípios com o curso de Boas Práticas de Manejo e Gestão
da Piscicultura;
• 29 cursos de Boas Práticas na Gestão dos Recursos Pesqueiros, beneficiando mais de 3.146 pescadores
e comunitários dos municípios de Iranduba, Boa Vista do Ramos, Tabatinga, Manicoré, Canutama, Novo
Aripuanã, Tapauá, Novo Airão, Manaus, Barcelos, Presidente Figueiredo, Uarini, Marãa e Coari.
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O manejo do pirarucu também foi acompanhado por profissionais da Sepror nos municípios de Tapauá,
Canutama, Marãa, Japurá e Coari. Nessas áreas, foram beneficiados cerca de 756 manejadores e produzidas
aproximadamente 800 toneladas de pirarucu de manejo.

Conselhos Estaduais
Os Conselhos Estaduais são espaços de controle e gestão, cujo objetivo principal é a construção, priorização,
adequação e aprimoramento das políticas públicas nas diferentes dimensões. Por isso, o processo participativo
de planejamento, gestão e monitoramento deve procurar organizar problemas e soluções, convocando o poder
local, a sociedade civil e os movimentos sociais a assumirem papéis de protagonistas das ações. Nesse sentido,
os Conselhos voltados para o setor primário ganharam espaço importante na gestão atual. Dentre os aspectos
relevantes destacam-se: Reativação do Conselho Estadual de Desenvolvimento Rural Sustentável, Reativação do
Conselho Estadual de Pesca e Aquicultura e Criação do Conselho Estadual de Produção Orgânica e Agroecológica.

Capacitação e desenvolvimento tecnológico
A política pública de desenvolvimento requer, entre outras ações, a capacitação de, além de produtores
rurais, estudantes e público em geral que tenham interesse de crescimento profissional no setor primário. Nesse
sentido, foram realizados cerca 60 cursos de capacitação, entre presenciais e on-line, transmitidos por meio da
plataforma do Centro de Mídias do Estado do Amazonas (Cemeam), beneficiando mais de 5 mil pessoas de 62
municípios do estado.
Entre as formações oferecidas, registra-se a de gestão mercadológica, com a participação de comunitários
agrícolas. Foram ministrados cursos nas áreas de citricultura, avicultura, suinocultura, boas práticas de queijaria,
cultura do açaí, boas práticas agrícolas, entre outros.
Para a realização dos cursos, o Sistema Sepror contou com a parceria de suas entidades vinculadas (Idam,
Adaf e ADS) e da Secretaria de Educação e Desporto, Universidade do Estado do Amazonas (UEA), Universidade
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Federal do Amazonas (Ufam), Embrapa, Escola Superior Batista do Amazonas, Associação dos Criadores de
Ovinos e Caprinos do Estado do Amazonas, Instituto Federal do Amazonas, Organização de Cooperativas do
Brasil, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, Faculdade de Ciências Agrárias, Centro de Mídias de Educação,
entre outros órgãos que contribuíram com aulas teóricas e práticas para os estudantes.

O serviço de Assistência Técnica e Extensão Rural (Ater), realizado pelo Instituto de Desenvolvimento
Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas (Idam), atua nos 62 municípios do Amazonas, por
meio de suas 66 Unidades Locais. No ano de 2019, foram assistidos 42.335 beneficiários (agricultores familiares/
produtores rurais, pescadores, aquicultores, indígenas, extrativistas, assentados, jovens e mulheres rurais, dentre
outros) e 1.851 comunidades rurais. Deste público, aproximadamente 97,9% são agricultores familiares.
O foco das ações de Ater junto a esse público beneficiário é o desenvolvimento rural sustentável
fundamentado na geração de ocupações econômicas e renda, por meio do fortalecimento das cadeias
produtivas nas áreas agropecuárias, florestal, pesca e piscicultura, assim como das atividades rurais não agrícolas,
com vistas à inclusão social e produtiva das diferentes categorias de beneficiários.
Nesse sentido, foram elaborados 21 projetos prioritários para as principais cadeias produtivas e de expressão
econômica e social do estado, objetivando aumentar significativamente a produção e produtividade, concentrar
esforços, otimizar recursos e qualificar os serviços de Ater nos 62 municípios do Amazonas, no período de 20192022. Os Projetos Prioritários estão inseridos nas ações do Plano Safra 2019/2020 e do Plano Plurianual (PPA), assim
como nas demais políticas públicas dos governos federal e estadual.
Também foram encaminhados 1.195 projetos à Agência de Fomento do Estado do Amazonas (Afeam),
Banco da Amazônia e Banco do Brasil, no valor de R$ 19.561.310,00, dos quais 588 projetos foram contratados,
atingindo o valor de R$ 9.832.913,00. Dentre as principais atividades financiadas estão a bovinocultura, avicultura,
piscicultura, pesca artesanal, fruticultura, culturas industriais e grãos.
Como forma de viabilizar o acesso do público beneficiário ao Programa Nacional de Fortalecimento da
Agricultura Familiar (Pronaf), Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), Programa Nacional de Alimentação
Escolar (PNAE) e Programa de Regionalização da Merenda Escolar (Preme), de modo a assegurar a eles a compra
de insumos e a venda de seus produtos diretamente a varejistas e atacadistas, o Idam realizou as seguintes
atividades:
• Expedição de 9.979 Declarações de Aptidão ao Pronaf e Expedição de 14.808 Cartões do Produtor
Primário;
• Registro de 9.117 agricultores familiares/produtores rurais no Cadastro Ambiental Rural;
• Elaboração de 485 Cadastros da Atividade da Agricultura Familiar, para dispensa de Licenciamento
Ambiental, conforme Portaria nº 087/2018 do Instituto de Proteção Ambiental do Estado do Amazonas
(Ipaam);
• Elaboração do projeto de Ater para o Programa de Regularização Ambiental em imóveis rurais de até
quatro módulos fiscais, com arranjos socioeconômicos produtivos em 36 municípios do estado, em parceria
com a Sema, Ipaam, Agência Alemã de Cooperação Internacional e Fundo Amazônia/Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES);
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• Elaboração de seis projetos para o Plano Regional de Desenvolvimento da Amazônia (PRDA), com vista
à captação de recursos financeiros, por parte do Governo do Amazonas, junto à Superintendência do
Desenvolvimento da Amazônia (Sudam), para as cadeias produtivas da fruticultura, produtos florestais
madeireiros e não madeireiros, pecuária de corte e leite, avicultura de corte e postura e fortalecimento dos
serviços de Ater no Amazonas;
• Apoio na articulação e elaboração de projetos técnicos para grupos indígenas de nove municípios para
acessar o PNAE da Chamada Pública 001/2019 da Secretaria de Estado de Educação e Desporto;
• Apoio na articulação e elaboração de projetos para acessar o PAA da Chamada Pública 001/2019 da
Secretaria de Estado de Produção Rural (Sepror), no valor total de R$ 4.000.000,00, beneficiando 616
agricultores familiares/produtores rurais, com propostas individuais de até R$ 6.500,00 em 55 municípios
do estado do Amazonas;
• Acompanhamento e assessoria técnica na implantação de projetos socioeconômicos de 84 organizações
de agricultores familiares e produtores rurais, com recursos do Fundo de Promoção Social e Erradicação da
Pobreza (FPS) na ordem de R$ 12.000.000,00.
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Objetivando incentivar o aumento da produção de grãos, foram distribuídas cerca de 56 toneladas de
sementes de feijão e milho aos agricultores familiares/produtores rurais envolvidos. A ação proporcionou um
acréscimo de mais de 4,9 mil toneladas de feijão e milho (grãos e verde) na produção do estado.
Além das distribuições de praxe realizadas pelo Governo do Estado, foram repassadas 18,66 toneladas
de sementes de milho aos agricultores familiares em 46 municípios das sub-regiões do Alto Solimões, Jutaí/
Solimões/Juruá, Purus, Juruá, Madeira, Alto Rio Negro, Rio Negro/Solimões, Médio Amazonas e Baixo Amazonas,
em parceria com os governos federal e estadual (Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), Sepror e
Idam.
No acompanhamento das perdas agrícolas e outros impactos causados pelas enchentes dos rios Madeira,
Juruá, Purus e Solimões, ações de Governo foram subsidiadas no sentido de mitigar prejuízos, antecipar riscos e
outras providências inerentes ao poder público.

Dentre as demais ações desenvolvidas, destacam-se ainda:
• Apoio aos serviços de Ater na execução do PAA, com a entrega de oito veículos utilitários tipo Montana,
36 conjuntos de botes de alumínio, com motor de popa 40HP, 16 caminhões-baú e seis motocicletas 125
CC;
• Apoio na implantação de Infraestrutura de Produção Avícola e Piscicultura em Maués, com a construção
de incubatório para ovos, abatedouro de aves, centro de recepção de alevinos e pós-larvas, e viveiro de
mudas frutíferas;
• Seleção de 608 piscicultores no estado para receberem alevinos de tambaqui e matrinxã;
• Acompanhamento na estocagem de 1.581.000 alevinos de tambaqui e matrinxã, para piscicultores dos
municípios do Amazonas;
• Formalização de 20 processos e encaminhamento ao Ipaam, para legalização da atividade piscícola, para
povoamento de 106 hectares de lâmina d’água;
• Início da execução do Termo de Convênio Idam/Ministério do Desenvolvimento Agrário/Programa de
Assistência Técnica e Extensão Pesqueira e Aquícola para atender 430 piscicultores e 370 pescadores
artesanais em sete municípios;
• Apoio financeiro, material e técnico na realização de eventos de Agronegócios, Feiras e Exposições
Agropecuárias nos municípios de Apuí, Boca do Acre, Autazes, Careiro, Guajará, Humaitá, Ipixuna, Novo
Remanso (Itacoatiara), Nhamundá, Manaquiri, Manicoré (sede), Santo Antônio do Matupi (Manicoré),
Barreirinha, Rio Preto da Eva e Manaus (3ª Feira de Agronegócios da Universidade Nilton Lins e a 41ª
Expoagro).

Capacitação e outros eventos
Com vistas ao aprimoramento da Assistência Técnica, foram realizados 39 eventos de capacitação para 520
agricultores familiares/produtores rurais, nas temáticas de agroecologia e produção orgânica, grãos, fruticultura,
cultura industriais, hortaliças, criação de médios e pequenos animais, pesca e piscicultura, manejo florestal e
mecanização agrícola.
Foram realizados ainda 14 eventos de capacitação para 308 técnicos nas temáticas: Boas práticas no manejo
do café, Regularização ambiental para fins de crédito rural, Capgestão Amazônia e Análise de gênero em cadeias
de valor. Além disso, foram promovidas outras ações de assistência, conforme segue:
• Encontro de Gerentes das 66 Unidades Locais do Idam, para aprimoramento e melhoria do planejamento,
execução e gestão dos serviços de Ater e socialização dos projetos prioritários;
• Reuniões com os agentes financeiros, Ministério Público Federal e Estadual, em busca de alternativas
para viabilizar o licenciamento ambiental ou sua dispensa para agricultores familiares/produtores rurais
proponentes ao crédito rural;
• Participação na 30ª Assembleia Extraordinária da Associação Brasileira das Entidades Estaduais de
Assistência Técnica e Extensão Rural, objetivando discutir alternativas para a melhoria na área de
investimentos tecnológicos e propostas para subsidiar os serviços desenvolvidos no setor primário nos
próximos anos;
• Participação no Comitê de Agronegócio, organizado pela Federação das Indústrias do Amazonas,
Federação da Agricultura e Pecuária do Amazonas e Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo

MENSAGEM DO GOVERNADOR WILSON LIMA À ASSEMBLEIA LEGISLATIVA - 2019/2020

ECONOMIA

209

ECONOMIA
do Estado do Amazonas, objetivando apresentação dos Projetos Prioritários e outras ações de Ater, para o
fortalecimento da agricultura familiar e do agronegócio no Amazonas;
• Participação na Comissão de Alimentos Tradicionais dos Povos do Amazonas, organizado pelo Ministério
Público Federal;
• Participação na Comissão Especial de Geodiversidade, Recursos Hídricos, Minas, Gás, Energia e
Saneamento da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, objetivando viabilizar o fornecimento de
milho, farelo e outros subprodutos da soja, aos agricultores familiares e produtores rurais do Amazonas,
por parte do Grupo Amaggi, que exporta grãos por meio do terminal portuário localizado no município de
Itacoatiara;
• Participação na Comissão Especial de Geodiversidade, Recursos Hídricos, Minas, Gás, Energia e
Saneamento da Aleam, objetivando discutir a exploração de silvinita/potássio nos municípios de Autazes e
Nova Olinda do Norte.
Para fortalecimento das ações de Assistência Técnica ao produtor rural, o Idam realizou e homologou o
concurso público com oferta de 227 vagas, sendo 17 para candidatos de nível Fundamental, 130 para nível Médio
e 80 para nível Superior.
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Com o objetivo de possibilitar mais qualidade nos produtos agropecuários, a Agência de Defesa
Agropecuária e Florestal do Amazonas (Adaf) avançou no registro de novos estabelecimentos no Serviço de
Inspeção do Amazonas (SIE) e em ações de combate à clandestinidade e fraudes. Executou ações de defesa e
inspeção agropecuária, educação sanitária, cadastro e o controle do uso correto e seguro de agrotóxicos, que
garantem a sanidade animal, vegetal, resguardando a saúde pública e a preservação do patrimônio agropecuário
do estado do Amazonas, contribuindo para o incremento sustentável da produção local e a sua inserção no
mercado nacional e internacional.

Modernização Tecnológica e Fortalecimento da Adaf no Interior
Para fortalecer os serviços de defesa e inspeção agropecuária, investiu-se na modernização tecnológica e
fortalecimento das Unidades Locais de Sanidade Animal e Vegetal (Ulsavs), no interior do estado, destinando-se
equipamentos de tecnologia e veículos terrestres e fluviais, alcançando assim, municípios e comunidades rurais
do Amazonas. Dentre as ações destacam-se:
• Início da estruturação de três novas Barreiras de Vigilância Agropecuária (BVAs), com intuito de intensificar
as ações de controle de trânsito de produtos agropecuários no estado, visando a proteção da área livre de
febre aftosa sem vacinação;
• Aquisição de uma balsa e dois contêineres, que funcionarão como BVAs, respectivamente no município
de Novo Aripuanã e nas comunidades do Igapó Açu, no Careiro Castanho, e do Sucunduri, em Apuí;
• Incremento da frota de veículos terrestres e fluviais com 22 pick-ups, sete motocicletas e duas lanchas;
• Aquisição de equipamentos tecnológicos, sendo 80 computadores, 13 impressoras, 40 nobreaks, 50 arcondicionados, kit de necropsia, produtos biológicos e materiais de uso veterinário foram destinados aos
escritórios locais da autarquia no interior.
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Com o objetivo de melhorar a qualidade e a valorização dos produtos regionais, a Adaf certificou
novas agroindústrias com a instalação do Serviço de Inspeção Estadual (SIE). A Agência registrou 24 novos
estabelecimentos no SIE: um abatedouro frigorífico de suínos; um abatedouro de aves e um abatedouro de
jacarés; quatro entrepostos de ovos; cinco entrepostos de carne; oito fábricas de laticínios, sendo seis queijarias;
quatro entrepostos de pescado, sendo dois para beneficiamento de camarão.
Foram realizadas fiscalizações, sob o ponto de vista industrial e sanitário, em 162 estabelecimentos, incluindo
os estabelecimentos de abate, fábricas de embutidos, laticínios e queijarias, entrepostos de pescado, granjas
avícolas e entrepostos de mel, estando em análise 105 estabelecimentos em processos para obtenção do SIE/
AM e comercialização em todo o Amazonas.
As ações de combate à clandestinidade e a fraudes de produtos de origem animal foram intensificadas,
com a apreensão de mais de 21 toneladas de produtos de origem animal impróprios para o consumo humano
– produtos lácteos, cárneos, pescado e ovos –, visando salvaguardar a saúde pública e a segurança alimentar.
Nas indústrias com o SIE/AM, foram inspecionados 197.526 bovídeos (bovinos e bubalinos) e 3.267 suínos,
como também 8.696.192 quilos de pescado, 1.022.412 caixas com 360 unidades de ovos, 2.590.700 litros de iogurte,
612.090 quilos de queijo, 3.342 quilos de produtos de abelhas, entre outros produzidos sob a responsabilidade
da Adaf. Foram realizadas ações de Educação Sanitária e ações de combate à clandestinidade e fraude, visando
garantir a comercialização e o consumo de alimento seguro à população.
No Amazonas vêm sendo executadas ações que buscam a equivalência do SIE/AM junto ao Sistema
Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal, para garantir a comercialização dos produtos produzidos
no estado em todo o Brasil.

Defesa Sanitária Vegetal
A Adaf desenvolveu atividades de fiscalização intra e interestadual, com o Programa de Vigilância
Fitossanitária, por meio de Barreira de Vigilância Agropecuária (fixa ou volante) nos municípios de Manaus, Iranduba,
Presidente Figueiredo, Parintins e Humaitá, onde já foi realizada fiscalização em veículos passíveis de transportar
carga de origem vegetal e suas partes. Isso resultou no total de 34.258 abordagens, com 3.599 procedimentos
de exame e análise de documentação fitossanitária, controle nas partidas exportadas, com o volume de 1.957,452
toneladas, e importação de partidas, com o volume de 78.427,463 toneladas. Foram realizadas apreensões em
329 cargas sem documentação fitossanitária e/ou proibidas, totalizando 15,067 toneladas, com o propósito de
coibir a internalização de pragas quarentenárias, com ênfase para a mosca-da-carambola.
O Programa de Prevenção, Controle e Erradicação de Pragas possibilitou o cadastramento, inspeção e
fiscalização em 144 propriedades (153 ha), com o levantamento fitossanitário de pragas quarentenárias (pinta
preta, ácaro hindustânico, cancro cítrico e greening), inscrições de unidades produtivas de citros, no município
de Rio Preto da Eva, viabilizando as exportações dos produtos agrícolas para outros estados.
O Plano Nacional de Erradicação da Mosca-da-Carambola viabilizou orientações técnicas e distribuição de
materiais informativos (folhetos) aos condutores de veículos abordados nas Barreira de Vigilância Agropecuária,
totalizando 33.859 medidas de educação sanitária.
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Foram executadas ações de proteção dos rebanhos contra doenças erradicadas ou exóticas, assim como
o combate sistemático a doenças de ocorrência endêmica e de importância à saúde pública, de modo a impedir
a sua propagação no estado.
A Adaf atendeu 5.070 propriedades com ações voltadas à profilaxia e controle da brucelose e tuberculose,
como também promoveu a vacinação de 42.440 fêmeas bovídeas contra a brucelose; assistiu 28 propriedades
com ações relacionadas à profilaxia e combate à Anemia Infecciosa Equina e do Mormo, além da emissão de
29.708 Guias de Trânsito animal para a movimentação de 4.853.892 animais. Na Barreira de Vigilância Agropecuária
(fixa ou volante), foram fiscalizados 16.953 animais e 373.700 toneladas de produtos e subprodutos de origem
animal.
O Amazonas participou ativamente das ações do Plano Estratégico 2017-2026 do Programa Nacional de
Erradicação e Prevenção da Febre Aftosa do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), com
a execução de 42 ações no Bloco I (13 municípios) e no Bloco II (49 municípios), que visam a suspensão da
vacinação contra a febre aftosa, permitindo a abertura do livre comércio interestadual de animais, produtos e
subprodutos, assegurando maior competitividade à agropecuária local, além de consolidar a condição sanitária
conquistada e contribuir com a proteção do patrimônio pecuário nacional.
O índice obtido de vacinação contra a febre aftosa de bovinos e bubalinos na I etapa/2019 foi de 97,22%
do total de 1.225.248 animais, sendo atendidos 17.105 criadores e 13.957 propriedades rurais. Ainda como parte
das ações de erradicação da febre aftosa, foram executadas 522 ações de Vigilância Ativa em propriedades
consideradas de maior risco sanitário. A Adaf fiscalizou 52 eventos agropecuários e também atendeu 79 suspeitas
da ocorrência de focos de enfermidades de notificação obrigatória em todo o estado.
Foi realizada ainda capacitação do Grupo Especial de Atendimento à Suspeita de Enfermidade Emergencial
em Aves, direcionada aos médicos veterinários da Adaf, e treinamento relacionado à Vigilância Epidemiológica
do Programa Nacional de Controle da Raiva dos Herbívoros, incluindo práticas de captura e controle populacional
de quirópteros (morcegos).
Visando o abate e o beneficiamento de jacarés no Amazonas, foi certificado, no município de Uarini, o
primeiro estabelecimento de abate e entreposto de pescado para a comercialização de jacarés com Serviço de
Inspeção Estadual (SIE).

Agrotóxicos
A Adaf atua orientando os produtores rurais, responsáveis de estabelecimentos que revendem agrotóxicos
e prestadores de serviços sobre a legislação, efetuando o cadastro de casas agropecuárias e agrotóxicos, no
sentido controlar o uso correto e seguro desses implementos, resguardando a produção agrícola do estado em
relação ao ataque de pragas e doenças, sobretudo para que não ocorra o uso abusivo dos agrotóxicos para não
prejudicar a saúde humana e o meio ambiente. Ao todo, 559 agrotóxicos são cadastrados na Adaf para venda
no estado e 10 estabelecimentos comerciais para revenda de agrotóxicos e de prestadoras de serviços com
agrotóxicos são registrados na agência.
A agência analisou 8.380 receituários agronômicos para a manutenção das ações que permitam a sanidade
dos vegetais e suas partes, a idoneidade dos insumos e dos serviços utilizados na agropecuária. Dentre as ações
realizadas, registram-se:
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• Cadastro de produtos agrotóxicos para serem utilizados no Amazonas;
• Registro de estabelecimentos que revendem agrotóxicos;
• Registro de estabelecimentos que prestam serviços com agrotóxicos e de postos ou centrais de
recebimento de embalagens vazias de agrotóxicos;
• Cadastro e fiscalização de propriedades rurais;
• Ações de educação sanitária junto ao público em geral, com visitas orientativas, reuniões, fóruns, grupos
de trabalho, palestras, audiências públicas, programas de televisão, e ações de recebimento de embalagens
vazias de agrotóxicos.

Educação Sanitária

Capacitação de Servidores
Visando a atualização dos profissionais da defesa e inspeção agropecuária, foi realizada a capacitação
do Grupo Especial de Atendimento à Suspeita de Enfermidade Emergencial em Aves, direcionada aos médicos
veterinários da Agência, e um treinamento relacionado à Vigilância Epidemiológica do Programa Nacional de
Controle da Raiva em Herbívoros (PNCRH), incluindo práticas de captura e controle populacional de morcegos.
Também foram promovidas capacitações em inspeção no abate de bovinos e bubalinos, e treinamentos
relacionados à defesa vegetal, seguindo as diretrizes dos programas fitossanitários.
Os profissionais participaram de 20 atividades de capacitação, incluindo as que foram realizadas no
Amazonas e em outros estados
Nos estados de Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, Distrito Federal, Pará e Rondônia, os profissionais
participaram de outros treinamentos, entre eles: Atualização e inspeção; Capacitação técnica do Programa de
Avaliação da Qualidade e Aperfeiçoamento dos Serviços Veterinários Oficiais de Saúde Animal; Plano estratégico
para vigilância, controle e erradicação da peste suína clássica na zona não livre do país; Seminário de Boas
Práticas de Fabricação e Autocontrole no setor produtivo; Oficina de desempenho, visão e estratégia no Programa
Nacional de Erradicação da Mosca-da-Carambola, treinamento sobre abate de aves; e o Seminário e Curso de
Inspeção para adesão ao Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal, do Sistema Unificado de
Atenção à Sanidade Agropecuária, do Mapa.
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A Adaf desenvolve ações de educação sanitária no Amazonas, seguindo as diretrizes do Programa Nacional
de Educação Sanitária em Defesa Agropecuária (PNSEA), do Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento
(Mapa). Realizou 356 atividades (palestras, cursos, treinamentos), envolvendo 9.618 produtores em todo o estado,
no sentido de orientá-los sobre a defesa agropecuária, com temáticas relacionadas à saúde animal e vegetal, e
à qualidade dos produtos, subprodutos e insumos agropecuários.
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Em 2019, a Agência de Desenvolvimento Sustentável do Estado do Amazonas (ADS) buscou fortalecer as
ações do setor primário, procurando atender às reais demandas, ouvindo os agricultores e representantes de
associações e cooperativas participantes dos programas estaduais executados pela Agência.
No Balcão de Agronegócios, administrado pela ADS, foi intermediada a venda acima de 2 mil toneladas de
frutas, legumes e verduras, além de peixes, beneficiando cerca de 19 municípios envolvidos, com mais de R$ 4,5
milhões de recursos movimentados.
As Feiras de Produtos Regionais fomentadas pelo Governo do Estado, por meio da ADS, acontecem
semanal, quinzenal e mensalmente em espaços cedidos por parceiros (Comando da Polícia Militar, Cassam Clube
Militar, Shopping Sumaúma, Shopping Manaus Plaza, Shopping Ponta Negra, Frigorífico Vitello – Cidade Nova, e
ADS/Sepror), em áreas estruturadas de diferentes zonas da capital, além de 22 feiras implantadas no interior, em
parceria com as prefeituras municipais e com o Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS), que
garantem a comercialização de parte da produção rural do estado e geram benefícios diretos e indiretos para
mais de 1.424 produtores rurais e agricultores familiares.
Em 2019, foram movimentados mais de R$ 23 milhões com a comercialização de mais de 7.593 toneladas
de produtos regionais, oriundos de 18 municípios do Estado (Atalaia do Norte, Barreirinha, Boa Vista do Ramos,
Benjamin Constant, Beruri, Careiro Castanho, Humaitá, Lábrea, Manacapuru, Manicoré, Nhamundá, Novo Airão,
Novo Aripuanã, São Paulo de Olivença, Silves, Tabatinga, Tefé e Tonantins).

Subvenção da Juta, Malva e Borracha
O Programa de Aquisição de Fibras é uma grande alternativa de geração de emprego e renda e melhoria
de qualidade de vida de muitas famílias produtoras rurais e suas organizações sociais. O Governo do Amazonas
atendeu 12 municípios (Anamã, Anori, Beruri, Caapiranga, Coari, Codajás, Iranduba, Itacoatiara, Manacapuru,
Manaquiri, Nhamundá e Parintins) com a subvenção de fibras no valor superior a R$ 5,7 milhões, beneficiando mais
de 1.000 famílias e regularizando o pagamento das safras desde 2014. Há pelo menos cinco anos os produtores
não recebiam o benefício em sua totalidade.

Programa de Regionalização da Merenda Escolar (Preme)
O Programa de Regionalização da Merenda Escolar (Preme) consiste na substituição de gêneros alimentícios
de outros estados por produtos regionais oriundos da Agricultura Familiar e produtores rurais, contribuindo
para a interiorização do desenvolvimento econômico e sustentável e o resgate de hábitos alimentares. Hoje,
o programa beneficia direta e indiretamente mais de 400 produtores rurais de todo o estado, com 51 itens
regionais contemplados no cardápio da merenda escolar.
Em 2019, foram executados mais de R$ 40 milhões, com a comercialização estimada em 4 mil toneladas
de produtos regionais, além de 250.000 alunos de 310 escolas estaduais, tanto da capital quanto do interior do
estado, que são beneficiados atualmente com o programa.

ECONOMIA
Programa de Regionalização de Mobiliário Escolar (Promove)
O Programa de Regionalização de Mobiliário Escolar (Promove) tem como principais parceiros a Sepror
e a Secretaria de Educação e Desporto, e consiste na produção de mobiliários escolares, utilizando madeira
manejada, com valorização de mão de obra local e geração de renda no interior.
Em 2019, o programa recebeu pouco mais de R$ 6 milhões, dos quais foram produzidos oito tipos de
mobiliários (quadro branco, conjunto professor, armário de 12 portas, armário alto, mesa para refeitório, mesa
para escritório, banco para laboratório e mesa para computador) distribuídos nas escolas estaduais de todo o
Amazonas, beneficiando 28 municípios. Ao todo, foram adquiridas mais de 6.227 unidades de móveis, das 42
movelarias credenciadas de 20 municípios.

Com a proposta de fortalecer e alavancar o turismo no estado, a Empresa Estadual de Turismo do Amazonas
(Amazonastur), anteriormente concentrada na concessão de aporte financeiro a eventos no interior do estado
(80% do orçamento executado em 2018), redimensionou sua atuação em 2019 para focar no desempenho
favorável ao crescimento do segmento Turismo no Amazonas.
A empresa estadual realizou a aproximação com o trade do setor, por meio de ações de inspeção e
ordenamento, e na prestação de assistência técnica no desempenho de atividades e acesso a linhas de crédito;
intensificou a promoção do destino Amazonas junto ao público especializado e a captação de eventos para o
estado, com um crescimento da ordem de 25,33%, já projetado para 2020, em relação a 2019.
Para dar mais qualidade ao produto turístico, focou nas ações relacionadas à infraestrutura do segmento,
nas obras e projetos que se encontravam estagnados, e na captação de mais recursos para investimento na área.
Seguem elencados os resultados do fluxo receptivo do turismo no estado do Amazonas no período de
janeiro a setembro de 2019:
• Crescimento de 3,05% de turistas brasileiros e estrangeiros no Amazonas, em relação ao mesmo período
do ano anterior;
• 3,97% foi a taxa de crescimento de brasileiros residentes em outros estados em visita ao Amazonas,
enquanto 0,96% foi o índice de aumento registrado entre os turistas estrangeiros;
• Em valores, o gasto médio diário do turista brasileiro no Amazonas foi de R$ 239,00, enquanto o estrangeiro
despendeu R$ 219,02;
• O período de permanência média de brasileiros e estrangeiros no Amazonas é de cinco dias;
• O turismo de brasileiros ao Amazonas representou uma receita de R$ 350.236.575,00;
• O receptivo de estrangeiros significou uma receita de R$ 196.316.387,00;
• A receita total de janeiro a setembro com o turismo foi de R$ 546.552.962,00;
• O índice de satisfação dos viajantes ao Amazonas foi de 70,97%, o que significa dizer que a cada 10
turistas, oito tiveram suas expectativas atendidas com a experiência da viagem.
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VOLUME DE TURISTAS NO AMAZONAS
25.320
5,09%

179.268
36,02%

Brasileiros

293.085
58,89%

Estrangeiros
Origem não
especificada

Fonte: AmazonasTur
Nota: Dados de janeiro a setembro de 2019.
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• Em 2019, o turismo de eventos captou para Manaus 14.521 visitantes;
• Considerando-se o gasto médio do congressista de US$ 202,67 e sua permanência no Amazonas de três
dias, pode-se projetar uma receita de US$ 8.828.913,21 com o segmento;
• Captação, até outubro de 2019, de 18.200 novos turistas do segmento de eventos para 2020, representando
um crescimento de 25,33% do próximo ano em relação a 2019, com uma receita estimada de US$
11.065.782,00;
• A Empresa já captou outros 6.000 turistas de eventos para o período de 2021 a 2023;
• O Centro de Convenções do Amazonas Vasco Vasques, administrado pela Amazonastur, no período de
janeiro a outubro de 2019, recebeu 83.561 visitantes locais, nacionais e estrangeiros para participarem de
eventos ali sediados.

ORDENAMENTO E REGULAÇÃO
• Ordenamento dos prestadores de serviços turísticos: realizado nos municípios de Parintins, Tabatinga,
Tefé, Itacoatiara, Presidente Figueiredo, Rio Preto da Eva, Barcelos, Manacapuru, Maués, Careiro Castanho e
Autazes, sendo cadastrados 469 prestadores de serviço junto ao Sistema de Cadastro de pessoas físicas e
jurídicas que atuam no setor do turismo (Cadastur);
• Temporada de cruzeiros: coordenação geral da operação de recepção dos navios das temporadas de
cruzeiros internacionais, articulando com os demais entes dos poderes públicos, em especial as forças de
Segurança Pública, para a boa recepção e estada dos visitantes no Amazonas. O estado recebeu 14.870
cruzeiristas, que geraram uma receita em Manaus da ordem de mais de R$ 10 milhões;
• Turismo de Pesca: Realização do II Seminário de Pesca Esportiva, em parceria com a Secretaria de Estado
do Meio Ambiente (Sema) e o Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam), para elaboração
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de um guia para o programa de proteção do tucunaré e programa de incentivo ao combustível utilizado
pelos operadores. O documento servirá de base à lei que o Executivo Estadual encaminhará ao Legislativo,
regulamentando a atividade. A pesca esportiva responde por 28,30% dos brasileiros que vieram a lazer ao
estado, enquanto que, entre os estrangeiros, esse dado corresponde a 25,71%. Estima-se um faturamento
anual com o segmento que supera a casa do R$ 130 milhões;
• Turismo de natureza: inserção no Cadastur, sistema de cadastro de pessoas físicas e jurídicas que
atuam no setor do turismo, do Ministério do Turismo (MTur), da titulação “Barco-Hotel” para inclusão
dos empreendimentos com esse formato, reconhecendo a atividade, permitindo a criação de linhas de
financiamento e a fiscalização;
• Ordenamento da atividade turística: em quatro comunidades indígenas (Tatuyo, Cipiá, Tuyuka e
Diakurunas), nas Reservas de Desenvolvimento Sustentável (RDS) Tupé e Puranga Conquista, do Baixo Rio
Negro, onde é praticado o etnoturismo.

Foram qualificados 250 profissionais atuantes, direta e indiretamente, na prestação de serviço turístico, com
formação profissional específica, padronização dos triciclos (pintura e placas de identificação) e fardamento
para ordenamento da atividade. Ambas as atividades foram realizadas em Parintins, em preparação ao Festival
Folclórico.

INFRAESTRUTURA TURÍSTICA
Houve um avanço na obra de construção da segunda etapa do Centro de Convenções do Amazonas
Vasco Vasques, passando de 14%, no período 2015-2018, para 63%, no ano de 2019.
Também foram elaborados e aprovados projetos para execução em 2020 das intervenções de obra de
reforma e construção dos centros de atendimento ao turista no centro e no aeroporto de Manaus (R$ 325.000,00);
reforma do terminal do Aeroporto de Barcelos (R$ 1.418.620,69), frutos de emendas parlamentares.
Captação de emendas parlamentares e convênios da ordem de R$ 15.615.000,00 para execução em 2020
nos seguintes projetos: Museu dos Bois de Parintins (R$ 12.500.000,00); Infraestrutura turística da Serra da Valéria,
em Parintins (R$ 1.300.000,00); Infrestrutura Turística para as Comunidades Indígenas Tatuyo, Cipiá, Tuyuka e
Diakuru (350.000,00); e Construção de Infraestrutura para Adequação de Espaços de Interesse Turístico na Serra
da Valéria, em Parintins, no valor de 1.465.000,00.

DIVULGAÇÃO DO DESTINO E DA MARCA AMAZONAS
Para o incremento na promoção e divulgação do destino Amazonas, foram produzidas novas ferramentas
de divulgação:
• Desenvolvimento e criação de site promocional e de aplicativo do Amazonas voltados ao público
profissional e ao público final;
• Criação do Guia Turístico Digital do Amazonas nas plataformas IOS e Android, com download gratuito. O
guia, que proporciona ao usuário uma visão ampla das possibilidades turísticas no estado, obteve avaliação
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máxima pelos usuários da loja da Apple;
• Produção de novos vídeos promocionais do Amazonas nas versões de 7’, 3’ e 1’;
• Publicação de novo Mapa Tturístico do Amazonas;
• Criação de brindes promocionais, com a coleção de colares do Amazonas, apresentando ícones do
estado;
Todos os materiais físicos ou digitais estão disponíveis nos idiomas português, inglês, espanhol e mandarim.
Em sintonia com a preservação do meio ambiente, a Amazonastur aboliu o uso de papel em seus materiais
promocionais, à exceção do mapa turístico, que é produzido em papel reciclado.

Campanhas Promocionais
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• Campanha de mídia com os veículos inflight (de bordo) da American Airlines, abrangendo vídeos,
anúncios impressos e digitais em todas as rotas aéreas daquela companhia, com a divulgação turística do
Amazonas;
• Campanha na revista Mercado & Eventos, que circula nas principais feiras do calendário turístico nacional
e internacional, direcionada ao público especializado no segmento.
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Relações Públicas
• Realização de FamTour (viagens para público profissional) e Fampress (viagens para imprensa) com os
14 maiores operadores norte-americanos da American Airlines para o Brasil, 30 operadores de turismo do
mercado nacional e 10 jornalistas que vivenciaram as potencialidades turísticas da região;
• Treinamento de 200 agentes e operadores de turismo para a venda do produto Amazonas nos mercados
nacional e internacional (São Paulo, Rio de Janeiro, Gramado-RS e Argentina);
• Presença em seis feiras nacionais, três das quais com participação do trade turístico local, e oito feiras
internacionais, participando como coexpositor no estande do Instituto Brasileiro de Turismo (Embratur);
• Elaboração de dossiê para a captação de novos voos internacionais diretos a Manaus e reuniões com
quatro empresas aéreas internacionais e duas nacionais, em busca dessas frequências aéreas.

Suporte ao Trade
Uma das estratégias adotadas pela gestão da Amazonatur é aproximar o trade turístico (empresariado que
atua no segmento) da gestão pública e oportunizar estratégias de mercado e investimentos para o incremento
da atividade turística no estado. Para isso, foram desenvolvidos programas e ações:
• Palestras sobre linhas de financiamento para investimentos em negócios turísticos: realizadas em Manaus
para o empresariado, profissionais autônomos e potenciais empresários do segmento turístico, para facilitar
o relacionamento dos agentes financeiros com o target. Fizeram parte da ação a Agência de Fomento do
Estado do Amazonas (Afeam), Banco da Amazônia (Basa), Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal,
alcançando um público de aproximadamente 500 pessoas;
• Caravana do Turismo: realização de quatro caravanas, reunindo Amazonastur, instituições financeiras,
Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Amazonas (Sebrae/AM) e Comissão de
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Turismo da Assembleia Legislativa do Amazonas estiveram nos municípios de Novo Airão, Parintins,
Presidente Figueiredo e Tabatinga, para prestação de informações e serviços ao empresariado local sobre
linhas de crédito, financiamento, elaboração de projetos, regularização de empreendimentos turísticos e
estratégias de mercado;
• Investe Turismo: a Amazonastur, em parceria com o Ministério do Turismo e o Sebrae, lançou no estado
o programa Investe Turismo e realizou rodadas de negócios envolvendo o empresariado dos municípios
focados – Manaus, Novo Airão e Presidente Figueiredo – e operadores nacionais, para a promoção do
turismo direcionado a esses destinos. Ainda, dentro do Programa, realizou um famtour com seis operadores
nacionais para os municípios componentes da rota, bem como um bootcamp para modelagem de novos
negócios no segmento em Manaus.

A prestação dos serviços aos turistas é realizada nos Centros de Atendimento ao Turista (CATs), localizados
no Porto de Manaus, Aeroporto Internacional de Manaus e avenida Eduardo Ribeiro. Os CATs prestaram 18 mil
atendimentos, entre o público residente e visitantes.
Outro espaço de atendimento ao turista, o “Turistódromo” foi montado durante o Festival Folclórico de
Parintins e atendeu 47.751 pessoas, oferecendo informações e serviços públicos e privados de interesse do turista,
além de oferecer um espaço de conforto a quem se dirigiu ao município.
Realização de receptivo especial no Porto e no Aeroporto de Parintins, durante o Festival Folclórico, com
distribuição de mapas da cidade, informações de interesse turístico e brindes de boas-vindas aos visitantes que
desembarcaram na ilha.
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PRODUÇÃO LEGISLATIVA
PRODUÇÃO LEGISLATIVA
A Consultoria Técnico-Legislativa, unidade integrante da estrutura organizacional da Casa Civil, produziu
332 leis, 1.632 decretos numerados e 159 mensagens no ano de 2019. Entre a produção, merecem destaque:

REFORMA ADMINISTRATIVA
Lei Delegada nº 122, de 15 de outubro de 2019, aprovada pela Assembleia Legislativa do Estado, proporcionou
ao governo reestruturar a máquina pública administrativamente, com redução no número de secretarias, fusão
de órgãos e criação de um novo modelo de governança, voltado à maior eficiência na prestação dos serviços
públicos para a população.

Com as Leis nº 4.905, de 05 de agosto de 2019; nº 5.055, de 27 de dezembro de 2019; e nº 5.063, de 30
de dezembro de 2019, a administração estadual pôde incrementar o volume de recursos disponíveis para áreas
prioritárias, como a Saúde, na qual a atual gestão herdou déficit financeiro e orçamentário na casa dos R$ 2,7
bilhões.
Com a autorização legislativa, o governo pôde remanejar recursos da Secretaria de Produção Rural (Sepror),
da Fundação Estadual do Índio (FEI) e da Agência de Fomento (Afeam), sem, entretanto, afetar o financiamento
das atividades desses órgãos. No caso da Afeam, por exemplo, o recurso utilizado estava há anos aplicado no
mercado financeiro. Sepror e FEI tinham orçamentos muito além da capacidade técnica e mesmo acima das
demandas sociais para efetiva aplicação dos recursos.

RECUPERAÇÃO DE R$ 244 MILHÕES
Alinhado ao convênio aprovado pelo Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz), o governo
resgatou R$ 244 milhões em autos de infração junto à Petrobras, em acordo definido pela Lei Complementar
nº 202, de 11 de dezembro de 2019. Do total, que reforçou as finanças do Estado no final de 2019, R$ 7,5 milhões
foram repassados à Assembleia Legislativa; R$ 5,54 milhões ao Tribunal de Contas do Estado (TCE); R$ 14,66
milhões ao Tribunal de Justiça do Estado (TJAM); R$ 6,4 milhões ao Ministério Público (MPE); e R$ 2,74 milhões à
Defensoria Pública (DPE-AM).

RECURSOS PARA SAÚDE E INFRAESTRUTURA
Ampliação do atendimento do Hospital Delphina Aziz e investimento em obras de infraestrutura foram as
destinações principais dos R$ 400 milhões emprestados pelo Banco do Brasil, conforme define a Lei nº 4.850, de
03 de junho de 2019. Do total, R$ 150 milhões serão utilizados como contrapartidas do Estado em financiamentos
de grandes projetos urbanos, como uma nova etapa do Programa Social e Ambiental dos Igarapés de Manaus
(Prosamim).

MENSAGEM DO GOVERNADOR WILSON LIMA À ASSEMBLEIA LEGISLATIVA - 2019/2020

DESVINCULAÇÃO DE RECEITAS

221

PRODUÇÃO LEGISLATIVA
RECURSOS PARA DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS
Por intermédio da Lei nº 5.048, de 11 de dezembro de 2019, o Estado foi autorizado a contratar operação
de crédito de até US$ 250 milhões, o equivalente a R$ 1 bilhão, junto ao Banco Internacional para Reconstrução e
Desenvolvimento (BIRD), na modalidade Empréstimo para Desenvolvimento de Políticas Públicas.
De acordo com a Lei, os recursos serão destinados ao financiamento das ações amparadas nos Programas
de Gestão e Serviços ao Estado, de infraestrutura, meio ambiente e desenvolvimento sustentável, saúde e gestão
administrativa fiscal, financeira, contábil e orçamentária. O recurso será direcionado à modernização e maior
eficiência da máquina pública, com investimentos em tecnologia, além de ser aplicado, também, no ajuste e
sustentabilidade fiscal em políticas públicas.
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Por meio da Lei n° 5.054, de 27 de dezembro de 2019, o governo criou a Companhia Amazonense de
Desenvolvimento e Mobilização de Ativos (Cada). O órgão vai assessorar a Secretaria da Fazenda (Sefaz)
em operações de mercado de capitais, objetivando viabilizar recursos para novos investimentos em todo o
Amazonas. Embora o Estado possua inúmeros recebíveis, além de bens mobiliários e imobiliários, faltam recursos
para desenvolvê-los, e é nesta diversidade em que atuará a Cada.
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MENSAGEM
Nº

ASSUNTO

1

MENSAGEM DE VETO TOTAL AO PROJETO DE LEI QUE DISPÕE SOBRE A OBRIGATORIEDADE DE IMPLANTAÇÃO DE
CICLOVIAS ÀS MARGENS DAS RODOVIAS, NOS TRECHOS EM QUE CORTEM ÁREAS URBANAS

2

MENSAGEM DE VETO TOTAL AO PROJETO DE LEI QUE DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DO DISQUE-ESCOLA NO ÂMBITO
DO ESTADO DO AMAZONAS

3

MENSAGEM DE VETO TOTAL AO PROJETO DE LEI QUE DISPÕE SOBRE O PROGRAMA DE INCENTIVO AO CULTIVO E
A COMERCIALIZAÇÃO DE PLANTAS ALIMENTÍCIAS NÃO CONVENCIONAIS (PANCs), E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

4

MENSAGEM DE VETO TOTAL AO PROJETO DE LEI QUE DISPÕE SOBRE A APLICAÇÃO DO TESTE DE GLICEMIA
CAPILAR EM CRIANÇAS ATENDIDAS NOS HOSPITAIS, PRONTOS-SOCORROS E DEMAIS ESTABELECIMENTOS DE
ATENDIMENTO À SAÚDE DA REDE PÚBLICA E PRIVADA DO ESTADO DO AMAZONAS

5

MENSAGEM DE VETO TOTAL AO PROJETO DE LEI DISPÕE SOBRE A PROIBIÇÃO DE APREENSÃO DE VEÍCULOS
AUTOMOTORES, NA FORMA DO ARTIGO 150, IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, NO ÂMBITO DO ESTADO
DO AMAZONAS

6

MENSAGEM DE VETO TOTAL AO PROJETO DE LEI QUE DISPÕE SOBRE A OBRIGATORIEDADE DA CONTRATAÇÃO
DE NUTRICIONISTAS POR PARTE DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS QUE PREPAREM E OU SERVEM REFEIÇÕES
TAIS COMO, RESTAURANTES, LANCHONETES E AFINS, NA FORMA QUE ESPECIFICA, NO ÂMBITO DO ESTADO DO
AMAZONAS

7

MENSAGEM DE VETO PARCIAL AO PROJETO DE LEI QUE DISPÕE SOBRE A POLÍTICA ESTADUAL DE INCENTIVO À
PECUÁRIA DO LEITE

8

MENSAGEM DE VETO PARCIAL AO PROJETO DE LEI QUE DISPÕE SOBRE A ATIVIDADE PRIMÁRIA NO ESTADO DO
AMAZONAS

9

MENSAGEM DE VETO TOTAL AO PROJETO DE LEI QUE DISPÕE SOBRE A POLÍTICA ESTADUAL DE FORMAÇÃO E
QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE MULHERES, NO ÂMBITO DO ESTADO DO AMAZONAS

10

MENSAGEM DE VETO TOTAL AO PROJETO DE LEI QUE INSTITUI, NOS POSTOS DE SAÚDE E HOSPITAIS DAS REDES
PÚBLICA E PRIVADA DO ESTADO DO AMAZONAS, ORIENTAÇÕES À MULHER EM PERÍODO GESTACIONAL E NO
PÓS-PARTO

11

MENSAGEM DE VETO TOTAL AO PROJETO DE LEI QUE DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DISQUE-SAÚDE NO ÂMBITO DO
ESTADO DO AMAZONAS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

12

MENSAGEM DE VETO TOTAL AO PROJETO DE LEI QUE DISPÕE SOBRE O "FUNDEB TRANSPARENTE", PORTAL DE
TRANSPARÊNCIA DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA
EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB, NO ÂMBITO DO ESTADO
DO AMAZONAS

13

MENSAGEM DE VETO TOTAL AO PROJETO DE LEI QUE DISPÕE SOBRE O ACOMPANHAMENTO EDUCACIONAL
DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE IMPOSSIBILITADO DE FREQUENTAR AS AULAS EM RAZÃO DE TRATAMENTO
DE SAÚDE QUE IMPLIQUE INTERNAÇÃO HOSPITALAR, ATENDIMENTO AMBULATORIAL OU PERMANÊNCIA
PROLONGADA EM DOMICÍLIO NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO DO AMAZONAS

14

MENSAGEM DE VETO TOTAL AO PROJETO DE LEI QUE DECLARA A FESTA DO EVANGÉLICO DO MUNICÍPIO
DE PRESIDENTE FIGUEIREDO COMO PATRIMÔNIO DE CULTURAL DE NATUREZA IMATERIAL DO ESTADO DO
AMAZONAS

15

MENSAGEM DE VETO TOTAL AO PROJETO DE LEI QUE DECLARA OS BUMBÁS CORAJOSO E TIRA PROSA, DO
MUNICÍPIO DE FONTE BOA, PATRIMÔNIO CULTURAL DE NATUREZA IMATERIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

16

MENSAGEM DE VETO TOTAL AO PROJETO DE LEI QUE DISPÕE SOBRE A ISENÇÃO DA COBRANÇA DO IMPOSTO
SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - IPVA, E ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE IMPOSTO
SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS - ICMS, NA COMPRA DE VEÍCULOS NOVOS QUE ATUAM ATRAVÉS DE
APLICATIVOS VIA INTERNET VINCULADOS A COOPERATIVAS DEVIDAMENTE REGISTRADAS NO ÂMBITO DO
ESTADO DO AMAZONAS

17

MENSAGEM DE VETO TOTAL AO PROJETO DE LEI QUE DISPÕE SOBRE A REALIZAÇÃO DE EXAME PREVENTIVO DE
CÂNCER EM SERVIDORAS PÚBLICAS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS
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MENSAGEM
Nº

ASSUNTO

18

MENSAGEM DE VETO PARCIAL AO PROJETO DE LEI QUE DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DO MÊS DE CAMPANHA DE
IMUNIZAÇÃO E DE PREVENÇÃO AO H.P.V. (PAPILOMA VÍRUS HUMANO) NAS ESCOLAS ESTADUAIS E MUNICIPAIS
NO ÂMBITO DO ESTADO DO AMAZONAS

19

MENSAGEM DE VETO PARCIAL AO PROJETO DE LEI QUE DISPÕE SOBRE OS PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA A
SEREM ADOTADOS PARA CONFECÇÃO E ENTREGA DE CARIMBOS DE USO PROFISSIONAL, INSTITUCIONAL E DA
ATIVIDADE EMPRESARIAL NO ESTADO DO AMAZONAS.

20

MENSAGEM DE VETO TOTAL AO PROJETO DE LEI QUE ASSEGURA A EDUCAÇÃO FÍSICA COM COMPONENTE
CURRICULAR OBRIGATÓRIO EM TODAS AS ETAPAS E MODALIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA, EM ESCOLAS
PÚBLICAS E PARTICULARES, NO ÂMBITO DO ESTADO DO AMAZONAS

21

MENSAGEM DE VETO PARCIAL AO PROJETO DE LEI QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE "SELO VERDE"
ÀS EMPRESAS CUJOS PRODUTOS SEJAM ACONDICIONADOS EM RECIPIENTES PLÁSTICOS E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS

22

MENSAGEM DE VETO PARCIAL AO PROJETO DE LEI QUE DISPÕE SOBRE A UTILIZAÇÃO DE ÁGUAS DA CHUVA POR
MEIO DA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE CAPTAÇÃO PELOS POSTOS DE SERVIÇO DE LAVA-RÁPIDO, NO ÂMBITO
DO ESTADO DO AMAZONAS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”

23

MENSAGEM DE VETO TOTAL AO PROJETO DE LEI QUE PROÍBE A QUEIMA DE PNEUS E OUTROS OBJETOS
CORRELATOS QUE CAUSEM PREJUÍZOS À SAÚDE E AO MEIO AMBIENTE, EM QUALQUER LUGAR DO ESTADO DO
AMAZONAS

24

MENSAGEM DE VETO TOTAL AO PROJETO DE LEI QUE DISPÕE SOBRE A OBRIGATORIEDADE DE PUBLICAÇÃO E
ATUALIZAÇÃO SEMANAL, NOS SITES INSTITUCIONAIS E UNIDADES DE SAÚDE, DA LISTA DE ESPERA DOS PACIENTES
QUE SERÃO SUBMETIDOS A CIRURGIAS MÉDICAS ELETIVAS, CONSULTAS OU EXAMES DE ALTA COMPLEXIDADE
REALIZADOS COM RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS), E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

25

MENSAGEM DE VETO TOTAL AO PROJETO DE LEI QUE ESTABELECE CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA DE 120 (CENTO E
VINTE) DIAS PARA A ENTREGA DE IMÓVEL ADQUIRIDO EM FASE DE INCORPORAÇÃO, NO ÂMBITO DO ESTADO DO
AMAZONAS

26

MENSAGEM DE VETO TOTAL AO PROJETO DE LEI QUE DETERMINA A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA
A DISPONIBILIZAR EM SEU SÍTIO ELETRÔNICO O VALOR MENSAL DE REPASSE ÀS PREFEITURAS REFERENTE À
CONTRIBUIÇÃO DE ILUIMINAÇÃO PÚBLICA - CIP, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

27

MENSAGEM DE VETO TOTAL AO PROJETO DE LEI QUE INSTITUI, NAS ESCOLAS PÚBLICAS E PRIVADAS DO ESTADO
DO AMAZONAS, O PROGRAMA ESTADUAL DE INCENTIVO À LEITURA DE LIVROS DE AUTORES AMAZONENSES.

28

MENSAGEM DE VETO TOTAL AO PROJETO DE LEI QUE DISPÕE SOBRE A PERMISSÃO DE CIRCULAÇÃO NAS FAIXAS
EXCLUSIVAS DO TRANSPORTE PÚBLICO INDIVIDUAL, DENOMINADA FAIXA AZUL, DOS VEÍCULOS, TIPO TÁXI, DOS
MUNICÍPIOS QUE INTEGRAM A REGIÃO METROPOLITANA DE MANAUS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

29

MENSAGEM DE VETO TOTAL AO PROJETO DE LEI QUE DISPÕE SOBRE A OBRIGATORIEDADE DE AS EMPRESAS
PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, TV A CABO, INTERNET, CARTÃO DE CRÉDITO E SIMILARES QUE
PRESTEM SERVIÇOS NO ESTADO MANTEREM, EM SUAS PÁGINAS NA INTERNET, UM LINK PRÓPRIO QUE
POSSIBILITE AO CONSUMIDOR REALIZAR A SUSPENSÃO OU O CANCELAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO
DE SERVIÇO VIA INTERNET.

30

MENSAGEM DE VETO TOTAL AO PROJETO DE LEI QUE DISPÕE SOBRE A OBRIGATORIEDADE DE FORMAÇÃO NA
ÁREA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL NOS CURSOS DE LICENCIATURA DA UNIVERSIDADE DO ESTADO
DO AMAZONAS - UEA.

31

MENSAGEM DE VETO TOTAL AO PROJETO DE LEI QUE ALTERA A LEI N. 3.128, DE 10 DE MAIO DE 2007, INSTITUINDO
O PISO SALARIAL E O ADICIONAL DE INSALUBRIDADE PARA OCUPANTES EM CARGO EFETIVO DE AGENTES DE
COMBATE ÀS ENDEMIAS DO ESTADO DO AMAZONAS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

32

MENSAGEM DE VETO TOTAL AO PROJETO DE LEI QUE INSTITUI, NO ÂMBITO DO ESTADO DO AMAZONAS, A
OBRIGATORIEDADE ÀS EMPRESAS, VENCEDORAS DE LICITAÇÃO E QUE PRESTEM SERVIÇO AO PODER EXECUTIVO
ESTADUAL, DE APRESENTAREM INFORMAÇÕES TÉCNICAS E FISCAIS.

33

MENSAGEM DE VETO TOTAL AO PROJETO DE LEI QUE ALTERA O CAPUT DA LEI N. 3.453, DE 10 DE DEZEMBRO DE
2009, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE REGIONALIZAÇÃO DO MOBILIÁRIO ESCOLAR, NO ÂMBITO DO PODER
EXECUTIVO ESTADUAL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

MENSAGEM
Nº

ASSUNTO

34

MENSAGEM DE VETO TOTAL AO PROJETO DE LEI QUE ALTERA, NA FORMA QUE ESPECIFICA, A LEI DELEGADA N. 70,
DE 18 DE MAIO DE 2007, , QUE DISPÕE SOBRE A CASA MILITAR, DEFININDO SUAS FINALIDADES, COMPETÊNCIAS
E ESTRUTURA ORGANIZACIONAL, FIXANDO O SEU QUADRO DE CARGOS COMISSIONADOS, E ESTABELECENDO
OUTRAS PROVIDÊNCIAS

35

MENSAGEM ENCAMINHANDO NOME PARA COMPOR O CONSELHO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS CETRAN/AM

36

MENSAGEM ENCAMINHANDO PROJETO DE LEI QUE ALTERA A CORRESPONDÊNCIA DO CARGO DE OPERADOR
DE MÁQUINA DE CONTABILIDADE, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO, CONSTANTE DA TABELA
DE TRANSPOSIÇÃO PREVISTA NO ANEXO IV DA LEI N.º 3.510, DE 21 DE MAIO DE 2010, QUE ‘INSTITUI o PLANO
DE CARGOS, CARREIRAS E REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, FUNDAÇÕES E
AUTARQUIAS DO GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

37

MENSAGEM ENCAMINHANDO NOMES PARA COMPOR O CONSELHO ESTADUAL DE REGULAÇÃO E CONTROLE
DOS SERVIÇOS PÚBLICOS CONCEDIDOS - CERCON (REPRESENTANTE DO PROCON)

38

MENSAGEM ENCAMINHANDO NOMES PARA COMPOR O CONSELHO ESTADUAL DE REGULAÇÃO E CONTROLE
DOS SERVIÇOS PÚBLICOS CONCEDIDOS - CERCON (REPRESENTANTES DO OPERADORES E DOS MUNICÍPIOS MAIS
POPULOSOS DO ESTADO)

39

MENSAGEM ENCAMINHANDO PROJETO DE LEI QUE ALTERA, NA FORMA QUE ESPECIFICA, A LEI N.º 2.826, DE 29
DE SETEMBRO DE 2003, QUE REGULAMENTA A POLÍTICA ESTADUAL DE INCENTIVOS FISCAIS E EXTRAFISCAIS NOS
TERMOS DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

40

MENSAGEM ENCAMINHANDO NOMES PARA COMPOR O CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - CEE

41

MENSAGEM ENCAMINHANDO SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI QUE ALTERA, NA FORMA QUE ESPECIFICA, A
LEI N.º 2.826, DE 29 DE SETEMBRO DE 2003, QUE REGULAMENTA A POLÍTICA ESTADUAL DE INCENTIVOS FISCAIS E
EXTRAFISCAIS NOS TERMOS DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

42

MENSAGEM ENCAMINHANDO NOMES PARA COMPOR O CONSELHO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CEAS

43

MENSAGEM ENCAMINHANDO PROJETO DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO QUE REVOGA A SEÇÃO I DO CAPÍTULO
VIII DO TÍTULO III E INCLUI A ALÍNEA “E” AO INCISO II DO ARTIGO 116 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO
AMAZONAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

44

MENSAGEM ENCAMINHANDO NOMES PARA COMPOR O CONSELHO DELIBERATIVO DA AGÊNCIA DE
AMAZONENSE DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL – AADC

45

MENSAGEM ENCAMINHANDO PROJETO DE LEI QUE ALTERA O ANEXO II DA LEI N.º 3.503, DE 12 DE MAIO DE
2010, QUE INSTITUI O PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE
ESTADO DE PRODUÇÃO RURAL – SEPROR E DO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL
SUSTENTÁVEL – IDAM.

46

MENSAGEM ENCAMINHANDO PROJETO DE LEI QUE ALTERA, NA FORMA QUE ESPECIFICA, A LEI COMPLEMENTAR
N.º 30, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2001, QUE ‘DISPÕE SOBRE O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO
DO AMAZONAS, ESTABELECE SEUS PLANOS DE BENEFÍCIOS E CUSTEIO, CRIA ÓRGÃO GESTOR E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS’

47

MENSAGEM ENCAMINHANDO NOMES PARA COMPOR NO CONSELHO DE RECURSOS FISCAIS

48

MENSAGEM ENCAMINHANDO NOMES PARA COMPOR O CONSELHO FISCAL DA FAPEAM

49

MENSAGEM ENCAMINHANDO NOMES PARA COMPOR O CONSELHO FISCAL DO SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO
DA AGÊNCIA DE AMAZONENSE DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL – AADC

50

MENSAGEM ENCAMINHANDO PROJETO DE LEI QUE INSTITUI O PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E REMUNERAÇÃO
– PCCR DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS - AMAZONPREV

51

MENSAGEM ENCAMINHANDO PROJETO DE LEI QUE AUTORIZA O ESTADO DO AMAZONAS A DOAR, O IMÓVEL
QUE ESPECIFICA, À PREFEITURA MUNICIPAL DE AUTAZES, DESTINADO À INSTALAÇÃO DE UMA FEIRA COBERTA NA
COMUNIDADE MONTE SINAI, NAQUELE MUNICÍPIO
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MENSAGEM
Nº

ASSUNTO

52

MENSAGEM ENCAMINHANDO PROJETO DE LEI QUE AUTORIZA O ESTADO DO AMAZONAS A DOAR O
IMÓVEL QUE ESPECIFICA À PREFEITURA DE AUTAZES, DESTINADO À INSTALAÇÃO DE UMA FEIRA COBERTA, NA
COMUNIDADE VILA DO CÉU – GLEBA AUTAZ MIRIM

53

MENSAGEM ENCAMINHANDO NOMES PARA COMPOR O CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE ANIMAL - CESA

54

MENSAGEM ENCAMINHANDO PROJETO DE LEI QUE AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A CONTRATAR OPERAÇÃO
DE CRÉDITO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S.A., COM GARANTIA DA UNIÃO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

55

MENSAGEM ENCAMINHANDO PROJETO DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO QUE ALTERA O § 2.º DO ARTIGO 113 DA
CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO AMAZONAS

56

MENSAGEM ENCAMINHANDO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR QUE ALTERA, NA FORMA QUE ESPECIFICA, A LEI
N.º 1.154, DE 9 DE DEZEMBRO DE 1975, QUE DISPÕE SOBRE O ESTATUTO DOS POLICIAIS-MILITARES DO ESTADO DO
AMAZONAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

57

MENSAGEM ENCAMINHANDO PROJETO DE LEI QUE DISPÕE SOBRE O CONSELHO ESTADUAL DOS DIREITOS
HUMANOS – CEDH, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

58

MENSAGEM ENCAMINHANDO O RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL 2016/2019 - EXERCÍCIO DE
2018

59

MENSAGEM ENCAMINHANDO PROJETO DE LEI QUE REAJUSTA OS VENCIMENTOS DOS DELEGADOS DE POLÍCIA
CIVIL DO AMAZONAS, ATIVOS INATIVOS, NA FORMA QUE ESPECIFICA, CONSTANTE DA LEI N.º 2.875, DE 25
DE MARÇO DE 2004, QUE INSTITUI O PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E REMUNERAÇÃO DA POLÍCIA CIVIL DO
ESTADO DO AMAZONAS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

60

MENSAGEM ENCAMINHANDO NOMES PARA COMPOR O CONSELHO FISCAL DA AGÊNCIA AMAZONENSE DE
DESENVOLVIMENTO CULTURAL - AADC

61

MENSAGEM ENCAMINHANDO NOMES PARA COMPOR O CONSELHO PERMANENTE DE DISCIPLINA

62

MENSAGEM ENCAMINHANDO NOMES PARA COMPOR O CONSELHO DELIBERATIVO DA AGÊNCIA DE
AMAZONENSE DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL – AADC

63

MENSAGEM ENCAMINHANDO O NOME DE LUIZ CASTRO ANDRADE NETO PARA PRESIDIR O COMITÊ GESTOR DO
FUNDEB

64

MENSAGEM SOLICITANDO A RETIFICAÇÃO DA DATA DO DECRETO APROVANDO OS NOMES DOS MEMBROS DO
CONSELHO ESTADUAL DOS DIREITOS DA MULHER

65

MENSAGEM ENCAMINHANDO PROJETO DE LEI QUE INSTITUI O FUNDO ESTADUAL DO TRABALHO, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS

66

MENSAGEM ENCAMINHANDO PROJETO DE LEI QUE DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DO CONSELHO ESTADUAL DO
TRABALHO, EMPREGO E RENDA - CETER/AM, NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO - SETRAB

67

MENSAGEM ENCAMINHANDO NOME PARA COMPOR O CONSELHO PENITENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS
- COPEN

68

MENSAGEM ENCAMINHANDO PROJETO DE LEI QUE INSTITUI O FUNDO ESTADUAL DO TRABALHO, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS

69

MENSAGEM ENCAMINHANDO PROJETO DE LEI QUE REAJUSTA, NA FORMA QUE ESPECIFICA, A REMUNERAÇÃO DE
TODOS OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO, FIXA O VALOR DA
GRATIFICAÇÃO DE LOCALIDADE, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

70

MENSAGEM ENCAMINHANDO NOMES PARA COMPOR O 2.º CONSELHO PERMANENTE DE DISCIPLINA E
CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO

71

MENSAGEM ENCAMINHANDO PROJETO DE LEI QUE DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO E A
EXECUÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA DE 2020

72

MENSAGEM ENCAMINHANDO NOMES PARA COMPOR O CONSELHO DE RECURSOS FISCAIS

73

MENSAGEM DE VETO TOTAL AO PROJETO DE LEI QUE DISPÕE SOBRE A PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR
AMAZONENSE EM RELAÇÃO ÀS PRÁTICAS ABUSIVAS POR ARTE DE PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE
TELECOMUNICAÇÕES

MENSAGEM
Nº

ASSUNTO

74

MENSAGEM ENCAMINHANDO NOME PARA COMPOR O CERCON

75

MENSAGEM ENCAMINHANDO NOMES PARA COMPOR O CONSELHO PENITENCIÁRIO DO ESTADO DO
AMAZONAS - COPEN

76

MENSAGEM ENCAMINHANDO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR QUE MODIFICA DISPOSITIVO DO CÓDIGO
TRIBUTÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS, INSTITUÍDO PELA LEI COMPLEMENTAR N.º 19, DE 29 DE DEZEMBRO DE
1997

77

MENSAGEM ENCAMINHANDO PROJETO DE LEI QUE ALTERA, NA FORMA QUE ESPECIFICA, A REMUNERAÇÃO DOS
SERVIDORES DO SISTEMA ESTADUAL DE SAÚDE E DOS SERVIDORES MÉDICOS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

78

MENSAGEM ENCAMINHANDO PROJETO DE LEI QUE ALTERA, NA FORMA QUE ESPECIFICA, A LEI N.º 2.271, DE 10 DE
JANEIRO DE 1994, QUE DISPÕE SOBRE O REGIME JURÍDICO PECULIAR DOS FUNCIONÁRIOS DA POLÍCIA CIVIL DO
ESTADO DO AMAZONAS - ESTATUTO DO POLICIAL CIVIL'

79

MENSAGEM ENCAMINHANDO PROJETO DE LEI QUE ALTERA, NA FORMA QUE ESPECIFICA, A LEI N.º 2.875, DE 25
DE MARÇO DE 2004, QUE INSTITUI O PLANO DE CLASSIFICAÇÃO DE CARGOS, CARREIRAS E REMUNERAÇÃO DOS
SERVIDORES DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO AMAZONAS

80

MENSAGEM DE VETO TOTAL AO PROJETO DE LEI QUE DISPÕE SOBRE A OBRIGATORIEDADE DE GUIA DE TURISMO
CREDENCIADO EM EXCURSÕES DE TURISMO NO ESTADO DO AMAZONAS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

81

MENSAGEM ENCAMINHANDO PROJETO DE LEI QUE ALTERA, NA FORMA QUE ESPECIFICA, A LEI N.º 3.725, DE 19 DE
MARÇO DE 2012, QUE DISPÕE SOBRE A REMUNERAÇÃO DOS POLICIAIS MILITARES E BOMBEIROS MILITARES DO
ESTADO DO AMAZONAS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

82

MENSAGEM ENCAMINHANDO PROJETO DE LEI QUE REAJUSTA O VALOR DO AUXÍLIO INSTITUÍDO PELA LEI N.º
1.735, DE 14 DE NOVEMBRO DE 1985, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

83

MENSAGEM ENCAMINHANDO PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL QUE ALTERA O § 7.º DO ARTIGO 170 E O
PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 249 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO AMAZONAS

84

MENSAGEM ENCAMINHANDO PROJETO DE LEI QUE DISPÕE SOBRE A FIXAÇÃO DO TETO DE GASTOS PÚBLICOS
DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

85

MENSAGEM ENCAMINHANDO PROJETO DE LEI QUE REAJUSTA, NA FORMA QUE ESPECIFICA, A REMUNERAÇÃO
DOS POLICIAIS MILITARES E BOMBEIROS MILITARES DO ESTADO DO AMAZONAS, PREVISTA NA LEI N.º 3.725, DE 19
DE MARÇO DE 2012

86

MENSAGEM ENCAMINHANDO PROJETO DE LEI QUE ALTERA, NA FORMA QUE ESPECIFICA, OS ARTIGOS 34-A E
43-A, DA LEI N.º 2.826, DE 29 DE SETEMBRO DE 2003, QUE REGULAMENTA A POLÍTICA ESTADUAL DE INCENTIVOS
FISCAIS E EXTRAFISCAIS

87

MENSAGEM ENCAMINHANDO PROJETO DE LEI QUE AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A CEDER, A INSTITUIÇÕES
FINANCEIRAS PÚBLICAS E PRIVADAS, CRÉDITOS DECORRENTES DE ROYALTIES E PARTICIPAÇÕES ESPECIAIS,
RELACIONADOS À EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

88

MENSAGEM DE VETO TOTAL AO PROJETO DE LEI QUE DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA A ASSOCIAÇÃO
BENEFICENTE AMIGOS DE VERDADE

89

MENSAGEM DE VETO PARCIAL AO PROJETO DE LEI QUE DISPÕE SOBRE A OBRIGATORIEDADE, NO ÂMBITO
DO ESTADO DO AMAZONAS, DE AS EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇO INFORMAREM, PREVIAMENTE, AO
CONSUMIDOR, DADOS DO FUNCIONÁRIO QUE EXECUTARÁ O SERVIÇO DEMANDADO EM SUA RESIDÊNCIA OU
SEDE

90

MENSAGEM DE VETO TOTAL AO PROJETO DE LEI QUE DISPÕE SOBRE O DEVER DE INTEGRAÇÃO DOS SISTEMAS DE
CONTROLE DE VEÍCULOS EM ESTACIONAMENTOS PARTICULARES AO SISTEMA NACIONAL DE INFORMAÇÕES DE
SEGURANÇA PÚBLICA

91

MENSAGEM ENCAMINHANDO NOMES PARA COMPOR O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA FUNDAÇÃO
AMAZONPREV

92

MENSAGEM DE VETO PARCIAL AO PROJETO DE LEI QUE DISPÕE SOBRE A OBRIGATORIEDADE DA REALIZAÇÃO DE
SESSÃO DE CINEMA ADAPTADA A CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA)
E SUAS FAMÍLIAS NO ÂMBITO DO ESTADO DO AMAZONAS

MENSAGEM DO GOVERNADOR WILSON LIMA À ASSEMBLEIA LEGISLATIVA - 2019/2020

PRODUÇÃO LEGISLATIVA

227

MENSAGEM DO GOVERNADOR WILSON LIMA À ASSEMBLEIA LEGISLATIVA - 2019/2020

PRODUÇÃO LEGISLATIVA

228

MENSAGEM
Nº

ASSUNTO

93

MENSAGEM DE VETO TOTAL AO PROJETO DE LEI QUE DISPÕE SOBRE A REALIZAÇÃO DE EXAME PREVENTIVO DE
CÂNCER DE PRÓSTATA EM SERVIDORES PÚBLICOS NO ÂMBITO DO ESTADO DO AMAZONAS

94

MENSAGEM DE VETO TOTAL AO PROJETO DE LEI QUE DISPÕE NO ÂMBITO DO ESTADO DO AMAZONAS, SOBRE
A CRIAÇÃO DO CADASTRO ÚNICO PARA COMERCIALIZAÇÃO DE SILICONES E PRODUTOS ASSEMELHADOS PARA
IMPLANTES DE PRÓTESES, BEM COMO USO EM PROCEDIMENTOS ESTÉTICOS

95

MENSAGEM DE VETO TOTAL AO PROJETO DE LEI QUE DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DA SEMANA ESTADUAL DE
CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE A DISLEXIA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

96

MENSAGEM DE VETO TOTAL AO PROJETO DE LEI QUE DECLARA PATRIMÔNIO CULTURAL IMATERIAL DO ESTADO
DO AMAZONAS, O POEMA OS ESTATUTOS DO HOMEM, DE AUTORIA DO POETA AMAZONENSE THIAGO DE
MELLO

97

MENSAGEM DE VETO PARCIAL AO PROJETO DE LEI QUE TORNA OBRIGATÓRIA A DISPONIBILIZAÇÃO DE LIVRO DE
REGISTRO DE OCORRÊNCIAS DO CONSUMIDOR NOS ESTABELECIMENTOS QUE ESTEJAM SUJEITOS AO CÓDIGO
DE DEFESA DO CONSUMIDOR NO ESTADO DO AMAZONAS

98

MENSAGEM DE VETO TOTAL AO PROJETO DE LEI QUE DECLARA PATRIMONIO CULTURAL IMATERIAL DO ESTADO
DO AMAZONAS A FUNDAÇÃO ALLAN KARDEC

99

MENSAGEM DE VETO TOTAL AO PROJETO DE LEI QUE DISPÕE SOBRE A REGULAMENTAÇÃO PARA O
ATENDIMENTO DO ANIMAL COMUNITÁRIO NO ESTADO DO AMAZONAS

100

MENSAGEM DE VETO TOTAL AO PROJETO DE LEI QUE DECLARA A PRAIA DA PONTA NEGRA, LOCALIZADA EM
MANAUS/AM, PATRIMONIO CULTURAL DE NATUREZA IMATERIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

101

MENSAGEM DE VETO PARCIAL AO PROJETO DE LEI QUE DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO E
EXECUÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA 2020

102

MENSAGEM ENCAMINHANDO PROJETO DE LEI QUE ALTERA, NA FORMA QUE ESPECIFICA, A LEI DELEGADA N.º 114,
DE 18 DE MAIO DE 2007, QUE DISPÕE SOBRE A UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS

103

MEMSAGEM ENCAMINHANDO NOMES PARA COMPOR O CONSELHO FISCAL DA FUNDAÇÃO AMAZONPREV

104

MENSAGEM ENCAMINHANDO NOMES PARA O CONSELHO PENITENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS - COPEN

105

MENSAGEM ENCAMINHANDO PROJETO DE LEI QUE ALTERA, NA FORMA QUE ESPECIFICA, A LEI N.º 2.711, DE 28 DE
DEZEMBRO DE 2007, QUE DISPÕE SOBRE O ESTATUTO PENITENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

106

MENSAGEM ENCAMINHANDO PROJETO DE LEI QUE DISPÕE SOBRE A TRANSFORMAÇÃO DA AGÊNCIA
REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS CONCEDIDOS DO ESTADO DO AMAZONAS - ARSAM EM AGÊNCIA
REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS E CONTRATADOS DO ESTADO DO AMAZONAS - ARSEPAM, E
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

107

MENSAGEM ALTERANDO INDICAÇÕES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA AO CONSELHO
DE ADMINISTRAÇÃO DA FUNDAÇÃO AMAZONPREV

108

MENSAGEM ENCAMINHANDO PROJETO DE LEI QUE ALTERA, NA FORMA QUE ESPECIFICA, A LEI N.º 4.278, DE 28 DE
DEZEMBRO DE 2015, QUE INSTITUI O FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - FESP/AM

109

MENSAGEM ENCAMINHANDO PROJETO DE LEI QUE INSTITUI A PREMIAÇÃO PECUNIÁRIA AOS POLICIAIS CIVIS E
MILITARES DA ATIVA, DO ESTADO DO AMAZONAS, PELA APREENSÃO DE ARMA DE FOGO

110

MENSAGEM DE VETO TOTAL AO PROJETO DE LEI QUE DECLARA PATRIMÔNIO CULTURAL IMATERIAL DO ESTADO
DO AMAZONAS O MORRO DA BOA ESPERANÇA NO MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA

111

MENSAGEM ENCAMINHANDO O NOME DO TENENTE CORONEL EDNILTON RIBEIRO COUTINHO PARA COMPOR O
2.º CONSELHO PERMANENTE DE DISCIPLINA DA PMAM

112

MENSAGEM ENCAMINHANDO NOMES PARA COMPOR O COMITÊ ESTADUAL DE TRANSPARÊNCIA PÚBLICA

113

MENSAGEM DE VETO TOTAL AO PROJETO DE LEI QUE DISPÕE SOBRE A PROIBIÇÃO DE REFORMAS NAS ESCOLAS
PÚBLICAS DO ESTADO DO AMAZONAS EM PERÍODO ESCOLAR

114

MENSAGEM DE VETO TOTAL AO PROJETO DE LEI QUE DISPÕE SOBRE O DIREITO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
VISUAL OBTEREM AS CERTIDÕES DE REGISTRO CIVIL EM BRAILLE

MENSAGEM
Nº

ASSUNTO

115

MENSAGEM DE VETO TOTAL AO PROJETO DE LEI QUE DISPÕE SOBRE A DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES AOS
PROPRIETÁRIOS DE VEÍCULOS APREENDIDOS E REMOVIDOS PARA PÁTIOS DE GUARDA, NO ÂMBITO DO ESTADO
DO AMAZONAS.

116

MENSAGEM ENCAMINHANDO NOMES PARA COMPOR O CONSELHO FISCAL DA AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL DO AMAZONAS - ADS

117

MENSAGEM ENCAMINHANDO PROJETO DE LEI QUE DISPÕE SOBRE O PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO DE
2020 A 2023

118

MENSAGEM ENCAMINHANDO PROPOSTA DE DELEGAÇÃO

119

MENSAGEM ENCAMINHANDO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR QUE PRORROGA, NA FORMA QUE ESPECIFICA,
O PRAZO DA MAJORAÇÃO DE 22% (VINTE E DOIS POR CENTO) DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL DO ESTADO PARA O
CUSTEIO DO PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA, ALTERA OS INCISOS I E II DO ARTIGO 83 DA LEI COMPLEMENTAR N.º
30, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2001, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

120

MENSAGEM ENCAMINHANDO PROJETO DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO DO ESTADO QUE ALTERA O CAPUT E
O § 1.º DO ARTIGO 151 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO AMAZONAS, E INCLUI O ARTIGO 63 AO ATO DAS
DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS

121

MENSAGEM ENCAMINHANDO PROJETO DE LEI QUE ALTERA, NA FORMA QUE ESPECIFICA, A LEI N. 2.826, DE 29 DE
SETEMBRO DE 2003, QUE REGULAMENTA A POLÍTICA ESTADUAL DE INCENTIVOS FISCAIS E EXTRAFISCAIS

122

MENSAGEM ENCAMINHANDO NOMES PARA COMPOR O CONSELHO ESTADUAL DE ACOMPANHAMENTO
E CONTROLE SOCIAL DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE
VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA – CONSELHO DO FUNDEB

123

MENSAGEM ENCAMINHANDO PROJETO DE LEI QUE DISPÕE SOBRE A OBRIGATORIEDADE DA INSPEÇÃO
QUINQUENAL DE SEGURANÇA NAS INSTALAÇÕES DE GÁS DAS UNIDADES RESIDENCIAIS E COMERCIAIS SUPRIDAS
POR GASES COMBUSTÍVEIS NO ESTADO DO AMAZONAS

124

MENSAGEM ENCAMINHANDO NOMES PARA COMPOR O CONSELHO PERMANENTE DE DISCIPLINA

125

MENSAGEM ENCAMINHANDO NOME PARA COMPOR O CONSELHO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS CETRAN/AM

126

MENSAGEM ENCAMINHANDO NOMES PARA COMPOR O CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE - CES

127

MENSAGEM ENCAMINHANDO PROJETO DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO DO ESTADO QUE ALTERA A ALÍNEA “N” DO
INCISO I DO ARTIGO 72 E OS INCISOS VI E VIII DO ARTIGO 113 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO AMAZONAS, E
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

128

MENSAGEM ENCAMINHANDO NOMES PARA COMPOR O CONSELHO ESTADUAL DE REGULAÇÃO E CONTROLE
DOS SERVIÇOS PÚBLICOS - CERCON

129

MENSAGEM ENCAMINHANDO NOMES PARA COMPOR O CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CAE/AM

130

MENSAGEM ENCAMINHANDO PROJETO DE LEI QUE DISPÕE SOBRE A CONVOCAÇÃO DE MILITARES DA RESERVA
REMUNERADA PARA O SERVIÇO ATIVO DA POLÍCIA MILITAR E DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO
AMAZONAS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

131

MENSAGEM ENCAMINHANDO NOMES PARA COMPOR O CONSELHO SUPERIOR DA FAPEAM

132

MENSAGEM ENCAMIHANDO NOMES PARA COMPOR O CONSELHO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CEAS

133

MENSAGEM ENCAMINHANDO PROJETO DE LEI QUE ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO ESTADO PARA O
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

134

MENSAGEM DE VETO TOTAL AO PROJETO DE LEI QUE DISPÕE SOBRE A COLOCAÇÃO DE CÓDIGO QR EM TODAS
AS PLACAS DE OBRAS PÚBLICAS ESTADUAIS PARA LEITURA E FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICA POR DISPOSITIVOS
MÓVEIS

MENSAGEM DO GOVERNADOR WILSON LIMA À ASSEMBLEIA LEGISLATIVA - 2019/2020

PRODUÇÃO LEGISLATIVA

229

MENSAGEM DO GOVERNADOR WILSON LIMA À ASSEMBLEIA LEGISLATIVA - 2019/2020

PRODUÇÃO LEGISLATIVA

230

MENSAGEM
Nº

ASSUNTO

135

MENSAGEM DE VETO TOTAL AO PROJETO DE LEI QUE ESTABELECE DIRETRIZES E PARÂMETROS PARA O
DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS EDUCACIONAIS VOLTADAS À EDUCAÇÃO BILÍNGUE LIBRAS E LÍNGUA
PORTUGUESA ESCRITA A SEREM IMPLANTADAS E IMPLEMENTADAS NO ÂMBITO DO ESTADO DO AMAZONAS

136

MENSAGEM DE VETO TOTAL AO PROJETO DE LEI QUE DISPÕE SOBRE A PARTICIPAÇÃO DE STARTUP EM
PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS NO ÂMBITO DO ESTADO DO AMAZONAS

137

MENSAGEM DE VETO TOTAL AO PROJETO DE LEI QUE ALTERA O CAPUT DO ARTIGO 3.º DA LEI ORDINÁRIA N.
3.454, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2009, QUE "INSTITUI O PROGRAMA DE REGIONALIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PREME, NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

138

MENSAGEM DE VETO TOTAL AO PROJETO DE LEI QUE DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA A ASSOCIAÇÃO DE APOIO
LAR DE VITÓRIAS

139

MENSAGEM DE VETO TOTAL AO PROJETO DE LEI QUE ESTABELECE CRITÉRIOS PARA PAGAMENTO EM ORDEM
CRONOLÓGICA DAS OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE CONTRATOS REGIDOS PELAS LEIS FEDERAIS N. 8.666, DE 21
DE JUNHO DE 1993, E N. 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964, NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL

140

MENSAGEM DE VETO TOTAL AO PROJETO DE LEI QUE INSTITUI O DIA DO CAÇADOR, ATIRADOR, COLECIONADOR
ESPORTIVO - CAC

141

MENSAGEM DE VETO PARCIAL AO PROJETO DE LEI QUE DISPÕE SOBRE A OBRIGATORIEDADE DE LAUDO DE
VISTORIA E APROVAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, HABITE-SE DAS PREFEITURAS E DE BRIGADISTAS EM
INSTALAÇÕES DESPORTIVAS COM ALOJAMENTOS DE ATLETAS

142

MENSAGEM DE VETO PARCIAL AO PROJETO DE LEI QUE DISPÕE SOBRE NORMAS DE TRANSPARÊNCIA ATIVA
REFERENTES ÀS ORGANIZAÇÕES SOCIAIS DE SAÚDE (OSS), EM CONTRATOS DE GESTÃO CELEBRADOS COM O
ESTADO DO AMAZONAS, NA FORMA QUE ESPECIFICA

143

MENSAGEM ENCAMINHANDO NOME PARA EXERCER A FUNÇÃO DE PRESIDENTE DO 2.º CONSELHO PERMANENTE
DE DISCIPLINA DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO AMAZONAS

144

MENSAGEM DE VETO TOTAL AO PROJETO DE LEI QUE DISPÕE SOBRE A PRESENÇA DE AUXILIARES DE VIDA
ESCOLAR PARA ALUNOS DEFICIENTES FÍSICOS NOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO NO ESTADO DO AMAZONAS

145

MENSAGEM DE VETO TOTAL AO PROJETO DE LEI QUE ESTABELECE NORMAS DE FINANÇAS PÚBLICAS
COMPLEMENTARES À LEI COMPLEMENTAR FEDERAL N. 101, DE 4 DE MAIO DE 200, E À LEI FEDERAL N. 4.320, DE 17
DE MARÇO DE 1964, COM O OBJETIVO DE GARANTIR A OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DE RESPONSABILIDADE E
TRANSPARÊNCIA NO ÂMBITO DO ESTADO DO AMAZONAS

146

MENSAGEM ENCAMINHANDO NOMES PARA COMPOR O CONSELHO CURADOR DA FUNTEC

147

MENSAGEM ENCAMINHANDO NOMES PARA COMPOR O CONSELHO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS

Fonte: Casa Civil
Nota: Dados até 22 de novembro de 2019.

PRODUÇÃO LEGISLATIVA
ANEXO II
LEIS ORDINÁRIAS, COMPLEMENTARES E DELEGADAS - 2019

LEI Nº

EMENTA

LEI N.º 4.746, DE
3 DE JANEIRO DE
2019

DISPÕE SOBRE A OBRIGAÇÃO DE OS PETSHOPS, CLÍNICAS E CONSULTÓRIOS VETERINÁRIOS, E
ESTABELECIMENTOS SIMILARES AFIXAREM CARTAZES QUE INCENTIVEM A ADOÇÃO RESPONSÁVEL DE ANIMAIS

LEI N.º 4.747, DE
3 DE JANEIRO DE
2019

INSTITUI O DIA ESTADUAL DO MACACO SAUIM DE MANAUS (SAGUINUS BICOLOR), A SER COMEMORADO,
ANUALMENTE, NO DIA 24 DE OUTUBRO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

LEI N.º 4.748, DE
3 DE JANEIRO DE
2019

DISPÕE SOBRE A VACINAÇÃO DOMICILIAR ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA MOTORA, MULTIDEFICIÊNCIA
PROFUNDA COM DIFICULDADE DE LOCOMOÇÃO, DOENÇAS INCAPACITANTES E DEGENERATIVAS, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS

LEI N.º 4.749, DE
3 DE JANEIRO DE
2019

DISPÕE SOBRE O PARTO HUMANIZADO E O PLANO DE PARTO INDIVIDUAL (PPI) NOS ESTABELECIMENTOS DA
REDE PÚBLCIA ESTADUAL E NOS ESTABELECIMENTOS CONVENIADOS COM O PODER EXECUTIVO ESTADUAL, NO
ÂMBITO DO ESTADO DO AMAZONAS

LEI N.º 4.750, DE
3 DE JANEIRO DE
2019

INCLUI NO CALENDÁRIO OFICIAL DE EVENTOS DO ESTADO DO AMAZONAS, A FESTA DE SÃO FRANCISCO DA
FAZENDA ESPERANÇA

LEI N.º 4.751, DE
4 DE JANEIRO DE
2019

CONCEDE O TÍTULO DE CIDADÃO DO AMAZONAS, AO SR. LEONARDO DE AZEVEDO CARDOSO E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS

LEI N.º 4.752, DE
4 DE JANEIRO DE
2019

DISPÕE SOBRE A DIVULGAÇÃO DO DISQUE 100 E DO APLICATIVO PROTEJA BRASIL NOS PRÉDIOS PÚBLICOS, NO
ÂMBITO DO ESTADO DO AMAZONAS

LEI N.º 4.753, DE
4 DE JANEIRO DE
2019

DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA A AGREMIAÇÃO SOCIAL DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA DO VIVER MELHOR AGREPEDEVI

LEI N.º 4.754, DE
4 DE JANEIRO DE
2019

CONCEDE O TÍTULO DE CIDADÃO DO AMAZONAS AO SENHOR DORI CARVALHO, ATOR E ESCRITOR, E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS

LEI N.º 4.755, DE
4 DE JANEIRO DE
2019

DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA O INSTITUTO CULTURAL IRAN TRIBAL DO MUNICÍPIO DE IRANDUBA/AM

LEI N.º 4.756, DE
4 DE JANEIRO DE
2019

ALTERA, NA FORMA QUE ESPECIFICA, A LEI N.º 3.206, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2007, QUE DISPÕE SOBRE O SISTEMA
ESTADUAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - SEHIS/AM, CRIA O FUNDO ESTADUAL DE HABITAÇÃO DE
INTERESSE SOCIAL - FEHIS E INSTITUI O CONSELHO GESTOR DO FEHIS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

LEI N.º 4.757, DE
7 DE JANEIRO DE
2019

DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA O INSTITUTO DE APOIO AOS POVOS ORIGINÁRIOS DA AMAZÔNIA - IAPOAM

LEI N.º 4.758, DE
7 DE JANEIRO DE
2019

ALTERA, NA FORMA QUE ESPECIFICA, A LEI N.º 2.368-C, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1995, QUE DISPÕE SOBRE A
REORGANIZAÇÃO DO CONSELHO ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS

LEI N.º 4.759, DE
7 DE JANEIRO DE
2019

CONCEDE O TÍTULO DE CIDADÃO DO AMAZONAS AO SNEHOR FERNANDO BEZERRA OLIVEIRA LIMA

LEI N.º 4.760, DE
7 DE JANEIRO DE
2019

CONCEDE O TÍTULO DE CIDADÃO DO AMAZONAS, AO SR. CLÁUDIO RESENDE DO PRADO E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS
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LEI N.º 4.761, DE
7 DE JANEIRO DE
2019

CONCEDE O TÍTULO DE CIDADÃO DO AMAZONAS AO JORNALISTA HUMBERTO OLIVEIRA AMORIM

LEI N.º 4.762, DE
7 DE JANEIRO DE
2019

INSTITUI, NO CALENDÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS, O DIA DO AGENTE DE PORTARIA, A SER
COMEMORADO NO DIA 10 DE DEZEMBRO

LEI N.º 4.763, DE
7 DE JANEIRO DE
2019

CONCEDE O TÍTULO DE CIDADÃ DO AMAZONAS, À SRA. BENAE PEREIRA LIMOEIRO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

LEI N.º 4.764, DE
8 DE JANEIRO DE
2019

DISPÕE SOBRE A OBRIGAÇÃO DE AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA, DAS REDES DE ENSINO PÚBLICA E PRIVADA
DO ESTADO DO AMAZONAS, REALIZAREM PRÉVIA IDENTIFICAÇÃO DOS PRODUTOS EXPOSTOS EM FEIRAS,
BRECHÓS E OUTROS EVENTOS DESSA NATUREZA EM SUAS DEPENDÊNCIAS

LEI N.º 4.765, DE
8 DE JANEIRO DE
2019

INSTITUI, NO CALENDÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS, O DIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE

LEI N.º 4.766, DE
8 DE JANEIRO DE
2019

DISPÕE SOBRE A POLÍTICA ESTADUAL DE INCENTIVO À PECUÁRIA DO LEITE

LEI N.º 4.767, DE
11 DE JANEIRO DE
2019

TORNA OBRIGATÓRIA A DIVULGAÇÃO DA LISTA OFICIAL DOS INSCRITOS NOS PROGRAMAS HABITACIONAIS DO
ESTADO DO AMAZONAS.

LEI N.º 4.768, DE
11 DE JANEIRO DE
2019

INSTITUI A CAMPANHA DE PREVENÇÃO DO CÂNCER DE COLO DE ÚTERO DENOMINADA "MARÇO LILÁS" NO
ÂMBITO DO ESTADO DO AMAZONAS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

LEI N.º 4.769, DE
11 DE JANEIRO DE
2019

DISPÕE SOBRE A OBRIGATORIEDADE DE DISPONIBILIZAR FRALDÁRIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS NO
ESTADO DO AMAZONAS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

LEI N.º 4.770, DE
11 DE JANEIRO DE
2019

DISPÕE SOBRE A OBRIGATORIEDADE DE OS ESTABELECIMENTOS PÚBLICOS E PRIVADOS DO ESTADO DO
AMAZONAS INSERIREM NAS PLACAS INDICATIVAS DE ATENDIMENTO PRIORITÁRIO O SÍMBOLO MUNDIAL DO
AUTISMO.

LEI N.º 4.771, DE
11 DE JANEIRO DE
2019

ESTABELECE A OBRIGATORIEDADE DE EXIBIR PLACA DE ADVERTÊNCIA SOBRE AS CONSEQUÊNCIAS DO USO
INADEQUADO DE ANABOLIZANTES, NOS LOCAIS QUE ESPECIFICA, NO ÂMBITO DO ESTADO DO AMAZONAS

LEI N.º 4.772, DE
11 DE JANEIRO DE
2019

DISPÕE SOBRE A OBRIGATORIEDADE DE DIVULGAÇÃO DOS BENEFÍCIOS PARA JOVENS DE BAIXA RENDA NO
SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO INTERESTADUAL, NO ÂMBITO DO ESTADO DO AMAZONAS

LEI N.º 4.773, DE
11 DE JANEIRO DE
2019

TORNA OBRIGATÓRIO, NO ÂMBITO DO ESTADO DO AMAZONAS, O ATENDIMENTO, NO TÉRREO DAS AGÊNCIAS
BANCÁRIAS, AOS IDOSOS, GESTANTES E PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

LEI N.º 4.774, DE
14 DE JANEIRO DE
2019

DISPÕE SOBRE A ATIVIDADE PRIMÁRIA NO ESTADO DO AMAZONAS

LEI N.º 4.775, DE
14 DE JANEIRO DE
2019

DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DO MÊS DE CAMPANHA DE IMUNIZAÇÃO E DE PREVENÇÃO AO H.P.V. (PAPILOMA
VÍRUS HUMANO) NAS ESCOLAS ESTADUAIS E MUNICIPAIS NO ÂMBITO DO ESTADO DO AMAZONAS

LEI N.º 4.776, DE
18 DE JANEIRO DE
2019

DISPÕE SOBRE OS PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA A SEREM ADOTADOS PARA CONFECÇÃO E ENTREGA DE
CARIMBOS DE USO PROFISSIONAL, INSTITUCIONAL E DA ATIVIDADE EMPRESARIAL NO ESTADO DO AMAZONAS.

LEI N.º 4.777, DE
18 DE JANEIRO DE
2019

OBRIGA OS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS A COLOCAREM OS MONITORES DE CAIXA REGISTRADORA DE
FORMA VISÍVEL E SEM OBSTÁCULOS PARA O CONSUMIDOR

LEI Nº

EMENTA

LEI N.º 4.778, DE
18 DE JANEIRO DE
2019

DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE "SELO VERDE" ÀS EMPRESAS CUJOS PRODUTOS SEJAM ACONDICIONADOS EM
RECIPIENTES PLÁSTICOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

LEI N.º 4.779, DE
18 DE JANEIRO DE
2019

DISPÕE SOBRE POSTOS DE SERVIÇOS E LAVA-RÁPIDO A INSTALAREM SISTEMA PARA REUSO DA ÁGUA UTILIZADA
EM SUAS ATIVIDADES, BEM COMO SISTEMA DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA DA CHUVA NO ESTADO DO AMAZONAS, E
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

LEI N.º 4.780, DE
18 DE JANEIRO DE
2019

DISPÕE SOBRE A POLÍTICA ESTADUAL DE INCENTIVO À GERAÇÃO E APROVEITAMENTO DA ENERGIA SOLAR NO
ÂMBITO DO ESTADO DO AMAZONAS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

LEI N.º 4.781, DE
18 DE JANEIRO DE
2019

DISPÕE SOBRE A PROIBIÇÃO DA EXIGÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO COMO CONDIÇÃO DE ATENDIMENTO
OU INTERNAÇÃO DE PACIENTES EM SITUAÇÃO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA EM HOSPITAIS E CLÍNICAS DA REDE
PRIVADA DE SAÚDE NO ÂMBITO DO ESTADO DO AMAZONAS.

LEI N.º 4.782, DE
18 DE JANEIRO DE
2019

DISPÕE SOBRE A ENTRADA DE CONSUMIDOR PORTANDO ALIMENTOS E BEBIDAS NOS ESTABELECIMENTOS E
LOCAIS QUE ESPECIFICA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

LEI N.º 4.783, DE
18 DE JANEIRO DE
2019

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A CONCEDER ISENÇÃO DO ICMS EM OPERAÇÕES REALIZADAS POR LOJAS
FRANCAS LOCALIZADAS EM ZONAS PRIMÁRIAS DE AEROPORTOS DE CATEGORIA INTERNACIONAL E EM SEDES
DE MUNICÍPIOS CARACTERIZADOS COMO CIDADES GÊMEAS DE CIDADES ESTRANGEIRAS, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

LEI N.º 4.784, DE
18 DE JANEIRO DE
2019

DISPÕE SOBRE MEDIDAS DE PREVENÇÃO E COMBATE AO ABUSO SEXUAL DE MULHERES NOS MEIOS DE
TRANSPORTES COLETIVO DO ESTADO DO AMAZONAS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

LEI N.º 4.785, DE
18 DE JANEIRO DE
2019

DETERMINA A AFIXAÇÃO DE CARTAZES PARA DIVULGAÇÃO DA LEI FEDERAL N. 12.984, DE 2 DE JUNHO DE 2014,
NOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E EMPRESAS PRIVADAS, NO ÂMBITO DO ESTADO DO AMAZONAS.

LEI N.º 4.786, DE 22
DE FEVEREIRO DE
2019

ALTERA A CORRESPONDÊNCIA DO CARGO DE OPERADOR DE MÁQUINA DE CONTABILIDADE, DA SECRETARIA DE
ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO, CONSTANTE DA TABELA DE TRANSPOSIÇÃO PREVISTA NO ANEXO IV DA LEI N.º 3.510,
DE 21 DE MAIO DE 2010, QUE INSTITUI O PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA
ADMINISTRAÇÃO DIRETA, FUNDAÇÕES E AUTARQUIAS DO GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

LEI N.º 4.787, DE 27
DE FEVEREIRO DE
2019

DISPÕE SOBRE A OBRIGATORIEDADE DA EXPOSIÇÃO E VENDA DE OBRAS LITERÁRIAS E BIBLIOTECAS DO ESTADO
DO AMAZONAS

LEI N.º 4.788, DE 27
DE FEVEREIRO DE
2019

DISPÕE SOBRE A OBRIGATORIEDADE, POR PARTE DE CASAS NOTURNAS, BARES E CONGÊNERES, DE EXIGIR
DAQUELAS QUE ESTEJAM PORTANDO ARMA DE FOGO, QUE ASSINEM TERMO DE IDENTIFICAÇÃO E
RESPONSABILIDADE POR POSSE DE ARMA DE FOGO E QUE SEJAM ESTES IMPEDIDOS DE CONSUMIR BEBIDAS
ALCÓOLICAS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

LEI N.º 4.789, DE 27
DE FEVEREIRO DE
2019

INSTITUI, NO ÂMBITO DO ESTADO DO AMAZONAS, O SISTEMA "A MULHER NA POLÍTICA"

LEI N.º 4.790, DE 27
DE FEVEREIRO DE
2019

DISPÕE SOBRE AS MEDIDAS A SEREM ADOTADAS PARA IDENTIFICAR, ACOMPANHAR E AUXILIAR O ALUNO COM
TRANSTORNO DO DÉFICIT DE ATENÇÃO E HIPERATIVIDADE - TDAH E OU DISLEXIA, NA REDE PÚBLICA E PRIVADA DE
ENSINO DO ESTADO DO AMAZONAS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

LEI N.º 4.791, DE 27
DE FEVEREIRO DE
2019

ALTERA, NA FORMA QUE ESPECIFICA, A LEI N.º 2.826, DE 29 DE SETEMBRO DE 2003, QUE REGULAMENTA A
POLÍTICA ESTADUAL DE INCENTIVOS FISCAIS E EXTRAFISCAIS NOS TERMOS DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS

LEI N.º 4.792, DE 22
DE MARÇO DE 2019

AUTORIZA O ESTADO DO AMAZONAS A DOAR O IMÓVEL QUE ESPECIFICA À PREFEITURA DE AUTAZES,
DESTINADO À INSTALAÇÃO DE UMA FEIRA COBERTA, NA COMUNIDADE VILA DO CÉU – GLEBA AUTAZ MIRIM

LEI N.º 4.793, DE 22
DE MARÇO DE 2019

AUTORIZA O ESTADO DO AMAZONAS A DOAR, O IMÓVEL QUE ESPECIFICA, À PREFEITURA MUNICIPAL DE
AUTAZES, DESTINADO À INSTALAÇÃO DE UMA FEIRA COBERTA NA COMUNIDADE MONTE SINAI, NAQUELE
MUNICÍPIO
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LEI N.º 4.794, DE 8
DE ABRIL DE 2019

INSTITUI o PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E REMUNERAÇÃO – PCCR dos Servidores da Fundação Fundo
Previdenciário do Estado do Amazonas - AMAZONPREV

LEI N.º 4.795, DE 3
DE ABRIL DE 2019
(PROMULGADA
PELA ALE)

DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DE NÚCLEOS DE TERAPIA OCUPACIONAL DENTRO DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE
ENSINO DO ESTADO DO AMAZONAS

LEI N.º 4.796, DE 3
DE ABRIL DE 2019
(PROMULGADA
PELA ALE)

RECONHECE AS PRÁTICAS DO GRAFITE E DO MURALISMO COMO MANIFESTAÇÕES ARTÍSTICAS DE RELEVANTE
VALOR AGREGADO À CULTURA POPULAR E À ARTE URBANA E, REGULAMENTA A SUA PRODUÇÃO EM ESPAÇOS
PÚBLICOS E PRIVADOS DO ESTADO DO AMAZONAS

LEI N.º 4.797, DE 3
DE ABRIL DE 2019
(PROMULGADA
PELA ALE)

DISPÕE SOBRE A OBRIGATORIEDADE DO ESTUDO DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - ECA,
COMO DISCIPLINA NO CONTEÚDO CURRICULAR DOS CURSOS DE FORMAÇÃO DE POLICIAIS CIVIS, MILITARES,
BOMBEIROS DO ESTADO DO AMAZONAS

LEI N.º 4.798, DE 3
DE ABRIL DE 2019
(PROMULGADA
PELA ALE)

INSTITUI O PARCELAMENTO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS VENCIDOS REFERENTES AO IMPOSTO SOBRE
PROPRIEDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR (IPVA) NO ESTADO DO AMAZONAS

LEI N.º 4.799, DE 3
DE ABRIL DE 2019
(PROMULGADA
PELA ALE)

DISPÕE SOBRE A PERMISSÃO PARA A VISITAÇÃO DE ANIMAIS DOMÉSTICOS E DE ESTIMAÇÃO EM HOSPITAIS
PÚBLICOS, PRIVADOS, CONVENIADOS E CADASTRADOS NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, NO ESTADO DO
AMAZONAS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

LEI N.º 4.800, DE 3
DE ABRIL DE 2019
(PROMULGADA
PELA ALE)

DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA A ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL ASSOCIAÇÃO DOS ASSESSORES,
ARTICULADORES E LÍDERES POLÍTICOS NO ESTADO DO AMAZONAS

LEI N.º 4.801, DE 3
DE ABRIL DE 2019
(PROMULGADA
PELA ALE)

INSTITUI A SEMANA DE ORIENTAÇÃO SOBRE USO RESPONSÁVEL DA INTERNET POR CRIANÇAS E ADOLESCENTES
NO ESTADO DO AMAZONAS.

LEI N.º 4.802, DE 3
DE ABRIL DE 2019
(PROMULGADA
PELA ALE)

ALTERA A LEI N. 3.633, DE 29 DE JUNHO DE 2011, QUE “INSTITUI NO ÂMBITO DO ESTADO DO AMAZONAS,
O CADASTRO PARA O BLOQUEIO DO RECEBIMENTO DE LIGAÇÕES DE TELEMARKETING” E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

LEI N.º 4.803, DE 3
DE ABRIL DE 2019
(PROMULGADA
PELA ALE)

ALTERA AS EMENDAS IMPOSITIVAS QUE ESPECIFICA, CONSTANTES DO ANEXO XI DA LEI N.º 4.540, DE 29 DE
DEZEMBRO DE 2017, QUE “ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO ESTADO PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE
2018.”

LEI N.º 4.804, DE 17
DE ABRIL DE 2019

REAJUSTA OS VENCIMENTOS DOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL DO AMAZONAS, ATIVOS INATIVOS, NA FORMA
QUE ESPECIFICA, CONSTANTE DA LEI N.º 2.875, DE 25 DE MARÇO DE 2004, QUE INSTITUI O PLANO DE CARGOS,
CARREIRAS E REMUNERAÇÃO DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO AMAZONAS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

LEI N.º 4.805, DE 17
DE ABRIL DE 2019

DISPÕE SOBRE A REALIZAÇÃO DE EXAME PREVENTIVO DE CÂNCER EM SERVIDORAS PÚBLICAS, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS

LEI N.º 4.806, DE 17
DE ABRIL DE 2019

DECLARA OS BUMBÁS CORAJOSO E TIRA PROSA, DO MUNICÍPIO DE FONTE BOA, PATRIMÔNIO CULTURAL DE
NATUREZA IMATERIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

LEI N.º 4.807, DE 17
DE ABRIL DE 2019

DECLARA A FESTA DO EVANGÉLICO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE FIGUEIREDO COMO PATRIMÔNIO DE
CULTURAL DE NATUREZA IMATERIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

LEI N.º 4.808, DE 17
DE ABRIL DE 2019

DISPÕE SOBRE O ACOMPANHAMENTO EDUCACIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE IMPOSSIBILITADO
DE FREQUENTAR AS AULAS EM RAZÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE QUE IMPLIQUE INTERNAÇÃO HOSPITALAR,
ATENDIMENTO AMBULATORIAL OU PERMANÊNCIA PROLONGADA EM DOMICÍLIO NO SISTEMA ESTADUAL DE
ENSINO DO AMAZONAS

LEI Nº

EMENTA

LEI N.º 4.809, DE 17
DE ABRIL DE 2019

INSTITUI, NOS POSTOS DE SAÚDE E HOSPITAIS DAS REDES PÚBLICA E PRIVADA DO ESTADO DO AMAZONAS,
ORIENTAÇÕES À MULHER EM PERÍODO GESTACIONAL E NO PÓS-PARTO

LEI N.º 4.810, DE 17
DE ABRIL DE 2019

DISPÕE SOBRE A PERMISSÃO DE CIRCULAÇÃO NAS FAIXAS EXCLUSIVAS DO TRANSPORTE PÚBLICO INDIVIDUAL,
DENOMINADA FAIXA AZUL, DOS VEÍCULOS, TIPO TÁXI, DOS MUNICÍPIOS QUE INTEGRAM A REGIÃO
METROPOLITANA DE MANAUS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

LEI N.º 4.811, DE 17
DE ABRIL DE 2019

INSTITUI, NAS ESCOLAS PÚBLICAS E PRIVADAS DO ESTADO DO AMAZONAS, O PROGRAMA ESTADUAL DE
INCENTIVO À LEITURA DE LIVROS DE AUTORES AMAZONENSES.

LEI N.º 4.812, DE 17
DE ABRIL DE 2019

DISPÕE SOBRE A POLÍTICA ESTADUAL DE FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE MULHERES, NO ÂMBITO
DO ESTADO DO AMAZONAS

LEI N.º 4.812, DE 17
DE ABRIL DE 2019

DISPÕE SOBRE O PROGRAMA DE INCENTIVO AO CULTIVO E A COMERCIALIZAÇÃO DE PLANTAS ALIMENTÍCIAS
NÃO CONVENCIONAIS (PANCs), E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

LEI N.º 4.813, DE 17
DE ABRIL DE 2019

ALTERA A EMENTA E OS ARTIGOS 1.º E 2.º DA LEI N.º 4.393, DE 1.º DE DEZEMBRO DE 2016 E REVOGA OS SEUS
ARTIGOS 3.º E 4.º

LEI N.º 4.814, DE 17
DE ABRIL DE 2019

ALTERA A EMENTA E OS ARTIGOS 1.º E 2.º DA LEI N.º 4.393, DE 1.º DE DEZEMBRO DE 2016 E REVOGA OS SEUS
ARTIGOS 3.º E 4.º

LEI N.º 4.815, DE 17
DE ABRIL DE 2019

DECLARA A FESTA DO TRABALHADOR RURAL DA COMUNIDADE SÃO SEBASTIÃO DO PURUPURU, COMO
PATRIMÔNIO CULTURAL DE NATUREZA IMATERIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

LEI N.º 4.816, DE 17
DE ABRIL DE 2019

ALTERA O CAPUT DA LEI N. 3.453, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2009, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE
REGIONALIZAÇÃO DO MOBILIÁRIO ESCOLAR, NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS

LEI N.º 4.817, DE 17
DE ABRIL DE 2019

ASSEGURA A EDUCAÇÃO FÍSICA COM COMPONENTE CURRICULAR OBRIGATÓRIO EM TODAS AS ETAPAS E
MODALIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA, EM ESCOLAS PÚBLICAS E PARTICULARES, NO ÂMBITO DO ESTADO DO
AMAZONAS

LEI N.º 4.818, DE 23
DE ABRIL DE 2019

DETERMINA A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA A DISPONIBILIZAR EM SEU SÍTIO ELETRÔNICO O VALOR
MENSAL DE REPASSE ÀS PREFEITURAS REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO DE ILUIMINAÇÃO PÚBLICA - CIP, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS

LEI N.º 4.820, DE 25
DE ABRIL DE 2019

INSTITUI O DIA ESTADUAL DO MÉDICO VETERINÁRIO NO ESTADO DO AMAZONAS

LEI N.º 4.821, DE 25
DE ABRIL DE 2019

INSTITUI O DIA ESTADUAL DA ADVOCACIA NO ÂMBITO DO ESTADO DO AMAZONAS

LEI N.º 4.822, DE 25
DE ABRIL DE 2019

ALTERA O ANEXO II DA LEI N.º 3.503, DE 12 DE MAIO DE 2010, QUE INSTITUI O PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUÇÃO RURAL – SEPROR E DO INSTITUTO
DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL – IDAM.

LEI N.º 4.823, DE 29
DE ABRIL DE 2019

INSTITUI, NO ESTADO DO AMAZONAS, A SEMANA DE CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE A ALIENAÇÃO PARENTAL, A SER
REALIZADA, ANUALMENTE, NA SEMANA QUE INCLUIR O DIA 25 DE ABRIL

LEI N.º 4.824, DE 29
DE ABRIL DE 2019

INSTITUI, NA REDE ESTADUAL DE ENSINO, A SEMANA ESTADUAL DE CONSCIENTIZAÇÃO DO AUTISMO, A SER
COMEMORADA, ANUALMENTE, A PARTIR DO DIA 2 DE ABRIL, EM CONSONÂNCIA COM O DIA MUNDIAL DE
CONSCIENTIZAÇÃO DO AUTISMO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

LEI N.º 4.825, DE 29
DE ABRIL DE 2019

INSTITUI O DIA ESTADUAL DO MÉDICO PSIQUIATRA NO ESTADO DO AMAZONAS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

LEI N.º 4.826, DE 3
DE MAIO DE 2019

REAJUSTE O VALOR DO VENCIMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO AMAZONAS, EM CUMPRIMENTO À DATA BASE DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO

LEI N.º 4.827, DE 6
DE MAIO DE 2019

CONCEDE O TÍTULO DE CIDADÃO DO AMAZONAS AO MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL ENRIQUE
RICARDO LEWANDOWSKI.

LEI N.º 4.828, DE 6
DE MAIO DE 2019

CONCEDE O TÍTULO DE CIDADÃO DO AMAZONAS AO SENHOR ENNIO CANDOTTI

LEI N.º 4.829, DE 10
DE MAIO DE 2019

DISPÕE SOBRE O "FUNDEB TRANSPARENTE", PORTAL DE TRANSPARÊNCIA DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO
FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS
DA EDUCAÇÃO - FUNDEB, NO ÂMBITO DO ESTADO DO AMAZONAS
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LEI N.º 4.830, DE 13
DE MAIO DE 2019

ALTERA, NA FORMA QUE ESPECIFICA, A LEI N. 4.444, DE 15 DE MARÇO DE 2017, QUE “INSTITUI A SEMANA
ESTADUAL DA CONSCIENTIZAÇÃO PELO DIAGNÓSTICO PRECOCE DA HIV/AIDS.”

LEI N.º 4.831, DE 13
DE MAIO DE 2019

ALTERA, NA FORMA QUE ESPECIFICA, A LEI ORDINÁRIA N. 4.077, DE 11 DE SETEMBRO DE 2014, QUE ALTERA A
DENOMINAÇÃO E CRIA CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO NO ÂMBITO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO
ESTADO DO AMAZONAS, E ESTABELECE OUTRAS PROVIDÊNCIAS

LEI N.º 4.832, DE 20
DE MAIO DE 2019

ALTERA, NA FORMA QUE ESPECIFICA, A LEI N. 3.393, DE 23 DE JUNHO DE 2009, QUE “CRIA A SEMANA ESTADUAL
PARA CONSCIENTIZAÇÃO E PREVENÇÃO DAS HEPATITES VIRAIS NO ESTADO DO AMAZONAS E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS”.

LEI N.º 4.833, DE 20
DE MAIO DE 2019

DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DO CONSELHO ESTADUAL DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA - CETER, NO ÂMBITO
DA SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

LEI N.º 4.834, DE 20
DE MAIO DE 2019

INSTITUI, NO ÂMBITO DO ESTADO DO AMAZONAS, O “DIA ESTADUAL DA SUKYO MAHIKARI”, A SER
COMEMORADO, ANUALMENTE, EM 27 DE FEVEREIRO.

LEI N.º 4.835, DE 20
DE MAIO DE 2019

INSTITUI O FUNDO ESTADUAL DO TRABALHO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

LEI N.º 4.836, DE 24
DE MAIO DE 2019

REAJUSTA, NA FORMA QUE ESPECIFICA, A REMUNERAÇÃO DE TODOS OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESTADO
DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO, FIXA O VALOR DA GRATIFICAÇÃO ESPECIAL DE LOCALIDADE E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

LEI N.º 4.837, DE 24
DE MAIO DE 2019

"CONCEDE O TÍTULO DE CIDADÃO DO AMAZONAS AO CHEF FELIPE ELIAS SCHAEDLER"

LEI N.º 4.838, DE 24
DE MAIO DE 2019

CONCEDE O TÍTULO DE CIDADÃO DO AMAZONAS AO SENHOR CARLOS ALBERTO MANSUR, GENERAL
COMANDANTE DA 12.ª REGIÃO MILITAR (REGIÃO MENDONÇA FURTADO)

LEI N.º 4.839, DE 24
DE MAIO DE 2019

INSTITUI O DIA ESTADUAL DO AUDITOR-FISCAL DO TRABALHO NO CALENDÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO
AMAZONAS

LEI N.º 4.840, DE 24
DE MAIO DE 2019

INSTITUI O DIA ESTADUAL DO FISIOTERAPEUTA NO ESTADO DO AMAZONAS

LEI N.º 4.841, DE 24
DE MAIO DE 2019

INSTITUI O DIA ESTADUAL DA VALORIZAÇÃO BUDISTA NO CALENDÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

LEI N.º 4.842, DE 24
DE MAIO DE 2019

INSTITUI ESTADUAL DO DESIGNER GRÁFICO NO ESTADO DO AMAZONAS

LEI N.º 4.843, DE 24
DE MAIO DE 2019

INSTITUI O DIA ESTADUAL DO ESCOTISMO NO ESTADO DO AMAZONAS

LEI N.º 4.844, DE 24
DE MAIO DE 2019

INSTITUI O DIA ESTADUAL DO ADVOGADO TRIBUTARISTA NO ESTADO DO AMAZONAS

LEI N.º 4.845, DE 25 DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DA SEMANA ESTADUAL DE CONSCIENTIZAÇÃO E PREVENÇÃO DE DOENÇAS CRÔNICAS
DE JUNHO DE 2019
NÃO TRATÁVEIS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
LEI N.º 4.846, DE 25
DE JUNHO DE 2019

INSTITUI O “PROGRAMA ESTADUAL DE ORIENTAÇÃO SOBRE SÍNDROME DE DOWN” E DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO
DA “SEMANA DE CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE A SÍNDROME DE DOWN” E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

LEI N.º 4.847, DE 29
DE MAIO DE 2019

ALTERA O ARTIGO 6.º DA LEI N.º 3147, DE 6 DE JULHO DE 2007, E REVOGA A LEI N.º 4.537, DE 28 DE DEZEMBRO DE
2017

LEI N.º 4.847, DE 3
DE JULHO DE 2019

DISPÕE SOBRE A IMPLANTAÇÃO DE MEDIDAS DE PROTEÇÃO CONTRA A VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA NAS REDES
PÚBLICA E PARTICULAR DE SAÚDE DO ESTADO DO AMAZONAS

LEI N.º 4.849, DE 29
DE MAIO DE 2019

ALTERA O ARTIGO 12 DA LEI N. 3.226, DE 4 DE MARÇO DE 2008, PARA QUE O CARGO DE COORDENADOR DA
CENTRAL DE MANDADOS SEJA EXERCIDO POR SERVIDOR BACHAREL EM DIREITO

LEI N.º 4.850, DE 3
DE JUNHO DE 2019

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A CONTRATAR OPERAÇÃO DE CRÉDITO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S.A., COM
GARANTIA DA UNIÃO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

LEI N.º 4.851, DE 3
DE JUNHO DE 2019

INSTITUI A MARCHA AZUL MARINHO, DESTINADA À DEFESA DA GUARDA MUNICIPAL NOS MUNICÍPIOS DO
ESTADO DO AMAZONAS

LEI N.º 4.852, DE 12
DE JUNHO DE 2019

ALTERA, NA FORMA QUE ESPECIFICA, A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO SISTEMA ESTADUAL DE SAÚDE E
DOS SERVIDORES MÉDICOS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

LEI Nº

EMENTA

LEI N.º 4.853, DE 13
DE JUNHO DE 2019

DISPÕE SOBRE O CONSELHO ESTADUAL DOS DIREITOS HUMANOS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

LEI N.º 4.854, DE 18
DE JUNHO DE 2019

INSTITUI O DIA DA ASSEMBLEIA DE DEUS MINISTÉRIO DE MADUREIRA NO ESTADO DO AMAZONAS

LEI N.º 4.855, DE 18
DE JUNHO DE 2019

ALTERA O ART. 21 DA LEI N. 4.605, DE 28 DE MAIO DE 2018, QUE VEDA A PARTICIPAÇÃO, COMO CANDIDATO, DE
MEMBRO DA COMISSÃO DO CONCURSO PÚBLICO NO RESPECTIVO CERTAME, NO ÂMBITO DO ESTADO DO
AMAZONAS

LEI N.º 4.856, DE 18
DE JUNHO DE 2019

DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA O INSTITUTO SOCIAL NORTE BRASIL - ISNB

LEI N.º 4.857, DE 27
DE JUNHO DE 2019

INSTITUI A SEMANA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO FINANCEIRA

LEI N.º 4.858, DE 3
DE JULHO DE 2019

ESTABELECE A OBRIGATORIEDADE DE INDICAÇÃO EXPRESSA SOBRE O USO DE AGROTÓXICOS NOS PRODUTOS
ALIMENTARES COMERCIALIZADOS NO ESTADO DO AMAZONAS

LEI N.º 4.859, DE 3
DE JULHO DE 2019

INSTITUI O DIA ESTADUAL DO CONSELHEIRO TUTELAR NO ÂMBITO DO ESTADO DO AMAZONAS

LEI N.º 4.860, DE 04
DE JULHO DE 2019

REAJUSTA O VALOR DO AUXÍLIO INSTITUÍDO PELA LEI N.° 1.735, DE 14 DE NOVEMBRO DE 1985, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

LEI N.º 4.861, DE
14 DE AGOSTO DE
2019

DECLARA COMO PATRIMÔNIO CULTURAL DE NATUREZA IMATERIAL DO ESTADO DO AMAZONAS A ESCOLA
BÍBLICA DOMINICAL

LEI N.º 4.862, DE 10
DE JULHO DE 2019

INSTITUI O DIA DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS

LEI N.º 4.863, DE 15
DE JULHO DE 2019

AUTORIZA O PODER EXECUTIVOA A CEDER A INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS E PRIVADAS CRÉDITOS
DECORRENTES DE ROYALTIES E PARTICIPAÇÕES ESPECIAIS, RELACIONADAS À EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS
NATURAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

LEI N.º 4.864, DE 15
DE JULHO DE 2019

ALTERA, NA FORMA QUE ESPECIFICA, OS ARTIGOS 34-A E 43-A, DA LEI N.º 2.826, DE 29 DE SETEMBRO DE 2003,
QUE REGULAMENTA A POLÍTICA ESTADUAL DE INCENTIVOS FISCAIS E EXTRAFISCAIS

LEI N.º 4.865, DE 15
DE JULHO DE 2019

REAJUSTA, NA FORMA QUE ESPECIFICA, A REMUNERAÇÃO DOS POLICIAIS MILITARES E BOMBEIROS MILITARES DO
ESTADO DO AMAZONAS, PREVISTA NA LEI N.º 3725, DE 19 DE MARÇO DE 2012

LEI N.º 4.866, DE 15
DE JULHO DE 2019

ALTERA, NA FORMA QUE ESPECIFICA, A LEI N.º 2271, DE 10 DE JANEIRO DE 1994, QUE DISPÕE SOBRE O REGIME
JURÍDICO PECULIAR DOS FUNCIONÁRIOS DA POLICIA CIVIL DO ESTADO DO AMAZONAS - ESTATUTO DO
POLICIAL CIVIL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

LEI N.º 4.867, DE 15
DE JULHO DE 2019

ALTERA, NA FORMA QUE ESPECIFICA, A LEI N.º 2.875, DE 25 DE MARÇO DE 2004, QUE INSTITUI O PLANO DE
CLASSIFICAÇÃO DE CARGOS, CARREIRAS E REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO
AMAZONAS

LEI N.º 4.868, DE 16
DE JULHO DE 2019

INSTITUI, NO ÂMBITO DO ESTADO DO AMAZONAS, O JUNHO VERMELHO, MÊS DEDICADO À REALIZAÇÃO DE
AÇÕES E CAMPANHAS DE INCENTIVO E CONSCIENTIZAÇÃO À IMPORTÂNCIA DA DOAÇÃO DE SANGUE

LEI N.º 4.869, DE 16
DE JULHO DE 2019

INSTITUI A CAMPANHA AGOSTO LÍLAS NO ESTADO DO AMAZONAS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

LEI N.º 4.870, DE 16
DE JULHO DE 2019

INSTITUI O DIA ESTADUAL DE COMBATE AO FEMINICÍDIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

LEI N.º 4.871, DE 16
DE JULHO DE 2019

CONCEDE O TÍTULO DE CIDADÃ AMAZONENSE À SENHORA PERINA DE FÁTIMA AGUIAR COSTA

LEI N.º 4.872, DE 16
DE JULHO DE 2019

INSTITUI O DIA ESTADUAL DO DESIGNER DE INTERIORES E AMBIENTES NO ESTADO DO AMAZONAS

LEI N.º 4.873, DE 16
DE JULHO DE 2019

CONCEDE O TÍTULO DE CIDADÃO DO AMAZONAS AO MÉDICO CIRURGIÃO, SENHOR FLÁVIO JUN YOKOYAMA

LEI N.º 4.874, DE 16
DE JULHO DE 2019

CONCEDE O TÍTULO DE CIDADÃ DO AMAZONAS À SENHORA EUNICE MAFALDA BERGER MICHILES
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LEI N.º 4.875, DE 16
DE JULHO DE 2019

INSTITUI O DIA ESTADUAL DA PARTEIRA NO ESTADO DO AMAZONAS

LEI N.º 4.876, DE 16
DE JULHO DE 2019

DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DA POLÍTICA DE DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DA SÍNDROME DA DEPRESSÃO NA
REDE PÚBLICA DE SAÚDE DO ESTADO DO AMAZONAS

LEI N.º 4.877, DE 16
DE JULHO DE 2019

DISPÕE SOBRE O ARMAZENAMENTO DE IMAGENS EM DISPOSITIVOS DE MONITORAMENTO E GRAVAÇÃO
ELETRÔNICA POR MEIO DE CIRCUITO FECHADO DE CÂMERAS EM ESTABELECIMENTOS DO ESTADO DO
AMAZONAS

LEI N.º 4.878, DE 16
DE JULHO DE 2019

INSTITUI A "SEMANA DA VIRADA ANIMAL" NO ESTADO DO AMAZONAS

LEI N.º 4.879, DE 16
DE JULHO DE 2019

DISPÕE SOBRE A OBRIGATORIEDADE, NO ÂMBITO DO ESTADO DO AMAZONAS, DE AS EMPRESAS PRESTADORAS
DE SERVIÇOS INFORMAREM, PREVIAMENTE, AO CONSUMIDOR, DADOS DO FUNCIONÁRIO QUE EXECUTARÁ O
SERVIÇO DEMANDADO EM SUA RESIDÊNCIA OU SEDE

LEI N.º 4.880, DE 16
DE JULHO DE 2019

DISPÕE SOBRE A PERDA OU EXTRAVIO DO CARTÃO OU TÍQUETE DE ESTACIONAMENTOS COMERCIAIS DO
ESTADO DO AMAZONAS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

LEI N.º 4.881, DE 16
DE JULHO DE 2019

DISPÕE SOBRE A PROIBIÇÃO DE COBRANÇA DE TAXA OU VALOR DE EMISSÃO DA PRIMEIRA VIA DE
DOCUMENTAÇÃO ESCOLAR E ACADÊMICA DOS ALUNOS, PELOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO DA EDUCAÇÃO
BÁSICA E SUPERIOR DO ESTADO DO AMAZONAS

LEI N.º 4.882, DE 16
DE JULHO DE 2019

SUPRIME DISPOSITIVOS DA LEI N. 4662/2018 QUE DISPÕE SOBRE AS NOVAS CIRCUNSCRIÇÕES GEOGRÁFICAS DE
ATUAÇÃO DOS OFÍCIOS DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA CIDADE DE MANAUS, RETORNANDO AO ANTEPROJETO
DE LEI, NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO N. 07/2018, ENCAMINHADA PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO
AMAZONAS

LEI N.º 4.883, DE 19
DE JULHO DE 2019

INSTITUI A SEMANA DE CONSCIENTIZAÇÃO, PREVENÇÃO E COMBATE AO BULLYING NAS ESCOLAS PÚBLICAS E
PRIVADAS DO ESTADO DO AMAZONAS

LEI N.º 4.884, DE 19
DE JULHO DE 2019

DISPÕE SOBRE A PROIBIÇÃO DE MUTILAÇÃO E PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS DESNECESSÁRIOS EM ANIMAIS
PARA FINS ESTÉTICOS NO ESTADO DO AMAZONAS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

LEI N.º 4.885, DE 22
DE JULHO DE 2019

ALTERA OS ANEXOS I E II DA LEI ESTADUAL ORDINÁRIA N.º 3147, DE 6 DE JULHO DE 2007, PARA CRIAR 1 (UM)
VARGO DE PROVIMENTO EFETIVO DE AGENTE DE SERVIÇO - ADMINISTRATIVO, PADRÃO 1, CLASSE I, NÍVEL A,
NO QUADRO DE CARGOS EFETIVOS DE CARREIRA DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO
AMAZONAS

LEI N.º 4.886, DE 22
DE JULHO DE 2019

ALTERA O INCISO II DO ART. 26 DA LEI N. 3.226, DE 4 DE MARÇO DE 2008 - PLANO DE CARGOS, CARREIRA E
SALÁRIOS DOS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

LEI N.º 4.887, DE 22
DE JULHO DE 2019

DISPÕE SOBRE A AFIXAÇÃO DE PLACA INFORMANDO AOS CONSUMIDORES SOBRE DESCONTO NA ANTECIPAÇÃO
DE PAGAMENTO DE DÍVIDAS

LEI N.º 4.888, DE 22
DE JULHO DE 2019

CONCEDE O TÍTULO DE CIDADÃO AMAZONENSE AO MESTRE DA ENTIDADE INTERNACIONAL SUKYO MAHIKARI,
SENHOR TAIRIKU OKADA

LEI N.º 4.889, DE 22
DE JULHO DE 2019

CONCEDE O TÍTULO DO CIDADÃO DO AMAZONAS MINISTRO JOSÉ ANTONIO DIAS TOFFOLI, PRESIDENTE DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA

LEI N.º 4.890, DE 22
DE JULHO DE 2019

CONCEDE O TÍTULO DO CIDADÃO DO AMAZONAS AO SENHOR MARCELO COSTA SANTOS.

LEI N.º 4.891, DE 24
DE JULHO DE 2019

TORNA OBRIGATÓRIA A REALIZAÇÃO DO EXAME DENOMINADO EMISSÕES OTOACÚSTICAS EVOCADAS (TESTE
DA ORELHINHA) EM TODOS OS HOSPITAIS E MATERNIDADES, NO ÂMBITO DO ESTADO DO AMAZONAS

LEI N.º 4.892, DE 24
DE JULHO DE 2019

DISPÕE SOBRE A OBRIGATORIEDADE DA REALIZAÇÃO DE SESSÃO DE CINEMA ADAPTADA A CRIANÇAS E
ADOLESCENTES COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) E SUAS FAMÍLIAS NO ÂMBITO DO ESTADO DO
AMAZONAS

LEI N.º 4.893, DE 26
DE JULHO DE 2019

INSTITUI A CAMINHADA AO COMBATE À VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA NO ESTADO DO AMAZONAS

LEI N.º 4.894, DE 26
DE JULHO DE 2019

INSTITUI A CAMINHADA EM DEFESA DA VIDA DOS ANIMAIS NO ESTADO DO AMAZONAS

LEI N.º 4.895, DE 26
DE JULHO DE 2019

DISPÕE SOBRE A CAMINHADA EM COMBATE À LGBTFOBIA

LEI Nº

EMENTA

LEI N.º 4.896, DE 26
DE JULHO DE 2019

INSTITUI O DIA ESTADUAL DA SAÚDE ÚNICA NO ESTADO DO AMAZONAS

LEI N.º 4.897, DE 26
DE JULHO DE 2019

INSTITUI O DIA ESTADUAL DE ESTERILIZAÇÃO DE ANIMAIS DOMÉSTICOS NO ESTADO DO AMAZONAS

LEI N.º 4.898, DE 30
DE JULHO DE 2019

INSTITUI NO CALENDÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS O DEZEMBRO VERDE, MÊS DA REFLEXÃO SOBRE
O ABANDONO DE ANIMAIS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

LEI N.º 4.899, DE 30
DE JULHO DE 2019

TORNA OBRIGATÓRIA A DISPONIBILIZAÇÃO DE LIVRO DE REGISTRO DE OCORRÊNCIAS DO CONSUMIDOR
NOS ESTABELECIMENTOS QUE ESTEJAM SUJEITOS AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR NO ESTADO DO
AMAZONAS

LEI N.º 4.900, DE
02 DE AGOSTO DE
2019

INSTITUI, NO ÂMBITO DO ESTADO DO AMAZONAS, A SEMANA ESTADUAL DE FORTALECIMENTO E APOIO AO
TERCEIRO SETOR

LEI N.º 4.901, DE
02 DE AGOSTO DE
2019

INSTITUI, NO ESTADO DO AMAZONAS, A SEMANA DA CONSCIENTIZAÇÃO DA GUARDA RESPONSÁVEL E BEMESTAR ANIMAL A SER REALIZADA NA PRIMEIRA SEMANA DO MÊS DE OUTUBRO

LEI N.º 4.902, DE
02 DE AGOSTO DE
2019

DISPÕE SOBRE A OBRIGATORIEDADE DE OS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS,
FEIRAS, COMÉRCIO DE RAÇÕES E SIMILARES, NO ESTADO DO AMAZONAS, AFIXAREM CARTAZ SOBRE A
PROIBIÇÃO DO COMÉRCIO E UTILIZAÇÃO DO AGROTÓXICO DENONIMADO "CHUMBINHO"

LEI N.º 4.903, DE
02 DE AGOSTO DE
2019

DISPÕE SOBRE A OBRIGATORIEDADE DE APLICAÇÃO DO QUESTIONÁRIO M-CHAT (MODIFIED CHECKLIST FOR
AUTISM IN TODDLERS), NAS UNIDADES DE SAÚDE, CRECHES E ESCOLAS INFANTIS PÚBLICAS E PRIVADAS NO
ESTADO DO AMAZONAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

LEI N.º 4.904, DE
02 DE AGOSTO DE
2019

ALTERA, NA FORMA QUE ESPECIFICA, A LEI N.º 3.725, DE 19 DE MARÇO DE 2012, QUE DISPÕE SOBRE A
REMUNERAÇÃO DOS POLICIAIS MILITARES E BOMBEIROS MILITARES DO ESTADO DO AMAZONAS, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS

LEI N.º 4.905, DE
05 DE AGOSTO DE
2019

DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA 2020

LEI N.º 4.906, DE
26 DE AGOSTO DE
2019

DISPÕE SOBRE A PRIORIDADE PAR ATENDIMENTO E EMISSÃO DE LAUDOS PELO INSTITUTO MÉDICO LEGAL – IML

LEI N.º 4.907, DE
28 DE AGOSTO DE
2019

INSTITUI, NO CALENDÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS, O DIA 15 DE JUNHO, COMO O DIA ESTADUAL
DO PROFISSIONAL DE DANÇA AO AR LIVRE

LEI N.º 4.908, DE
28 DE AGOSTO DE
2019

INSTITUI O DIA ESTADUAL DO ASSISTENTE SOCIAL

LEI N.º 4.909, DE
28 DE AGOSTO DE
2019

INSTITUI O DIA ESTADUAL DO GEÓLOGO

LEI N.º 4.910, DE
29 DE AGOSTO DE
2019

INSTITUI, NO CALENDÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS, O DIA 1.º DE JULHO COMO O DIA ESTADUAL DO
PROFISSIONAL DE MARKETING

LEI N.º 4.911, DE 29
DE AGOSTO DE
2019

CONCEDE O TÍTULO DE CIDADÃO DO AMAZONAS AO SENHOR SÉRGIO RODRIGO RUSSO VIEIRA

LEI N.º 4.912, DE
29 DE AGOSTO DE
2019

CONCEDE O TÍTULO DE CIDADÃ DO AMAZONAS À SENHORA ADELAIDE MACHADO PORTELA

LEI N.º 4.913, DE 12
DE SETEMBRO DE
2019

OBRIGA AS PRESTADORAS DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES, NO ÂMBITO DO ESTADO DO AMAZONAS, A
FORNECER AOS SEUS CONSUMIDORES RELATÓRIO DETALHADO DOS SERVIÇOS E FACILIDADES PRESTADOS
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LEI N.º 4.914, DE 12
DE SETEMBRO DE
2019

CRIA A SEMANA ESTADUAL DE COMBATE À AGRESSÃO AO PROFESSOR NO ESTADO DO AMAZONAS

LEI N.º 4.915, DE 12
DE SETEMBRO DE
2019

OBRIGA HIPERMERCADOS, SUPERMERCADOS E ESTABELECIMENTOS SIMILARES A DISPOREM DE LOCAL ESPECÍFICO
PARA A VENDA DE PRODUTOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR

LEI N.º 4.916, DE 12
DE SETEMBRO DE
2019

DISPÕE SOBRE AS PENALIDADES AOS ESTABELECIMENTOS QUE PRATICAREM ATOS DE DISCRIMINAÇÃO NO
ESTADO DO AMAZONAS

LEI N.º 4.917, DE 12
DE SETEMBRO DE
2019

DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO, NO ESTADO DO AMAZONAS, DO SELO"AMAZONAS SEM MAUS-TRATOS: PRODUTO
NÃO TESTADO EM ANIMAIS"

LEI N.º 4.918, DE 12
DE SETEMBRO DE
2019

DISPÕE SOBRE A DISPONIBILIZAÇÃO DE ALIMENTO E ÁGUA AOS ANIMAIS DE RUA PELOS CIDADÃOS EM ESPAÇOS
PÚBLICOS NO ESTADO DO AMAZONAS

LEI N.º 4.919, DE 12
DE SETEMBRO DE
2019

ALTERA A LEI ESTADUAL N. 2.826, DE 29 DE SETEMBRO DE 2003, QUE "REGULAMENTA A POLÍTICA ESTADUAL DE
INCENTIVOS FISCAIS E EXTRAFISCAIS DO ESTADO DO AMAZONAS"

LEI N.º 4.920, DE 9
DE SETEMBRO DE
2019

DISPÕE SOBRE A IMPLANTAÇÃO DE TERMINAIS DE AUTOATENDIMENTO ESPECIALMENTE ADAPTADOS AO ACESSO
E USO POR PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, ESPECIALMENTE AS COM NANISMO E USUÁRIAS DE CADEIRAS DE
RODAS, NOS TERMOS DO DECRETO DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA N. 5.296, DE 2 DE DEZEMBRO DE 2004

LEI N.º 4.921, DE 9
DE SETEMBRO DE
2019

DISPÕE SOBRE O EMBARQUE E DESEMBARQUE DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA FÍSICA, USUÁRIAS DO SISTEMA DE
TRANSPORTE COLETIVO INTERMUNICIPAL RODOVIÁRIO, NO ÂMBITO DO ESTADO DO AMAZONAS

LEI N.º 4.922, DE 11
DE SETEMBRO DE
2019

INSTITUI A SEMANA DE PREVENÇÃO E COMBATE AO PRECONCEITO DA HANSENÍASE

LEI N.º 4.923, DE 16
DE SETEMBRO DE
2019

INSTITUI, NO ÂMBITO DO ESTADO DO AMAZONAS, A CAMPANHA PERMANENTE DE COMBATE AO MACHISMO E
VALORIZAÇÃO DAS MULHERES NA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE ENSINO

LEI N.º 4.924, DE 16
DE SETEMBRO DE
2019

DISPÕE SOBRE A DIVULGAÇÃO DOS NÚMEROS DE CONTATO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO À MULHER (DISQUE
180), DOS SERVIÇOS DE DENÚNCIA DE VIOLAÇÕES AOS DIREITOS HUMANOS (DISQUE 100) E DO APLICATIVO
PROTEJA BRASIL, NO ESTABELECIMENTO DE ACESSO AO PÚBLICO QUE ESPECIFICA

LEI N.º 4.925, DE 17
DE SETEMBRO DE
2019

INSTITUI, NO ÂMBITO DO ESTADO DO AMAZONAS, O PROGRAMA DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO À
DISCRIMINAÇÃO ÉTNICO-RACIAL

LEI N.º 4.926, DE 17
DE SETEMBRO DE
2019

DISPÕE SOBRE A OBRIGATORIEDADE DE BARES, RESTAURANTES E CASAS NOTURNAS A ADOTAREM MEDIDAS DE
AUXÍLIO À MULHER QUE SE SINTA EM SITUAÇÃO DE RISCO

LEI N.º 4.927, DE 17
DE SETEMBRO DE
2019

CONCEDE O TÍTULO DE CIDADÃO DO AMAZONAS AO GENERAL DE EXÉRCITO CÉSAR AUGUSTO NARDI DE SOUZA

LEI N.º 4.928, DE 17
DE SETEMBRO DE
2019

CONCEDE O TÍTULO DE CIDADÃO DO AMAZONAS AO GENERAL ALGACIR ANTÔNIO POLSIN

LEI N.º 4.929, DE 17
DE SETEMBRO DE
2019

CONCEDE O TÍTULO DE CIDADÃ DO AMAZONAS À PRIMEIRA-DAMA DO MUNICÍPIO DE MANAUS ELISABETH
VALEIKO

LEI N.º 4.930, DE 17
DE SETEMBRO DE
2019

CONCEDE O TÍTULO DE CIDADÃ DO AMAZONAS À SENHORA KÁTIA HELENA SERAFINA CRUZ SCHWEICKARDT

LEI Nº

EMENTA

LEI N.º 4.931, DE 17
DE SETEMBRO DE
2019

CONCEDE O TÍTULO DE CIDADÃO AMAZONENSE AO SENHOR CELSO UBIRAJARA RUSSOMANO

LEI N.º 4.932, DE 17
DE SETEMBRO DE
2019

INSTITUI O DIA ESTADUAL DO(A) ADVOGADO(A) TRABALHISTA

LEI N.º 4.934, DE 30
DE SETEMBRO DE
2019

DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DA SEMANA ESTADUAL DE CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE A DISLEXIA, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS

LEI N.º 4.935, DE 30
DE SETEMBRO DE
2019

DISPÕE SOBRE A REALIZAÇÃO DE EXAME PREVENTIVO DE CÂNCER DE PRÓSTATA EM SERVIDORES PÚBLICOS NO
ÂMBITO DO ESTADO DO AMAZONAS

LEI N.º 4.936, DE 30
DE SETEMBRO DE
2019

DECLARA A PRAIA DA PONTA NEGRA, LOCALIZADA EM MANAUS/AM, PATRIMONIO CULTURAL DE NATUREZA
IMATERIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

LEI N.º 4.937, DE 30
DE SETEMBRO DE
2019

DECLARA PATRIMÔNIO CULTURAL IMATERIAL DO ESTADO DO AMAZONAS, O POEMA OS ESTATUTOS DO
HOMEM, DE AUTORIA DO POETA AMAZONENSE THIAGO DE MELLO

LEI N.º 4.938, DE 30
DE SETEMBRO DE
2019

DECLARA PATRIMÔNIO CULTURAL IMATERIAL DO ESTADO DO AMAZONAS A FUNDAÇÃO ALLAN KARDEC

LEI N.º 4.939, DE 04
DE OUTUBRO DE
2019

ESTABELECE NORMAS DE TRANSPARÊNCIA ATIVA NA POLÍTICA FUNDIÁRIA E HABITACIONAL DO ESTADO DO
AMAZONAS

LEI N.º 4.940, DE 04
DE OUTUBRO DE
2019

DISPÕE SOBRE A POLÍTICA ESTADUAL DE INCENTIVO AO EMPREENDEDORISMO E AO DESENVOLVIMENTO DA
INDÚSTRIA 4.0

LEI N.º 4.941, DE 04
DE OUTUBRO DE
2019

DISPÕE SOBRE A GRATUIDADE DO RECONHECIMENTO VOLUNTÁRIO DA PATERNIDADE PERANTE OS OFICIAIS DE
REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS

LEI N.º 4.942, DE 04
DE OUTUBRO DE
2019

DISPÕE SOBRE A ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXAS DE REVALIDAÇÃO DE DIPLOMAS DE GRADUAÇÃO, PÓSGRADUAÇÃO, MESTRADO, DOUTORADO PARA OS REFUGIADOS NO ESTADO DO AMAZONAS

LEI N.º 4.943, DE 04
DE OUTUBRO DE
2019

DISPÕE SOBRE A SEMANA DO EMPREENDEDORISMO AO COOPERATIVISMO NAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DO
ESTADO DO AMAZONAS

LEI N.º 4.944, DE 04
DE OUTUBRO DE
2019

DISPÕE SOBRE A SEMANA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, CONSCIENTIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO SOBRE A SÍNDROME DE
BERARDINELLI NO ÂMBITO DO ESTADO DO AMAZONAS

LEI N.º 4.945, DE 04
DE OUTUBRO DE
2019

INSTITUI A SEMANA DA MULHER RURAL NO ÂMBITO DO ESTADO DO AMAZONAS

LEI N.º 4.946, DE 04
DE OUTUBRO DE
2019

DISPÕE SOBRE A INCLUSÃO E O USO DO NOME SOCIAL POR PESSOAS TRAVESTIS E TRANSEXUAIS NOS ÓRGÃOS
E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA, INDIRETA, AUTÁRQUICA E FUNDACIONAL DO ESTADO DO
AMAZONAS

LEI N.º 4.947, DE 04
DE OUTUBRO DE
2019

INSTITUI, NAS REDES PÚBLICA E PRIVADA DE ENSINO, A SEMANA DA CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE OS TIPOS DE
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER

LEI N.º 4.948, DE 04
DE OUTUBRO DE
2019

INSTITUI, NO ÂMBITO DO ESTADO DO AMAZONAS, A DEFINIÇÃO DE CONDUTA DE MAUS-TRATOS PRATICADA
CONTRA A FAUNA DOMÉSTICA E ESTABELECE MULTA E SANÇÃO ADMINISTRATIVA A QUEM OS PRATICAR
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LEI Nº

EMENTA

LEI N.º 4.949, DE 04
DE OUTUBRO DE
2019

INSTITUI NO CALENDÁRIO OFICIAL NO ESTADO DO AMAZONAS, O MÊS ABRIL MARROM, DEDICADO À
PREVENÇÃO E COMBATE AOS DIVERSOS TIPOS DE CEGUEIRA E À REABILITAÇÃO DE PESSOAS AFETADAS PELA
CEGUEIRA

LEI N.º 4.950, DE 04
DE OUTUBRO DE
2019

REVOGA O ITEM 26 (VINTE E SEIS) DO ANEXO ÚNICO, DA LEI PROMULGADA N. 312, DE 18 DE FEVEREIRO DE 2016,
QUE DISPÕE SOBRE O TOMBAMENTO POR SEU INTERESSE ARQUITETÔNICO, HISTÓRICO E CULTURAL, DAS
EDIFICAÇÕES DE PROJETOS DO ARQUITETO SEVERIANO MÁRIO VIEIRA DE MAGALHÃES PORTO, CONSTRUÍDOS
NO ESTADO DO AMAZONAS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

LEI N.º 4.951, DE 04
DE OUTUBRO DE
2019

INSTITUI A SEMANA ESTADUAL DE PREVENÇÃO DA GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA, QUE DISPÕE SOBRE POLÍTICAS
PÚBLICAS QUE PREVINAM A GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA

LEI N.º 4.953, DE 11
DE OUTUBRO DE
2019

ALTERA, NA FORMA QUE ESPECIFICA, A LEI N. 2.826, DE 29 DE SETEMBRO DE 2003, QUE REGULAMENTA A POLÍTICA
ESTADUAL DE INCENTIVOS FISCAIS E EXTRAFISCAIS

LEI N.º 4.954, DE 11
DE OUTUBRO DE
2019

INSERE O FESTEJO DE SANTA TERESA D'AVILA, NO MUNICÍPIO DE TEFÉ, NO ROTEIRO OFICIAL DE TURISMO
RELIGIOSO DO ESTADO DO AMAZONAS

LEI N.º 4.955, DE 11
DE OUTUBRO DE
2019

INCLUI, NO CALENDÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS, A FESTA DOS TABERNÁCULOS

LEI N.º 4.956, DE 11
DE OUTUBRO DE
2019

CONCEDE O TÍTULO DE CIDADÃO DO AMAZONAS AO SENHOR CÍCERO TÚLIO COUTINHO SILVA

LEI N.º 4.957, DE 14
DE OUTUBRO DE
2019

DISPÕE SOBRE A REGULAMENTAÇÃO PARA O ATENDIMENTO DO ANIMAL COMUNITÁRIO NO ESTADO DO
AMAZONAS

LEI N.º 4.958, DE 14
DE OUTUBRO DE
2019

DECLARA PATRIMÔNIO CULTURAL IMATERIAL DO ESTADO DO AMAZONAS O MORRO DA BOA ESPERANÇA NO
MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA

LEI N.º 4.959, DE 14
DE OUTUBRO DE
2019

DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA A ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE AMIGOS DE VERDADE

LEI N.º 4.960, DE 14
DE OUTUBRO DE
2019

CONCEDE O TÍTULO DE CIDADÃO DO AMAZONAS AO MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL LUIZ FUX

LEI N.º 4.961, DE 15
DE OUTUBRO DE
2019

CONCEDE O TÍTULO DE CIDADÃO DO AMAZONAS AO SENHOR JULIO AKIRA KOGA

LEI N.º 4.962, DE 15
DE OUTUBRO DE
2019

CONCEDE O TÍTULO DE CIDADÃO DO AMAZONAS AO SENHOR SANDRO PUTNOKI

LEI N.º 4.963, DE 15
DE OUTUBRO DE
2019

CONCEDE O TÍTULO DE CIDADÃO DO AMAZONAS AO SENHOR RAYMUNDO NONATO BOTELHO DE NORONHA

LEI N.º 4.964, DE 15
DE OUTUBRO DE
2019

INSTITUI, NO ÂMBITO DO ESTADO DO AMAZONAS, O DIA ESTADUAL DA CONSCIENTIZAÇÃO E COMBATE ÀS FAKE
NEWS - DISSEMINAÇÃO DE NOTÍCIAS FALSAS

LEI N.º 4.965, DE 21
DE OUTUBRO DE
2019

CONCEDE O TÍTULO DE CIDADÃO DO AMAZONAS AO GOVERNADOR ELEITO DO ESTADO DO AMAZONAS,
WILSON MIRANDA LIMA

LEI N.º 4.966, DE 21
DE OUTUBRO DE
2019

CONCEDE O TÍTULO DE CIDADÃO DO AMAZONAS AO GENERAL ANTÔNIO HAMILTON MARTINS MOURÃO

LEI Nº

EMENTA

LEI N.º 4.967, DE 21
DE OUTUBRO DE
2019

CONCEDE O TÍTULO DE CIDADAO DO AMAZONAS AO SENHOR ADRIANO MENDONÇA PONTE

LEI N.º 4.968, DE 21
DE OUTUBRO DE
2019

CONCEDE O TÍTULO DE CIDADÃ DO AMAZONAS À PROFESSORA EUZENI ARAÚJO TRAJANO

LEI N.º 4.969, DE 21
DE OUTUBRO DE
2019

CONCEDE O TÍTULO DE CIDADÃO DO AMAZONAS AO SENHOR NELSON AZEVEDO DOS SANTOS, EMPRESÁRIO E
1.º VICE-PRESIDENTE DA FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DO AMAZONAS – FIEAM

LEI N.º 4.973, DE 22
DE OUTUBRO DE
2019

CONCEDE O TÍTULO DE CIDADÃO DO AMAZONAS AO MÉDICO CARDIOLOGISTA, SENHOR MARIANO TERRAZAS

LEI N.º 4.974, DE 22
DE OUTUBRO DE
2019

CONCEDE O TÍTULO DE CIDADÃO DO AMAZONAS AO SENHOR HIROYA TAKANO

LEI N.º 4.975, DE 22
DE OUTUBRO DE
2019

CONCEDE O TÍTULO DE CIDADÃ DO AMAZONAS À VEREADORA MARIA JACQUELINE COELHO PINHEIRO

LEI N.º 4.976, DE 22
DE OUTUBRO DE
2019

INSTITUI O DIA DO CLIENTE NO CALENDÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

LEI N.º 4.977, DE 22
DE OUTUBRO DE
2019

INSTITUI, NO CALENDÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS, O DIA 18 DE MAIO COMO O DIA ESTADUAL DE
PREVENÇÃO E COMBATE À PEDOFILIA

LEI N.º 4.978, DE 29
DE OUTUBRO DE
2019

ESTABELECE ALTERAÇÕES NA TABELA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ADMINISTRATIVOS DO MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

LEI N.º 4.979, DE 29
DE OUTUBRO DE
2019

ASSEGURA AOS TRANSPLANTADOS E AOS DOADORES, CUJO ÓRGÃO TENHA SIDO RETIRADO EM VIDA, A
GRATUIDADE EM EVENTOS DE ESPORTE, CULTURA, LAZER E ENTRETENIMENTO REALIZADOS NO ESTADO DO
AMAZONAS

LEI N.º 4.980, DE 30
DE OUTUBRO DE
2019

CONCEDE O TÍTULO DE CIDADÃO DO AMAZONAS AO SENHOR ALBERTO BARROS CAVALCANTE NETO

LEI N.º 4.981, DE 30
DE OUTUBRO DE
2019

CONCEDE O TÍTULO DE CIDADÃO DO AMAZONAS AO MÉDICO PSIQUIATRA, SENHOR QUIRINO CORDEIRO
JÚNIOR

LEI N.º 4.982, DE 30
DE OUTUBRO DE
2019

CONCEDE O TÍTULO DE CIDADÃO DO AMAZONAS AO EMPRESÁRIO BRASILEIRO, SENHOR JOSÉ RAINILTON
MARQUES DE ALMEIDA

LEI N.º 4.983, DE 30
DE OUTUBRO DE
2019

CONCEDE O TÍTULO DE CIDADÃ DO AMAZONAS À SENHORA ELISABETE APARECIDA DEZEMBRO

LEI N.º 4.984, DE 31
DE OUTUBRO DE
2019

DISPÕE SOBRE A RONDA MARIA DA PENHA NO ÂMBITO DO ESTADO DO AMAZONAS

LEI N.º 4.985, DE 31
DE OUTUBRO DE
2019

INSTITUI A POLÍTICA ESTADUAL DE ESTÍMULO, INCENTIVO E PROMOÇÃO AO DESENVOLVIMENTO LOCAL DE
STARTUPS

LEI N.º 4.986, DE 31
DE OUTUBRO DE
2019

INSTITUI A SEMANA ESTADUAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS NO ÂMBITO DO AMAZONAS
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LEI Nº

EMENTA

LEI N.º 4.987, DE 31
DE OUTUBRO DE
2019

DECLARA COMO DE RELEVANTE INTERESSE CULTURAL E TURÍSTICO DO ESTADO DO AMAZONAS A ESTÁTUA DE
SANTO ANTÔNIO DE BORBA, SITUADA NO MUNICÍPIO DE BORBA/AM"

LEI N.º 4.988, DE 1.º
DE NOVEMBRO DE
2019

DISPÕE SOBRE A ISENÇÃO DE TAXAS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS AOS ELEITORES CONVOCADOS E
NOMEADOS PARA SERVIREM À JUSTIÇA ELEITORAL POR OCASIÃO DOS PLEITOS ELEITORAIS

LEI N.º 4.989, DE 1.º
DE NOVEMBRO DE
2019

DISPÕE SOBRE A FIXAÇÃO DE CARTAZ INFORMATIVO NOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE ATENDIMENTO ÀS MULHERES
DO ESTADO DO AMAZONAS

LEI N.º 4.990, DE 6
DE NOVEMBRO DE
2019

DECLARA AS CACHOEIRAS E AS GRUTAS DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE FIGUEIREDO, PATRIMÔNIO MATERIAL,
HISTÓRICO E CULTURAL DO ESTADO DO AMAZONAS

LEI N.º 4.991, DE 11
DE NOVEMBRO DE
2019

DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA A FEDERAÇÃO DE JIU-JITSU DO AMAZONAS FJJAM

LEI N.º 4.992, DE 11
DE NOVEMBRO DE
2019

DISPÕE SOBRE A OBRIGATORIEDADE DE LAUDO DE VISTORIA E APROVAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, HABITESE DAS PREFEITURAS E DE BRIGADISTAS EM INSTALAÇÕES DESPORTIVAS COM ALOJAMENTOS DE ATLETAS

LEI N.º 4.993, DE 11
DE NOVEMBRO DE
2019

TORNA OBRIGATÓRIA A EXIBIÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE TURISMO AMAZONENSE NAS TELAS DE CINEMAS DO
ESTADO DO AMAZONAS

LEI N.º 4.994, DE 11
DE NOVEMBRO DE
2019

DISPÕE SOBRE A PROIBIÇÃO DE INQUIRIR SOBRE A RELIGIÃO E A ORIENTAÇÃO SEXUAL DE CANDIDATOS EM
QUESTIONÁRIOS DE EMPREGO, ADMISSÃO OU ADESÃO A EMPRESAS PÚBLICAS OU PRIVADAS, SOCIEDADES,
ASSOCIAÇÕES, CLUBES E AFINS

LEI N.º 4.995, DE 11
DE NOVEMBRO DE
2019

DECLARA A FESTA DO RODEIO DO MUNICÍPIO DE APUÍ COMO PATRIMÔNIO CULTURAL DE NATUREZA IMATERIAL
DO ESTADO DO AMAZONAS

LEI N.º 4.996, DE 11
DE NOVEMBRO DE
2019

ESTABELECE A OBRIGATORIEDADE DE CONTRATAÇÃO DE PESSOAS COM SÍNDROME DE DOWN POR EMPRESAS
PRESTADORAS DE SERVIÇOS AOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DO ESTADO DO AMAZONAS

LEI N.º 4.997, DE 11
DE NOVEMBRO DE
2019

DECLARA A MÚSICA POPULAR AMAZONENSE COMO PATRIMÔNIO CULTURAL DE NATUREZA IMATERIAL DO
ESTADO DO AMAZONAS

LEI N.º 4.998, DE 11
DE NOVEMBRO DE
2019

INSTITUI A SEMANA ESTADUAL DA SAÚDE DO TRABALHADOR NA AGRICULTURA FAMILIAR NO ESTADO DO
AMAZONAS

LEI N.º 4.999, DE 11
DE NOVEMBRO DE
2019

DISPÕE SOBRE O PESO MÁXIMO DO MATERIAL ESCOLAR TRANSPORTADO POR ALUNOS DA REDE ESTADUAL
PÚBLICA E PRIVADA DO ESTADO DO AMAZONAS

LEI N.º 5.000, DE 11
DE NOVEMBRO DE
2019

DISPÕE SOBRE A AFIXAÇÃO DE CARTAZES POR ESCOLAS PÚBLICAS E PRIVADAS DO ESTADO DO AMAZONAS
SOBRE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO

LEI N.º 5.001, DE 11
DE NOVEMBRO DE
2019

ESTABELECE A OBRIGATORIEDADE DE AFIXAÇÃO DE PLACA NOS POSTOS DE ATENDIMENTO DO SISTEMA PÚBLICO
DE SAÚDE DO ESTADO DO AMAZONAS, INFORMANDO SOBRE O DIREITO A TRATAMENTO DIGNO, HUMANIZADO,
ACOLHEDOR E LIVRE DE QUALQUER DISCRIMINAÇÃO

LEI N.º 5.002, DE 11
DE NOVEMBRO DE
2019

DISPÕE SOBRE A OBRIGATORIEDADE DE FIXAÇÃO DE CARTAZES, EM TODOS OS ESTABELECIMENTOS QUE
COMERCIALIZEM PASSAGENS AÉREAS NO ESTADO DO AMAZONAS, COM INFORMAÇÕES DE INTEIRO TEOR DOS
ARTIGOS 27 E 28, DA RESOLUÇÃO DA ANAC N. 280, DE 11 DE JULHO DE 2013

LEI N.º 5.003, DE 11
DE NOVEMBRO DE
2019

CONSIDERA O SANDUÍCHE "X-CABOQUINHO" COMO PATRIMÔNIO CULTURAL DE NATUREZA MATERIAL E
IMATERIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

LEI Nº

EMENTA

LEI N.º 5.004, DE 11
DE NOVEMBRO DE
2019

CONCEDE ÀS DOADORAS DE LEITE MATERNO ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO EM CONCURSO
PÚBLICO E VESTIBULAR NO ÂMBITO DO ESTADO DO AMAZONAS

LEI N.º 5.005, DE 11
DE NOVEMBRO DE
2019

ALTERA A LEI N.º 4.605, DE 28 DE MAIO DE 2018, QUE ESTABELECE NORMAS GERAIS PARA A REALIZAÇÃO DE
CONCURSO PÚBLICO PELA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, AUTÁRQUICA E FUNDACIONAL NO ESTADO DO AMAZONAS

LEI N.º 5.006, DE 11
DE NOVEMBRO DE
2019

DISPÕE SOBRE NORMAS DE TRANSPARÊNCIA ATIVA REFERENTES ÀS ORGANIZAÇÕES SOCIAIS DE SAÚDE (OSS), EM
CONTRATOS DE GESTÃO CELEBRADOS COM O ESTADO DO AMAZONAS, NA FORMA QUE ESPECIFICA

LEI N.º 5.007, DE 11
DE NOVEMBRO DE
2019

DISPÕE SOBRE A OBRIGATORIEDADE DE HOSPITAIS, CLÍNICAS E POSTOS DE SAÚDE LOCALIZADOS NO ESTADO
DO AMAZONAS, AFIXAREM CARTAZ OU SIMILAR, INFORMANDO SOBRE A LEI FEDERAL N. 11.108, DE 7 DE ABRIL DE
2005, QUE ASSEGURA A PRESENÇA JUNTO À PARTURIENTE DE 01 (UM) ACOMPANHANTE DURANTE O TRABALHO
DE PARTO, PARTO E PÓS-PARTO IMEDIATO

LEI N.º 5.008, DE 13
DE NOVEMBRO DE
2019

INSTITUI A SEMANA ESTADUAL DE ESCLARECIMENTO SOBRE A EXPLORAÇÃO, O ABUSO E A VIOLÊNCIA SEXUAL
CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES

LEI N.º 5.009, DE 13
DE NOVEMBRO DE
2019

INSTITUI A SEMANA CONTRA DESPERDÍCIO DE ALIMENTOS NAS ESCOLAS PÚBLICAS DO ESTADO DO AMAZONAS

LEI N.º 5.010, DE 13
DE NOVEMBRO DE
2019

OBRIGA OS HOSPITAIS PÚBLICOS E PRIVADOS A COMUNICAREM ÀS DELEGACIAS DE POLÍCIA, QUANDO DO
ATENDIMENTO EM SUAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO, OS CASOS DE IDOSOS, MULHERES CRIANÇAS E
ADOLESCENTES VÍTIMAS DE AGRESSÕES FÍSICAS E SEXUAIS NO ESTADO DO AMAZONAS

LEI N.º 5.011, DE 13
DE NOVEMBRO DE
2019

RECONHECE COMO DE RELEVANTE INTERESSE CULTURAL E TURÍSTICO DO ESTADO DO AMAZONAS A BASÍLICA DE
SANTO ANTÔNIO DE BORBA, SITUADA NO MUNICÍPIO DE BORBA/AM

LEI N.º 5.012, DE 13
DE NOVEMBRO DE
2019

DISPÕE SOBRE A PROIBIÇÃO DA COBRANÇA DE VALORES ADICIONAIS PARA MATRÍCULA OU MENSALIDADE
DE ESTUDANTES COM SÍNDROME DE DOWN, AUTISMO, TRANSTORNO INVASIVO DO DESENVOLVIMENTO EM
OUTRAS SÍNDROMES

LEI N.º 5.013, DE 13
DE NOVEMBRO DE
2019

INSTITUI O SELO EMPRESA SUSTENTÁVEL NO AMBITO DO ESTADO DO AMAZONAS

LEI N.º 5.014, DE 13
DE NOVEMBRO DE
2019

INSTITUI, NO ÂMBITO DO ESTADO DO AMAZONAS, A SEMANA ESTADUAL DA JUVENTUDE EVANGÉLICA

LEI N.º 5.015, DE 13
DE NOVEMBRO DE
2019

DECLARA COMO PATRIMÔNIO CULTURAL DE NATUREZA IMATERIAL DO ESTADO DO AMAZONAS O EVENTO
CULTURAL POPULAR FESTA DA MELANCIA NO MUNICÍPIO DE MANICORÉ/AM

LEI N.º 5.016, DE 13
DE NOVEMBRO DE
2019

DISPÕE SOBRE A OBRIGATORIEDADE DE OS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO DO ESTADO DO AMAZONAS
DISPONIBILIZAREM CARTEIRAS ESCOLARES ADAPTADAS AOS ESTUDANTES COM DEFICIÊNCIA FÍSICA OU
MOBILIDADE REDUZIDA

LEI N.º 5.017, DE 13
DE NOVEMBRO DE
2019

INSTITUI A CAMPANHA ABRIL VERDE NO ESTADO DO AMAZONAS

LEI N.º 5.018, DE 13
DE NOVEMBRO DE
2019

DISPÕE SOBRE INCORPORAÇÃO DE MATÉRIAS RELATIVAS AOS DIREITOS E FORMAS DE ABORDAGEM DAS
MULHERES AO PORTFÓLIO DE CAPACITAÇÃO DOS OPERADORES DE SEGURANÇA PÚBLICA NO ÂMBITO DO
ESTADO DO AMAZONAS

LEI N.º 5.019, DE 13
DE NOVEMBRO DE
2019

DISPÕE SOBRE A PROIBIÇÃO DO USO DE CORRENTES EM ANIMAIS DOMÉSTICOS

LEI N.º 5.020, DE 13
DE NOVEMBRO DE
2019

ESTABELECE TRATAMENTO DIFERENCIADO, SIMPLIFICADO E FAVORECIDO ÀS MICROEMPRESAS, ÀS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE, ÀS SOCIEDADE COOPERATIVAS, AOS AGRICULTORES FAMILIARES, AOS PRODUTORES RURAIS
PESSOA FÍSICA E AOS MICROEMPREENDEDORES INIDIVIDUAIS NAS CONTRATAÇÕES PÚBLICAS REALIZADAS NO
ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL
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LEI N.º 5.021, DE 13
DE NOVEMBRO DE
2019

DISPÕE SOBRE A PRIORIDADE NO ATENDIMENTO E A GRATUIDADE NA EMISSÃO DE DOCUMENTOS PARA AS
MULHERES EM SITUAÇÃO DE RISCO, DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, DE VIOLÊNCIA FAMILIAR E OCORRÊNCIAS
SEMELHANTES NO ÂMBITO DO ESTADO DO AMAZONAS

LEI N.º 5.022, DE 19
DE NOVEMBRO DE
2019

DISPÕE SOBRE A OBRIGATORIEDADE, NO ÂMBITO DO ESTADO DO AMAZONAS, DE TRIOS, CAMAROTES,
RESTAURANTES, BARES, BOATES, CASAS DE SHOW E CONGÊNEROS AFIXAREM PLACAS OU SIMILARES, DE
FORMA LEGÍVEL E APARENTE AO PÚBLICO, COM O TEXTO DO ART. 215-A, DO CÓDIGO PENAL, QUE TIPICA A
IMPORTUNAÇÃO SEXUAL

LEI N.º 5.023, DE 19
DE NOVEMBRO DE
2019

DISPÕE SOBRE O EMBARQUE DE ANIMAIS VIVOS NO TRANSPORTE FLUVIAL OU MARÍTIMO, COIM A FINALIDADE
DE ABATE PARA O CONSUMO

LEI N.º 5.024, DE 19
DE NOVEMBRO DE
2019

INSTITUI O SELO EMPRESA INCLUSIVA

LEI N.º 5.025, DE 19
DE NOVEMBRO DE
2019

INSTITUI A SEMANA LARANJA, NO MÊS DE AGOSTO, PARA CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PREVENÇÃO ÀS
DEFICIÊNCIAS NO ESTADO DO AMAZONAS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

LEI N.º 5.026, DE 19
DE NOVEMBRO DE
2019

RECONHECE COMO DE RELEVANTE INTERESSE CULTURAL E TURÍSTICO DO ESTADO DO AMAZONAS A CATEDRAL
DE NOSSA SENHORA IMACULADA CONCEIÇÃO, SITUADA NO MUNICÍPIO DE HUMAITÁ/AM
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LEI
COMPLEMENTAR
N.º 194, DE 8 DE
ABRIL DE 2019

DISPÕE SOBRE A JUSTIÇA ITINERANTE; ALTERA A LEI COMPLEMENTAR N. 17, DE 23 DE JANEIRO DE 1997, QUE
DISPÕE SOBRE A DIVISÃO E A ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DO AMAZONAS, BEM COMO SOBRE O
REGIME JURÍDICO DA MAGISTRATURA E A ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS AUXILIARES DA JUSTIÇA, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS

LEI
COMPLEMENTAR
N.º 195, DE 17 DE
ABRIL DE 2019

ALTERA A REDAÇÃO DO ART. 92-A DA LEI COMPLEMENTAR N.º 11, DE 17 DE DEZEMBRO DE 1993

LEI
COMPLEMENTAR
N.º 196, DE 13 DE
MAIO DE 2019

ALTERA A LEI COMPLEMENTAR N.º 01, DE 30 DE MARÇO DE 1990, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

LEI
COMPLEMENTAR
N.º 197, DE 18 DE
JUNHO DE 2019

ALTERA, NA FORMA QUE ESPECIFICA, A LEI N.º 1.154, DE 9 DE DEZEMBRO DE 1975, QUE “DISPÕE SOBRE O ESTATUTO
DOS POLICIAIS-MILITARES DO ESTADO DO AMAZONAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”

LEI
COMPLEMENTAR
N.º 198, DE 15 DE
JULHO DE 2019

DISPÕE SOBRE A FIXAÇÃO DO TETO DE GASTOS PÚBLICOS PELO PODER EXECUTIVO ESTADUAL E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS

LEI
COMPLEMENTAR
N.º 199, DE 31 DE
OUTUBRO DE 2019

ACRESCENTA A ALÍNEA D AO INCISO I DO ART. 62 DA LEI COMPLEMENTAR N. 17, DE 23 DE JANEIRO DE 1997, PARA
ATRIBUIR COMPETÊNCIA ÀS CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS PARA PROCESSAR E JULGAR CONFLITOS DECORRENTES
DO EXERCÍCIO DE DIREITO DE GREVE POR SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS

LEI
COMPLEMENTAR
N.º 200, DE 31 DE
OUTUBRO DE 2019

ALTERA O ART. 415 E REVOGA O ART. 420-G DA LEI COMPLEMENTAR N. 17, DE 23 DE JANEIRO DE 1997, PARA
ORGANIZAR AS ATRIBUIÇÕES DOS CARTÓRIOS DE 1.º E 2.º OFÍCIOS DAS COMARCAS DE COARI, IRANDUBA,
ITACOATIARA, MANACAPURU E PARINTINS

LEI DELEGADA N.º
123, DE 31 DE OUTUBRO DE 2019

ESTABELECE DIRETRIZES AO PODER EXECUTIVO ESTADUAL, DEFINE AS FINALIDADES DOS ÓRGÃOS DA
ADMINISTRAÇÃO DIRETA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

PRODUÇÃO LEGISLATIVA

LEI DELEGADA
N.º 122, DE 15 DE
OUTUBRO DE 2019

DISPÕE SOBRE A ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS

LEI DELEGADA
N.º 124, DE 1.º DE
NOVEMBRO DE
2019

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO ESTADUAL A INSTITUIR A FUNDAÇÃO AMAZONAS DE ALTO RENDIMENTO, E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS

LEI DELEGADA
N.º 125, DE 1.º DE
NOVEMBRO DE
2019

DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DO INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON/AM, NA ESTRUTURA
ORGANIZACIONAL DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS
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VISÃO DE FUTURO
Adotando o planejamento de curto, médio e longo prazo, o Governo do Estado pretende, numa visão de
futuro, tornar o Amazonas um estado competitivo, socialmente justo, com cidadania plena e ambientalmente
correto. Alcançar esse resultado será uma conquista estratégica que repercutirá sobre a vida de todos os cidadãos
amazonenses. Tal visão é o ponto de partida para a construção da agenda de iniciativas que contribuirão para
que o Amazonas empreenda uma trajetória de desenvolvimento sustentável ainda mais pujante nos próximos
anos. Ela está focada nas pessoas e fundamentada no tripé: Prosperidade, Cidadania e Sustentabilidade.
Prosperidade representa a aspiração a um ambiente socioeconômico desenvolvido, com forte
empreendedorismo, elevada produtividade da economia, mais e melhores oportunidades de trabalho, educação
e alto padrão de bem-estar da população. Uma economia dinâmica, competitiva, com forte base tecnológica,
inclusiva e diversificada, que pressupõe infraestrutura adequada, incorpora novas formas de organização da
produção, adota inovação permanente, fortalece sua identidade e insere o Amazonas, cada vez mais, nos
mercados globais e na economia do conhecimento.
Cidadania consiste na garantia dos direitos fundamentais a toda a população amazonense, ao mesmo
tempo em que reconhece e valoriza o indivíduo como protagonista no processo de desenvolvimento. Busca o
acesso equânime às oportunidades em todas as regiões do estado e possibilita a participação do cidadão na
formulação e no monitoramento de políticas públicas e nas questões de interesse público.
Sustentabilidade promove o caráter duradouro e harmônico do desenvolvimento ao longo do tempo,
com novos modelos de financiamento e uso racional dos recursos, vislumbrando as gerações futuras. Incorpora
e harmoniza as dimensões ambiental, política, econômica e social. Pressupõe transparência e austeridade,
proporcionando um ambiente seguro e confiável, propício à atração e retenção de investimentos.
Nesse sentido, o Governo do Estado estabeleceu as Diretrizes Estratégicas de Qualidade de Vida,
Desenvolvimento Sustentável e Modernização da Gestão Pública, com os seguintes propósitos: materializar
ações que assegurem os direitos fundamentais das pessoas, como à segurança, saúde, educação, inclusão
social; fomentar o desenvolvimento da logística de transportes do estado e o desenvolvimento econômico
com inclusão produtiva, além da gestão ambiental correta; e apresentar uma forma de gerir o Estado de maneira
efetiva, gerando mais e melhores resultados à sociedade.
Dessa forma, a gestão estadual atua de forma alinhada com a Agenda 2030 do Programa das Nações
Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), de acordo com as prioridades estabelecidas pelo Governo Federal,
visando contribuir para o fortalecimento da erradicação da pobreza, da justiça econômica sustentável e da
promoção de boas práticas para o alcance desses objetivos. Orientados por essas diretrizes, o Governo do
Amazonas caminha para alcançar um futuro ainda mais próspero e inclusivo, sem deixar ninguém para trás.
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MAPA DA ESTRATÉGIA - AMAZONAS 2030
VISÃO DE FUTURO

TORNAR O AMAZONAS UM ESTADO COMPETITIVO, SOCIALMENTE JUSTO, COM CIDADANIAPLENA E AMBIENTALMENTE CORRETO
1. SUSTENTABILIDADE

2. PROSPERIDADE

3. CIDADANIA

DIRETRIZ ESTRATÉGICA
QUALIDADE DE VIDA

Pessoas com seus direitos fundamentais assegurados, com segurança, saúde, educação transformadora e cultura diversa e criativa
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EDUCAÇÃO
TRANSFORMADORA

AMAZONAS PELA PAZ

BEM ESTAR E INCLUSÃO SOCIAL

IDENTIDADE
AMAZONENSE

DIRETRIZ ESTRATÉGICA
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
Estado competitivo, inovador e sustentável

MEIO AMBIENTE E
SUSTENTABILIDADE

DESENVOLVIMENTO INTEGRADO

INFRAESTRUTURA E
LOGÍSTICA DE
INTEGRAÇÃO

CIÊNCIA, TECNOLOGIA
E INOVAÇÃO

DESENVOLVIMENTO REGIONAL

DIRETRIZ ESTRATÉGICA
MODERNIZACÃO DA GESTÃO PÚBLICA

Gestão Pública eficiente, geradora de resultados e próxima da Sociedade

DESBUROCRATIZAÇÃO & GOVERNO
DIGITAL

PREMISSAS
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ÁREAS DE RESULTADO

SAÚDE INTEGRAL

GOVERNANÇA EM REDE E
GESTÃO ORIENTADA PARA
RESULTADOS

TRANSPARÊNCIA E
PARTICIPAÇÃO CIDADÃ

PARCERIAS COMO
ESTRATÉGIA DE
DESENVOLVIMENTO

GOVERNO SEMPRE PRESENTE

TRANSFORMAR POR MEIO
DAS PESSOAS

EQUILÍBRIO,
SUSTENTABILIDADE FISCAL E
QUALIDADE GASTO
PÚBLICO
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